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Užvakarykščius rinkimus 
daugumoj laimėjo republiko- 
nai prieš demokratus. Tūli 
mato tame ženklą, kad Roose- 
veltui gali nepavykt kitų metų 
prezidentiniai rinkimai.

žmonės nusivylę demokra
tais valdžioj, ir daugelis už
miršta, kad panaši velniava 
buvo ir prie Hooverio; todėl 
metasi vėl į republikonų pusę, 
nežinodami, kur eiti.

Jei būtų jsisteigus naciona- 
lė Darbo Partija, milionai bal
sų šiais rinkimais būtų nuėję 
darbiečių kandidatams ir 
gramai; nereikėtų bėgt 
vilko ant meškos.
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Bomba Ethiopijos Kara-' ŠILKO, AUDĖJAI REIKALAUJA PRIPAŽINT- Amerika Netrukdysian- Demnkratai Prakišo Ž 
| liaus Palociuje? I UNIJA IR JVEST 40 VALANDŲ SAVAITĘ ii Prekybos su Italijaliaus Palociuje?

PATERSON, N. J.—:Pa- mokėti po $32 į savaitę ir

pro- 
nuo

kadNėra jokios abejonės, 
užvakarykščiuose rinkimuose 
stambiai padaugėjo skaičius; 
balsų, atiduotų komunistams. 
Bet tokius balsus kapitalisti
niai rinkimų kontroliuotojai 
tik nenoromis skaitd ir toli i 
nutęsia jų paskelbimą. Tuo
tarpu būna daug komunistinių laikraščiai 
balsų sunaikinama, suvagiama apie 
bei suklastuojama.

ASMARA.—Italų kores
pondentai praneša, kad et-; prasto šilko audė ių streiko tt. 

įhiopijos imperatoriaus Hai- komitetas perstatė unijos | 
le Selassie palociuje Addis reikalavimus m a s i n i a me ’ 
Ababoje atrasta bomba, už-! streikierių susirinkime; pil- 
taisyta sprogimui. Esąs ar-j nai pripažint uniją, įvesti 
eštuotas vienas negras iš 40 valandų darbo savaitę, 
Amerikos, kaipo nužiūri- įtaisyti 
mas pasikėsintojas ant Se-1 rius” prie staklių, idant bo 
lassie gyvybės.

(Pirm šio streiko buvo toį 
1 kios mažosi s audėjų, ^Igos, 
kad: per 10 paskutinių mė- 

inęsių jie vidutiniai tegavo 
... (< , i tiki no $519 išviso, kaip ap

eisi ngus my e-, skajtliąVęs pranešė Alexan-
sai negalėtu nuvogti audi- i ^er Williams.
nių be mokesčio darbinio- j Patersono streikieriai

PacaLnc ania Fthinmi kui: m°kėti po‘$1.94 šilko užvakar dideliu būriu nu- 
IdddKUo apie Ltllliupų audėiui už kiekvieną 100,-(maršavo į miestelį Hawth- 
Žiaunimus ir Žudynes'000 “pikių”; pridėti mokes-1 orne sustabdyt darbą tose 

* _ nin iv Vitnncn alrvriiinao Iru- ' dirht.llVPftP kurias hasfli hll- 
ROMA.—Italijos fašistų 

pilni pasakų, 
ethiopų žiaurumus.

Ethiopai, girdi, Uolo srityj 
surinkę 4,000 vaikų ir 2,- 

Francijos valdžia suorgani- qqq moterų, išvedę į lauką 
zavo korpusą savo kareivių arįj Makale ir visus juos

jorne sustabdyt darbą tose 
nio ir kituose skyriuose, ku-. dirbtuvėse, kurias bosai bu- 
rie tiesioginiai .rišasi su au- vo bemėginą paleisti dar- 
dimu; staklių taisytojams ban.

slapta padėt italams prieš 
ethiopus, kaip pranešama per 
New Yorko “Americaną.”

Viešai Francijos valdovai 
šneka prieš Mussolinio karą, 
o iš užkampio jam talkinin
kauja.

I m p e r i alistinėj politikoj, • 
mat, netrūksta tokių mergelių, 
kurios su vienu bučiuojasi, o 
kitam akia merkia.

išžudę už tai, kad jų tėvai 
ir vyrai tarnauja armijoj i 
kunigaikščio Gugsa, kuris 
parsidavė italams.

Fašistai taip pat skelbia, 
būk ethiopai žudą paima
mus į nelaisvę italų karei
vius. Vis tai išmislai.

SSRS TYRINĖTOJA] , ETHIOPAI PRALAUŽĖ 
SURADO 6 SALAS ! ITALU FRONTĄ 
LENINGRAD.—Sovieti-1 ADDIS ABABA. — Italų 

niai mokslininkai, plaukio
dami ledlaužiu “Maliginu” 
po Kara marias tolimojoj 
šiaurei, užtiko šešias salas, 
apie kurias dar nieks pa
saulyj iki šiol nebuvo gir
dėjęs. Spėjama, kad tose.

Daugelis Amerikos kapita
listinių laikraščių be pastąbų 
perleidžia Italijos fašistų pa
sakas apie ethiopų < tariamus 
žiaurumus ir, žudynes. >

Laike pereito pasaulinio ka
ro talkininkai , fabrikuodavo 
panašius išmislus apie vokie
čių žiaurumus,—kad jie prie
šų vaikams akis išlupinėja,

Italijos Fašistų Tušti ŽŠ 
Pasigyrimai

Jau ąpie dvi savaites lai-.,!na.1^ose 
ko, kaip Italijos fašistai ..gi
riasi “ęinajne”, “eįnamę pir
myn”. Tuose pasigyrimuo
se kare prieš Ethiopus nuo- j 
latos buvo sakoma, ■. kad ; 
šiauriniame fronte italai

lėktuvai vėl bombardavo 
ethiopų pozicijas ties Gor- 
rahai, pietinėje Ethiopijoje. 
Bet ethiopai užpuolė prie
šus į šiaurvakarius nuo Do- 
lo ir pralaužė jų linijas, gra 

___ sindami kairiajam sparnui 
salose galės būt anglies generolo Graziani’o armi- 

į ir kitokių mine- jo^i j
ralinių> turtų. į JIJI(GA. — Pietiniame

t.) < ... < , fronte ėthionai vienoje vie-Dar pereitą vasara tose, nuvij0 italus net atgal

kai šu ledlaužiu ‘‘Sadko”
surado keturias'nauias sa-1 O?adeho fronte ethiopai 

atkakliai laikosi prieš ita- 
1 lūs. . \.

WASHINGTON. — Lau 
kiama, kąd Tautų Lyga ofi
cialiai 1 kreipsis į Amerikos ( 
valdžią sulaikyti pardavinė- Į 
jimą Italijai medžiagų, ku
rios yra perdirbamos į gin
klus bei amuniciją. Bet Ro- 
osveltas nežada stabdyti io-1 
kių reikmenų gabenimą Ita-1 ta“auj.u

hv an/i- fiaainh, Ito majoru socialistas Jasper
24,0001

Rinkimus; Soc. Vėl® 
Valdys Bridgeportą;

DIDELI REPUBLIKONŲ LAIMĖJIMAI

BRIDGEPORT, Conn. — Lowelly rinkimus lairųėjęį 
Išnaujo tapo išrinktas mies-! republikonas.

1 • • 1 • j I f •

Iii ai, tik apart tiesioginių i ., T - ,.
trinkiu ir amuniciios D McLevy. Jis .gavo ,
g U 2_ ’ balsų prieš 9,429 balsus drū-

# ~ e čiausio savo oponento, re- nas majoras Angelo Ros?r/<
Ethiopai Visomis Jego- pubnkono c.b. wiisono.

Išrinkta keturi socialistai 
į miesto tarybą, kurią jie 
dabar pilnai ' 
Mokyklų komisijoj taipgi

mis Ginsią Makale

"talų štabas šiurinėj, Et- 
hi^nijoj skaitliuoja, kad jie [ socialistai paėmė viršų, 
užėmę jau 5,000 ketvirtai-* čia socialistus rėmė ir 
nių mylių žemės toj šalies, komunistai.
dalyje. -

Čia italai turi 200,000 ka- , _ _
reivių. Artimiausias jų tiks- Yorko valstijos seimą lank
ias—paimti Makale. Bet'ričio 5 d. išrinktas 9 dau- 
italai'esą pavargę ir todėl <?iau republikonai. negu jų

Albany,

CaL,d&San Francisco, 
naujo išrinktas republ&o? •4

Hyde Parke. N. Y., pačia*
me Roose velto dvaro miješ^* pi 

kontrolių^' telvje išrinkta republikonų j-, 
■valdyba, apart vieno deipo* j 
krato E. van Wagnerio, kai- i 
po miestelio prižiūrėtojo?;1- * ■

vieną dieną imą poilsiui. • buvo pereita syki. Dabar ■ 1 , I nnlwin vnnnklilznnni +tiv»5c< QO
Sakoma, kad italu žval

gai jau atvykę į .Makale;
bet pati jų armija,per kal
nus iš šiaurės tegalėsianti 
pasiekti Makale gal tik 
penktadienį.

1 seime republikonai turės 82 
' atstovus prieš demokratų 
68.

New Yorko mieste, ta
čiau s. laimėjo demokratai,' 
išrinkdami savo apskričio

Hartforde, Conn., majoru 
išrinktas demokratas J.*rĄ% 
Pilgard.

‘,-ž

kad iš anglų ir francūzų ka- jau užėmė miestą Makale, 
reivių dirba sau muilą ir tt. i Bet kiek vėliau ateina kitos 

Imperialistinio karo priren- žinios ir vėl arba praneša 
apie užėmimą Makale arba 
ant jo maršavimą. Po tu vi- 

į pirmadieni 
žinios sakė, kad italu armi
ja maršuoja, nesutinka iš 

: , išgamų ir 'ethiopų pasipriešinimo ir
kokiais pasirodė vis vien dar yra 25 mylios 

ir “Naujienų” ]

girnas ir jo vedimas būtų ne
galimas dalykas be melo.
• "Vienybės^etas Tysliava 
jau šitaip “eiliuoja” “Kelei
viui” ir “Naujienoms:”

“Tokių cinikų, i 
demagogų, 1 
“Keleivio
daktoriai, rašydami apie Vait- yra pusiaukelyje tarpe Ado- 
kaus skridimą, niekur kitur . wa ir Makale.
negalima* rasti.” \
•Vaitkui išskridus, 

bė” buvo išleista su didžiau
siu rėkiančiu EKSTRA jam 
pagarbinti pirmam puslapyj; 
bet laikraščio viduryj vis dar 
liko išspausdinta, kad iš ža
damo skridimų į Lietuvą išeis 
tik “balįonė,” . vadinasi, nei 
Vaitkus skris nei ką. . . ... j

Kalbant apie demagogus ir 
cinikus, dabar, todėl, tik puo
das k'auHp ^anbja. M ’» /1» t f.

T'.r
• Sekmadienį didelė darbinin
kiška iškilmė Brooklyne,—me
tinis “Laisvės” koncertas. Del 
jo pavykimo neabejojama. 
Tačiaus draugai tikietų platin
tojai turėtų kaip galint dau
giau jų išanksto paskleisk ’

! tVrinėtojai dar niekad ne-
' buvo pastebėję.

NusimineltaliTOficie- L«*i.ioie Užmotas
‘ tarinis Provokatorius

! VARŠAVA.—Prieš kelias
j dienas Žerardove gatvele

riai Ethiopijoje
j uiviiao zjLiaivu./vc gdlvuiv

BERLYNAS.—Vokietiios buvo užmuštas lenkų valdi- 
koresnondentai n r a. n e š a, ninkas Sas-Šarevičius. Sas- 
kad italų ofieienai Ethiom- šarevišius caro laikais buvo 
ioi yra nusiminė: bijo, kad|jsiskverbes j lenkų Socialis- 
kitoms šalims boikotuojant. tų Partija. Bet paskui bu- 

k n nil Tfnlnn -i i rvnlnn ' • • i 1 . • •

Italų ąrmiiai kasdien sta- prokurorą W. F. X. Geog- J 
lianą Brooklvne* ir 13 dau-’ 
giau demokratu į New Yor- 1 
ko t&rvba nrieš republiko- - 
nus-fuzion'istus.

________ 4MJDS

Trenton, N. J.—RepubUi 
konai pervarė į New Jerėejt 
valstijos seimą bent šešis 
savo atstovus daugiau, ne*. ; 
gu turėjo pereitam seime. 
Vien tik Hudson apskrityje 1 

; N. J., daugiau laimėjo dė-; 
mokratas majoras Frank 
Hague su kitais savo partL;- A 
jiečiaįs.

to maistą 900 trokų ir šim
tai vežimu, užkinkytų ark
liais, mulais ir kupranuga
riais. Orlaiviai neša .mais
tą keblesnėse vietose esan
tiems italams ir nuleidžia 
ji žpmvn parašiutais.

ADDIS ABABA—Impe
ratorius Haile Selassie iš] 
pradžios nlanavo be didelių tų kandidatą J. B. Kelly, 
mūšių atiduoti italams Ma- --------
kale. Jis mane praleisti Worcester?-, Mass., išrink- 
italus pro Makale i skar-; tas rennblikonas maioras ir 
džias tarpkalnes. o iš kalnu Springfielde - priešininkas 
užpulti ir sunaikinti italus. | Ruzvelto “nauinsios da.lv- 
Bet tam pasipriešino karo hnc”. Sommprville, Pitts-

Phibdelnhijos mie«tn- ma- l 
inrm išrinktas rom ibi ikonas 
S. D. Wilson virš 47.000 bal
uli daumima prieš domnkra-

Clevelande,. Ohio j 
tas republikonas majoras/

Hindman’ Kentucky/į* 
j Per susikirtimus delėi balsų 
skaitymo tapo užmušti Mu 
žmonės. • :' •"i

• c Šie rinkimai bendrai.yiėiij 
šalyj davė didelių nuostolių, 
demokratams. ‘ •. . ■ ’

: bu

. i ■ ’

. Philadelphia, Pa.—Sykiu 
su valdininkų rinkimais’ bth 
vo nubalsuota panaikint Čia ■ 
“mėlynąjį’’ sekmadienio*rįs*- 
tatymą. Sulig to įstatymo; 
nevalia būdavo nei tėątftį 1 

Todėl dabar telkiama stip-1 publikonai. Veikiausia ,ir! atidaryt sekmadieniais. 
riansios ethiopų iėp’os j žūt-1 
būtiniausius mūšius delei 
Makale apgynimo nuo prie
šų.

prekybą su. Italija, jie galės,, vo surasti dokumentai, iro- vadai ir nenori trauktis a,t- -fielde ir Walthame. Mass, 
ijnn-i majorais išrinkti re

v v # A va \ 4 x a v a v y <»" ICvl JI AIKSI''’’ A vi VA Iv vi n I» I • I

re-|j šiaurės nuo Makale, tai būt privesti upe hado._ Kita i dantieji, kad Sas-Šarevičius o*al natvs etbiomi kareiviai. • ta 
r* ■» 4- tr-Mn ■v* i n Z n <■ i 1 1 4- A /J 4 4- 111 1 rn vii Vi 1 Ir 11 n i W1 zx tni • — • * -v • . • _ • ____ _ _ — — . . • l

j Tas patsai yra ir su užė- 
mimu sodžių,’ italai užima 
kokį sodžių, tai telegramose 
sako, kad “miestą”. Italijos 
fašistams taip nesiseka, čių. 
kain jie manė,: tai'nors gi
riasi

italų karininkų baimė, tai tarnavo carinėje politinėje 
kad ethiopai ^auna vis dau- !poljcijoje ir savo laiku išda
riau naujoviškų rinklų; o 1Ve žinomą lenkų socialistą 
Ethiopijos kareivių esą Montvylą.
tiek daug, kad sunku esą ir , par neSą žinios, kas da- 
snręsti apie tikrąjį jų skai- par tą,provokatorių užmu-

- šė.

"Itališki” Mulai Geresni „ Meks.iltos.Preįd: Kaltina
’ ’ ’ Bažnyčia ^Šalies Išdavimu ?
Italiioš fašistai kare prieš' - MEXICO CITY.—Katalikų 

KAUNAS.; -r- Komitetas Ethiobiją'1 n^udoia 36.4)00' ‘Vyskupai. .Meksikoje-, kreįpė- 
F.r Vaitkui priimti,; pirmi- itališku niulų. Karo' minis-’ i prezidentą: Gardenasą, 
ninkauiant miesto■< majorui teris, kuriuomi yra patsai’ kad panaikintur įstatymus^ 
Merkiui, tarp kita nutarė Mussoliniš. prisiuntė mulų’ 
našiaiskinti visuomenei- kad pagerbimui mėlyna štanga. 
Komiteto užsakytoji .ir p. jjs sako, kad itališki mulai 
I-ukšio. filmų b-vės p.aga- pasirodė geriausi iš' viso 
mintoii tfilmą: vaizduojanti svieto. Reiškia, ir " mulus 

g»u jų įsanKsio pasalsi. T yaltkaus ^’t’k’?ladar Mussolinis andovanojol- 
Tikietų. išanksto išplatini- emnna. pee-ab ,buti. rodonjų. Sena žmonių natarlė sako, 

mas yra geriausias užtikrini- janiškų fnmu .gamybos kad. ir; pelėda išsirinko savo 
mas bet kokiam pšfengimui. ^eis^ /ra atiduota p. J. Li-, valka, kaino “gražiausią 

---- :— i nartui. į paukštį.” TaiH ir Mussob- 
i nis mano, kad itališki mulai

| . Nepasidalina Bizniu
. iš Vaitkaus

. KAUNAS.{

Gasas iš Dobilu

: varžančius religija ir •už
draudžiančius bažnytines 
mokyklas. Prezidentas at- 
sakė? kad tie įstatymai tar
nauji šalies i naudai ir ne-tSe tiek, kaip dabartinis ’ iš 
galima esą . daryt nusileidi- /anglies dirbamas gasas.

LIETUVOS ŽINIOS,1
• * .* i ' • • / ’.”9 f

Vilnių. . .
Lietuvos spauda rašo, kad 

“Lenkijos Lietuvos* nusieti* i ; 
tymai yra gymiai paaiškė
ję,” nors dar neprieita’ prie ; • 
susitarimo. " ‘ ‘

• •• ‘-u

Taikysis Lietuva su 
Lenkija? ,

ST. PAUL. Minn.—Maco-J TZATTXTAO o , 
Ip^ter KoleoHos ’ studentai. KAUNAS.—Smetonos mi- 
W Mahle ir H Ohloren ne- misteris Lozoraitis, nuvykęs 
tvNą surado, kad iš dobilo Geneyon, steitiko-su Beku,

■ salima raminti žibinamasai Lenkijos užsienių reikalų
Ii S“iM«nulis Subyrės tfebjlft",;

dobilais, salima būtų'iš M’tuyos ir Lenkijos., j • . Prisiartinęs prie Žemes? 
prigaminti gaso visam šiom . Lozoraitis primine Bekui j T nxTnnKT ‘ ALjį* 
•mipstui nėr metus; ir do- ir aDle ženklios-sutarti-.su| • LONDON.-—Žymus iĄngv 
bilinis gasas lėšuotu tik ’pu- Vokietija ir < iškėlė klausi-Ji jos astronomas Jaf0>i

mu bažnyčiai, kuri kursto 
krmrinus sukilimus prieš i 
valdžia ir net šaukiasi svp-ji 
timas šalis, kad jos kariš- . 
kai isikištu i vidujinius . 
Meksikos reikalus.

,mą, ar tik ne Lietuvos, ir ki- (Jeans sako, kad mėnulis lai
tų Pabaltijo šalių i kaštais.i psniškai tolinasi nuų 
;vra padaryta' taika . tarp i lės ir artinasi prie ženffi&

- Diena iŠ dienos spaudoj ( IUB mtuiu, lau iuuiims.! muiHi
skaitome, kaip vienas* bei ki-' girtuoklius “tvarkdarius.” Bet nėriausi,, gal dar net patrio
tas girtas policininkas peršau- jeigu taip padarvtu, tad iš tizmą pas juos suras.
na saver Tarnybos draugą ar- 20,000 miesto policininku- vi- , _____ ______ ____  ____
ba pašalinį nekaltą žnjogų. Sai mažai jų beliktų tamy- t Ofi
Policijos nariai paleidžia to- boję. < • • HELENA. Mont.—Žemes-AdHZB, iSZUdę JVv

Policijos nariu pareigos šioj drebėiimai čia vis dar kar-1 ROMA.—Italai bombomis 
_'‘tvarkoj” yra toiasi. Iki šiol ji i buvo jau (iš lėktuvu - sudaužė didelį 
tokios, ypač prieš darbininkus, 1845. Nugriauta šimtai na-. ethiopų ginklu ir arfiunici- 

ko- kad ir- neblogą iš pradžių mu ir padarvta milionai do- los abazą ir išžudė 500 ių 
todėl! žmogų pąskui .nupųldo ir. su-. lerių nuostolių. Žmonių }bū- ■ kareivių, to abazo palydo- 

_____________________ i šią žuvę kokie 4. ’ Ivų.

Italai Susnrogdine Ethiopų

kių krimindliškų šūvių dau->t •. ________ j__________ (
giau, ‘ negu toks pat skaičius raketieriškpj “tyarkoi” yra toiasi. Iki šiol ju buvo jau, iš lėktuvu -sudaužė didelį 
paprastų piliečių. . f. ,

New Yorko policijos 
mišionierįuą Valentine 
grąsina išmest laukan visus | darko.

o -- - no • č • Hitlerio’ir Lenkijos. > • . - 1 Mėnulis, mat, sukasi' ajjiė □lieine Zo rl&zill Šnipus Bekas užginčijo tokį su-į žemę, o ne apie šaulę;

Čechoslovakijoje

PRAHA.— čechoslovnkLi 
los policija areštavo 28 Hit
lerio valdžios primokamus 
šninus. kurie šniukštinėjo 
Čechoslovakiios armiios pa
slaptis. tvirtoves ir tt.

Sučiunus šninu vadovę 
Anna pinęl. Vokietijos ra
dio stokis tuo jaus nersęrge- 

1 jo, kitus apsisaugoti.

tarties tikslą.—Bet tuom i kada jis gana arti pnėife 
užginčijimu negalima pasi- !prie žemės ir papuls į jos 

‘tikėti, atsimenant hitleri- pritraukimo jėgą, tai. Rpkd, 
ninku šauksmus “traukt į suskils į daugybę gabalų?5š 
rytus.” kurių susidarys “žiedaš”

Lozoraitis reikalavo, kad .aplink -visą žemę; tada že- 
Lenkiia pripažintu Vilniaus 
klausimą “atviru”, tai yra 
neišspręstu. Bekas: su tuo- 
mi nesutiko. Bet, girdi, da* 
rant šutartį, Lietuvai būtų 
leista do sutarties protoko
lu padėt savo pastabas apie

u

J

mės gyventojai naktimis 
matysią nuolatinį šviė&i 
miglyną vietoj vieno..mėnu
lio. ’ Tas miglynasi supta#* 
tama, taipgi neturės savo 
švięsos, bet gaus ją nuo sau
lės ir atspindės žemei.



Puslapis Antras

■

Ketvirta#., Lapkr. 7, 1935

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY ( J

every day, except Sunday ___
M TEN EYCK STREE^T, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES i
• ’United States, per year-----------------$5.5t

Brooklyn, N. Y., per year------------- $7.50
Foreign countries, per year------------$7.50
Canada and Brazil, per year-------- 15.50

.v.. United States, six months _ $3.00
•3‘Brooklyn, N. Y., six months______$4.01

Foreign countries, six months 44.09
Canada and Brazil, six months----- $8.00

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

of March 8, 1879

18-kos Metų
y to ją, j ieškantį visapusiškiausio 
mo Sovietų Sąjungos rolės ir tos 

kurią suteikia žmonijai 18-ka-
Lapkričio Revoliucijos sukaktu- 

mes raginame atydžiai perskaityti 
“Laisvės” numeryj telpančią K. I.

Kongreso Rezoliuciją, pavadin- 
alizmo Laimėjimas Sovietų Są-

e.” Mes nesijaučiame galį trum- 
ir ryškiau atvaizduoti SSSR praei- 
dabartį, josios nuoveikius ir ateičiai 
rėžtą darbų programą, kaip kad ten 

skaitytojas ras.
“Sovietų Sąjunga darosi kraštu naujo 

žmogaus, naujos socialės tvarkos ir nau
jo ihdividualio žmonių gyvenimo pavyz
džiu... Laipsniškai nyksta pinigais pa
remta ir anti-socialine privatinės nuosa
vybės etika ir iš kapitalizmo įgimti pa
pročiai... Visuomeniškos nuosavybės 
nepaliečiamybės principai įgyvendinami 
kiekvienoj nacionalės ekonomijos šakoj 
kaip mieste, taip sodžiuje..- susitveria 
naujas gyvenimo būdas, perkeičiama 
žmonių sąmone ir psichologija, auga 
naujos gentkartės, sveikos, stiprios ir mi
kliai išsivystę... Milionai darbininkų 
šturmuoja ir užkariauja iki šiol nepri
einamos technikos, mokslo ir dailės tvir
toves. Sovietų Sąjunga darosi šalimi 
naujų žmonių, kupinų troškimų, gyvumo, 
gyvenimo laimės, nugali visus sunkum.us 
fr. atlieka didelius darbus.” ‘ .. t f JI

v Šitaip rezoliucija charakterizuoja da
bartinę Sovietų Sąjungą, šitokia yra toji 
šalis, kur tiktai 18-ka metų atgal viešpa
tavo tamsa, priespauda, biednatvė, visiš
kas skurdas ir badas!

. * * *

Tiems iš mūsų, kurie per tą aštuonioli
ką metų diena iš dienos sekėme dalykų 1 
eigą Sovietų šalyj ir buvome pasirengę 
bile dieną daryti viską, kad apgynus 
SSSR nuo imperialistinių žvėrių, šitos 
sukaktuvės yra ypačiai svarbios ir reikš
mingos. Nemažai mūsų (pirmiau socia
listų, o vėliau komunistų) tarpe buvo to- 

- kių, kurie per tą 18-ką metų suklupo, pa
kitėjo, išsitraukė iš revoliucinio darbi- 

’ ninku judėjimo, patikėdami buržuazijos 
* iiielams apie Sovietų “susmukimą,” apie 

“atšteigimą ten kapitalizmo” ir kt. pra
simanymams. Tūli iš mūsų žodžio revo
liucionierių buvo nuvykę į Sovietų Są- 
jungą “padėti darbininkams statyti soci
alizmą,” bet sugrįžo, kadangi nepakėlė 

: šiurkštumų, kurie teko pergyventi So- 
, vietų darbininkams ir sugrįžę patapo 

■■ priešais' viso revoliucinio darbininkų ju
dėjimo.

C aJ’’Neįstabu. Račioj Sovietų Sąjungoj 
lįuvb tokių šiaudadūšių, ir išsigimėlių 
net vadovaujančiose Kompartijos eilėse; 

„ Trockis patapo atviru kontr-revoliucio- 
,v nierium. Tokiais virto Zinovjevas, Ka- 

meneyas ir kiti. Jei jie įmanytų, nepa- 
liktų akmens ant akmens, sunaikintų vis
ką, .Kas tik yra gero, kas naudingo darbi*-

'jos su josios vadu' d, Stalinu priešakyj, 
pimyp, Žygiuoja linkui ^sopializ- 

ino, hugalėdania visokias skerspaines. O 
tie, ką pasilieka, pasilieka užmaršty]’!

'Vietoj kelių atshnetėlių, atsistoja So
vietų Sąjungos pusėj milionai naujų šali
ninkų, naujų prietelių ir draugų iš ka
pitalistinio pasaulio!

* sh

Šiandien, rodosi, ir aklas už akliausį 
turėtų matyti ir suprasti, kur link veda 
žmoniją Sovietų Sąjunga ir kur kapitali- j 
stinis pasaulis; Pirmoji — į socializmą. 
Kapitalizmas—į pražūtį.
. Per tuos aštuonioliką metų Soviętinis ! 

pasaulis ne tiktai mokėjo apsiginti nuo 
Kapitalizmo įsiveržimų ir puolimų, bet 

i atstatė išpustytą šalies ūkį, pastatė so
cialistines pramones ir šiuo tarpu jaužy-

I giuoja į beklasinę visuomenę. Tiesa, bu
vo daug vargų, daug skerspainių teko

i nugalėti. Kad įvykinus Pirmąjį’ Pęnke- 
■ rių Metų Planą, prisiėjo įvesti ‘ maisto 
j kortelės, prisiėjo susitraukti diržas ir 

sunkokai padirbėti. Bet šiandien ta^— 
tik praeitis. Šiandien maisto kortelės 
panaikintos; maisto užtenkamai; maisto 
kainos eina žemyn su kiekviena diena. 
Jeigu šiuo tarpu tūliems gyventojų 
sluogsniams dar prisieina sunkiau gy-z 
venti, dar gyvenimas nėra pilnai sklan
dus ir viskuo aprūpintas, tai jis su kiek
viena diena vis gerėja; be to, tasai gy
ventojų sluogsnis raginamas lavintis,'di
dinti savo darbingumą ir tuo būdu užtik
rinti geresnį gyvenimą. Progų kiekvie
nam pilna. Nedarbo nėra. Šiandien ga
li ten būti nelavintas, “paprastas” darbi
ninkas, o rytoj, jei norėsi, būsi amatnin- 
kas, prasisiekęs ir gausi algą tokią, kaip 
kiti amatninkai. Sovietų šalis: didžiau
sių progų šalis kiekvienam ščyram darbo 
žmogui, kiekvienam norinčiam būti mo
kytu, būti žinančiu.

Kitaip su kapitalizmu. Per tuos aš
tuoniolika metų kapitalistinis pasaulis 

. smuko žemyn visame kame: ūkiškai ir 
kultūriškai, nepaisant to, kad tam tikrą 
laiką buvo t. v. gerbūvis. Šiandien ka
pitalizmas įbrido į neišbredamą depresi
jos balą. Nedarbas didelis; milionai dar
bininkų bedarbiai, skursta,, ekonominiai 
ir moraliai. I Išlavinti ;žmonės, puikiausi

• inžinieriai, mokytojai, artistai—rbedar- , 
biąi, negali niekur parduoti savo žinoji
mo, .savo mokslo. Niekam tas nereika
linga. Gyvenimo lygmala žeminama. 
Maisto kainos kyla. Algos mažinamos. 
O tūlose (fašistinėse) šalyse, kaip Vokie
tijoj ir Italijoj, jau įvedama maisto por
cijos, jau apribojama mėsos, sviesto ir 
kitų daiktų naudojimas. Jungtinėse 
Valstijose, turtingiausioje pasaulio kapi
talizmo šalyj, dalykai dedasi ne kitaip: 
skurdas ne mažėja, bet didėja; kiekviena 
diena atneša permainas, bet jos vis nei- 
giamiau atsiliepia ant visos darbo žmo- 

. nijos.

1<4

18-ka metų atgal, ugniniuos revoliucijos sūkuriuos, sako 
prakalbą, šaukdamas darbininkus, kareivius ir valstie

čius padaryti galą išnaudojimo sistemai.

- į atro sezone mes pamatysim 
žymiai daugiau sovietinių • * » 2 i •» • l > i • tį pie'siį neguip
PC _ fl * ~ »X,Šios pjesės .'žyrtn^s, ir tema
tika’ ir žanfųiįvaiirhmū. ‘Jos 
suteiks galimybės mūsų te
atrams, ir pirmoj eilėj vai- lės apdraudos fondas 1929 
dintojams, tobulint savo metais turėjo 11|327,100,000 
meistriškumą ir scenišką rubli 
techniką netik klasiškuos «r.

“Sovietų Sąjungoje socia-

spektakliuos, kaip kąd iki . į 
šiol nesenai buvo. J I 1 < I i «*i

Sovietų |ąpytojai ir.vąiz- 
dakaliai (lipyto j ai) primyg
tinai h4 fimtai dabar ren-' 
gias' prie didelės dailės pa- 

Irodos, 'pašvęstos socialisti- 
■nės industrijoš 'temai. Nie
kad dar prieš mūsų daili
ninkus nebuvo taip rimtai 
ir plačiai stątopios užduotu 

į sukurti paveikslus apie mū- 
! sų industriją, niekad dar 
' neturėjo jįe .galimybės, Įąip 
detališkai ir yisapusjškąi 

1 susipažint su naujos techni
kos objektais ir gėrėjais..

t

Džiaugsmingos
Kūrybos Šalis

Artinas aštuoniolikos me
tų Spalio revoliucijos su
kaktuvės. Visiems Sovietų 
šalies darbo žmonėms spalių 
data ne tik pergalių džiaug- 

' sminga švente, ne tik naujų 
pasisekimų demonstracija, 
bet ir praktiškas patikrini- 

' mas viso mūsų darbo.
Šalis mūsų auga ir stiprė

ja. Jūros ir upės sujungia
mos vandeniųgais perka
sais, nepereinamuose rytų 
smiltynuose ir šiaurės ledų 
tyruose atsiranda vandens 
keliai ir sauskeliai; elektro- 
magistralės driekias į kol
chozų laukų tolius, statomi 
nauji socializmo miestai. 
Visi turtai žmogaus žinoji
mo, mokslo,

prasmę įgauna dailės savi
veikla visose savo tūleriopo
se formose. Nesenai praė
jusios meno saviveiklos 
olimpiados, eile didėlių pa
rodų darbininkų ir kolcho- 
zininkų dailininkų, mūsųšo-i 
kojų pasisekimas tarptauti
niam tautiškų šokių festi- 
valiuj Londone,—visa tai 
rodo, kokiais neišsemiamais

Atgyja darbas ir Sovietų 
kompozitorių, i Eilė konkur
sų paskelbtų parašyti rhU- 
donarmietišką, pionierišką, 
komjaunuolišką dainas ' pri
traukė dėmesį daugelio mū
sų muzikų ir poetų. Šįmet 
mes pamatysim mūsų ope
ros teatrų scenoj keletą 
naujų sovietinių ęperų.

Visa tai aplamai ženklina 
mūsų meno augimą, pakili* 
mą meistriškumo mūsų dar
bininkų, kurie ima užvaldyt 
netik sudėtingomis temo
mis, bet .iy tobula forma.

Už dviejų metų mūsų So
vietų* šaliai sukaks ' dvide
šimts hletų. Prie šito džiau
gsmingo jubilėjaus visas 
mūsų menąs rengiąsi veik
liai ir rimtai., Neprivalo 
būti nei vieno daiŪninko,

iii, o ’19^4 Įmetais jau 
5,'700,000,000 rublių.”

Harry Raymond
' “Virš 400,000 moterų So

vietų Sąjungoje dabar yra 
išrinktos į Sovietus ir kitas 
pvarbias yietas”,

( Grace Hutchins
“Badas,—sako Louis Fi

sher, “Nation” bendradar
bis, kūris tik' dabar buvo 
Sovietų S ą j’u n g o je,—yra 
kvailas išmislas. Šiemet 
defliūs puikidūšiaš'. Ukrai
noje du kartūs tie'k javų su
imta,. kaip. 1934 metais. 
Kvibčių jau‘ Jyra' išvežta į 
Angliją ir kitas šalis'iŠ Juo
dų ' jūfų "prieplaukų.”-

* < i ■ \ t. ' i •>

“Sovietų Sąjungoje yra 
163 įvairios darbininkų uni
jos, kurios turi 20,000,000 
narių”.

» Al. Steel

“Maskvos plotas didina
mas • nuo 28,000 hektarų iki 
60,000—budavojama namai, 
parkai ir įvairios viešos 
įstaigos.
“British Chamber of Com.”

“Šiaurių u ž k a! r i avimas 
yra' Sovietą istoriniai atsie- 
kimai”. ‘

■ 'f'11 Šiaurių tyrinėtojas
V. Štefanson

rezervais .turtingas! mūsų kurg nepasiimtų sau užduo.’
menas, kaip didžiule ir at- tį t5 gg dvidįgimties me. 
sakommga jo ro e Sovietų tų sukaktuvėms dailės vaiz- 
jaunuomenes a u kl e j i me/įais ■ įkūnyti socializmo 
naujo žmogaus psichologi-: darb ir žmonių kilnybę, 
jos formavime. Į " ■ ■ 1

m . , . | Įdomiose parodose, spėk-1 urmt omeny, savo meno takliuose il; dain0.
užduočių iškilnybę,-visi mu-Jge turf atvaizdinta jau. 
sų dailininkai rengiantis su- nystg laimingos šaIies> per. 
- - - galingai statančios—didžiai

■‘ i-Bet renegatai, revoliucinio judėjimo iš- v 
6 ihatos, revoliucinio judėjimo išsigimėliai 
” * nebuvo ir nebus tuo faktorium, kuris ' 

statytų gaires visam judėjimui, arba pa- 
jėgtų išmušti iš bėgių revoliucinį darbi

as ninku judėjimą, vedimą darbo žmonijos 
linkui socializmo; kuris galėtų sulaikyti 
istorinį darbininkų klasės pasimojimą — 

” tokią neišvengiamybę, kaip kad kūrimą 
socializmo!

g** -Tai kas, kad vienas-kitas pabūgęs sun- 
kūmų, pabūgęs atsakomybės, pabijojo ir 
pasitraukė iš socializmo budavotojų eilių 
irfJatapo priešu! Tai kas, kad tie žmo- 
ift&^visaip šmeižė ir šmeižia Sovietų Są- 
jungą, pramanydami visokių niekų apie 

Darbininkų valdoma šalis, vadovau
jama Visa-Sąjurtginės Komunistų Parti-

* * *
Per tą aštuonioliką metų Sovietų Są

junga buvo nenuilstanti kovotoja už tai
ką. Iš pat pirmos dienos savo gyvavi
mo, Sovietai paskelbė pasauliui, kad jie 
kovos už taiką, už panaikinimą karo. 

• Šiandien retai surasi tokį, kuris ginčy
tų Sovietų nuopelnus kovoje už pasauli
nę taiką. Visa darbo žmonija, visos ma
žosios tautos, visi mylį taiką pasaulio 
žmonės žiūri į Sovietij Sąjungą, kaipo į 
taikos gynėją, kaipo į didžiausią karo 
priešininką.

Tolydžio juodasis fašizmas pradėjo ka
rą—imperialistinį karą, užpuolikišką ant 
Ethiopijos karą—karą, kuris bile valan
dą gali patapti pasauliniu ir vėl panar- 

■ dinti visą pasaulį kraujo jūron.,
Vokietijos fašizmas ruošiasi pagrob

ti Klaipėdą, užpulti Lietuvą ir kitas Pa- 
baltės valstybėles ir žygiuoti ant -Sovietų 
Ukrainos.

Kituose kapitalistiniuose kraštuose fa
šizmas taipgi bando kelti savo galvą. 
Kaip greit jis įsigalėtų, taip greit pra
dėtų savo kruvinas avantūras. ’ Fašiz
mas ir karas yra, du pavojai, susiję su 
kits kitu, prieš kuriuos darbo žmonės, 
be skirtumo politinių pažiūrų bei religi
nių įsitikinimų turi kovoti.

Reikalinga sudaryti bendras frontas, 
kurin įeitų komunistai ir socialistai ir 
darbo unijos ir kitos darbininkų organi
zacijos. Per jį turi būti vedama kova 
prieš fašizmą. Bet tiktai to neužtenka. 
Tai tik būtų gera ' pradžia. Bendras 
Frontas turėtų padėti pagrindus Liau
dies Frontui, kurin įeitų visi tie žmonės, 
kurie nusistatę prieš karą ir fašizmą.

i Tik plačiausiu pasimojimu, tik didele

meno—tampa tikt spalio revoliucijos su- ; _
plačiųjų liaudies sluogsnių kaktuves privalo savo įkvė- ĮeninT-Stahno "partij’afva- 
labu’ , pimą gabumus ir. talentą dovaujant _ pirmą pa*sau.

Didžiuliai mūsų meno už- įsnaudot sukūrimui kurinių, | jyj socjaiistinę valstybę.
1—Lv.h—i,—masinio, tikrai tokių pat tobulų ir puikių,| jš “Sovietskoje Iskustvo 
liaudies meno, atkreipto į kaip musų sahes gyveni-į

Didžiuliai musų 'meno už
kariavimai,-

mas ir žmonės.
Kaip nebūt dideli mūsų 

meno pasiekimai, vistik

Sov. S-gos darbo žmonių 
milionus. Geriausi mūsų i 
filmai, spektakliai, paveiks-' 
lai ir knygos senai jau at- mūsų gyvenimas tiek smar- 
rado kelią į kaimus ir į nau- kus, kad jis pralenkia drą- 
jos statybos vietas. Stam-' siausius sumanymus, augš- 
biausieji dailininkai ir pri- čiausią fantaziją. Mes ne- 
šakiniai teatrai tapo lau- suspėjam sekt gyvenimą; 
kiamais svečiais sovchozuo- mūsų pjesės ne taip geros, 
se if kolchozuose. Magni- kaip mums norėtųs, jų ma- 
togorsko darbininkai nese-^iau negu reikia teatrui, 
nai pamate Maskvos Revo- Mes dar nedavėm paveikslų, 
liucijos teatro premjerą an- vertų žmonių—didvyrių ir 
ksčiau, negu raudonosios mūsų šalies garbingų dar- 
sostines žiūrovas. Auga bų. Pas mus maža sovieti- 
skaičius kolchozinių teatrų,1 nių dainų emocionalių, vai- 
pakyla jų dailės meistrišku-1 zdžių ir prieinamų masėms, 
mas, plečias ir turtingėja1 Apie visa tai mūsų prievolė 
repertuaras. | prisiminti < dabar,

Meno, savystovios dailės' šventės išvakarėse, 
kūrybos reikalas, su bendru i dant į krūvą mūsų perga- 
gerbuvio augimu, pakėlimu' les.
kultūrinio lygio ir dvasi- Mūsų meno trūkumai pri- 
niais reikalavimais tampa valo būt if bus nugalėti., 
vienu iš kasdieninių darbo!Jau dabar mes pastebim 
masių reikalų. Ryšyj su tuo į naujo pakilimo pradžią mū- 
nematytą motą ir augštą sų dramaturgijos. Šiame te-

didžios
suve-

Mūsų meno trūkumai pri-

vienybe darbininkų klasė tepajėgs at
mušti fašizmo pavojų!

Draugai ir broliai, lietuviai darbinin
kai! Suglauskite savo eiles, sudarykite 
bendrus veiksmus kovai prieš fašizmo ir 
karo pavojų. Gynimas taikos, yra gyni
mu Sovietų Sąjungos! Kova prieš fašiz
mą ir karą yra kova tuo pačiu sykiu už 
progą Sovietų Sąjungai statyti socializ
mą. Kova prieš fašizmą—kova prieš

Vertė P. S.
Leningrad, 1935, IX. 19.

CLEMENT VOROSHILOV,
•* ■ * f , į * i '» » • .• .

SSSR liaudies apsigynimo 
komisaras — buvęs meta
listas

miaušių SSSR vadą- 
veikėją.

“Aš važiavau į Rusiją ne- 
apkesdamą jdijctatųrų ir my
lėdama,; demokratiją.... Aš 
,parvykąu Ą Ameriką , pilna 
pasitikėjimo Rusijos dabar
tinei : sistemai ir pagarbos 
jos liaudžiai.”

' Meta Bėrger, 
soc. vado našlė.

m ■ • 11 • • ■ u.■ .i.-i *»r• I

1913 'metais Rusija turėjo 
680 laikraščius su 2,500,000 
kopijų cirkuliacija,' o 1932 
metais,6,700 laikraščius su 
38,000,000 cirkuliacija. 1913 
metais buvo 10,6,300 moky
klų su 7,235,988 vaikų pra
dinėse ir 563,480 studentų 
augštesnėse mokyklose, o 
1932 metais buvo .167,254 
mokyklos su 631,257 moky
tojais,, 18,179,431 vaikų pra
dinėse ir 3,634,021 augštes
nėse mokyklose.

The World Almanac 1935

ŠYPSENOS
Bus Pigiau

Žmogui prireikė tuščios 
bonkutčs. Įėjo į aptieką ir

• | išsiskyręs tokią, kokios jam 
reikėjo, jis paklausė4/“Kiek 
ūž šių?”',;’ • 1 ■'

Pardavėjas atsakė: “Jei
gu jūs* norite tuščią; bonką, 
tai kairia penki centai, bet

vienas iš myli

jeigu imsite ką nors į tą 
bopką įdėti, tuomet, mes 
jums nieko už bonką nero- 
kuosirųe.” .

.c f. /‘Labai-, teisingai elgiatė- 
’ si,” atsakė pirkėjas,-.. “Įdė
kite, kadUoska, į tą bonką 
kamštį.”i ‘ .

barbarizmą, už išgelbėjiųią darbininkų 
gyvybių, už išlaikymą tos kultūros, ku
rią žmonija per tūkstančius metų su
kaupė! r:;. ‘ <

Tegyvuoja prdletarinė revoliucija So
vietų Sąjungoj!

Tegyvuoja darbo žmonių bendras fron
tas prieš karą ir fašizmą! J ; • >

Tegyvuoja viso pasaulio darbininkų 
pergalė prieš kapitalizmą!

Jis Nevaržys
Ji (prieš vestuves): “Mie

lasis, aš tikiu, tu nebūsi 
vienu iš tų vyrų, kurie iš
kelia visokias drausmes ir 
varžymus, kai tik jų mote
rys ko nors panori V’ 
, Jis: “Žinoma, ne, bran
gioji! Aš visuomet j leisiu 
tau;norėti visko, kas tik tau 
patikB.^ : ; į r J v,' v

Juodvarnis.
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STIPRINDAMI DARBININKIŠKĄ SPAUDĄ-STIPRINSIT S. S. S. R.
Pavarčius Senas

I

"Laisves”
“LAISVĖ” 18 METŲ ATGAL

Iš “Laisvės” Num. 90, Lapkr. 9 d., 1917:
liauja Rusijoj Revoliucija. Petrograde apsiginklavę maksima

listai (tuomet tūli Amerikoje šitaip vadino bolševikus.—“L.” 
Red.) paėmė į savo rankas telegrafų stotį, valdišką banką ir 
“Marijos Palocių” kuriame buvo posėdžiai dabartinio parlamen
to. Laikinis parlamentas pertraukė savo posėdžius.

Darbininkų taryba nori užimti valdžią Rusijoj ir Petrogrado , 
garnizonas jai pritaria.

Iš “Laisvės” Num. 91-mo, Lapkričio 13, 1917:
Pereitą utarninką Petrograde prasidėjo nauja revoliucija. Se- , 

redoje pirmasai ministeris Kerenskis pabėgo iš Petrogrado.. 
Kur jisai pabėgo—nežinia—vieni sako, kad į karo frontą, kiti 1 
sako, kad į Maskvą. Kiti nariai Kerenskio ministerijos suareš- ! 
tuoti. |

Kerenskio šalininkai susispietė žiemos Palociuje ir laikėsi . 
tenais iki četvergui. žiemos Palocių gynė moterų pulkas—taip 1 
vadinami mirties batalionai. Tiktai tuomet moterys kareiviai 1 
pasidavė, kuomet žiemos palocių pradėjo bombarduoti “Aurora” 
ir iš švento Petro ir Povilo tvirtovės.

2 vai. ryte (četverge) moterų batalionai pasidavė Darbininkų 
Tarybos kareiviams. Darbininkų ir Kareivių Taryba kontro
liuoja dabar visą Petrogradą. Visur viešpatauja ramybe.

Četverge (8 d. lapkr.) Petrograde, susirinko visuotinas suva
žiavimas Darbininkų ir Kareivių delegatų, kuriame dalyvavo 
560 žmonių. s

Suvažiavimas išrinko naują valdžią iš 15 žmonių, 
si Lenin, Zinovjev, Trocki, 7 socialrevoliucionieriai 
Suvažiavimas išleido proklamacijas.

“Nuo dabar visa valdžia pereina į Darbininkų
Atstovų Tarybų rankas. Senieji valdžios komisarai paliuosuoti 1 
nuo savo darbų. Pirmininkai darbininkų tarybų turi stačiai susi-' 
nešti su naująja valdžia.”

Trečioj proklamacijoj sako: “Buvę ministerial Konovalov
Kiškin, Tereščenko, Maliantovič ir Nikitin areštuoti pagal pa- i 
liepimą revoliucinio komiteto.”

Kerenskis pabėgo ir naujoji revoliucinė valdžia liepia jį pa-1
gaut ir pristatyti į Petrogradą... Visi valdžios ofisai Maskvoj ...
tapo užimti naujuoju revoliuciniu komitetu su pagelba Maskvos Jis eitų visai gerai,' O gal vTs 
kareivių garnizono. Maskvoj dabar ramu.

i ;

Sovietųegilus ir atsidavęs
Sąjunga įvykdė Pirmąjį Penkmečio Planą ir lai
mingai praveda Antrąjį Planą; vadas netik Sovie
tų Sąjungos, bet viso pasaulio proletariato.

irus
Juozas Stalinas,’ 
leninistas; jo vad

kinti “Laisvę” Jubilejum.
; Šiom dienom pasveikini
mų gavome sekamai:

i A.L.D.L.D. 161 kp., Seatt
le, Wash., sveikina su dova
na $5.00, ALDLD 9-tas Ap
skritys, Minersville apielin- 
kės sveikina su $5.00 ir AL 
DLD 155 kuopa (moterų) 
Worcester, Mass., su dova
na $5. Šiuom kartu turime 
tik tris organizacijas, ku- 

. rios sveikina jubilejum.

Vajus Eina Augštyn

Joje randa- 
ir daugiau. a
ir Kareivių

Darbininkų ir Kareivių Atstovų Suvažiavimas išleido atsišau
kimą į Rusijos armiją, kviesdamas ją laikytis drūčiai ir saugoti 
revoliuciją nuo imperialistų tolei, kolei naujoji valdžia neįvykins 
taikos. Naujoji valdžia pasiūlys demokratišką taiką visų šalių 
žmonėm.

Naujosios revoliucinės valdžios vadas Nikolai Lenin pasakė: 
“Mes pasiūlysim laikinai liautis kariavus, kad per tą laiką 
galima būtų išrinkti visų tautų atstovus del taikos tarybų. Mes 
norime, kad taikos klausimą rištų žmonių atstovai, o ne diplo
matai. Mes siūlom tas taikos sąlygas, bet mes priimsim atydon 
kiekvieną pasiūlymą taikos. Mes siūlom teisingą taiką, bet ne
teisingų sąlygų mes nepriimsim.”

Drg. A. J. Smith

“Laisvės” Vajus Gavimui Nauju Skaitytoju Eina Augštyn 
Išsivystė Gražios Lenktynės

Drg. A. J. Smith, iš Philadel- 
phijos šiandien pirmoje vietoje. 
Drg. Smitais skundžiasi, kad kiti 
draugai jam visai, mažai Tepade
da. Tai’ blogai, kdd ’draugai phi-

l aukime skaitlingęsnių pa- ladelphiečiai taip šaltai žiūri. į 
sveikinimų nuo draugijų ir ‘Laisvės 
organizacijų.

draugo darhuotųsj, kajp Smitas, tai
pustuzinis

platinimą. Jei nors 
draugų . -Phila. taip

“Grand Rapids, Mich.
Aš L. Levonavičius svei-l 

kinu savo mylimą dienraštį | pirmoje vietoje, 
C4T __ m nr ____ a-- ‘ ,“Laisvę” 25 metų Jubile
jum. “Laisve” man patinka 
todėl, kad. ji rašo teisybę ir 
klasiniai šviečia darbinin- 

;kus. Aš skaičiau ‘Vienybę 
i Lietuvninkų’, vėliau ‘Kelei-

‘TJ’. cirkuliacija greit pakiltų. ’
Ar ilgai’ draugas Smitas bus 

, nežjnia. Labai 
smagiai subruzdo draugai or- 
cesteriečiai.

Draugas žalimas rašo, kad jis 
stoja j talką Bakšiui ir draugė 
Mazurkienė taip pat padeda ir 
jie tvirtai pasiryžę dirbti, kad

vį’. Kada ‘Laisvė’ pradėjo jų kapitonas J. J. Bakšys gautų pirmą vietą, 
eiti dienraščiu, ‘Keleivį’ nu- Bet atsiminkime kad Bostonas nasirižęs viena diena, gauti 
mečiau, ‘Laisvė’ man labiau- 100 naujų skaitytojų. Taip pat tikėkimės ir to, kad drg..T3tri- 
sia patinka, nes jos politinė peikos atvaizda gali vėl pasirodyti Šioje vietoje ir pointAts jis 
linija yra teisingesnė užiK'ali būt vėl viršuj kiti^ Kažin ką mano drg. J. Šimaitis? Se- 
‘Keleivio’. Sveikindamas ‘L’ ■ n°kai girdėjome nuo jo>Ar tik jis nelaiko ką rankovėj^*?
Jubilejum aukoju $1 ir ve
liju jai gyvuoti...”

Tokių laiškelių kaip drg. 
Levonavičiaus laukiame iš 
visų dienraščio skaitytojų. 
Daugiau dovanų gavome:Tai ženklas Profesionalų, Smulkių Biznierių ir Darbi- į A. J CV Cl Jį 1 Cl LI V CVJIJ

'ninku Vis Aiškesnio Klasinio Nusistatymo. Tą Mes ! Nuo draugų J
Vadiname Masių Kairėjimu , • . Išinskų, iš Minersville, Pa

ŠIANDIEN KONTESTO LENTELĖ RODO ŠIAIP:

Punktai < JPJrinktai

911 j A. Kazakevičius, MinersvilIėpPri
809 i J* Stankevich, Wilkes Bar re.,-—77 

i S. Massulis, Brooklyn, N. -70 
Į F. Abekas, Harrisburgh, UI. _J_L 64 

_41.;
56
56 . j

_55 j 
50

A. J. Smith, Philadelphia, Pa
A. Stripeika, Elizabeth, N. J.
J. Bakšys, Worcester, Mass----- 594
Krance, Katilis, Bridgewater----593 j

, Brooklyn, N.
Abekas, Harrisburgh, III. — 
žukiene, Binghamton, NJ/Y.’

Į J. Vasiliauskas. Detroit. Miotvm.
I A. Valinchus, Pittston, Pa. __ 

.T. Žilinskas, Lewistobi, Me. i “J 
P. Jackson, Sd. Boston, Mas£JU 
r*. Jtuknvs. Rr*»nklvn N. ^5 r-t—50 
M. Deedfl<<. Red T.ake, Canaiji ——-50 
A. Kahlakis,- Aubiim, Me. ilUį.—55 
A. Taranas, Tais Angeles, C?VL__54) 
F. Mankauskas- Tunkhannock. Pa. 50 
A. Sabulieno. J^o. Boston. Mahs. LJ50 
T, Sherry, F. Ramoška, Brooklyn, 50 

~ ‘ *’ - i ____50

• „ Iiidiivu, liauno, «vv i ------- | • AUKim?, ningHHIHKNI,

. 11 K. Ku-| (j Shimaitis, Montello, Mass.___ 546 i J. Vasiliauskas. Detroit. Midi
Newark ir Apielinkes Kolek.----- 514 j

i $1.00, nuo draugės Aldonos S- PenkauskaS. Lawrence, Mass. 454
' ’ O. Gimienė, Binghamtpn, N. Y.—420

| Valatka, Kasparavičius, • ' •
, Haverhill   ----- .—381

_337
„(332 
—312 

—307

_ | “Laisvės” vajus šiemet ei- j šiem įregimai gręsiantis pa-1 Kazokytės, jš Pottsville, Pa 
j 'na geriau, negu vidutiniai. Į saulinis karas akstiną žmo- $1.00, A. A. Lydeikienės.

prie skaitymo dienraš- Great Neck, .N.J Y.
Gi skurdus gyvenimas nuo drg. AjJ. Arlausko,!IC;J 

ir gręsianti karo tragedija Kreigžio, 
pažangiąją' lietuvių ' 
menę1 artina prie revoliuci- Y. $1.00.

šulnio <’ '
Tą turėtų suprasti visi kla-.šiuo kart tematome; 
siniai apsišvietę darbiniu-1 kiamc daugiau, 
kai ir privalėtų mestis į ■  
darbą gavimui naujų skai
tytojų.

I ir geriau, negu bent kada, 
jei visos; ■ taip vadinamos 
lietuvių kolonijos imtų da
lyvi! m ą. Visai ' blogai 
Baltimore, Scranton, W

/, kes-Barre, Lj r i d g e p ortu, 
New Havenu ir keletu ma
žesnių vietų. Kur” draugai 
rūpinasi ir darbuojasi, nau
jų skaitytojų gauna. Drg. 
A. Stripeika, iš Elizabeth, 
rašo: “Naujų skaitytojų ga
lima gauti, tik reikia geros 

[talkos, nes ima daug laiko.
Mes turimeLondon, subatos vakare, 10 lapkričio.-Manoma, kad ties Pet- M<Jg turimc graži gn|pę f]on. 

rogradu kils musys tarpe Kerenskio ir jo priešų. Apie tai galima ^am
spręsti pagal telegramų, paleistų iš Petrogrado, kurias cenzūruo
ja bolševikai. Petrogrado Darbininkų ir Kareivių Atstovų Ta
ryba praneša, kad Kerenskio-Kaledino ir Kornilovo spėkos einan
čios ant Petrogrado.

“LAISVĖ” 22 METAI ATGAL
Iš “Laisves” Num. 89, už Lapkr. 7 d., 1913:

Kijevas, 6 d. lapkričio, “The World” praneša, kad pabaigoj 
šios savaitės laukiama galutino nuosprendžio žydelio Beilio teisme.

c*-i A A i S. Reikauskas, Shenandoah, Pa 
i J. Mataciunas Paterson. N. J.

Mažeika, iCleveland, Ohio
’ iŠ Worcester, i A. Klimas, .Hartford, Conn

xn’aLn ’ TVT (M HA ’ - W V 4- • NT I -Kokas, Waterbury, Conn. ■ ____296 Sherry, fr Ramoška.V1SU0- Mas. $1.00 ir IS Webster; N. I , Anv!l. Mrtltr,a|. Canada ____ 2.17 W. SIeena, Akron. Oh.o
Ir iš’asmenų tik. P. žimulis, Rochester. N. Y.----------  ' ’ ’ XT T .

darbininku judėjimo kplofn omažin nn^irndvrnn J- Mažeika. McKees Rockse Pa. _189 P. Wassell, o jo en. • • 
uatuillilll.ų juucjmiu. Į Keletą gražių pasirodymų Valaitis, New Britain, Conn. 182 I M. Yiiores, Cleveland. Ohio 
il’/A-fn L'linvnol a iridi 1___ x J--- ~ X _____ T ~ ’ * ▼ • i _ - KJ

Ir iš’asmenų tik. P. žirgulis, Rochester. N. Y.----- 200 V. Sandarias Inkerman. Pa.<*U.x..M|

__  _____ _Už tad eli- 
zabethiečiai su savo kapito
nu d. A. Stripeika vajuje 
stovi pirmoje vietoje. Gra
žiai darbuojasi visa eilė ko-

LaU- y. Marinas, Waterbury, Conn. —158 
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh —141 

Į C. K. Urban, Hudson, Mass------- 138
S. Puidokas, Rumford, Me.-------138

I Šiemet turime daugiau P. Šlekaitis. Scranton, Pa. -------133
.skelbimų ir komplimentari- s™'Sl’.n?Ma» L-'m

T . , nių sveikinimu “Laisves” & Gervickas. Athol, Mass.Jubilejaus reikalus dar 
labai maža dalis iš darbinin-; ne^u 
kišką, judėjimą remiančių j į-a j s. rpa| reiškia, kad “Lai- k. Mikoiaitis, Baltimore. Md. —94 
oigamzacijų _ tepaemė aty- svgs” teisingą linija klasių ShXa-td-°nahcnnn ’"s?

c< r ... evpę Shr mhrin 1 i . . v. . J, Shopes, New Britain, Conn. —«7
. OlUdunmo kovu arenoje pnpazjsta ne- p. Baranauskas, Brooklyn, N. Y. _77

.^l a bi))ai_ svarbus i darbininkai, bet vis pla-1 
darbininkiško judėjimo įs-^įau profesionalai ir smul- WT « ww 

lode 1^ drau-, kūs biznieriai. Dienraštis NOFWOOQ, liiaSS.

A. Lideikiene. Great Neck, N.'Y. -45'
I. Rnzak. Dorchester, Mass —44
J. Kalvaitis, Brooklyn, N. Y.—--35
K. Bakanauskas, Easton. Pa.----- -Blr
S. Peleckas, Brooklyn. N. Y4. *—-__2R

Dhnbaras. Athnl, Ma«s. .Yt 
Valatka, Brooklyn. N. Y.)>T^_^_24 
K. Alvinas. Detroit. Mich- u*.----22

j 
•T

kj v ^xxxxxxxxxx J LaiSVeS Gervickas. Athol, Mass.-------122 .......... .......
Konserto programos knygų- , v- Januška, Richmond Hill, N. Y.100 o. £uc,a.u*k®,1<L enanLah5’ Pa. / 1 . , . i c. Schwartz, Reading, Pa.______100 S. Kuzmickas. Shenandoah.

----- pirmesmais me- 0 Giržaitiene, e. st. Louis, m. __94 - -................ — -

“Laisvės”

torinis įvykis, 
gijos, kliubai ir 
organizacijo

v . (xx^u, ^xx.x.xv.xxwx. Dienraštis! Norwood, Mass.
. apsvietos . “Laisvė” yra švietėjas, or- Į _____

turi skaityti i ganizatorius ir vadas visų įspūdžiai iš Dvieju Valandų
,-i I r Iii va «t n t r i * _ _ *

Lietuva. Kaip jaučiasi Z. Aleksa? Kiek galimą spręsti iš pa
skutinio laiško, Z. Aleksa (d. Angarietis) išeis iš kalėjimo sienų 
su vilčia gyventi ir veikti. Jisai labai rūpnasi, kas dedasi “ant 
laisvės”, vienok žinios iki jo veik nedaeina.

Jau sakosi pramokęs vokiečių kalbą ir galįs skaityti. Taip- 
pat žada pradėti mokintis anglų kalbos. Turįs didelį rinkinį 
rusų “bilinų,” aziatiškų padavimų ir sakosi greitu laiku gausiąs 
daugiau rusų pasakų, dainų, legendų. Renkąs rpedžiagą nau-. urooiuyn, in. 
jiems rašiniams: “Drakonas—turtų saugotojas,” “Mokslo Pra-1mąsias prakalba 
džia,” ir tt. Sveikata nesanti pakrikusi. Tik daugybė laiškų, jam demokratams ir progresistams, vadindamas jų partijas grafte- 
siunČiamų, nepasiekia adresato. ‘ ? : ■ ■ ’ ” '

Visas pasaulis sužiūro į Kijevo teismą, kur teisiamas žydelis 
Beilis. Viso pasaulio laikraščiai atydžiausia seka tos bylos bėgį. 
Visi supranta, kad Beilio ypatoje teisiama visa žydų tauta.. .

Valdžia, kaltindama Beilį, daugiausia remiasi ant lietuvių 
kunigo Pranaičio prirodymų, kuris būk tai esąs talmudo žinovas. 
Tasai mūsų patriotas pasidarė, “šlovingu” ant viso pasaulio. 
Tai, rodosi, yra dar ir “žvaigždes” bendradarbis...

Mūsų laikraščiai, kaip “žvaigždė,” “Rygos Garsas,” “šaltinis” 
—didžiuojasi tuo barbaru, kuris, kaipo viduramžio šmėkla, švais
tosi caro šalyje, stengdamasis sukurstyti vieną tautą su kita. 
Panašūs išgamos gaus sau galą, kada gaus galą visa cariška gauja.

Iš “Laisves” Num. 90, už Lapkričio 11, 1913:
Rusija. Ištremtieji ant viso amžiaus į Sibirą Andrius ir Kon

stancija Verbylai nutarė įsitaisyti sau kalvę, kad kokiu nors 
būdu išsimaitinus. Reikėjo į skolą įlysti, visgi dabar galima 
užsidirbti bent ant juodos duonos. Juodu dabar gyvena Zalariuo- 
se, Irkutsko gubernijoje.

V. Jiidzentavi^ius. Girardville^ Pa, 20 
V. M^sonis New Britain. Čbnn. _20 
J. Burkus, Brooklvn, N. Y.
C. D. Ixmg, Wrightstown, J,. —10 
J. Kondrota, Forest City, Pai ----- <

Užkalbinam su literatūrą. Šei
mininkas vedasi į stubą,Jr sa-* 
ko: “Dabar aš teišgaliu užsi
rašyti ant pusės metų.”"Gerai 

lir tas. V'i
> *| Traukiam toliaus. čiiYSusi-

Lapkričio 3 d. su d. K;Ja-itjnkam moterį, kuri nuduoda 
navičiu leidomės jieškoti Lai- <<socialiste/, bet baislM. ne. 
svei” naujų skaitytojų. Pa-1 kenčianti komunistų, > > tx>del 
traukėm kaimymškon kolom-! <<Laisvgs„ nesirašvs. Klausiam, 
jon—Canton, Mass. Biskis po . deJko taip nekenčia nkomiP, 
10, jau ir Cantone pas draugą lnistų? Atsakyrnas: Kaip ji 
Klingą, bet drg. Klinga dar ( buVus Rusijos mokykloj,,tai ją 
tebėra lovoj. Į 5 minutes ^mū-, IU£>aj paklupdė ir poterius 
sų draugas jau pilnoj unifor- prjevarįa bepę kalbėtu "Ban?, 
moj ir veda mus pas jam ži- aį§kjnįj, kacj įas buvę Ga
nomus kaimynus. ( rištinėje Rusijoje. Bet ji'sako :

Įveda į pirmą stubą, viskas Į Vistiek nekenčiu komunistų, 
atrodo švaru, i 
kė apsukri moteriukė.
tuojaus pasiūlom “Laisvę
siprenumerudti, tik už $5 me
tams. Matyti, moteris darbi
ninkė myli skaityti, bet su lai
kraščiu “Laisve” nėra susipa-

, • xr- Ii .ii • gaiuziiiui iub ii vaučib vibą Įspūdžiai is uvieju vaiai
lomjų Mass, valstijoje. Vi-lbutmu savo reikalu pasvei-1 s(amĮ)aus kapitalo skriau-;• Darbuotės del “Laisves

.. -••=======-=======—■■ - -^== ■ -- ------_r=. Idžiamyjų, kaip tai profesio-1 
lotynų kalbos lekcijų—p. A. Volderparas. Greitu laiku jis pra-1 nalu, smulkiu biznierių ir 
deda lekcijas kursuose, o toliaus pradės lekcijas ir Peterburgo j darbininkų. Todėl pažangie- 
universitete. •-------------------------------------------------------- jį Anerikbs lietuvių visuo

menė; sluoksniai ją remia.
Mes dėkavojame už gau

sų apdovanojimą dienraščio 
skelbimais ir sveikinimais 

I Koncerto programos knyp’e- 
j Įėję ir kviečiame profesio
nalus, biznierius ir darbi
ninkus ateiti # i koncertą, 
dar kartą parodvti savo mo
ralę ir materiale paramą 
“Laisvei.”

“Laisvė” kovoja prieš fa
šizmą ir karą, “Laisvė” gi
na Lietuvos nepriklausomy
bę nuo Hitlerio ir kitų prie- žinus ir jai atrodo, kad $5 yra 
Šų, “Laisvė” reikalauja Lie- , perbrangu. Paaiškinam, kad 
tuvos liaudžiai demdkrati- nėra brangu, nes kiti dienraš- 
nių teisių, “Laisvė” gina iš-^iai kainuoja net $7 metams, 
naudojamųjų klasės reika- ! Sutinka paimti tik ant 2 me
lus’Visais atžvilgiais, užtad nesill del išmėginimo.
pažangioji lietuvių visuome- 4 \e„la stubą. čion ir 
nė turi skaityti 
savo laikraščiu.

“Laisvės” vajus, “Lais
vės” < ‘ ‘ "
Koncertas privalo būt skai
tomi reikalais visos pirmei
viškos lietuvių visuomenės.

P. Buknys.

“Kova” .skelbia daktaro šliupo žodžius, pasakytus apie V. 
Kapsuką: “Broli Vidike, pas lietuvius yra tiktai vienas socia
listas. Tai Kapsukas.” Kiti tai cicilikai.

Na, o kaip dabar bus po to straipsnio apie tautos namus? 
Visi, visi apleidžia bėdiną mūsų daktarą!

Brooklyn, N. Y. 3 lapk. kriaučių unija parengė priešrenka- 
ts. J. Augūnas puikiai , sudrožė republikonams,

rių partijomis ir gražiai paagituodamas už drg. Russell (socia
listą). J. šaltys gerai charakterizavo Tammąhy Hali bosą Mur
phy, kuris buvo veik ubagas, o dabar vertas $15,000,000. Pub
likos buvo apie 400. . -

Montello, Mass. 4 d. lapkr. LTN draugija turėjo vieną iš 
trukšmingiausių susirinkimų. Trukšmas kilo todėl, kad bažnyti
nės draugijos norėjo prisidėti prie Tautiško Namo. Tai yra 
kazimierinė ir NPP šv. Kada buvo pakeltas tas klausimas, tai 
buvo leista ir publikai diskusuot. Iš publikos pusės pasipylė 
nurodymai su aiškiais faktais, kad jos yra kenkusios Montello 
Tautiškam Namui ir jas neverta priimti. Aiškiausiais faktais 
nurodė, kad Bostone, kol nebuvo namas nupirktas, tol burbano- 
sis visokiais būdais keikė tuos žmones, bet kaip tik namą nupir
ko, tai liepė visoms savo avelėms rašytis prie tos draugijos. Po 
gero apsvarstymo nutarta Kazimierinės nepriimti, o paneles pri
imti už $300. Kur dabar spruksit, kaziukai?

Šiomis ienomis pakviestas skaityti Bestuževo moterų kursuose litikieriais? Prie

Rožyte.

So. Boston, Mass.—9 d. lapkričio LSS 60 kuopa turėjo disku
sijas. Tema: ar bičiuliuo'tis su demokratais ir republikonais po- 

galutino išvedimo neprieita.

i Veda į kitą stubą. Čion ir 
“Laisve” ta pati istorba- Vyras skubi- 

* Inas. į bažnyčią, bet moteriai 
I įsako užrašyti del išmėginimo 
ant 2 mėnesių. Dar į trejetą

Jubilėjus ir “Laisvės” stubų nUėjo^ bet bė pasek“

mių. Atsakymas, “nemokam 
skaityti.”

Traukiam toliaus. Viename 
kieme randame keturis vyrus.

namų , šeiminiu- j nes ją klpdė ir poterivsjiepė 
Mes ! kalbėti.” Pasiūlom literatūros 

pasipirkti. Biskį atvėsta-4-r pa- 
siperka knygelę: “Moterys 
Kovotojos Del Komufilzmo.” 
Ii ji pati pirkdama sak0,;,?Gąl; 
mane ta knyga pertikrųįą.į ki
ta pusę.” '

Pats drg. Klinga užsirašo 
“Laisvę” ant metų. Taigi, į 

‘porą valandų gavom U<<l‘LaiS- 
zei” skaitytojus. Turėjom dar 
kiliau patraukti, bet drg» K. 
Janavičius negalėjo, nes..turė
jo važiuoti kitais reikąĮAis ki
tur. Ir taip vienos dieųp^.arba . 
2 valandų darbuotė pąąjfcaigė 
su vidutinėm- pasekmę. 1 
_______________ LGrybas.

Drauge! Pasirūpink gau
ti “Laislvei” bent vieną 
naują skaitytoją!

3 
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Puslapis KetvirtasKetvirtad./ Lapkr. 7, 1935

Tegyvuoja Sovietų Sąjunga-Socializmo Šalis!
Socializmo Laimėjimas Sovietų 

Sąjungoje
Komunistų Internacionalo Septinto Pasaulinio Kongreso Rezoliucija, 

Priimta Rugpjūčio Mėnesį, 1935 m.
Išklausęs draugo Manuilskio raportą apie 

rezultatus socialistinės kūrybos Sąjungoje 
Socialistinių-Sovietinių Respublikų, Komunis- 
ts Internacionalo Septintas Pasaulinis Kon
gresas su didžiausiu pasitenkinimu atžymi, 
kad Komunistų Partijos vadovybėje Sovietų 
Sąjungoje tapo pasiektas galutinas ir negin
čijamas socializmo laimėjimas ir visapusis pro
letarinės diktatūros sustiprinimas, kaipo pa
sekmė pravedimo socialistinio perbudavojimo 
nacionalės ekonomijos, kolektyvizacijos žemės 
ūkyje, išstūmimo kapitalistinių elementų ir* lik
vidavimo buožių kaipo klasės.

1. Socialistinė industrializacija pravesta sėk
mingai. Sovietų Sąjunga iš ekonominiai ir 
technikiniai atsilikusios žemės ūkio šalies išsi
vystė į,didelę, pažangią, industrinę šalį su savo 
geležies ir plieno gamyba, mašinų dirbimu, 
aviacijos, automobilių ir traktorių pramone ir 
Virsta elektros jėgos ir chemikališkos pramo
nių šalimi. Sovietų Sąjunga gali savo dirb
tuvėse pasigaminti bet kokią mašiną ir bet 
kokį gamybos įrankį. Pirmiau neapgyventose 
vietose iškilo industriniai miestai. Senosios 
industrinės sritys plečiasi ir naujos sritys 
gimsta. Pirmiau atsilikę kraštai ir buvusios 
caristinės kolonijos sėkmingai suindustriali- 
zuojama ir paverčiama į bujojančias, pažan
gias, industrines nacionalės respublikas ir te
ritorijas. Išlavinti augstai kvalifikuoti kadr 
rai technikų, organizatorių ir direktorių skait
lingoms ir įvairioms industrijoms ir gyny
bos procesams. Jau pasiekti laimėjimai su* 
teikia naujas' dideles galimybes tolimesniam 
augimui Sovietų Sąjungos visos nacionalės 
ekonomijos industrializacijos.

2. Žemės ūkyje 'laimėta didžiausia revoliucija 
.^pravesta kolektyvizacija. Su laimėjimu ko
lektyvizacijos žemės ūkio sistemoje praktiko
je/ atliktas pats sunkiausias darbas, darbas 
užvedimo milžiniškos daugumos valstiečių ant 
socialistinio išsiplėtojimo kelio. Įsteigta plati 
mekanizuota agrikultūra, organizuota socia
listiniais pamatais. Plečiasi mašinų ir trakto
rių stočių tinklas. Sovietiniai ūkiai stiprėja. 
Medžiagipis ir produktyviškas kolektyvės že
mės ūkio sistemos parankumas jau virto to
limesniu kolektyvizacijos akstinu ir praplė
timu liuosanorės kolektyvizacijos. Jau išriš
ta grūdų problema. Pagerintas ir nuolatos 
auga gyvulių auklėjimas. Ačiū kolektyvėms 
ir valstybės farmoms, didelės iki šiol nedirba
mus derlingos žemės srytys ir patobulintos že
mės apdirbimo metodos, vis platesnis panau
dojimas technikinių ir mokslinių principų, už
tikrina galimybę Sovietų Sąjungos socialisti
nės agrikultūros išsiplėtojimo neapsakomai di
deliu maštabu.

Sąlygos Pagerėjo
3. Sovietą Sąjungoj atsiektas radikalis pa

gerinimas medžiaginėse darbo žmonią sąlygose 
ir t nepaprastas ją kultūrinis pakilimas. Be
darbė išnyko. Darbininkų ir raštinių samdi
nių skaičius auga ir didėja jų išsilavinimas. 
Taip pat auga algų ir socialės apdraudos fon
dai, lygiai kaip ir individualės ligos ir socia
lės apdraudos benefitai (sanatorijos, poilsio 
balnai, nemokama medikalė pagelba, paliegėlių 
ir senatvės pensijos ir t.t.). Darbo valandos 
sutrumpintos iki 7 ir 6 valandų, darbo sąly
gos progesyviai gerinasi. Sėkmingai nugali
mas maisto pristatymo sunkenybės (panai
kinimas kortų sistemos, augantis aprūpini
mas mėsa ir riebalais, bedidėjant gyvulių skai
čiui). Persikeitė didžiųjų miestų ir industri
nių centrų išvaizda. Nuolat eina geryn gyve
namų namų ir šiaip gyvenimo sąlygos; lušny- ‘ 
ną vietoje, kurios charakterizuoja darbininkų 
klasės kvatieras, didžiuosiuose miestuose prie 
kapitalizmo, jau daug išbudavota ir vis dau
giau budavojama erdvingų, apšviestų ir sani
tariškų namų. Ačiū agrikultūros kolektyvi
zacijai ir likvidavimui buožių kaipo klasės, iš
imtas iš sodžiaus skurdas, valstiečiai turi 
progą gerai gyventi ir gali dirbti tokiose są
lygose, kurios ne tik nenualina juos, bet dar 
paakstina.

Susirūpinimas Žmonėmis, dirbančiaisiais, ka
drais ir, virš visko, susirūpinimas vaikais už
ima pirmą vietą veikime partijos, valstybės, 
darbo unijų ir visų visuomeniškų organizaci
jų. Labai smarkiai kyla dirbančiųjųjų kultūra. 
Visose Sovietų Sąjungos respublikose įvestas 

.Visuotinas privalomas elementarinis mokymas, 
Vedamas prigimtose tautinėse kalbose. Milio-

nai darbininkų, valstiečių ir raštinių samdinių 
vaikų mokinasi augštosiose mokyklose ir uni
versitetuose. Nutiestas plačiausias tinklas 
švietimo įstaigų priešmokyklinio amžiaus vai
kams ir įsteigta plati specializuotų vakarinių 
mokyklų, ratelių ir pamokų sistema suaugu
siems. Pabudavota tūkstančiai kliubų, teatrų 
ir judžių darbininkų klasės distriktuose, prie 
dirbtuvių ir sodžiuje smarkiai eina pirmyn 
vystymasis ir bu joj imas kultūros, nacionalis
tinės savo forma ir socialistinės savo turiniu, 
tų Sovietų Sąjungos žmonių, kurie pirmiau 
buvo prispausti, apleisti, ir pasmerkti išnyki
mui, bet kurie dabar yra laisvi ir lygūs. Mo
terys aktyviai dalyvauja socialistinėj kūryboj 
lygia papėde su vyrais. Prie socializmo bū
da vo ji mo stoja jaunosios gentkartės, kurios 
išaugo prie sovietinių sąlygų, kurios nepažįs
ta kapitalistinio išnaudojimo arba neprite
kliaus ir jų teisių atėmimo, o tepažįsta socia
lizmo interesus, pareigas ir tikslus. Mokslas 
ir visokios formos menas prieinamas plačiau
sioms masėms. Akademikai, mokslininkai, ty
rinėtojai, piešėjai ir darbuotojai kiekvienoj 
kitoj meno šakoj perėjo dirbančiųjų, pusėn. 
Nežiūrint kaip dideli yra visi šitie medžiagi
niai ir kultūriniai atsiekimai, palyginus su ne
sena praeitimi ir su dirbančiųjų padėtim ka
pitalistinėse šalyse, jie tėra pradžia tos pui
kios artimos ateities, visaip bujojančios ir pil
nos visuotina gerove, linkui kurios maršuoja 
socializmo šalis.

Demokratija Praplėsta
4. Atsiektas didelis politinis proletarinės dik

tatūros valstybės sustiprinimas. , Sovietų šalis 
turi pastoviausią ir tvirčiausią politinę san
tvarką. Tai yra išvystytos depiokratijos, vals
tybė, ne atskirta nuo žmonių masių, neigi sto
vinti prieš jas, bet organiškai susirišusi su 
jomis, ginanti jų interesus, išreiškianti jų va
lią ir pildanti tą jų valią. Giliausios, radika- 
liškos permainos, kurios įvyko Sovietų Sąjun
gos spcialėj struktūroj, kaipo pasekmė nacio
nalės ekonomines socialistinės rekonstrukci
jos, išnaikinimas išnaudotojų klasių ir laimė
jimas kolektyvizacijos žemės ūkio sistemoj, at
nešė tolimesnį Sovietų galios socialio pamato 
praplėtimą ir sustiprinimą. Pagal šias per
mainas ir pasiremiant padidėjusių plačių ma
sių pasitikėjimu proletarine diktatūra, Sovie
tų valdžia pravedė naujus žygius didelės istori
nės rėikšmės, įvesdama tolimesnę savo siste
mos demokratizaciją: pavadavimas pirmiau 
nevisai lygios balsavimo teisės lygia balsavimo 
teise, netiesioginių rinkimų tiesioginiais rin
kimais, viešo balsavimo slaptu balsavimu; pra
plėtimas balsavimo teisės naujoms suaugu
sių gyventojų sekcijoms, 'sugrąžinimas balsa
vimo teisės toms buvusioms buožėms, kurios 
liovėsi kovoje prieš sovietinę tvarką. Prole
tarine diktatūra nuolatiniai vystosi keliu ne
sustojančio sustiprinimo ir plėtimo tiesiogi
nių ryšių Sovietų valstybės su žmonių masė
mis, su milžiniška gyventojų dauguma, keliu 
visapusio ir aktyviai tiesioginio masių dalyva
vimo valstybės administracijoj ir vedime so
cialistinės kūrybos. Proletarinės demokratijos 
išsivystymas, atsiektas sėkmėje panaikinimo 
išnaudotojų klasių, sustiprinimo socialistinės 
turto tvarkos, kaipo pamato sovietinės visuo
menės,'ir atsiekima? reikalų vienybės milžiniš
kos gyventojų daugumos visose Sov. Sąjungos 
respublikose, neapsakomai sustiprina prole
tarinės diktatūros valstybę.

Būdama ištikima savo principams brolybės, 
laisvės ir nepriklausomybės visų žmonių ir 

•tautų, Sovietų Sąjunga neatlaidžiai veda kovą 
už palaikymą taikos tarpe tautų, iškelia aikš< 
ten grobikiškus- imperialistinių plėšikų planui 
ir deda visas pastangas apgynimui viso pasau
lio dirbančiųjų socialistinės tėvynės prieš im 
perialistų grobikiškų užpuolimų pavojų. Komu
nistų Internacionalo Septintas Kongresas s? 
džiaugsmu atžymi, kad vietoj senos caristinės 
Rusijos, šalies, kurią visi nugalėdavo, ir vie
toj silpnos Sovietinės šalies, kuriai ankstybose 
jos išsivystymo dienose grūmojo imperialistų 
pasidalinimo pavojus, iškilo galinga socialise 
tinė valstybė.

’ Kraštas Naujo žmogaus
Sovietą Sąjunga darosi kraštu naujo žmo

gaus, naujos socialus tvarkos ir naujo indivi
dualu žmonią gyvenimo pavyzdžiu. Toj didelėj 
planingo socialistinio darbo įmonėje^ parem-

| toje socialistine kompeticija, udarninkų dar
bu ir masių tveriamąja iniciatyva, Sovietų 
Sąjungoj eina didelis procesas perbudavojimo 
paties žmogaus. Laipsniškai nyksta pinigais 
paremta ir anti-socialė privatinės nuosavy
bės etika ir iš kapitalizmo įgimti papročiai. 
Entuziastiško socialistinio darbo atmosfera pa
lengvina sumažinimą kriminalistų ir įstatymų 
laužytojų.

Visuomeniškos nuosavybės nepaliečiamybės 
principai įgyvendinami kiekvienoj nacionalės 
ekonomijos šakoj kaip mieste, taip sodžiuje. 
Visuomeninė darbo masių opinija ir savikri- 
tikos praktika virto galingu faktorium del mo
ralės įtakos, del auklėjimo žmonių ir išmokini- 
mo jų per naują. Pamatu naujo ątsineširųo, 
kuris tvirtai įsigali link darbo visuomenės, su
sitveria naujas gyvenimo būdas, perkeičiama 
žmonių sąmonė ir psichologija, auga naujos 
gentkartės, sveikos, stiprios ir mikliai išsivy
stę. Iš pačių žmonių tarpo iškyla organiza
toriai, vadai, išradėjai, drąsūs tyrinėtojai šiau
rės iki šiol nežinomų elementų, didvyriški nu
galėtojai stratosferos, oro ir jūrų gelmių, loti
nų viršūnių ir žemės vidurių. Milionai dar
bininkų šturmuoja ir užkariauja iki šiol nepri
einamas technikos, mokslo ir dailės tvirtoves. 
Sovietų Sąjunga darosi šalimi naujų žmonių, 
kupinų troškimų, gyvumo, gyvenimo laimės, 
nugalinčių visus sunkumus ir atliekančių dide
lius darbus.

5. Socializmo pergalė Sovietų Sąjungoj at
siekta Sovietų Sąjungos Komunistų Partijos 
pasiryžusioj kovoj prieš dešinįjį ir “kairįjį” 
oportunizmą, atkaklioj ir ilgoj kovoj už nu
galėjimą didžiausių sunkumų, kurie iškilo iš 
žemo technikinio ir ekonominio išsivystymo, 
įgimto nuo senosios santvarkos, ir iš prie
žasties reikalingumo trumpu laiku atsiekti 
savo locnomis spėkomis ir įrankiais, .sąlygose 
neprietelingo apsupimo per imperialistus, na
cionalės ekonomijos technikinių pamatų at
statymą ir pamatinį savo socialių ir ekonomi
nių santikių perorganizavimą. Pravedimas 
šių pertvarkymų ir ypatingai perbudavoji- 
mas agrikultūros technikinio pamato, kuris 
buvo surištas su apvienijimu smulkių ūkių į 
didelius kolektyvius ūkius ir likvidavimu buo
žių kaipo klasės, reiškė grieštą proletariato 
užpuolimą ant kapitalistinių elementų. Nete
kę visokio ękonbminio pagrindp, išnaudotojų 
klasės likučiai, ,remiami imperialistų, išsta
tė desperatišką pasipriešinimą, griebėsi sa
botažo, naikinimo, javų deginimo, griovimo 
apsėjimo- kampanijų, išnaikinimo gyvulių ir 
t.t Proletariatas sukriušino savo priešų pasi
priešinimą, išbudavodamas galingą socialistinę 
industriją, sustiprindamas kolektyvę žemės 
ūkio sistemą, nugalėdamas sunkumus, surištus 
su greitu nacionalės ekonomijos išsiplėtoji
mu. Išbudavojimo socializmo vienoj šalyje ga
limybę, kurią taip puikiai numatė Leninas ir 
Stalinai, virto realybe, suprantama ir apčiuo
piama milionams žmonių visam pasaulyje. Is
torinis klausimas “kas laimės” šalies viduje, 
klausimas socializmo pergalės ant kapitalizme 
Sovietų Sąjungoj, tapo galutinai ir neatšau
kiami išrištas socializmo naudai. Tas, be abe
jonės, dar nereiškia, kad nugalėto priešo kla
sės likučiai, kurie neteko vilties pastoti kelią 
socializmo išsivystimui, nesistengs visais jiems 

įgalimais būdais kenkti darbininkams ir ko- 
lektyviams’ valstiečiams Savietų Sąjungoj.

Tolimesnį laimėjusio socializrho vystymąsi 
Sovietų Sąjungoj lydės naujos tvarkos sunku
mai, sunkumai, kurie iškyla iš reikalingumo 
nugalėti kapitalizmo likučius žmonių galvose. 
Su laimėjimu socializmo Sovietų Sąjungoj pa
saulinė revoliucija laimėjo nenugalimą pozici- 

klausimą

r 
"turi revoliucionizuojančios įtakos ant darbo 
masių, įskiepijant joms pasitikėjimą savo loc- 
nomis spėkomis ir įsitikinimą reikalingumo 
ir praktiškos galimybės nuversti kapitalizmą 
ir subudavoti socializmą. Kelias išganymo, 
kelias link socializmo, jau pramintas Sovietų! 
Sąjungos gyvu pavyzdžiu, skaisčiai šviečia 
prieš akis milionų dirbančiųjų kapitalistinėse 
ir kolonijalėse šalyse, prieš akis visų išnau
dojamųjų ir pavergtųjų. į

Sovietine Socialistine Tvarka Užtikrina: s
Darbininkams—Pasiliuosavimą iš bedarbės 

baisenybių ir kapitalistinio išnaudojimo, pro
gą dirbti sau, o ne išnaudotojams, parazitams, 
tvarkyti valstybę ir nacionalę ękonomiją, nuo-' 
latiniai gerinti savo medžiagines sąlygas, ves
ti kultūringą gyvenimą.

Valstiečiams—žemę ir pasiliuosavimą iš 
vergavimo žemės viešpačiams, pinigų skolinto
jams, bankieriams, iš nepanešamų taksų, pa- 
siliuosavimą nuo krizio, sunaikinimo, pažemi
nimo ir skurdo, nuolatinį gerėjimą sąlygose ir 
kultūrinį kilimą, pamatinį jų darbo palengvi
nimą. ,

Miesto smulkiosios buržuazijos žmonėms— 
Išlaisvinimą iš bankruto baimės, iš stambio-1 
jo kapitalo priespaudos, iš sunaikinimo ir iš
sigimimo, progą susirasti vietą teisingų dar
bo žmonių, socialistinės ekonomijos sistemoj, 
laimėti radikalį pagerinimą savo medžiaginiam 
ir dvasiniam gyvenime.

Intelektualams—Reikalingas sąlygas ir pla-J 
čiausias galimybes tobulinimui savo žinoji
mo, gabumų ir talento, didelį paakstinimą ir 
platų horizontą tveriamam darbui, radikalį pa
gerinimą jų medžiaginiam ir dvasiniam gyve-' 
nime.

Koloniją žmonėms ir pavergtoms tautoms— 
Tautinį pasiliuosavimą iš po imperialistų jun
go, galimybę greitai pakelti savo nacionalę!.
ekonomiją iki pažangiausių šalių laipsnio, iš- J suniekšėjęs ir netekęs proto 
si pietoj imą ir bu jo j imą jųjų tautinės kultūros 
laisvą ir lygų aktyvišką dalyvavimą 
tiniam gyvenime.

Taikos Tvirtove
7. Su socializmo pergale Sovietą 

pasidarė didelė politinė, ekonominė 
tūrinė jėga, daranti įtaką į pasaulinę politiką.' 
Ji virto pritraukimo ir apsijungimo <____  t „
yisiems žmonėms, šalims ir net valdžioms, ku- Sime.

• < . _____ ,___ , ... ... < «i\/r

Žinios Apie Sovietų 
Sąjungą

Naujas Svarbus Plentas
Sovietų Sąjunga smarkiai 

vysto Tolimų Rytų kraštą. 
Jau pravesta antra pora 
gelžkelio. bėgių nuo Uralo 
kalnų iki Chabarovsko. An
tras gelžkelis tęsiamas nuo 
šiaurinio Baikalo ežero ga
lo linkui Ochotsku jūrų. Bet 
šiomis dienomis atėjo žinia, 
kad Sovietai pravedė 800 ki- 
lojnetrų (apie 550 mylių) 
ilgio didelį plentą nuo Cha
barovsko iki Vladivostoko. 
Kelią pravedė bėgyje 18-kos 
mėnesiu laiko. Darbui vado
vavo drg. Frumkin. Tas ke
lias turi Sovietų Sąjungai 
labai didelę reikšmę, kaip 
apsigynime, taip ir šalies 
vystyme. .

Sukaktuvių Obalsiai
Sovietų Sąjungos Komu

nistų Partijos Centro Komi
tetas minėjimui 18-kos me
tų revoliucijos sukaktuvių, 
iškėlė 65 obalsius. Tūli iš 
jų yra Lenino ir Stalino

Į formulavimai, kaip ve:
“Buržuazija elgiasi, kaipo

, j draskūnas, ji pakartoja 
tarptau- i kvailybę po kvailybei, aštri- 

| na padėtį, greitina savo ga- 
llą!” (Leninas).
I “Nei vienos pėdos sveti- 

ąjunga mog gem^s mes nenorime. 
ir kul- -r, , . v - .• Bet ir savo žemes nei vieno 
centru colio mes niekam neatiduo- 

(Stalinas). * •
ribs susirūpinę palaikymu tarptautinės taikos.1 “Mes stovime UŽ taiką ir 
Ji virto visų šalių darbo žmonių tvirtove prieš kovojame UŽ ją. Bet mes ne
karo pavojų. Ji virto galingu įrankiu apjun-' sibijome grūmojimų ir ga- 
gimui viso pasaulio dirbančiųjų prieš pašau- tavi atsakyti smūgiais į 
linę reakciją. I smūgius karo organizato

rių.” (Stalinas).
“Lai gyvuoja Komunistų 

Internacionalas—štabas pa
saulinės proletarinės reVo-

Socializmo pergalė, paversdama Sovietų Są
jungą ta jėga, kuri išjudina plačiausius gy
ventojų sluogsnius, klases, tautas, žmones ir 
valstybes, atžymi didėlę permainą klasinią spė-. 
ką santikiuose pasauliniu maštabu naudai so- Į 
cializmo, o nenaudai kapitalizmo; atžymi pra- liucijos! Pasveikinimas Ko
nčių naujos stadijos pasaulinės proletarinės munistų Internacionalo va- 
revoliucijos išsivystyme.

Iš istorinio balanso atsiekimų, laimėtų po 
Komunistų Internacionalo šešto Kongreso, su 
kuriais proletarinis judėjimas pasitinka an
trą karų ir revoliucijų periodą ir kurie nusta
to pamatinius pasaulio proletarinės revoliu
cijos uždavinius, išplaukia ši vyriausioji dar
bininkų klasės, dirbančiųjų viso pasaulio ir 
visų Komunistų Internacionalo sekcijų parei
ga:

Visomis savo spėkomis ir visais būdais gel
bėt sustiprint Sovietą Sąjungą ir kovoti prieš \ 
Sovietą Sąjungos priešus.

Sąjungoj
Socializ-

ją paaštrėjusioj kovoj, kad išrišti 
“kas laimės” tarptautinėj arenoj.

Pasauline Reikšme
6. Socidlizmo laimėjimas Sovietą 

yra laimėjimas pasaulinės reikšmės.
mo laimėjimas Sovietų Sąjungoj, darbininkų 
ir kolektyviečių atsiekta su pagelba tarptau
tinio proletariato ir vadovybėj geriausio san- 
darbininko didžiojo Lenino, išmintingo viso 
pasaulio dirbančiųjų vado, d. Stalino, neša gi
liausią atmainą pasaulio dirbančiųjų suprati
me: įtikina plačias socialdemokratinių ir kitų 
pažiūrų darbininkų mases apie reikalingumą 
vesti bendrą kovą už socializmą ir yra nusve- 
riamas faktorius atsiekime kovingos proleta
rinės vienybės; sunaikina idėjas ir supratimus, 
įkūnytus šimtmečiais, apie kapitalistinės tvar
kos amžinumą ir nepajudinamumą, parodo 
bankrutą buržuazinių teorijų ir visokių išgal
vojimų “atjauninti” kapitalistinę visuomenę,

dui drg. Dimitrovui!”
Yra daug obalsių, šau

kiančių Sovietų Sąjungos 
darbininkus, kolektyviečius, 
jaunuolius, moteris, vaikus 
—visus dar į energingesnį 
darbą būdavo j ime socializ
mo. Obalsiai už Ethiopijos 
apgynimą, už kovą prieš ka
rą ir fašizmą, už viso pa
saulio darbininkų vienybę, 

Kaip taikos sąly- už galingą bendrą frontą, 
gose, taip aplinkybėse karo, atkreipto prieš įį. 
Sovietą Sąjungą, interesai Sovietą Sąjungos 
stiprinimo, padidinimo jos galios, užtikrinimo Stachanovo Darbo Būdas 
jos laimėjimo visose sferose ir kiekvienoj ko
voj supuola pilnai ir neatskiriamai su intere
sais viso pasaulio dirbančiąją kovoje prieš iš
naudotojus, ' su interesais ko'lonijalią ir pri
spaustą žmonią, kovojančią prieš imperializ
mą; šitie interesai yra sąlyga dėl laimėjimo pa
saulinės proletarinės revoliucijos, del perga
lės socializmo visam pasaulyje ir prisideda 
prie to laimėjimo, prie tos pergdlės. Tuo bū
du, padėjimas Sovietą Sąjungai, jos gynimas; 
ir kooperavimas su ja, kad jinai galėtą su-! 
mušti visus savo priešus, turi nustatyti veik
lą kiekvienos revoliucinės proletariato organi
zacijos, kiekvieno tikro revoliucionieriaus, 
kiekviec.w socialisto, komunisto, nepartinio dar
bininko, darbo valstiečio, kiekvieno sąžiniško 
intelektualo ir demokrato, “kiekvieno ir visą, 
kurie trokšta .nuversti išnaudotojus, fašizmą 
ir imperialistinę priespaudą, išgelbėti nuo j 
imperialistinio karo, kurie trokšta, kad tarpe 
tautą viešpatautą brolybė ir taika, kad socia
lizmas gyvuotą visam pasaulyje.

Sovietų šalyje kiekvienas 
naujas fabrikas, kasykla,

(Tąsa 6-tam pusi.)

Šiemetinis "Laisves” Koncertas—19-tas Metinis Koncertas!
Įvyks Lapkričio 10 d., Labor Lyceum Svetainėje!

Maksim Litvinovas, 
SSSR užsienio reikalu liau
dies komisaras — nenuils- 
tąs darbuotojas už taiką.
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Sovietų Sąjunga Laimingai Įžen 
gia į 19-tus Metus

Gamybos Augimas
Draugas Earl Browder, 

Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos sekretorius, tik par
vykęs iš Sovietų šalies, pada
rė sekamą palyginimą tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Amerikos:

Jungtinėse Valstijose dabar 
| ant 10,000,000 mažiau darbi- 

ninku dirba kaip 1928 metais 
ir jų algos numuštos ant pu
sės. Sovietų Sąjungoje dirba 
du kartus tiek darbininkų, 
kaip 1928 metais ir algos pa
kilusios penkis kartus. Ameri
koje viešpatauja didelė be
darbė, milionai darbininkų be 
darbo, Sovietų Sąjunga neži
no bedarbės, nes jos nėra. 
Amerikoje gamyba nupuolė 
nuo 40 iki 60 nuošimčių per 
tą laiką, o Sovietų Sąjungoje 
veik penkis kartus pakilo. 
Amerikoje farmeriai bankru
tuoja, javai jų labai pigūs, gy
venimas blogėja, o Sovietų

čigūno ir ^kitokių. metalų gami
nimo industrijos, kol nebuvo 
išplėsta mašinų gaminimo 
industrija, kaip tai traktorių, 
kombainų, elektrą gaminti, 
kuliamų ir sėjamų mašinų, 
garvežių ir kitokių, tol plėtė 
tą industriją. Dabar jau turi 
galingas šakas sunkios indus
trijos ir daugiau kreipiama 
atyda į maisto, drabužių, ap- 
siavų ir kt. gyvenimo reikalus. 
Valgyklų 1928 metais buvo 
tik 2,000, kurios galėjo paga
minti 1,500,000 valgių, o 1932 
metais jau buvo 16,000 valgy
klų, galinčių į dieną pagamint čių, ant didelių rinkų duo- 
84,000,000 valgių. 4

Šiemet javų derlius buvo 
puikiausias. Į valstybės rezer
vą suvežtą virš 110,000,000 
tonų grūdų. Jau 10 d. spalių 
planas buvo išpildytas ant J 02 
nuošimčių. 1933 metais dar 
buvo stoka grūdus laikyti mo
derniškų sandėlių, šiemet iš-

peikų, už kvietinės duonos 
kilogramų vietoj 90 kapeikų 
bus 70 kapeikų, už ruginius 
miltus vietoj 1 rub. 35 kapei
kų bus 90 kapeikų, už kvie
tinius vieton 1.40 kapeikų 
bus 1 rublius. Už bulvių 
kilogramų visoje Sovietų 
Sųjungoje kainos nustatyta 
nuo 25 iki 40 kapeikų ir tt.

Pagal paskutinį Sovietų 
valdžios nustatymų ant žu
vų kainos numušamos nuo 
35 iki 60 nuošimčių, ant cu
kraus nuo 30 iki 35 nuošim-

Socializmo Pergalės

Sąjungoje vis daugiau laukų! budavota naujų, į kuriuos 
4apsėjama, derlius geresnis, Į tilpo 500,000 pūdų. 
Valstiečiai apsijungę į kolek
tyvus. Jungtinėse Valstijose 
darbininkai iš namų metama 
į gatves ir jie kraustosi j skie
pus, o Sovietų Sąjungoje iš se
nų namų ir lindynių krausto
si į naujus namus. Jungtinėse 
Valstijose uždarinėja mokyk
las, o Sovietų Sąjungoje tūks
tančiais jas atidaro ir darbi
ninkų ir kolektyviečių 1,300,- 
000 jaunuolių mokinasi uni
versitetuose.

Tas yra todėl, kad Sovietų 
Sąjungoj darbininkų tvarka, o 
Amerikoje kapitalistų.

Čia dar keletas davinių apie 
pamatinę industrijos gamybą, 
kurią Sovietų Sąjunga išbuda- 

kvojo ir išplėtė laike Pirmo 
' lenkių Metų Plano ir sėkmin

gai budavoja laike Antro Pen
kių Metų Plano, kuris vykina- 

" mas gyveniman.
Elektros stotys 1913 metais 

per visus metus davė 2 miliar- 
dus kilovatų—valandų, o jau 
1934 metai 20,200 milionų ar
ba virš 10 kartų paaugo.

Čigūno 1913 metais buvo 
pagaminta 4,216,000 tonų, o 
1934 metais pagamino 10,- 
500,000 tonų, tai yra 2i/2 tiek, 
kiek prie caro.

Anglies 1913 metais buvo 
pagaminta apie 30,000,000 
tonų, o 1934 metais pagami
no 93,500,000 tonų. Šiemet an- 

* glies gamybos kiekis bus dar 
didesnis, nes rugsėjo pradžio

je padarydavo į dieną po 
280,300 tonų, o jau viduryje 
spalių mėnesio po 305,500 to
nų. ■

Aliejaus 1913 metais paga
mino 9,000,000 tonų, o 1934 
metais jau 25,600,000 tonų.

Traktorių gamybos caristi- 
nė Rusija visai neturėjo, o So
vietai tik 1934 metais pasiga
mino 98,500 naujų traktorių, 
gi 1935 metais į 9 mėnesius 
jau pasigamino 73,500 trakto
rių. Su 1 d. spalių Sovietų Są
junga viso turėjo 350,000 tra
ktorių. ,~

Automobiliai—trokai caris-
< . vtinę Rusija neturėjo sios ga

mybos, o Sovietai turi didelius 
fabrikus.

šių metų gamyba bus daug 
didesnė už 1934 metus. Už 9 
pirmuosius menesius sausio- 
rugsėjo sunkioji gamyba ant 
25 nuošimčių pralenkė 1984 
metų gamybą. Į parą buvo 
padaroma jau po 35,600 tonų 
plieno ir 34,800 tonų čigūno. 
Šių metų maisto produkcija 
1934 m. pralenkė ant 22 nuo
šimčiu, lengvoji industrija 20 
nuošimčių. Darbo našumas 
pereitų metų našumą pralen
kė 19 nuošimčių.
Atyda Maistą ir Gyvenimą

4- Ko1 Sovietų Sąjunga netu
ri rėjo galingos plieno, geležies,' g

Sll-

Mėsos parūpinimąs eina 
ryn, nes daugiau priauklėja- 
ma gyvulių ir kiaulių, šiemet 
87 fabrikai, gaminanti dešras, 
padidinti, kad jie į 8 valandas 
laiko galės duoti ant 264 tonų 
daugiau dešrų ir 32 nauji fab
rikai budavojami. šiemet deš
rų reikalavimai paaugo 2-3 
kartus daugiau, negu pereitais 
metais. Vien Maskvoje yra 
365 mėsos krautuvės.

Sviesto gamyba iki 10 d. 
rugsėjo jau buvo išpildyta ant 
94 nuošimčių. Reiškia, iki me
tų pabaigos bus daugiau pa
rūpinta, kaip buvo planuoja
ma. Sviestą gamina 38 tres
tai, kurie turi 4,500 fabrikų.

žuvų 1913 metais buvo pa
gauta 10,200,000 centneriai, o 
šiemet bus pagauta nemažiau 
15,500,000 centnerių. Planas 
pravedamas sėkmingai.
Panaikintos Kortos—Nu

muštos Kainos
Sovietų Sąjungoj produk

tai atpinga, nes darbininkai 
geriau ir daugiau padaro. 
Vidaus prekybos komisaras

ge-

nos produktai numušami 
ant 50 nuošimčių, o vaisiai 
nupiginami ant 55 nuošim
čių.

Kartu tų produktų kiekis 
daugėja. Žuvų kiekis pa
augo ant 40 nuošimčių, lygi
nant su 1934 metais; sviesto 
ant 14 nuoš.; kiaušinių ant 
19 nuoš.; pieno ant 10 nuo
šimčių.

Sovietų šalyje industrinių 
ir žemės ūkio produktų kie
kis didėja. Darbininkų ir 
kolektyviečių reikalavimas 
produktų auga, taigi socia
listinė tvarka stiprėja ir ve
da Sovietų Sųjungos žmoni
ja prie laimingo, šviesaus, 
malonaus gyvenimo.

Yra nedateklių, yra sun
kenybių, bet Sovietų Sąjun
gos žmonės žino, kad di
džiausi sunkumai jau per
gyventi, kad kiekviena die
na siūlo jiems geresnį gy
venimų.

Sovietų Sąjungos Komu
nistų Partija, minėdama 18- 
tas sukaktuves, iškėlė 65 
obalsius, .kurie yra už dar 
energingesnį darbą budavo- 
jimui socialistinės tvarkos, 
už prisirengimą atremti im
perialistų užpuolimus, už 
tarptautinę darbininkų vie
nybę, už apjungimą darbi
ninkų jėgų po Komunistų

Lapkričio m. 1934 m. CK 
VKP (b) nutarė nuo 1 d. 
sausio m. 1935 m. panaikin
ti kortelių sistemų duonai. -

Praėjo tik devyni mėne
siai ir štai Sovnarkomo ir 
CK VKP (b) nutarimu iš 
25 d. rugsėjo m. 1935 m. pa
naikinama kortelių sistema 
visiems maisto produktams. 
Per šitų trumpų laikotarpį 
(tik 9 mėn) Sov. Sųjunga 
turi visų eilę naujų didelių 
atsiekimų socializmo staty
boj: nauji atsiekimai šalies 
prekių apyvartoj; Sovietų 
šalies plačiųjų darbo masių 
materialis stovis žymiai pa
kilo. Visi šitie pasisekimai 
ir atsiekimai ryškiausiai 
matomi Sovietų valdžios-ir 
partijos nutarime iš 25, IX. 
1935 del sumažinimo kainos 
duonai ir del panaikinimo 
kortelių sistemos ir suma
žinimo kainų kitiems maisto 
produktams.

Sumažinimas kainos duo
nai ir panaikinimas kortelių 
sistemos kitiems maisto 
produktams galėjo įvykti 
tik pagrinde greito pakili
mo ne tiktai pramonės, bet 
ir, pirmiausia, kolchozinio

smulkiosios prekybos mais
to produktams kainos pašo
ko 38.5 proc. Jautienos kai
na užaugo daugiau negu 35 
proc., o kiaulienos ir lašinių 
daugiau kaip 50 proc... ” O 
fašistinėj Vokietijoj? Hit
leriui pradėjus šeimininkau
ti namų ųkio reikmenų ir 
produktųz kainos be nustoji-1 
mo kyla. Paskutiniu laiku 
fašistinėj Vokietijoj trūks-

žemes ūkio. 1935 m. socia
listinis ūkis duos produkci
jos padidėjimą, kaip jau ga
lima spręst, daugiau negu 
16 proc. Gi vidutiniškas že
mes ūkio produkcijos padi
dėjimas per paskutiniuosius 
dešimtį metų, tokioj šalyj, 
kaip J. A. V. sudarė nedau- ta maisto produktų, del ko 
giau IV2 proc... Tokiais tai! 
tempais žengia pirmyn so
cializmo šalyj žemės ūkis! 
Tai pirmi rezultatai soc. 
žemės ūkio, apvienyto į 250 
tūkstančių kolchozų, tvirtai 
stovinčių po socializmo vė
liava.

Sov. S-gos pasisekimai
ypač ryškūs darosi, kuomet cija šitiems žodžiams, di- 
juos palygini su kapitalis- džiojo darbo žmonijos vado, 
tinių šalių padėtimi. Kapi
talistinėse šalyse badaujant proletarai, visi sąžiningi in- 
darbininkams ir biednėjant teligentai etc., dabar gali 
valstiečiams bujoja spėkų- įsi tikrinti, ką reiškia socia
liam ja, išauga nauji grobi
kai—kapitalistai, produktų 
kainos nemažėja, o nuolat 
auga, kyla,; o uždarbis kasr 
kart vis eina mažyn. Paim
kit turtingiausią kapitalis
tinę šalį Ameriką. “Našio- 
nal Siti Bank” rašo: “Nuo 
žemiausio krizio punkto iki 
1935 m. balandžio mėn.

auga darbininkų nepasiten
kinimas.

Sovietų Sąjungos valdžia 
ir partija neturi kitų inte- 
sų ir kitų rūpesčių, apart 
tų, kokie yra pas liaudį. 
Tai drg. Stalino žodžiai. 
Istorinis CK partijos nuta
rimas yra geriausia iliustra-

Visi kapitalistinių šalių

lizmo pergale.
Visas pasaulis mato, kaip 

įsikūnija Stalino žodžiai, 
pasakyti XVII VKP (b) 
suvažiavime:

“Socializmas gali būt pa
statytas tik ant bazės smar
kaus augimo gamybinių vi
suomenės jėgų, ant bazės 
produktų ir prekių pertek-

'Internacionalo kovos vėlia- 
drg. I j' Vcicer sako: “Jau va už say.° pasiliuosavimą.
dabar, viduje Antro Penkių Mes džiaugiamės Sovietų
Metų Plano žmogus gali nu- Sąjungos atsiekimais ir pri
sipirkti kolektyviečių jo-I valome tvirtinti Komunistų 
marke už tuos pat pinigus; Partijos jėgas čia Amerikoj, 
2—2į kartus tiek, kiek jis,^urį vadovauja &os šalies 
galėjo pirkti 1933 metų pra
džioje?’

Ant duonos, mėsos, rieba
lų, sviesto, žuvų, cukraus, 
bulvių ir kitų maisto reik
menų panaikintos kortos. 
Kartu nustatytos kainos, 
kurios bus visur, sulyg tam 
tikrų šalies kraštų7 vienodos. 
Įvedama kaina, kuri laikas 
nuo laiko bus mažinama. 
Kartu pakelta darbinin
kams algos. Vien žemės 
ūkyje steigiama 9,000 nau
jų krautuvių.

Pagal vėliausį Sovietų 
valdžios patvarkymą, tai už 
ruginės duonos kilogramą mėsa ir tūli kiti valgiai. 
(2 ir pusę svarus) pirmoje Skardžiai pakilo ir kainos 
srityje vietoj 80 bus 60 ka- muilo, gąsolino ir anglies.

; darbo žmonijos kovoms už 
pasiliuosavimą iš kapitalis
tinio išnaudojimo ir prie
spaudos.

D. M. šolomskas

Reikmenys Italijoj 
Pabrango Virš 

Trečdaliu
WASHINGTON. — Ame- 

rikos prekybos ministerija 
atrado, kad Italijoj pasku
tiniu laiku 30 iki 40 nuo
šimčių pabrango sviestas,

ŽOLEUŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143

Šita arbata yra mokslišką! sutaisyta iš 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių,

' šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 

būdų sutvarkyti pairusius vidurius.
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavi.mui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių bę jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųstoje Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštų pakelj Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri- 
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos dęl išban

dymo. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

AR JŪS ŽINOTE...
Daugumas dalykų pabrango— 

apart elektros
Nuo 1914 m. New Yorko Mies
te maistas PABRANGO 25%, 
rendos PAKILO 24%, vandens 
kaina PAKILO 50%, drabužiai 
PABRANGO 56%, paštaženk- 
liai nuo 2c iki 3c, miesto val
džios lėšos PAKILO 185%-— 
tačiaus penki tiesioginiai nupi
ginimai tuo pačiu laiku numu
šė vidutinę elektros kainą bu
tuose daugiau kaip 40% ŽE
MYN!

Vidutinė ęjektros bila 
apie 8c dienai 

Pamąstykite apie visus patar
navimus, kuriuos elektra sutei
kia už kasdieninę išlaidą ma
žesnę negu čeverykų nušvėiti- 
mas arba du sykiu pavažiavi
mas požeminiu gelžkeliu, arba 
duonos kepalas, arba alaus 
stiklas, arba pora pakelių čiau- 
mojamos gumos.

Kas yra savininkas jūsų 
šviesos kompanijos?

120,000 vyrų ir moterų, ban
kai, draudimo kompanijos, 
ligoninės, labdarybės ir bažny
čios. 75% dalininkų turi po 50 
ar mažiau serų kiekvienas. Jie 
įvesdino savo pinigus pas mus 

.todėl, kad jie pasitiki, jog yra 
užtikrinta ateitis bile organi
zacijai, kuri suteikia puikiau
sią elektrinj patarnavimą pin
gančiomis kainomis.
Kodėl imama mažiausia $1?

Mažiausia mūsų nustatyta kai
na yra doleris mėnesiui. Ne- 
perskiriant net sriovės, mum 
lėšuoja bent $1.14 per mėnesį 
aptarnaut kostumerį vien tik 
paprastais būdais., skaitymas . 
ir patikrinimas myterio, išda
vimas ir išrinkimas bilų, srio
vės užsukimas ir atsukimas 
laike persikraustymų, ir kele
tas kitų pastovių lėšų. O čia 
dar neįeina išlaidos elektros 
sriovės pagaminimo ir prista
tymo, nei mūsų taksai!

5. P. M. Gruodžio 21
—New Yorkas reikalauja 50% 
daugiau elektros negu skaisčią 
Birželio dieną. Kodėl ? Todėl 
kad trumpiausią metų dieną 
šviesos gyveriamiuose yra užži
binamos anksti, kuomet dar te
bedirba raštines ir dirbtuvės. 
Elektros negalima išanksto pa
sidėti į sandėlį, kaip kad dau
gumą jums reikalingų, daiktų. 
Tokiems milžiniškiems skirtu
mams turime užlaikyti sriovės 
gaminimo įrengimus, idant pa
tenkint kad ir didžiausius jūsų 
reikalavimus —nors kai kurie 
ta įrengimą net bergždžiai sto
vi kitais laikotarpiais.

Daugiau lėšuoja suvesti 
vielas po žeme

Kai kurios jūsų išlaidos yra 
„didesnės vien tddel, kad New 
Yorkas YRA New Yorkas. Jei
gu mūsų veiklios gatvės vis 
dar tebebūtų užgriozdintos me
diniais stulpais su prikabinėta 
ant jų visa vielų painiava, tai 
elektros pristatymo lėšos ga
lėtų būt pigesnės. .Mes jau esa
me suvedę 40,000 mylių vielų 
po žeme—kad jų nekliudytų 
audros ir kiti pavojai. Mums 
iš tikrų jų lėšuoja 3 iki 5 sykių 
daugiau/ prakasti darbingjąsias 
gatves ir išvedžioti no 'žeme 
vielų kabelius, negu1 iškabinėti 
vielas viršuj, taip tirštai ap
gyventi mieštai... Bet New 
Yorkas gali pasididžiuoti pui
kiausia pasaulyje sistema pasi
tikimo požeminio elektros pri
statymo.

ai

liaus (gausos), ant bazes^ 
pasiturinčio darbo žmonių' J 
gyvenimo, ant bazės smar- j 
karts kultūros augimo. Nes 1 
socializmas, marksistinis so-_
cializmas reiškia ne sumaži
nimą asmeniškų reikalavi-^ 
mų,’o visapusinį jų išplėtę 
mą ir bujojimą, ne apriba- 
vimą arba atsakymą paten
kint šituos reikalavimus, o 
visapusišką ir pilną paten- . 
kinimą visų reikalavimų^ 
kultūriniai išlavintų darbo 
žmonių.”

Sovietų šalis d. Stalino..,^ 
vadovaujama žingsniuoja- 
pirmyn prie laimingo, link--- 
smo gyvenimo. Sovietų ša—••• 
lis savo didžiausiais pasise- 
kimais rodo pavyzdį viso" 
pasaulio pavergtiesiems/“- 
kaip reik gyvent ir kovoti“?'1 
del pasiliuosavimo iš po ka-“" 
pitalo ir fašizmo jungo.

P. Saženis. ."4
Leningradas, 1935. X. 5.

LEGAL NOTICE
1 ''

Notice is hereby given that York*/“' 
Feather & Down Corp., of Brooklyn/ 3' 
N. Y., has registered its trade-marks-'”- 
“Silver Gray” Goose Down an^rrCk, 
“Swan White” Goose Down with the * 
Secretary of State of New York, td 
be ūfced on feathers and down used** 
for upholstery and bedding of every jf 
description.

45,500
DARBININKLJ

(IR JŲ ŠEIMYNOS) 1

prašo jus

perskaityt ve ka
•Vyrams ir moterims, dirbantiems jūsų 
gaso, elektros ir garo kompanijose Con
solidated Gas sistemos, yra išmokama 
virš $81,000,000 per metus. Kiekvienas 
verteivis mieste, galų gale, gauna dalį 
tos didžiulės algų sumos. Darbo valan
dos tėra tik 35 iki 40 per savaitę, ir ben
drai daugiausia veikia penkių dienų dar
bo savaitė. Per visų depresijų buvo są
žiningai išlaikyta veltui teikiamas medi- 
kalis patarnavimas, senatvės užtikrini
mas, apdrauda ligoj ir nelaimėj, gyvy
bės apdrauda grupėmis, pasilinksminimo 
ir apšvietos patogumai. Nuo 1914 m. 
jūsų pragyvenimo lėšos—maistas, kam
bariai, drabužiai—ėjo augštyn ir augš- 
tyn. Tačiaus penki* kainų nupiginimai 
numušė vidutinę elektros kainų butuose 
daugiau kaip 40% žemyn tuo pačiu laiku.
*ši skaitline tinka faktinai visam miestui. Kai kuriose 

jo dalyse buvo (net septyni nupiginimai.

ELECTRIC, GAS AND STEAM COMPANIES OF 

CONSOLIDATED GAS COMPANY OF NEW YORK

Atsisukit radio WEAF kas sekmad. 6;30 iki 7:30 P. M. ECHOES OF NEW YORK 
TOWN “Senas New Yorkas dainoj ir pasakoj”.

(255-273)
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Mykolas Kalininas,
Sovietų Sąjungos prezidentas, kartu su visais prakilnais žmonėmis • . 1 1F • V» TT». •» • •ne-

PRANEŠIMAI Iš KITUR

£

>

Žinios Apie Sovietų Sąjungą

NEW BRITAIN, CONN.
*

r

Kviečia Rengėjai.

(263-267)

Undertakers and Embalmers

NOTARY PUBLIC

A

Į

USSR ir USA. Mokiniai stebė-

$150
ar

mažiau

to, Lietuvių Piliečių svetainėje, 376 
W. Broadway, vienais laiptais į vir
šų. Prašome tėvų įsitėmyti dieną ir 
valandą ir atsivest sūnus ir dukteris.

Kviečia Komisija.

ALDLD 20 m. Sukaktuvių Bankietas 
i Sukankant ALDLD 20 metų, kaip 
gyvuoja, tai vietos kuopa ruošiasi 
prie puikaus paminėjimo su ban- 
kietu ir kitais tame bankiete pasi
linksminimais, kuris įvyks šeštadie
nį, lapkričio-Nov., 9 d., 8 vai. vak.,

HARTFORD, CONN.
BDO Komitetas rengia didelį baJ 

l lių subatoi, 9 d. lapkr., 7:30 vai. v.,

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks pat 
rūpestingas ir mandagus, ar tai būtų už didelę ar 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo del 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

Kviečia Rengėjai. 
(264-265) .

Bieliausko Graborystės Įstaiga
660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Tel.: STagg 2-5043

Po vakarienei bus šokiai 
geros 5 kavalkų orkstros.

Kviečia Rengėjai.
(264-265)

naa domė į žmonių gyveni- mergaitės, 
kaip tai i keikia pasakyti, 

iv, liauno amžiaus

ir kitataučius skaitlingai 
ir pakviest savo draugus 
šiame, paminėjime.

(264-265)

NUO REUMATIZMO SKAUSMŲ 
AR GĖLIMO

VARTOK KAPO—SALVE
Ši mostis yra garantuota- ar pinigai grąžinami. Apie Kapo-Salve 

rezultatus ant pareikalavimo galime prisiųsti liūdijimus. Geriausia 
mostis nuo ramatų ir kitų skaudulių. Mes patys darom ją ir ga- 
rantuojam. Prisiunčiam paštu reikalaujantiems.

SOOTKOOS DRUG CO.
90a Millbury Street, Worcester, Mass.

Vienintelė Lietuviška Vaistine Worcesteryje.

su 
be

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH

GREAT NECK, N. Y.
Svarbus pranešimas visiems Pir

myn Choro nariams! Choro pamokos, 
prasidedant su penktadieniu, 8 d.

‘ LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. rengia didelę ir 

puikią vakarienę paminėjimui 20 me
tų sukaktuvių, subatoj, 9 d. lapkr.- 
Nov., L. U. Kliube, 41 Berkeley St., 
7 Vai. vakare. Kviečiam visus darbi
ninkus ir darbininkes dalyvaut ir 
skaitlingai apvaikščiot šį svarbų pa
minėjimą, 
prie

Norwood, Mass.

yra svarbu žinoti apie Šią revoliuci- Darb. svetainėje, 53 Church St.
ją ir sužinoti ką Sovietų valdžia at- I Kviečiame visus sąžiningus žmo- 
siekė per tuos' 18 metų nuo nuver- . nes, kaip vietos, taip ir iš plačios 
timo kruvinojo caro. Kviečiam visus : . 
lietuvius 
dalyvaut 
dalyvaut

Plaukai
Ant Motery Veido

Aš nuimu plaukus nuo veido 
nauju išradimu, Elektrolysis,

SO. BOSTON, MASS.
Ateities Žiedo Draugijėles pamo- 

apielinkės, atvykti ant to mūsų link- , kos atsibus kas subatą, 10 vai. ry- 
smo parengimo. .Tikietas tiktai 75c.

Komitetas.

MM

' v

f

“Komunistų Programa Prašalinimui 
Kary ir Fašizmo”

lias brošiūras, kurias jie par-;kad jie, tai yra, 
sineša namo ir skaito. |

Komitetas da planuoja lek
ciją apie jaunuolių sportą, ku
rį ves jaunas sportininkas iš 
YCL. Drauge Bertha Fulton, 
iš LDS Nacionalio Komiteto, 
taipgi kalbės apie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą- ir 
kaip organizuotis ir veikti toj 
organizacijoj. j

Visi jaunuoliai lankanti mo
kyklą labai patenkinti šia mo
kykla ir nori, kad da kelias 
savaites ilgiau mokyklą laiky
ti. Kitos kolonijos, kaip Eliza
beth, Paterson' ir Bayonne, 
taipgi gali tokias mokyklėles 
įsteigti, jai tik atsišauktų į N. 
J. Jaunuolių Komitetą. Komi
tetas apsiims mokytojus parū
pinti.

Daugiau apie Newarko mo
kyklą bus parašyta ateityj.

M. Jamison.

darbininkų 
| delegacija, pirko gėles del bu
delio Smetonos. Tas vienas 
parodo, ant kiek Kručas yra 
politiniai sugedęs, kad drįsta 
tokį begėdišką melą rašyti. 
Tas parodo, kiek teisybės ir 

'" vos tėra visam to žmogaus 
rašte.

Jaunuolių Choras išpildys dainų 
programą, šokiams grieš gera or
kestrą, taipgi bus skanių valgių ir 

į gėrimų. Pradžia 7:30 vai. vak. Ižan- 
' ga tik 25 centai.
Į Kviečiam visus skaitlingai daly- 
Į vaut ir peržvelgt šios apšvietos 
1 draugijos darbus per tuos ilgus me
tus. Prašome prisidėti prie šio pra- 

i kilnaus parengimo, dalyvaudami

BRIDGEPORT, CONN.
Ruošiamas balius ir gražus teatras 

su dainomis paminėjimui 20 metų 
sukaktuvių ALDLD 63-čios kp. Ba- ; 
liūs įvyks subatoj, 9 d. lapkr.-Nov., ' 
Lietuvių Jaunų Vyrų svetainėje, 407 į 
Lafayette St.

Literatūros draugija rengia šį pa- ■ 
rengimą kaipo istorinį paminėjimą 
20 metų Literatūros Draugijos gyva- 

jvimo. įšiam tikslui pritaikyta 3 aktų,! 
' 4 atidengimų veikalas “Kelias j Švię- ,

NEWARK, N. J.
New Jersey Kompartijos Distrik- 

tas rengia didelį balių paminėjimui 
Rusijos 18-kos metų revoliucijos 
penktadienį, 8 d. lapkričio, 7:30 vai. 
vakare, Laurel Garden, 457 Spring- piaaiucuam au jrairwuuemu) o u. 
field Ave. Įžanga su tikietuku 20c. lapkričio, įvyks kas penktadienį, 8 
Bus didelė programa, susidedant iš I vai. vakare, toj pat vietoj. Praneš- 
kalbėtojų ir muzikos. | kite visiems savo draugams.

Kviečia Kompartija. > Choro Valdyba.

1,100 Mėsos Naujų 
Krautuvių

HAVERHILL, MASS.
Visų darbininkij atydai! Jau suėjo 

18 metų, kaip įvyko Rusijos Revoliu
cija, tad dabar rengiamas masinis 
mitingas jos paminėjimui nedėlioj, 
10 d. lapkr., Victor Emanuel Hall, 
94 River St., 2 vai. po pietų. Pra
kalbą sakys drg. F. Frankfield, mu- 
zikalę programą išpildys Laisvės 
Choras. Visi skaitlingai dalyvauki
me šiame svarbiame paminėjime.

Kviečia Kompartija.
(264-265)

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

WILLIAMSBURGHE,
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATbUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Kominterno 7-to Kongreso Rezoliucijos
Jau išėjo iš spaudos brošiūra “Komunistų Programa Prašali

nimui Karų ir Fašizmo.” Kas nori pažinti ir suprasti šių diėnų 
problemas ne tik darbininkų, bet visos žmonijos, kas nori rimtai 
kovoti prieš karą ir fašizmą, tas privalo tuojaus įsigyti ir skai
tyti šią brošiūrą. Ją išleido Komunistų Partijos Lietuvių Centro 
Biuras.

Visi girdėjote apie Komunistų Internacionalo Septintą Pasau
linį Kongresą, įvykusį Maskvoje šių metų liepos ir rugpjūčio 
mėnesiuose. Visi atsimenate, kaip Amerikos, Japonijos, Italijos 
ir kitų kraštų kapitalistinės valdžios siuntė Sovietų Sąjungai 
protestus, kam jie leido savo žemėje susirinkti pasaulinio ko
munizmo atstovams ir svarstyti darbininkų klasės problemas. 
Kodėl buržuazinės valdžios taip išsigando? Ką tokio baisaus 
joms svarstė ir nutarė Kominterno Kongresas? Ši nauja bro
šiūra atsako į tuos klausimus, nes joje telpa visos Septinto Kon
greso rezoliucijos.

Kaip turime kovoti prieš karą ir fašizmą?
Kokie yra uždaviniai komunistų ir visos žmonijos?
Kas yra proletarinis bendras frontas ir kaip jį sudaryti?
Kas yra liaudies bendras frontas ir kaip jį sudaryti?
Kaip reikia kovoti už darbo unijų vienybę?
Kodėl ir kaip reikia ginti mažųjų tautų (Lietuvos ir tt.) 

priklausomybę?
Tai dienos klausimai, į kuriuos davė aiškų atsakymą Komin- LLR Choro Koncertas Puikiai 

terno (Komunistų Internacionalo) Septintas Kongresas. Tuos, Pavyko
atsakymus rasite šiojč brošiūroje “Komunistų Programa Fra- Į ’
šalinimui Karų ir Fašižmo.” j > d. spalių Lietuvių Lavi- ■

Pavieniai draugai, draugijų kuopos, šiaip organizacijos, tuo-Įnimos Ratelio Choras, po va-• 
jaus įsigykite šią brošiūrą skaitymui ir platinimui. Brošiūros dovyste Izabelės Kugal-Jar- 
kaina tik 10 centų. Su užsakymais siųskite kartu ir pinigus. | mulavičiutės, davė puikų kon- 

Užsakymus ir pinigus siųskite šiuo adresu: Į certą Finų Svetainėje. Progra-
Centro Biuras, 46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.; mą pildė pats LLR Choras, net 

I per tris išėjimus puikiai dai
navo, ypatingai paskutinis nu
meris su čigonų kostumais, pu- 

| blikai labai patiko. 
I

Spalių mėnesį Sovietų j Stoughton orkestrą iš sty-! 
Sąjungoje buvo atidaryta! gų įrgį buvo publikos labai i 
1,100 naujų mėsos krautu-, mylima. Ignas Kubiliūnas pui- 
vių. Su pirma diena to mė- kjai dainavo ir lošė. Izabelė 
nėšio buvo panaikintos ant Jarmulavičiutė irgi žavėjan- 
višo maisto kortos. Sovietų čiai dainavo. Olga Grybaitė ir 
šalyje vis daugiau kreipia- Lillian Karaliūtė, 10 metų 

■J “ , dainavo duetus, 
kaip tokio 

.jauno amžiaus mergaitės, tai 
I labai puikiai sudainavo. J. Pa-.' 
karjdis . ?. ih J. Grybas sulošė' 
dialogą: “Jonas važiuoja pas 

’pačią.” Lošimas publiką gar
džiai prijuokino. Taipgi P. 
Sarapienė ir A. Zaruba sulošė 
dialogą: “Pas Advokatą, 
alogas geras, bet 
stokavo mokėjimo rolės.

Publikos buvo pilna Finų I g0S atsiektus darbus.
Svetainė ir visi likos pilnai pa
tenkinti. Kurie rečiau mūsų 
parengimus lanko, tai. sako, | 
kad dar pirmą sykį Norwoode 
mato tokį puikų programą.

Pirmininkavo choro organi-'čiam visus atsilankyti ir ■praleisti 
zatorė Marytė Zurbaitė. nrw.ml •

LLR Choras, be abejonės, 
į sutiktų ir kitose kolonijose to- 
kį puikų programą duoti. To
dėl patartina Stoughton, Mon
tello, Lynn ir Bostonui už- 

„ , .. . . kviesti mūsų chorą, o chorasnuolių užduotį ir jų pareigas. , , <V1 ’ ... . .v,ant lengvų išlygų sutiktų Iš
sipildyti programą. Beje, Vyrų 

. . . I Choras nors neskaitlingas, beti^'interesuojasi apie , . .. įdainuoja gana puikiai. Pianu •- 
'cvnvinuanavv ±i /j unauoiiiiiLę, iŠ 

kodėl jis iškilo, nes tam, ka' „ , . T’ T t, .. .. ' įSo. Boston ir I. Jarmolaviciu-jie skaitė laikrąsčiuose, jie ne- . . , . m .Ite choro, mokytoja. Taipgi 
(porai dainų chorui akompana- 
Ivo Cincorelle.

Publikos buvo visų pažval- 
gų ir iš apielinkės miestų. 
Skaitlingiausia buvo Stough- 
tono, Lynno ir kitur. Beje, A. 
Mickevičiūtė, del susirgimo, 
negalėjo dalyvauti šiame kon-1 
certe. Todėl Adelė greitoj ( 
ateityj turės Norwoode pasiro-j 
dyti.

mo pagerinimą, 
maisto, drabužių, namų ir 
eilėje kitų klausimų.

SHENANDOAH, PA.
Nedėlioj, 10 d. lapkr.-Nov., įvyks 

18 metų paminėjimas Rusijos Revo
liucijos. Įvyks 2 vai. po pietų, Nu
jaus svetainėje, Main ir Poplar Sts. 
Bus geri kalbėtojai ir puiki muzika
liška .programa, kurią padės išpil
dyt vietinis Lyros Choras. Visus 
kviečiam skaitlingai dalyvaut ir sėk
mingai apvaikščiot 18-kos metų su
kaktuves Rusijos Revoliucijos ir i- 
steigimą darbininkų valdžios.

Komisija.
(264-265)

Newarko Jaunuoliu 
Mokykla

{SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

-------------------------------------------------- .4---------į—----- —

JUOZAS
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Dewey 5136 

Keystone—Main 9669
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street

Svarbus darbas jau pradė
tas. Naujas N. J. Jaunuolių 
Komitetas įsteigė pirmą vaka
rinę mokyklą N'ewarke. Mo
kyklėlė prasidėjo spalio 14, 
tęsis keturias savaites. Pamo
kose lankosi 13 jaunuolių.

Per pereitas dvi savaites 
mokiniai girdėja keturias lek
cijas: dvi anglų kalboj ir dvi 
lietuvių kalboj. Pirmą lekciją Į 
davė negras jaunuolis Z2L 
Dean, iš Newarko Jaunu Ko
munistų Lygos. Jis aiškino 
apie karą ir fašizmą ir jau-

HARTFORD, CONN.
Penktadienį^ 8 J, lapkričio įvyks 

paminėjimas J8 metų Rusijos Revo- 1 
liucijos, Odd Fellows Hall, 420

Di- , Main St., 8 vai. vakare, įžanga 15 (
nrliTnlrntiii centlb Laisvės Choras ir Ukrainą 1

c (Choras išpildys muzikališką progra-! _
| mų. .Taipgi bus keletas gerų kai- skausmo ir užtikrinu, kad niekada 
j boto jų, km ie aiškins Sovietų Sųjun- neataugs. Duodu vieną patarnavimą 

uždyką persitikrinimui.
I Valandos panedęlį, utarninke ir se- 
'redoj: nuo 9 v. ryto iki 5 vai. vaka
ro. Galima susitart ir vakarais.

Genovaite Zjnuidinavičiutė, 
(Miss Geneveve Mitchel)

i rn- ~ TV - _ . tz • 94 Plymouth St., Bridgewater, Mass.i *17 Park. S 2,1. ce.ntai? K,V!e: , Telephone: 339—Bridgewater.
{linksmai vakarą. Bus gera orkestrą 
šokiams, gėrimų ir skanių užkandžių. 
Ateikite ir savo draugus atsiveskite.

Komitetas.
(264-265)

(Tąsa iš 4 pusi.) 
mašina, kelias—viskas geri
na šalies darbo žmonių rei
kalus. Kapitalo šalyse pa
skuba, tavorų perviršis blo
gina darbininkų gyvenimą. 
Sovietų Sąjungoje paskuba, 
augimas gyvenimo reikme
nų kiekio, geresnis pagami
nimas—visa tai gerina žmo
nių reikalus.

Jaunas mainierys, Alek- 
siei Stachanov, išrado nau
ją būdą masiniai pagaminti 
daug anglies. Jo būdas labai 
vaisingas. Jis su dviem pa- 
gelbininkais i 5 valandas ir 
45 minutes prikirto 102 to
nus anglies. Vėliaus jo bū
dą naudodamas Diukanov 
su dviem pagelbininkais į 
tiek pat laiko pagamino 115 
tonų, komjaunuolis Kon- 
cedalov 125 tonus, o vėliau 
Stachanovas vienu kartu 
175 tonus, o antru 227 to
nus į vieną pakaitą, tai yra 
6 valandas laiko.

Stachanovas j 18 dienų Diskusijose daugiausia 
uždirbo 1,000 rublių, Diuka- kaJba aPie italų-ethiopų karą. 1 
novas— 1,338 rublių ir Kon- Mokiniai .......
cedalovj tiek pat laiko 1,618 ^7; noreJ“ < :U,g,aU ;SUZ,n0,tl’l akompanavo H. Žukauskaitė i 
rublių.

M

Stachanovo darbo būdas,tikėjo.
pritaikomas visur, prie gelž- j Sekančii} savaitę drg. Dean 
kelių, audimo, verpimo, me- . kaIbSjo apie jaunuolių padėtį 
talo gaminimo ir kitose dar- _____  ___ ____________
bo įmonėse. Tuom klausi- tinai klausėsi, kada kalbėtojas 
mu darbininkai ir jų vedė-;nupiešė gyvenimą Sovietų Są- 
jai laiko suvažiavimus ir iš- 
dirbinėja planus. Stachano
vo išradimas labai daug pa
sitarnaus Sovietų Sąjungo
je pageriųimui žmonių gy
venimo, nes algos dar dau
giau pakils, produktų paga
minimas bus labai nupigin
tas, jų kiekis padengs šalies 
gyventojų reikalavimą, 
žmonių gyvenimas darysis 
geresnis.

Žinoma, yra1 elementų, 
kurie priešinasi įvedimui 
naujo darbo būdo, kenkia 
jam kiek gali, vietomis net 
bando nužudyti naujo darbo 
būdo praktikuotojus. Bet 
tokių elementų mažai, jie 
bus nugalėti, naujas darbo 

^būdas bus plačiai pritaikin-

jungoje. Drg. Dean labai pati
ko mokiniams, kad net po kla
sių visi apstojo jį klausinėda
mi visokių klausimų.

Lietuvių kalboj lekcijas ve
dė drg. Siurba iš Brooklyn©. 
Jis nupiešė Lietuvos istoriją 
nuo pirmų dienų, kada stab
meldžiai užkariavo tą šalį, iki 
šių dienų, kada Smetona val
do Lietuvą savo fašistinėj glo
boj. Plačiau d. Siurba pasako
jo apie lietuvius Amerikoj, 
kaip jie organizavosi, pirmiau
sia religijos grupės, o paskiaus 
į kultūrines ir pašelpines kuo
peles. . .

Po kiekviena lekcija būna 
padalintas laikraštis “Younglyra gryna Kručo 
Worker” arba “Daily Work- Prakalbose buvo 
er.” Mokiniai peržiūri laikraš- šimtų žmonių ir aš tikras, kad 
čius ir po vadovyste EI. Dean kito žmogaus tose prakalbose 
diskusuoja laikraščio turinį, nesirado, kuris būtų girdėjęs, 
Prie to, studentai gauna ke- kad drg. Mažeika būtų sakęs,

Mylintis Dailę.
P. Kručas Begėdiškai Apsi- 
melavo apie drg. Mažeikos 

Prakalbą
Iš drg. A. Bimbos straipsnio, 

kuris tilpo “Laisvės” No. 260, 
pastebėjau, kad Kručas rašo 
“N .G.” apie draugo Mažeikos 
prakalbą ir Kručas sakąs, kad 
draugas Mažeika sakęs, ' kad 
“pirko gėlių buketus ir nešė 
kruvinajam Smetonai.” Tai 
— ------ nesąmonė,

apie pora

MATTHEW P. BALLAS, IncBAYONNE, N. J.
Vietinės darbininkų organizacijos 

rengia Rusijos Revoliucijos 18 metų 
sukaktuvių paminėjimą penktadienį, 
8 d. lapkr., Labor Lyceum svetainė- 

72 W. 25th St., 7 vai. vakare, 
įžanga tik 10 centų. Apart gerų kal
bėtoji} bus ir muzikališka programa, 
kurią išpildys sekami asmenys: A. 
Višniauskas, mūs mylimas ■ daininin
kas; Vangard teatrališką grupė suloš 
“Battle of the Bugs”; Joseph Chris
ty, Jr., pagarsėjęs radio pianistas ir 
rusų jaunuolių mandolinų orkestrą. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut.

Komisija.

LOWELL, MASS.
18-kos metų paminėjimas! Vietinės 

darbininkiškos organizacijos suvieny-- 
■ tu frontu paminės, 18 metų sukaktu- 
Įves Rusijos Revoliucijos nedėlioj, 10 
d. lapkr., 7:30 vai. vakare, po nu- 

j meriu 338 Central Street.
j Prakalbos bus anglu kalboje, nes 
kelių tąutų darbininkiškos organiza
cijos bendrai jas rengia. Bus kalbė
tojas G. Blake iš Bostono. Visiems

DIDELIS NUPIGINUSIAS
Dviejų dolerių vertės knvgų

Dabar gausite už $1.25
Patarimai Vyrams 

Apie Lyties Dalykus
Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS, 

111-40—128th St., 
So. Ozone Park, N. Y.

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAMS
Pranešama, kad pirmutinė Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi ko
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažęsnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų pinigus.

$225

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršininė 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligoninės, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (perim
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreipsis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingas. Tel. Stagg 2-5043

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas UŽ $225
Vidurys išmuštas baltu šilku ir paduška to paties 

Šilko; vardo blėtelė. Išviršininė grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos ir 
ant durų kvietkas. • Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio, 
Koplyčią duodame neiųokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.
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I Didysjs^Uisyės’’ Koncertas
• • ® ' ( > t • ' ' ; į j i , ' ' :

! Bus Puiki Programa. Prašome Atydžiai Perskaityt Šį Skelbimą
‘ > I

r

>

Adelė Mickevičiūtė
Iš Providence, R. I. Tai Bosto

no ir apielinkės Radio

f Koncertas Įvyks Sekmadienį
- •• • ■ . dlįtOpd- ■ ! ■■ ■ <■LAPKRIČIO IQ NOVEMBER: n

ė

Vyacheslaw Mamonoff
Tenoras

Rusas, garsus operų daininin
kas. Pirmu kartu dainuos 

lietuviams.
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Prašome Išanksto įsigyti Įžangos Tikietus Įžanga $1,75c. ir 50c. Šokiams 40c.

Italų Darbininkų
į|ij Vyrų Choras

’T$j gmktinių balsų chorąs, kuris stebėtinai gra 
~ žiai dainuoja. Mes juom pasidžiaugsime 

“Laisvės” Koncerte. ;
i H

t

M t

(

PRADŽIA 3:30 VALANDĄ PO PIETŲ 
ŠOKIAI BUS TUOJAU PO KONCERTO

>

■ii * « » ■ * . f i i ♦ '• ■ " \ < ' < ' ’ < '
k'^, K. MęrifoliuMuteiMezzo-Sopranas 
L ^.GprsiCtfi tfėtuvi ų d aįnir,
f > . pinke. DĮibaV Ją gi-J-flesite ‘‘Laisves’’

WILLIAM NORRIS 
Orkestrą Šokiams

ŠOKIAI BUS TUOJAU PO PROGRAMAI

Aido Choras
Dainuos naujas dainas, vadovaujant 

L. B. Šalinaitei.

Antanas Raišys,
Puikaus talento muzikantas, grieš smuiko solus 
šiame “Laisvės” koncerte, kas atsilankiusiems 

teiks malonumo.

LABOR LYCEUM SALE
949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, N. Y

i * > . r

.V*

Victor Becker ir George Vedegis
Electro Stėel Guitar Regular Guitar

Jiedu duos duetus per garsiakalbį. Tai bus gražus muzikos kavalkas, kokio dar savo 
\ ■ • i ‘

koncertuose nesame turėję.’Todėl šis koncertas bus labai įvairus ir žingeidus.
■ - ■. /. r; A.' ■ ■ . . - . ■ ■ : A ■ ■ ■ '. ' .
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Antanas Višniauskas
Sidabrinis baritonas, iš 

Bayonne, N. J.
ĮS

1

‘.■/kA- J 
w
A
A

Sėdynės rezervuotos, tai bilietus įsigykite išanksto. Prašome nesivėluoti, nes norime programą pradėti paskirtu laiku. Nepamirš
kite, kad dabar eina "laisvės” vajus, tai būtų gražu, kad gautumėt savo dienraščiui nors po vieną naują skaitytoją iki koncerto.
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NEW YORKOIR APIELINKES ŽINIOS
• * » r

Yorkas yra penktas iš 
distriktas baigęs kvotą, 
buvo $30,000 arba pusė 
sumos.

eilės 
kuri 
visos

Kaip Gyvena Lietuvos Darbo Jaunimas?
Kas laukia Lietuvos jauni- tuvių darbininkų judėjimo pri

mą ateityje? Tie klausimai ne tarimu, buvo pasiųstas į 
kartą vargina mūsų mintį, bet vietų Sąjungą, tyrinėti 
ne visada surandame tam at
sakymą. Gal dėlto su tokiu di
deliu susidomėjimu laukta su
grįžtant Jono Ormano, kuris 
gyvu žodžiu apsakys Lietuvos 
jaunimo dabartinę padėtį ir jų 
perspektyvas bei atsinešimą į
ateitį. O tas labai svarbu, nes naujausių žinių.
jaunimo ateitis — pačios Lie- ' Tas visas žinias išgirsite 
tuvos ateitis. '• 5 šiandien, tai yra ketvirtadienį,
’• Jonas Ormanas bus įsigijęs 7 lapkričio (Nov.), 7:30 va- 
puikios medžiagos tais klau
simais, kadangi jis, Am. Liet. Union Avė., Brooklyne, Įžan- 
Darb. Visuotino Suvažiavimo 
įgaliotas, buvo nuvykęs į “Vi-

So- 
ten 

jaunimo padėtį. Jisai apvažia
vo eilę miestų, aplankė mūsų 
pusbrolių lietuvių kolonijas su 
jų mokyklomis, kolektyvais ir 
kitomis įstaigomis. Drg. Orma
nas vakar iš ten sugrįžo. Tai
gi, jis mums suteiks ir iš ten

karo, Liet. Am. Pil. Kliube, 80

są,’’ Kaune. Ta proga jisai pa
buvojo keletą savaičių Lietu
vos kaimuose ir miesteliuose, 
taipgi ir pačiam Kaune.

’•Jonas Ormanas, LDS Jauni
mo iniciatyva ir viso Am. lie-

ga veltui. Kadangi kalbės lie
tuviškai ir angliškai, tad bus 
įdomu ir suprantama suaugu
siems ir jauniems. Dainuos 
Aido Choras liaudies ir revo
liucines dainas. Skaičiusieji šį 
pranešimą prašomi apie mitin
gą pranešti neskaitantiems 
“Laisvės.”

Komunistų Balsų Skaičius , Tikimasi Tolimų Svečių 
Padaugėjo ‘ Laisvės” Koncerte

Jūsų reporteriui teko nu- 
kqncerteAntradienio rinkimai paro- girst, kad “Laisvės 

dė, kad Komunistų Partijos j turėsim svečių ne tik iš Brook- 
įtaka masėse auga ir plėtoja
si*. Komunistų balsų skaičius šį 
metą pakilęs 30% virš pereito 
meto skaičiaus. Nepilnais da
viniais priskaitoma už komu
nistų kandidatus 55,000, kas 
reiškia apie 10,000 daugiau, 
negu pereita metą. / 

Balsų prieauglis žymiausias 
biednuomenės apgyventuose!

’ distriktuose. Bandymai atbau- 
ginti balsuotojus, nutaisymas 
balsavimo mašinų ir kiti ne
tikslumai, vietomis tiesioginiai 
vogimai baisų, be abejo, <hk- |Fusjonistai Daug Pralošė 
ciai sumažino, kaip komunis- • . °
tų, taip ir socialistų balsų skai-| Demokratams 
čių

lyno ir artimos apielinkės, bet 
ii* iš tolimų miestų. Iš Bing- 
hamtono laukiama atvykstant 
draugių Elenos žukienės ir EI. 
Žukaitės. Iš Forest City tiki-i J 
masi draugų A. J. K. Nava-; 
linskų. Galimas daiktas, 
iš tų apielirikių kolonijų bus 
ir daugiau svečių. Yra Vilties 

' matyti ir pittstoniečius, tačiau 
visų sekretų nenugirdau, tad 
Pranešiu; vėliau. - ,

Draugas V. Andrulis, “Vilnies” Redaktorius

t h

Chicagos darbininkų dienraščio “Vilnies” re
daktorius drg. V. Andrulis greit bus rytuose su 
prakalbų maršrutu. Brooklyne jis kalbės 15 d. 
lapkričio (Nov.), Liet. Am. Piliečių Kliubo sve
tainėje, 80 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

18 d. lapkr. (Nov.) jis kalbės Bayonne, N. J., 
Kliubo svetainėje, 10 W. 22nd St. Jis taip pat 
bus eilėje kitų New Jersey valstijos miestų. Vė
liau vyks į Conn, ir Mass, valstijas.

barzda- 
dvi, vietas, 
New Yorko 
Su pinigais 

darbininkas la-

i REIKALAVIMAI
Į Reikalingas pusininkas j 
j skutyklos biznį. Turim 
tai • priimsiu į vienų: 
arba Brooklyno vietų, 
nesirūpinkite, nes
biau reikalingas negu pinigai. Vietos 
randasi po sekamais antrašais: ,Mol- 
lyn’s Barber Shop, 87 Nassau 
(vienais tropais augštyn); kitą, 
ta: Barber Shop, 449 Grand 
Brooklyn, N. Y. Atsišaukite 
Brooklyno antrašo.

St 
vie- 
St.

(262-2G7)

DR. ALDONA ŠLUBAS
(ŠLIURAITĖ) , ’ V ’• • , A

Gydytoja

179 So. 2nd Street
< J ' j. ’

/Brooklyn
Telefonas Evergreen 7-7110

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo G iki 8 vakarais.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Bronkoton”

Ketvirtad., Lapkr. 7, 1935 
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BROOKLYNO LIETUVI[AI GYDYTOJAI

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

i

VALANDOS: ,
12—2 p.’ p.
6—8 vakare

• Tel. Evergreen 8-8707 x

D r. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarui 
Tel. Evergreen 8-9229,

1

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

A ' ' ' f ’ ’ f '

VALANDOS: ’
1—2 p. ’ p. '. .
6—8 vakare
Ir pagal sutarti

Tel. Mansfield 6-8787

į DR. JOHN C. PETERS
! ; (PETRAUSKAS) v •

65-80 GRAND AVENUE
M A SPETH, N. Y. j < - į ‘

i ‘ ’ 1 ■>

VALANDOS:' ' 
1—2 .p. p. .

« 6—8 vak. ; v; -
Ištiriant Ketvirtadienius' 

ir Sekmadienius. ‘ "
Tbį'Juniper 5-4488

x • T

Dr. A. PETRIKĄ ' *
; (DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST. ’

VALANDOS: v .
; 12 ryte ‘ Į,

-" ’ ' 1—8 vakare
$ Penktadieniais uždarytą > 

Tel? Evergreen 7-9105

: Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte *
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

ROBERT LIPTON FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokiųSusižiedavi- 

mams, Ves
tuvėms ir 

Kitokiems
Įvykiams

grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to-’ 
kio dydžio, ko- 
jdo pageidauja-r 
ma. ’ Taipgi at-, 
maliavoju Įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway’ 

ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey *stočių BMT Line.l 

BROOKLYN, N. Y.. r I1
Tei.: Glenrvore lį-6191

512

mečio .kova, kuomet šveicarai, 
tuo laiku buvę laisvi žmonės, 
pasijuto pavergiami. Romos 

I imperatoriaus gubernatorius 
Į nusavino jų žemę ir nuosavy- 
’ bę. šveicarų protestai buvo at
sakyti • persekiojimais, galop 
GessĮerioi kariuomenei uži
mant kraštą'. ■ Tačiau šveicarai 
organizavosi ir kovojo prieš 
persekiojimą, už laisvę. “Vi
lius Tell’’ yra žymus liaudies 
vadas šiame veikale.

tradienio $1,100 virš kvotos, i 
Tai dėka tų sekcijų, organiza-j 
cijų ir grupių, kurios jau per
pildė savo kvotą, ir netikėtoms 
aukoms. Kai kurios sekcijos ir' 
organizacijos dar neišpildė 
kvotos ir jeigu išpildys, susi
darys didesnis kaupas. New

PA ĮIEŠKO JIM AI
Aš, Jonas Dulkė, noriu pranešti, 

kad mano moteris, Brigita Dulkienė, 
po tėvais Veluliutf paliko mane spa
lio (October) 26 U., šiais metais.

Jeigu jos pusbroliai (Klastauskai) 
norėtų daugiau informacijų, kreipki
tės pas Vladislovų Klastauską..

i JONAS DULKĖ
763 Washington St., New York City

! (264-266)
1____ ____ :____________________

I v. .v . . „ , • Brooklyne yra steigiama A ND A VO TIM A T-jgancius is senųjų buizuazimų (]arLininkų mokyklėlė, kurioje
' • ”* ------ ----- Pasirandavoja vienas ar du kam

bariai su šiluma ir maudyne. Ran
dasi parankioj viėtoj; galima į visas 
New Yorko puses nuvažiuot lengvai. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 972 Wil
loughby Ave., kampas Evergreen 
Ave., Brooklyn, N. Y.

(262-265)

Rep

Darbininkų Mokyklėlė 
Atsidarys 17 Lapkričiošiuose rinkimuose didžiau- 

Z Tūlose vietose komunistų [siais pralaimėtojais buvo fu-, 
Ualgų saugotojų nedaleido eiti;sionistai, LaGuardijos partijų-! 
savo pareigas. 19-me A. D., i kg, kurios tikslas sulaikyti bė- 
Harl eme, balsuotojai raporta
vo radę rankenukę ties James partijų nuo 
W. Kordo, komunistų kandi- darbininkus. LaGuardijos ša- 
dato į aldermanus, vardu keis- liniukai pralaimėjo 14 alder-į 
tai standžią. Tas atsitikę ir Į manų vietų; tik trys beliko iš 
daugelyje kitų vietų. Viešojoj tų, kurie buvo išrinkti dveji i 
mokykloj No. 3, 157th St. ir metai atgal LaGuardijos rin-! 
Melrose Ave., Bronx, jau bu-i kimų kampanijos pakilime.

.va 200 balsų atidarymo laiku, i Demokratai išėjo laimėto
ja daugelio distriktų rapor-1 jais New Yorko mieste. Jie pa- ^as nukeltas 

tu dar nėra. įsiėmė tą
j vietų, kurios išslydo iš fusion- 
įistų rankų. Distrikto prokuro-į 
ru iš naujo išrinktas William i 
F. X. Geoghan, brooklynie.tis, | Ateikite, nes kiekvienam yra

___ j 148,752 balsais aišku, kokis jdąbar yra svar- 
daugiau republikonų kandida- b«s momentas ir kaip reikalin
to Joseph D. McGoldrick. • . £’a lavintis. Čia pat ant vietos

Tačiaus republikonai laimė- studentai nusitars, kada jie.
jp vąlstijine 1 
stijos seimelyje. .

atsidūrimo pas Į er kokius du mėnesius laiko 
bus studijojama Komunistų 

į Internacionalo Septinto Kon- 
ls gresb tarimai ir rezoliucijos.

| Pirmiau buvo garsinta, ka.d 
Į mokyklėlė prasidės 10 dieną, 
bet iš priežasties “L.” koncer
to ir kitų reikalų jos atidary-

• mcio nunviuaj į sekmadienį, 
, aidermanų 17 (k lapkričio, 10 valandą ry

to, “Laisvės” svetainėje.

Visi ir visos jsitėmykite tą.
. iWiliiamsburge, įvykusiame • 
Grand Paradise svetainėj rin-• 
kimų užbaigtuvių baliuje, irgi; 
buvo džiuginančių raportų. Įgaudamas " 148,752 balsais aišku, kokis ■ dabar yra svar- 
Daugelyje balsavimų vietų j ’ ..........
jępmunistų Partijos kandida
tai gavo daugiau balsų ir už 
republikonų kandidatus nors'jp v“alstijųne Kpapgde. jje, vąj. laikys pamotas, tai yra ^au 
bendroj sutraukoj republiko- stijog seimeIyjo dahar tufės geriausiu laiku, ir atliks kitus 
nar.daugiau gavo balsų, kaV didžiumų, 82 iš 15,0 vietų. De- organizacinius reikalus. '■ 
Bangi jy parttja, ka.po šeria moĮ<raUi'.turS3 68, .Tas-numa-! Komunoj J Internacionalo

tomą didejiu smūgiu Rposevej-'Septinto Kongreso rezoliucijoj' 
to įiartijai ir jų Naujajai Da-r!jau išėjo knygelėje?," tai bus* 
lybąi. , Net pačiame . • - - - -
Park, Roosevelto distrikte, ,re- 
publikonai nušlavė demokra
te s. , , .

, irrjau esanti valdžioje partija 
tifri suleidus šaknis visur, kuo- 
mėt Komunistų’Partija dauge
lyje vietų dar jaunutė ir visai 
rtopajėgė vesti kampanijos. 
Tačiau ten, kur dirbta, mes 
daug atsiekėme. ’ • ' 1 ' ' j

Ne pilnais daviniais, Martha 
Stone gavo 726 balsus, o Har
ry Cantor 756 balsus, nors tie 

• ; distriktai daugumoje yra ap
gyventi ateiviais, kurių dauge
lis nebalsuoja.

{Smulkmenos apie balsavi
mus bus sekamam “L.”’ num.

■ Hyde i kiekvienam paranku5 jas. studi-
, i i , • 1

, Kcynisija.

"William Tell” Filmą Rodys 
Little Theatre, Newarke

.“William Tell” filmą at
vaizduoja ankstybąsias švei
carų revoliucines kovas už. 
laisvę. Toji filmą bus rodoma 
Little Theatre, 562 Broad St.,

• Newark, pradedant su rytdie
na* ....

i Ten perstatoma 14-to šimt- 
vų ir mokytojų organiza- __ i į.  • i:... =
mobilizuojasi siųsti kara- 
su masinę bedarbių moky- 
ir jų simpatikų delegacija 

, pas valstijos švieti- 
F. P. Graves,

sumažint klases, ployed Teacher’s Association 
nebūtų po daugiau, kaip 11 W. 18th St., New Yorke.

Reikalauja Sumažini Klases 
n

35 mokiniai vienoj klasėj.-Ta? 
palengvintų mokiniams moksle 
ir suteiktų darbų bedarbiam? 
mokytojams. Galinti padėti ta
me darbe kreipkitės į Unem-

TRUMPOS ŽINUTĖS

Gengsterių kompeticijoj už 
gengsterizmo rinką nužudyti , 
dar du vyrai. Vienas . iš jų,1 
Charles (Chink) Sherman, bu
vęs didelis Schultzo priešas ir 
žymi figūra puošniojoj Broad
way, rastas užmuštas ir pa
kastas barnioj, Monticello, N. 
Y. Antras, dar nepažintas as
muo, rastas apie už 50 mylių 
nuo tos vietos prūde netoli 
Spring Valley.

NeW Yorko distriktas išpil
dė savo kvotą “Dąily Worke- 
rio” vajuje, atsiunčiant iki an-

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosūja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
arba norite palengint kokliušo 
antpuolius jūsų vaikui, užeikite į 

vaistinę ir nusipirkite butelį.

“BRONKOTON”
D-RO L. GRIČO

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, gazai, šir
dies pykimas arba praradimas no

ro valgyt, naudokite

“GASTROTON”
D-RO L. GRIČO

102 Kent St., B’klyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tirt- 
kamai ir už prieinamą kainų 
PnrBnmdau automobilius ' Teatuvėm, 

parčm, krikitynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue).

• Brooklyn. N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA »

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku Stiliumi. Sykį Atsilankę 

' • ' Persitikrinsit

417 Lorimer Street, Brooklyn, “Laisves” Name
‘ SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Telefonuokite: Evergreen 7-1861 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas (Jnion Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn. N. Y

. i- Pirmos " klasės anglis, geriausiom 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Prašome 

. jsitėmyti adresą ir telefoną.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

185 Grand Street , 1 Brooklyn, N. Y.
K ' Telefonas: EVergreen 7-1661

Dovanos
Specialiai

Žemos
ĮraSĘ^Kl Kainos

Vedybių ir 
Susižiedavi- 

mo Žiedų
Setų $10.00 ir augštyn.

Speciali nuolaida, kurie ateis su 
šiuo laikraščiu. ‘

Robert Lipton
701 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Bet. Graham & Manhattan Avės.

; HARMAN

Į.....  J
CHARLES UP TO-DATE
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ
kirpimas

SKUTIMAS 15c
Prielankus

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

Patarnavimas

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Oratorius (Undertaker)

Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
v.eselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN. N. Y.

>
} Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
{ LIETUVIS GRABORIUS |

Senai dirbąs graborystės pro- g 
] fesijoje ir Brooklyno apielin- r 
V kėj plačiai žinomas. Tik dabar į 
j atidarė savo ofisų ir patarnauja g 
} balsamavimu ir palaidojimu C 
i mirusių. S

į Veltui Chapel Šermenim f 
! Par s am do automobilius Serme* į 

nims, vestuvėms, krikštynoms į
ir kitokioms parima S

» Saukit* dieną ar naktį

423 Metropolitan Avė. .5 
j , Brooklyn, N. Y. , 5

Night Tel. Juniper 5*4*12 PUBLIC

Juozas. Levandai;
(LEVAN BAUSKAS)* . . - —

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. • Kainos v 
žemos. j /.f

Ateikite,ir persitikrinkite
107 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Cortlandt 7-4305

LIETUVIŠKA INFORMACIJŲ 
’ RAŠTINĖ ‘

Lithuanian Information Bureau
38 Park Row, oppotite Cit/ Hall

NEW YORK, N. Y. 
Room 405-8-7

Equitable Service Bureau

Lietuviška
Susisiekimo ir Ištyrimo

| Sergančių Vyrų ir Moterų: 
j Chroniškos Ligos Gydomos 

SGydpma Kraujo 
Ne n ormalumai;

* Odos Išbėrimai, 
Nervų Ligos, 
Bendras Nusilpi
mas, Nęrvu Jė
gos Išeikvojimai, 
Katarififai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio Ir 
Žarnų L i g os, 
MėšlažamSs 14 4 

H gos, Hemorrhoidal, Nervų [degimas 
.ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai,! 
jSciatikos (kojų didžiųjų nervų). No- 

.1 sies. Gerklės, Plaučių, Kvšpuojamų- 
;ų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 

j (ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo- 
I mos greitai ir su patenkinančiomis 
.pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
■ au nesuprantamą nesveikumą, atei-. 
■kite su pasitiki jimu pas manė pasi- 
i tarti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduIiai, Serumų ir 

čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS 
110 East 16 St, K Y. 

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė ir Irving PI. . 

NEW YORK'______ »
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 8 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI 
. s t * r




