
KRISLAI
Dvidešimts Metų Atgal. 
Ką SSRS Atliko? 
Ką Ji šiandien Gina? 
Josios Nauja Konstitucija. 
Apšvieta ir ūkis, 
žmonijos šviesa ir Viltis.

Rašo R. Mizara.

Yra atsitikimų, kai šie krislai 
reikalinga pašvęsti vienam daly
kui.

* Tokiu dalyku šiandien yra 20- 
metinės Lapkričio Revoliucijos 
sukaktuvės.

Taigi pradėsim:
Dvidešimts metų atgal, kai 

Sovietai paėmė galią į savo ran
kas, kraštas buvo sugriautas, 
apdriskęs, alkanas, tamsus.

Per kelis metus, esant Sovie
tams valdžioj, tasai kraštas bu
vo dar daugiau draskomas vidu
jinių baltagvardiečių, kontr-re- 

* voliucionierių ir išorinių inter- 
ventų.

Nugalėję vidujinius ir užsieni
nius priešus, Sovietai ėmėsi dar
bo: atstatyti sugriautą krašto 
ūkį ir kurti socializmą.

Po 20-ties metų Sovietų Są
junga:—

(a) supramonininta,
(b) apšviesta,
(c) panaikino nedarbą,
(d) žemės ūkį beveik suko- 

lektyvino,
(e) pašalino žmogaus žmogu

mi išnaudojimą,
(f) išrišo tautinį klausimą 

‘ taip, kad 60 didelių ir mažų
* tautų turi pilniausią laisvę kul
tūrintis ir šviestis savo atatin
kamose kalbose.

Tautinis klausimas išrištas 
taip, kaip nei jokioj kitoj buržu
azinėj šalyj nebuvo ir nebus iš
rištas !

Ten, kur kadaise viešpatavo 
sunkiausia mažesniąją tautą 
priespauda (laike carizmo'), 
šiandien žydi didžiausia, t.autiį, 
laisvė.

Nūnai Sovietų Sąjunga pripa
žinta uoliausia ir didžiausia 
gynėja:—

(a) taikos,
(b) pavergtų ir mažų tautų,
(c) demokratijos.

Naujoji Sovietų Sąjungos 
konstitucija garantuoja savo pi
liečiams :

(a) laisvę,
(b) teisę darbui,
(c) teisę mokslui,
(d) teisę poilsiui.
Nei jokios kitos šalies konsti

tucija niekad to savo piliečiams 
nedavė ir buržuaziniam pasau
lyj duoti negali.

- Prieš dvidešimts metų toj te
ritorijoj, kur šiandien gyvuoja 
Sovietų Sąjunga, virš 80 nuo- 
šinčių gyventojų buvo beraščiai.

Šiandien beraščių labai mažai 
(jei dar liko).

Šiandien Sovietų Sąjungoj 
lanko mokyklas,—pradedant su 
pradinių mokyklų vaikais ir bai
giant universitetų studentais,— 
38 milionai žmonią!

Mokyklą išlaikymui Sovietą 
Sąjunga 1936 metais išleido virš 
13 bilioną rublią.

Pereitais metais Sovietų Są
jungos laikraščių cirkuliacija 
siekė arti 40 milionų kopijų.

20 metų atgal knygynų ir 
skaityklų ten buvo 222.

šiandien Sovietų Sąjungoj 
knygynų ir skaityklų yra 80,946.

Caristinėj Rusijoj 1913 me
tais anglies išviso iškasta 29 mi
lionai tonų.

» Pereitais metais Sovietų Są
jungoj anglies iškasta 126 milio
nai tonų.

Šitokių milžiniškų skirtumų 
tarpe senosios Rusijos ir Sovie
tų Sąjungos galėtum surasti 
kiekvienoj Ūkio šakoj, kiekvie
noj žmonių gyvenimo sritvj.

Bet čia nėra vietos tą pada
ryti. Užteks pasakyti tai, kad 
nebuvo pasaulyj šalies, kurios 
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MINĖKIME SOVIETU SĄJUNGOS 20 METŲ SUKAKTĮ
FEDERACIJA TAI

KYSIS SU CIO?
Washington, lapkr. 5.— 

G. M. Harrison, vienas iš 
trijų Amerikos Darbo Fe
deracijos vice - prezidentų, 
dalyvaujančių derybose su 
dešimčia atstovų industri
nių CIO unijų, pareiškė, po 
trijų valandų pasikalbėji
mų, kad ^derybos puikiai 
eina.” Darbo Federacija dar 
pirmą kartą sutiko svars
tyt klausimą: “Kokiose pra
monėse turi būt didžios in
dustrinės (o ne amatinės) 
unijos?”

Federacijos vice-preziden- 
tas Harrison. sutinka, kad 
CIO, industrinės unijos ga
lėtų būt pripažintos mari- 
ninkams ir gumos darbinin
kams. Pirmininkas CIO de
legacijos Ph. Murray reika
lauja pripažint industrines 
unijas plieno, automobilių, 
elektros -ir visose daugme- 
niškose pramonėse. Federa
cija derisi tucr klausimu.

Chicago. — Spaustuvių 
Darbininkų unijos lokalas 
num. 16 su 5,600 narių pa
siuntė Federacijos centrui 
reikalavima daryt taika su 
CIO.

Washington. — Daugelis 
Darbo Federacijos unijų 
telegramomis r e i k a 1 au j a, 
kad Federacijos vadai tai
kytus su Industrinių Unijų 
Organizavimo' Komitetu 
(CIO).

WINDSOR KUNIGAIKŠ
TIS NAZIŲ ĮRANKIS
Washington. — CIO ir 

Amerikos Darbo Federaci
jos unijos protestuoja prieš 
rengiamas priimtuves atva
žiuojančiam Anglijos ex- 
karaliui, dabartiniam Win
dsor© kunigaikščiui. Sako, 
kad jis yra I 
įrankis.

MEKSIKA KONFISKUO
JA STANDARD 
> OIL ŽEMĘ

Mexico City.—Meksikos 
prezidentas Cardenas pa
tvarkė perimt į šalies nuo
savybę 350,000 akrų žemės 
su aliejaus versmėmis iš 
Amerikos Standard Oil 
Kompanijos, kuriai seniaus 
ta žemė buvo parsamdyta.

Shanghai, lapkr. 5.—Ja
ponija yra sutelkus du treč
dalius geriausios savo armi- 

hitlerininkų jos Manchukuo krašte, ne-
toli Sovietų Sibiro pasienio. 
Ten sutraukta 200,000 jau-, 
niausios japonų kariuome
nės su puikiausia artileri
ja, kavalerija, geriausiais

Chinai Kontr-Atakuoja 
Priešus Šiaurėje

Shanghai. Chinų armi
ja kontr-atakavo japonus 
šiaurinėj Chinijoj palei Pei
ping-Hankow geležinkelį ir 
pervijo priešus atgal per 
Chang upę iki Pietinės Ho
peh upės. Chinai taip pat 
atmetė japonus atgal palei 
Tientsin-Pukow geležinkelį 
iki Pingyuano.

Chinai tebevaldo abudu 
šonu Niangtzekwano tarp- 
kalnės, kuri vadinasi var
tais į Taiyuaną, Shansi pro
vincijos ^sostinę, ir tik ne
didelis japonų skaičius per
ėjo pačia tarpkalnės giluma.

Japonai gi sakosi jau už
ėmę geležinkelio stotį Chen- 
gteh mieste, Šiauriniame 

I Honane, ir žada greit užval- 
dyt visą tą miestą.

Praha. — čechoslovakijos 
kalėjime nusižudė Heinz 
Rutha, hitlerininkų vadas. 
Jis buvo areštuotas už ly
tiškus susinešimus su vy
rais.

ūkiškas ir kultūriškas gyveni
mas būtą taip sparčiai tyjęs, 
taip plėtęsis, kaip nūnai Sovietą 
Sąjungoj.

Ir tai atsitiko prie nuolatinio 
karo grūmojimo iš priešų pusės; 
prie trockistų—fašistų šnipų— 
sabotažo, žalojimo, kurįs jiems 
pavyko vesti per eilę metų.

Dvidešimts metą atgal mes 
Sveikinom Sovietus, paėmusius 
galią į savo rankas.

Per dvidešimts metų mes skel- 
bėm, kad Sovietai nenuverčiami, 
kad jie gyvuos, kad socializmas 
laimės. -*

Šiandien mes skelbiam tą pa
tį! :
' Daugiau: nūnai mes sakome: 

Sovietą Sąjunga yra progresą- 
viškosios žmonijos šviesa ir vil
tis, o fašizmo ir reakcijos—am
žinas ir didžiausias priešas!

j Visi Dalyvaukime Apvaikščiojimuiose Didžiausios Pasaulyje Revoliucijos HITLER TAIKO JAPONUS SU CHINAIS'
ir Sovietų Spindinčių LaimėjiMų! JAPONIJA RENGIASI PRIEŠ SSRS

SKAITYKIME APIE DIDŽIUS SOVIETŲ SĄJUNGOS DARBININKŲ IR VALS
TIEČIŲ PASIEKIMUS, KURIEM PAŠVĘSTAS ŠIS “LAISVĖS” NUMERIS
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Kareivių ir jūrininkų delegatai Antrame Sovietų Suvažiavime 1917 m., kuris nu ■ 
tarė pervest visą valdžios galią į Sovietų rankas.

300,000 Japonų Armi ja Sutelkta 
Sovietų Sibiro Pasieniuose

tankais ir lėktuvais. Prie to 
yra 100,000 antros • rūšies 
japonų’armijos.

New Yorko Times kores- 
pendentas H. Abend spėja, 
kad* Japonija planuoja stai
gių, smarkiu žygiu atimt iš 
Sovietų Vladivostoką. O žie
mos laikas, girdi, būtų pa
togus Japonijai nes upės už
šalusios.

Šiaurinėj Chinijoj japo
nai deda didžiausių pastan
gų užvaldyti visą Peiping- 
Suiyuan geležinkelį, einan
tį šaligreciai pietinio rube- 
žiaus Išlaukinės Mongolijos, 
Liaudiškos Respublikos, tu
rinčios artimus ryšius su 
Sovietų Sąjunga. Tas gele
žinkelis Japonijai būtų rei
kalingas karui prieš Sovie-

Gen. Franco Žada Angli
jai Metalą Kasyklas

♦ 

London. — Ispanijos fa
šistų galva gen. Franco už
tikrina Anglijai, kad jeigu 
jis laimės karą, tai gerbs 
Anglijos biznį šiaurinėse Is
panijos. kasyklose geležies, 
vario, gyvsidabrio ir pyra- 
tų. — O Anglijai tos me-' 
džiagos' būtinai reikalingos!
smarkiam ginkląvimuisi. I šiandien bus lietaus.—N.

Gen. Franco taip pat ža/Y. Oro Biuras, 
da neklmdyt Anglijos lai-' Vakar temperatūra 52. 
vyno viešpatavimo Gibralta- Saulėtekis 6:30; saulėleidis 
ro srityį *4:49.

ORAS

tus ir Išlaukinę Mongoliją.
Vidutinis amžius daugu

mos japonų kareivių Shang- 
hajuj ir šiauriniame fronte 
yrą arti 30 metų. Jaunieji, 
smarkesnieji suburti Man- 
chukuo krašte, planuoja
mam karui prieš Sovietų 
Sąjungą.

Naujokai Chinai Pliekia 
Japonus Shanghajuj 
Shanghai, lapkr. 5.—Nau

ji legionai chinų jaunuolių 
•su neapsakomu įnirtimu 
šturmuoja japonus į vaka- 
rus-šiaurius nuo Shangha
jaus Tarptautinės Dalies, 
palei Soochow upę.

Japonai buvo permetę 2,-. Sovietai šiandien pirmau- 
000 savo armijos per upę/ 
bet chinai daugumą tų ja-: 
ponų jau sunaikino ir su
daužė tris jų tiltus per Sod
chow. JUXX

Perkunavimas japonų ar- Amerikos Lietuvių Dar- 
tilerijos ir lėktuvų bombų 
nepajėgia su turėt šių šaunų 
Chinijos karžygių; ir japo
nai jau tik “viena koja” lai
kosi kokio tūkstančio pėdų 
linijoj, Soochow upės pie
tinėj pakrantėj.

Berlin. — Hileris pasisiū
lė į tarpininkus taikyt Chi- 
niją su Japonija. Matyt, jis 
buvo Japonijos įprašytas. 
Chinija ir Japonija priėmė 
Vokietijos tarpininkystę.

Nežiūrint tūlų Japonijos 
laimėjimų, jinai jaučiasi 
įklimpus Chinijoj, ypač 
Shanghajaus srity j. Todėl 
pageidavo “tinkamo” tarpi
ninko daryt paliaubas su 
Chinija. Antra, Japonijos 
valdovai nori taupyt karo 
jėgas prieš Sovietų Sąjun
gą, ir jau dabar telkia did
žias armijas į Sovietų Sibi
ro pasienį.

Japonijos ir Chinijos am-

Sovietų Pramonė Jau Pirmauja Europoj
Maskva, lapkr. 5.v-Sek- 

madienį milionai darbinin
kų ir valstiečių Sovietų Są
jungoj maršuos iškilmingai 
minėdami 20 metų sukaktį 
Proletarinės Revoliucijos ir 
milžiniškus Sovietų pasieki
mus pramonėje, lauko ūky
je, kultūroje ir apšvietoje.

Per tuos 20 metų tapo 
įsteigtas šalyje socializmas. 
Buvusi varginga, žemdirbiš
ka, atsilikusi Rusija jau pa
versta į galingą pramonės 
valstybę. Šalies įplaukos, ly
ginant su 1913 m., keturis 
syk tiek padidėjo, darbo na
šumas trigubai paaugo; ko- 
lektivizuotas lauko ūkis ap
ima kur kas platesnius plo
tus ir duoda nepalyginamai 
didesnių vaisių negu cari
nėj Rusijoj.

93 procentai buvusių at
skirų lauko ūkių perėjo į 
kolektyvus. Virš 99 procen
tai visos žemės yra užsėja- 
ma-užsodinama kolektyvių 
valstiečių.

Sunkioji pramonė paga- 
mina 7 bilionais ir 300 mi
lionų rublių daugiau vertės 
negu 1913 metais (skaitant 
1926-27 metų rubliais, kuo
met rublio vertė buvo 50 
centų).

Bendrai imant, Sovietų 
pramonė jau nuo 1936 me
tų užima pirmą vietą Eu
ropoj ir tik antrą vietą pa
saulyj, po Amerikos. O 1913 
m. Rusijos pramonė stovėjo 
ketvirtoj vietoj Europoj ir 
penktoj—pasauly j ė.

Visoms ALDLD Kuopoms ir Nariams
Draugai!

bininkų Literatūros Draugi
jos Centro Komitetas savo 
pareigas , atliko, “šviesos” 
No. 4 jau gatavas ir siun
čiamas visiems nariams. 
Knyga baigiama. spausdin
ti. Pirkome už $400 popie- 
ros. Tas viskas ištuštino 
mūsų iždą.
, Tuom kartu dar daug na- 

nemokėję už 1937 metus, o 
jau metų galas čia pat. Mes 
prašome visus narius, kurie 
dar nemokėjote duoklių, 

i

basadoriai veda derybas, 
tarpininkaujant Hitlerio už
sieniniam ministeriui Neu- 
rathui Berlyne. Naziai sa
kosi “tinkami” taikyt Ja
poniją su Chinija todėl, kad 
jie esą “draugiški” vienai ir 
antrai šaliai.

Vokietija turi slaptą su
tartį su Japonija prieš So
vietus. O Japonijos valdo
vai ne sykį pareiškė, kad 
Chinijai nereikėtų kariauti 
su Japonija, jeigu Chinų 
valdžia padarytų sutartį 
su Japonija “prieš komuniz
mą”. Naziai, kaipo tarpinin
kai, stengsis pakreipt Chini
ja prieš Sovietų Sąjungą.

l,, 
r

ja Europoj tokiose pramo
nėse, kaip mašinų statyba, 
lauko ūkio įrankių gamy
ba : traktoriai, kombainus ir 
kt.

Sovietų fabrikai budavo-

F1
*

jimui automobilių ir trokų 
Užima pirmą vietą Europoj 
ir antrą pasaulyje. Elektros
Užima pirmą vietą Euronni 

ir gęležies gamyboje Sovie
tai eina pirmoj vietoj po 
Jungtinių Valstijų; • cuk
raus gamyba Sovietai pra
lenkia visas Europos šalis; 
aukso ir trąšų pramonėj So
vietai taipgi pirmauja Eu
ropoj.

1913 m. Rusijoj tebuvo* 
tik 36,248 mylios geležinke
lių,© dabar jau 52,685 my
lios.

Anglija Faktinai Pripa 
žįsta Franco “Valdžią”

London. — Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas N. 
Chamberlain pranešė sei
mui, kad Anglija jau priima 
diplomatinius agentus gene
rolo Franco, vyriausio' Is
panijos fašistų komandie- 
riaus, ir siunčia savo atsto
vus į Franco valdomą Ispa
nijos plotą; tai, girdi, tik 
biznio reikalais. Darbiečiai 
seimo atstovai priešinasi. 
Sako, jog tuom Anglija fak
tinai pripažįsta gen. Franco 
“valdžią”.

Anglų laikraščiai skelbia, 
kad Anglijos ministerių ka
binetas “nusprendė, kad 
Franco laimėsiąs karą.” 
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tuoj aus atlikti tą savo par
eigą. Kartu prašome kuopų 
valdybas nelaikyti pas save 
sumokėtas duokles, bet siųs
ti į centrą. Pasitikime, kad 
savo pareigas atliksite!

ALDLD Centro Komiteto 
balsavimai tęsiasi iki 1 d. 
gruodžio. Balsuokite! Blan
ką grąžinkite į centrą nekė
liau 5 d. gruodžio.

D. M. ŠOLOMSKAS, 
ALDLD CK Sekr.

Jeruzalė.—-Arabai, užpuo
lę auto-busą, sužeidė dar du 
žydus.
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DIDŽIOJI SUKAKTIS
Lapkričio septintoji įsirašė žmonijos 

istorijon neišdildomomis raidėmis. Am
žiais ją minės ir atmins visa doroji žmo
nija. Kai 1917 metų lapkričio septintą 
dieną vieno šeštadalio pasaulio žmonės 
nupurtė nuo savo nugaros išnaudotojus 
ir pavergėjus, tai jie atvertė visai naują 
istorijos lapą. Tai buvo perversmas, nuo 
kurio prasidėjo naujas gyvenimas, nau
jos viltys, naujos aspiracijos, ir naujas 
žmogus. Nuo tos dienos patsai gyveni-’ 
mas įgavo naują prasmę, naują reikšmę. 
Gyventi pasidarė smagiau, nes plačiai 
atsidarė durys į naują civilizaciją, pa
grįstą ir papuoštą progresu, laisve ir 
gerbūviu visiems.

Geriausi žmonijos sūnūs ir šviesiausi 
protai visada sapnavo apie tokią visuo
menę, kurioje ne saujalė, bet visi žmonės 
gyventų laisvai ir gerbūviškai, kurioje 
nebūtų nei skriaudų, nei išnaudojimo. Bet 
ar ateis tokia gadynė, ar bus galima 
tokia socialė santvarka? Ar išsipildys 
tos aukštos svajonės? Kuri klasė tą nau
ją visuomenę sukurs?

Teoriniai ir filosofiniai į tuos klausi
mus buvo atsakę beveik devynios dešim
tys metų tam atgal Marksas ir Engelsas. 
Garsiajam “Komunistų Manifeste”, pa
skelbtam 1848 metais, jie parodė ne tik 
galimybę, bet ir neišvengiatnumą tokios 
naujos socialės santvarkos. Jie sakė, kad 
to didžiojo perversmo įvykintoju, tos 
naujos santvarkos sukūrėju bus proleta
riatas—moderniškoji darbininkų klasė. 
Marksas ir Engelsas parudę ir tuos ke
lius, kuriais ta darbo kla^ė atliks tą savo 
didžiąją misiją: sukurs laisvą ir visiems 
žmonėms gerbūvišką gyvenimą.

Betgi tik 1917 metais didžiojoje prole
tarinėje revoliucijoje ir paskui kūrime 
naujos santvarkos ta didžioji filosofija 
pasitvirtino praktikoje, gyvenime. Ta 
darbininkų klasė, sąjungoje su valstie
čiais, nušlavė išnaudotojus, įsisteigė savo 
klasinį valstybinį aparatą—proletarinę 
diktatūrą Sovietų valdžios formoje ir 
padėjo pamatus tai naujai socialei san
tvarkai, kurią vadiname socializmu, arba 
pirmuoju laipsniu komunizmo.

Štai kame ta didžioji lapkričio septin
tosios perversmo svarba, kurią mes daž
nai pamirštame pabrėžti, paskęsdami 
smulkmenose apie Sovietų Sąjungos gy
venimą: pirmą sykį žmonijos istorijoje 
tapo įrodyta, jog be išnaudotojų, be po
nų, be parazitų galima apseiti, jog dar
bo žmonės pajėgia ne tik viską pagamin
ti, bet ir tvarkyti, jog socializmas gali
mas ne tik svajonėse ir filosofijoje, bet 
ir gyvenime, praktikoje, visuomenėje. 
Nuo dabar niekas nebegali sakyti, kad 
darbo žmogus skirtas tik darbui, paže
minimui ir kentėjimui. Nuo dabar pra
sidėjo pradžia pabaigos ponijos viešpa
tavimo. Tiesa, su ja kol kas teapsidirb- 
ta tik vienam pasaulio šeštadalyj, o pen
kiuose šeštadaliuose ji tebeviešpatauja, 
tebeslegia darbo žmogų, tebesėja nusi
minimą, supuvimą ir kentėjimus. Tačiau 
taip pat tiesa, kad ir tuose penkiuose 
šeštadaliuose pasaulio ponija nebesijau
čia ramiai ir gerai, nes ji mato ant juo
dos lentos užrašytą savo ateitį: tokią 
pat, kurios susilaukė senosios Rusijos 
ponija.

Tas įveda mus į kitą svarbų klausimą, 
kuris tik retai mūsų spaudoje yra ryški
namas, būtent, kodėl po dvidešimties me
tų socialistinės kūrybos, po tiek daug 
laimėjimų ir atsiekimų, Sovietų Sąjun
goje tebereikia tvirtos valstybės, kietos 
disciplinos, aštrios bausmės naujos san
tvarkos priešams? Paviršutiniai žiūrint, 
atrodo, jog Čia yra kontradikcija-prieš- 
taravimas. Ištiesų gi nėra jokio prieš
taravimo, bet visai nąturališkas dalykas.

Juo geriau socializmui seksis, juo dides
ni bus jojo atsiekimai kultūriniame, eko
nominiame ir politiniame gyvenime, tuo 
desperatiškiau jam ,priešinsis socializmo 
priešai, kaip Sovietų žemės viduje, taip 
už jos sienų. Juk priešai mato, kad jų 
troškimai neišsipildo, kad jų paskutinė 
viltis gęsta, todėl jie puola desperacijon 
ir griebiasi paskutinių priemonių išsi
gelbėjimui—griebiasi kriminalizmo, te-? 
roro, sabotažo ir tt. Tie, kurie tikėjosi 
ir laukė Sovietų valdžios susmukimo ir 
palaipsnio sugrįžimo ponijos prie žemės 
ir prie gamybos įmonių, šiandien, kuo
met tas neišsipildo, griebiasi visko, kad 
sulaikyti -socializmo eigą.

Už pavyzdį mes galime paimti kad ir 
menševikus ir jų spaudą. Iš sykio jie 
prisimygę tvirtino, kad Sovietai neišsi
laikysią, kad bolševikų pastangos greitai 
subyrėsiančios. Paskui jie buvo šiek tiek 
lig ir aptilę, nes laukė tos savo prana
šystės išsipildymo. Bet paskutiniais 
dviem metais, kuomet socializmo pasise
kimas gyvenime pilnai pasitvirtino, kuo
met tas jų pranašystes visi keturi vėjai 
išnešiojo, jie, tartum visai proto netekę, 
įkritę baision desperacijon, nebesuranda 
užtenkamai purvino purvo drėbimui į 
akis Sovietų Sąjungai. Ta pati istorija 
su visokio plauko išsigimėliais trockis- 
tais, kurie įsikalbėjo sau teoriją, kad vie
noj šalyje, kad ir tokioj, kaip Sovietų 
Sąjunga, kuri apima vieną šeštadalį pa
saulio, socializmas negalimas daiktas. 
Betgi socializmas triumfuoja! Kas tada 
daryti? Kaip jį sulaikyti? Kaip patei
sinti savo tą filosofiją? Jie irgi griebiasi 
visų priemonių pastojimui jam kelio. Jie 
virsta paprastais kriminalistais, žmog
žudžiais ir fašistinių valstybių šnipais ir 
agentais, kad tiktai pasiekus savo tikslo.

Juo geriau sekasi socializmui, tuo dau
giau siunta jojo priešai. O gintis naujoji, 
santvarka turi. To jai nepripažinti gali 
tiktai ąrba-dideli ignorantai/ arba ^są
moningi jos priešai, kurie nori, kad nau
joji santvarka leistų diversantams, kri
minalistams, sabotažninkams, užsienio 
kapitalistų ir fašistų agentams žudyti 
geriausius Sovietų, liaudies sūnus ir duk
teris, naikinti ir griauti tos liaudies ran
komis pastatytus fabrikus, nutiestus ge
ležinkelius ir sukurtas apšvietos ir kul
tūros įstaigas; kurie nori, kad socializ
mas leistų save fašistams sumėsinėtijr 
sugrąžinti istorijos ratą į prieš 1917 me
tus.

Ne tik. Sovietų Sąjungos šimtas sep
tynios dešimtys milionų gyventojų, bet 
nesuskaitomi milionai darbo žmonių vi
sam pasaulyje, minėdami šią istorinę 
dvidešimties metų socialistinės kūrybos 
sukaktį, garsiai pareikš, kad Sovietų že
mė nepaliečiama, kad bet koks fašistų ir 
imperialistų kėsinimasis ant jos bus at
muštas su nepadengiamais nuostoliais 
jiems paties. Drg. Stalino pareiškimas, 
kad Sovietų liaudis nenori nei vienos pė
dos svetimų žemių, bet neužleis nei vieno 
colio ir savo žemės svetimiems, nėra tuš
čia frazė. Apsiriks Hitleriai ir Mussoli- 
niai, kurie tikėjosi pagelba šnipų ir trocj- 
kištų iš vidaus socializmo pamatus iš-., 
rausti ir susilpninti krašto atsparą prieš 
užpuolikus iš lauko.

Socializmo žemė atsistojo pryšakin vi
sų demokratinių pasaulio jėgų kovoje 
prieš karą ir už palaikymą taikos. . Jos 
balsas garsiai skamba ir Gene vo j e, Lon
done, ir Brusselyje. Ji padeda Ispani
jos žmonėms apsiginti nuo Hitlerio ir 
Mussolinio gaujų. Ji turi ištiesus savo 
ranką užpultiems Chinijos žmonėms, ku
rie taip didvyriškai ginasi prieš Japoni
jos plėšikus. Joje randa nuoširdžiausios 
užuojautos visi pavergtieji, kurie pakelia 
ranką ir balsą prieš savo pavergėjus. 
Tūkstančiai geriausių liaudies sūnų ir 
dukterų, išsilaisvinusių iš kruvinojo fa
šizmo, surado jaukią užvėją ir draugišką 
prieglaudą naujojo gyvenimo žemėje. 
Mažosios ir silpnosios tautos žiūri į So
vietų Sąjungą, kaipo į jų tautinės laisvės 
ir nepriklausomybės užtarėją ir palaiky
toją.

Sovietų Sąjungos socialistinės kūrybos 
pasisekimas puikiai patvirtino reikalin
gumą ir nepavaduojamą rolę galingos, 
disciplinuotos, sąmoningos revoliucinės 
Komunistų Partijos. Jei 1917 metais Ru
sijos liaudis laimėjo proletarinę revoliu
ciją, jei ji nuveikė visus keblumus ir su
kūrė tą naują santvarką ir naują gyve
nimą, tai tik ačiū tam, kad ji turėjo sa
vo vadu leninistinę - socialistinę bol
ševikų partiją. Tą irgi reikia storai pa

/

Leninas Reikalavo Sukilimo 
Išgelbėjimui Revoliucijos

Leninas buvo širdis ir pro- mas’1 neatstovauja didžiu
mos revoliucinės liaudies, o 
tik susitaikančias smulkia
buržuazines viršūnes. Nega
lima leisti save apgauti rin
kimų skaitlinėmis, .ne rin
kimuose tiesa: palyginkite 
rinkinius į Petrogrado ir 
Maskvos dūmas ir Sovietus. 
Palyginkite Maskvos rinki
mus ir Maskvos streiką 12 d. 
rugpjūčio: ten yra objekty
viai daviniai, kur didžiuma 
revoliucinių elementų vado
vauja mases.

“ ‘Demokratinis Pasitari
mas’ apgaudinėja valstie
čius, neduodant jiems nei 
taikos, nei žemės. Tik bolše
vikų valdžia patenkins vals
tiečius.

tas proletarinės revoliucijos 
Rusijoj. Jis matydamas pri
brendusias sąlygas ir gyven
damas slaptai, rašė laišką 
Bolševikų Partijos Centro 
Komitetui ir K o m i,t etams 
Leningrado ir Maskvos mie
stų. Laiškas rašytas 25-27 
dd. rugsėjo, 1917 metais. 
Mes jo turinį čia paduoda
me:

“Bolševikai, gavę didžiu
mą abiejuose Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų sostinių 
Sovietuose—rašė Leninas,— 
gali ir turi paimti valstybi
nę galią į savo rankas.

“Gali, nes abiejų sostinių 
aktyve didžiuma liaudies re
voliucinių elementų pakam 
karna tam, kad patraukti 
mases, nugalėti pasipriešini
mą priešo, sumušti jį, užka
riauti galią ir ją išlaikyti. 
Nes tuojaus pasiūlius demo
kratinę taiką, tuojaus ati-' 
duodant žemes valstiečiams, 
atsteigiant d e m o k r atines 
įstaigas ir laisvę, sutrėkš
tas ir sudaužytas Kerenskio, 
bolševikai sudarys tokią val
džią, kurios niekas negalės 
nuversti. ' ,

cc

“Kodėl būtinai dabar bol
ševikai turi paimti galią? 
Todėl, kad ruošiamas atida
vimas Petrogrado2 padarys 
mūsų padėtį šimtą kartų 
sunkesne. O atidavimo Pet
rogrado, kada armijos prie
šakyj yra KerensLis ir Kom
panija, mes negalime sulai
kyti.

“Ir Steigiamojo Seimo 
laukti negalima, nes išduo- 

Didžiuma liaudies už damas Petrogradą Kerens- 
mus. Tą patvirtina ilgas ir kis ir Kompanija visada ga- 
sunkus kelias nuo 6 d. gegu-Ti neprileisti ir jo. Tik mū- 
žės iki 31 d. rugpjūčio ir iki sų partija, paėmus galią,
12 d. rugsėjo; didžiuma 
Maskvos ir Petrogrado So
vietuose yra kraujas, rodan
tis perėjimą masių į mūsų 
pusę. Menševikų ir eserų 
svyravimai, s u s t iprėjimas 
tarp tautiečių jų tarpe, tą 
pat patvirtina.

“ ‘Demokratinis Pasitari-

gali užtikrinti sušaukimą 
Steigiamojo Seimo...

“Liaudis pavargo nuo 
menševikų ir eserų svyravi
mų. Mūsų pergalė sostinėse 
patrauks valstiečius paskui 
mus. '

sukilimo dieną, ne apie ‘mo
mentą,’ siaurame supratime. 
Tą išspręs balsai tų, kas su
sisiekia su darbininkais, ka
reiviais, su masėmis.

“Klausi mas tame, kad

džiai taiką—reiškia perga-' 
lėti. '

“Tuojaus imti galią Mas
kvoj ir Petrograde (nėsvar- > 
bu kas pradės; gali ir Mas
kva pradėti); mes be abejom 
jimo ir tikrai laimėsime."

Paaiškinimai: (1) Demo-z: 
kratinį Pasitarimą buvo su-^ 
šaukus Kerenskio valdžia,' 
kad apgavus mases. (2) Ke
renskio valdžia ruošėsi ati— 
duoti Petrogradą vokie-.. 
čiams, kad jie ištaškytų re- f 
voliucines o r g a n i z acijas. 
(3) Leninas turėjo mintyj, 
kad viešai nerašyti apie tai 
spaudoj, kad buržuazija ne
galėtų tinkamai prisirengti 
ir užsmaugti sukilimą. (4) 
Karo nuvargintos Vokietija 
ir Anglija buvo pradėjusios 
slaptai desėtis, kad padarius 
tarpsavinę taiką. Amerikos 
stojimas karan nulėmė Vo
kietijai pralaimėjimą.

SOVIETU SĄJUNGOJ
Apsiavai ir Jų Gaminimas

, Caristinėj Rusijoj, 1913 
metais, buvo pagaminta 
8,300,000 porų apsiavų. So- * 
vietų Sąjungoj, 1936 metais, 
pagamino 162,700,000 porų 
apsiavų, arba net 19į kartų 
daugiau, kaip prie caro. Į 
šią skaitlinę dar neįskaito
ma vailokai.

Gaminimas Garvežių ir 
Vagonų

Rusijoj, 1913 metais, pa
gamino 418 naujų garvežių 
ir 14,800 vagonų.

Sovietų Sąjungoje, 1936 
metais, pagamino 1,696 gar
vežius, tame skaičiuj 985 •*
garvežius didelės jėgos ir....
77,900 vagonų.

Gaminimas Chemikalų
Rusijoj, 1913 metais, buvo 

pagaminta 255 milionų rub-. 
lių vertės įvairių chemikalų.

Sovietų j Sąjungoj, 1936 - 
metais, pagaminta 3,463 mi-
bonų rublių vertės, arba 
13.6 kartų daugiau.

žibalo Gaminimas
Rusijoj, 1913 metais, buvo 

pagaminta 9,234,000 tonų 
. žibalo. Sovietų Sąjunga, 

mūsų partija dabar ‘Denio-11936 metais, pagamino 29,- ■ 
kratiniame Pasitarime fak- 293,000 tonų žibalo, arba 3.2 
Įiškai turi savo suvažiavimą, fcartus daugiau.
ir tas suvažiavimas turi iš
spręsti (ar nori ar-ne, bet 
turi) revoliucijos likimą.

U------------  ‘ ■

daryti partijai uždavinį aiš-

Anglies Gamyba .
Rusijoj, 1913 metais, pa

P?” gaminta 29,100,000 tonų an- 
i|es. govįetai 1936 metais, 

kiu. dienos klausime pasta- pagamįno 126,400,000 tonų 
tyti ginkluotą sukilimą Pet- ^n|lies Tai reiškia> 43 
rograde ir Maskvoj (su JO įus <]augiau už caristinę Ru- 
sritimis), užkariavimą ga- • 

lios, nuvertimą buržuazijos. ______
Apmąstyti, kaip vesti agita
ciją \už tai, neišsitariant to 
spaudoj3. Prisiminti, apmąs
tyti Markso žodžius apie su
kilimą: ‘sukilimas yra me
nas9 ir tt.

“Laukti formalės bolševi
kų didžiumos — kvailumas: 
nei viena revoliucija to ne
laukia. Ir Kerenskis su 
Kompanija nelaukia, o ruo
šia atidavimą Petrogrado 
vokiečiams. Tikrai ubagiški 
svyravimai ‘D e m o kratinio 
Pasitarimo’ turi sutraukyti 
ir sutraukys Petrogrado rir 
Maskvos darbininkų kantry
bę! Istorija ned ovanos 
mums, jeigu mes dabar ne- 
paimsime galios.

“Ar nėra aparato? Apa
ratas yra: Sovietai ir demo
kratinės organizaci jos. 
Tarptautinė padėtis ypatin
gai dabar, aky vaizdo je ruo
šiamos atskiros taikos tarpe 
vokiečių ir anglų4, kalba ūž

glies. Sovietai, 1936 metais,

anglies. Tai reiškia, 4.3 kar

Metalų Gamyba
Rusijoj, 1913 metais, pa- : 

gaminta 4,216,000 tonų či- . 
gūno (špižo); o Sovietų Są

jungoj, 1936 metais, paga- 
_' minta 14,400,000 tonų, arba 
" 3.4 kartus daugiau.

Tais pat metais Rusija „ 
pagamino 4,231,000 tonų 
plieno; o Sovietai 16,400,000 

|tonų, arba 3.9 kartus dau- : 
giau. /

Rusija pagamino 3,660,- - 
000 tonų roliuoto metalo; o-; 
Sovietų Sąjunga 12,454,000 
tonų, tai yra 3.4 kartus tiek.

Magnitogorsko fabrikas p" 
metus duoda 2.5 kartus tiek-- 
čigunų, negu visa Lenkija • • 
pagamina. Magnitogorsko ir 
Kuzniecko fabrikai ant 30 
nuoš. daugiau pagamina či- 
gūno, negu visi Japonijos fa- • 
brikai.

“Klausimas eina ne apie mus. Dabar pasiūlyti liau-

brėžti šiandien minint tą garbingą dvi- 
dešimtmėtinę sukaktį’. Tą ypatingai tu
rėtų įsidomėti darbininkai ir darbo'vals
tiečiai kapitalistinėse ir fašistinėse ša
lyse. Sovietų liaudis mums parodė ne

tik tikrąjį kovos kelią, bet ir tikruosius 
kovos įrankius.

Tegul gyvuoja Sovietų Sąjunga—žemė 
socializmo, nhujo, laisvo, smagaus ir ger- 
būviško gyvenimo!

Mašinų Gamyba
Rusijoj, 1913 metais, ma-...

šinų buvo pagaminta už 748 
milionus rublių vertės; So
vietų Sąjunga, 1936 metais, 
pagamino už 20,764 milio
nus rublių vertės, arba 28 
kartus daugiau už caristinę 
Rusiją.
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Partizanų Daina

pakalnes ir per slėnius 
žygiuojame pirmyn, 
baltuosius nugalėjus,

Per
Mes 
Kad
Prasimušti pajūrin.

švietė vėliavos raudonai 
Ugnimi žaizdų gilių— 
Ėėjo drąsūs eskadronai 
Partizanų atkaklių.

Jų garbė dar nepraūžus 
Neužmiršti tuos metus: 
Partizanai aršiuos mūšiuos 
Ėmė kaimus ir miestus.

Ir atminsim, tartum pasaką, 
Tartum šviturio liepsnas— 
Naktines atakas Spasko, 
Voločiajevo dienas.

Mes sudaužėm atmanus, 
Išnaikinom jų dagius. 
Kur Ramusis okeanas, 
Ten mes užbaigėm žygius.

Vertė V. ž.

NIKOLAI TICHONOV 
k

Baladė Apie Vinis
Išrūkė pypkę ramiai Jig galo.
Šypsena dingo. Veidas išbalo.

*—Komanda, rikiuok, karininkai, priekin!— 
griežti komandierio žingsniai atsiliepia.

Išsirikiavo vyras prie vyro poroms: 
.—Kurs—ost. Nuo inkaro astuonioms.

Kas turite brolį, žmoną, vaikus, 
rašykite: atgal kad nelauktų mūs.

Už tat kegėlbanas išeis prašmatniai. 
Kapitonui vyresnis atsakė:—Taip.

O pats jauniausias iš jų visų 
žiūrėjo į saulę ant vandenų.

—Ar ne
Tik dar

vis tiek,—pasakė,—kame? • 
ramiau gulėti dugne.

Admirolą pasiekė žinia 
—Įsakymas įvykdytas.

su aušra: 
Išgelbėtų nėra.

Vinis tik daryti iš tokių žmonių, 
pasaulyj nebūtų stipresnių vinių.

Vertė K. Boruta.

VS. IVANOVAS

, Partizanai
-“Jungtinio rusų—^japonų būrio, šarvuot- 

traukinio Nr. 14—69 remiamo, jėgomis Verši- 
nino partizanų gaujos išsklaidytos. Mūsų pu
sėje užmušta 42, sužeista 115. Sąjungininkų 
kautynių ištvermė aukščiau visokių pagyrimų. 
Priešo persekiojimas sopkose (sopkomis Sibi
ro gyventojai vadina kalvas) tęsiamas, šar-' 
vuottraukinio Nr. 14—69 vadas kapitonas Ne- 
zelasovas. Nr. 8701—7—19.“

♦ ♦ *
Jau šeštą dieną kūnas jaučia karštą akme

nį, tvankos kamuojamus medžius, grikšinčias 
prinokusias žoles ir bejėgį vėją.

Ir jų kūnas buvo kaip sopkų granitas, kaip 
medžiai, kaip žolės; jis ritosi siaurais kalnų 
takeliais karštas, sausas.

e šautuvas spaudžia petį. Nuo to kietai skau
da juosmuo. Kojas gelia, lyg jos būtų nuleistos 
j šaltą vandenį, o galvoje, kaip negyvoje nen
drėje—tuščia, sausa.

šeštą dieną partizanai traukiasi į sopkas.
Kazokų žvalgai kartkartėmis užpuldinėja 

sargybas. Tada skardi šūviai, panašūs į trūks
tančių pupų ankščių brakštelėjimą.

O užnugary—išilgai geležinkelio linijos ir to
liau laukuose ir giriose—atamaniečiai, čekai, 
japonai ir nežinomų kraštų žmonės degina ūki
ninkų kaimus ir mindžioja arimus.

* šeštą dieną su trumpais poilsiais, panašiais 
į maldos valandas, du šimtu išvargusių parti
zanų, pridengdami skubančias į priekį gurguo
les su šeimomis ir manta, ėjo juodais takais. 
Jiems įgriso tas kelias, ir jie pasukdavo iš ta
kų tarp akmenų i/, laužydami krūmus, ėjo tie
siai prie sopkų, panašių į milžiniškus skruzdė
lynus.

♦ ♦ ♦
Kinietis Sin-Bin-U, glausdamasis prie uolos 

ir praleisdamas būrį, piktai kalbėjo kiekvie- 
^nam kaimiečiui:

—Japoną reikia mušti... u-u-uk, kaip mušti! 
skėtriodamas rankomis, rodė, kaip 
japoną.

i' stabtelėjo ir tarė Vaškai Kum-

Ir, plačiai i 
reikia mušti

Veršininas 
piui:

—Japonas
(tigrą). Barsas prieš ėsdamas manzą (kinie
ti , drabužius nuo jo nuplėšia. Vadinasi, tegu 
išsivėdina... O japonas nieko nežiūri—kartu su 
ūsiais (kiniečių apavas) suės.

Kinietis apsidžiaugė, kad apie jį kalba ir 
ėmė žengti kartu su partizanais.

Nikita Veršininas, partizanų revoliucinio 
štabo pirmininkas, ėjo su iždininku Vaska 
Kumpiu paskui būrį. x

Plačios, kaip miltų maišas, mėlynos kelnės 
buvo aptemptos ant jo didelių, kaip arklio ka
nopos, kelių, o veidas, kurį jūrų vėjai išmar
gino dėmėmis, niaukėsi.

Vaska Kumpis nuvargusiai ir svajingai žiū
rėdamas Veršininui į barzdą ir, tęsdamas žo
džius, tarytum kalbėdamas apie poilsį, tarė:

—O Rusija—tai, Nikita Jegoričiau, ji būti
nai Babiliono bokštą statys. Ir išvaikys mus, 
kaip vanagas vištukus, būtinai! Kad vienas 
kitą nepažintume. Aš tavęs tada, duokim, pa
klausiu:—Nikita Jegoričiau, samogonkės no
ri? O tu man—tala—bala,—vadinasi, japoniš
kai atsakysi! O Sin-Bin-U, kad jį, rusiškai 
uždainuos! A?

Seniau Vaska dirbo kasyklose ir visada kal
ba. taip, lyg aukso gabalą būtų radęs ir nepa
sitiki nei savimi, nei kitais. Jo galva ruda, gar
biniuota; jis tingiai judina ją. Ji, tarytum, ly- 
dyjasi šiltame pailsusiame vėjuje, pučiančiame 
iš jūros, karštame, ilgesio pripldytame žemės 
ir medžių kvape.

Veršininas permetė šautuvą nuo dešiniojo 
peties į kairįjį ir atsakė:

—Ir noras gi užėjo tau plepėti... Argi dar 
mažai kentėjom?

Kumpis staiga, skubiai, nugalėdamas nuo
vargį, nusikvatojo:

—Nepatinka!
—Savo turtą naikini: laukus, javus, trobas. 

O tai veltui nepraeis. Dėl to būtinai teks nu
kentėti.

—Japoną, Nikita Jegoričiau, reikėtų gerai 
stumtelėti... Prikimščiau jam pilvą žemių ir į 
jūra! . ’ 1

—Japonas maža tauta, o iš mažojo ko gali
ma reikalauti? Pigi tauta. Panaši į papirosą 
—papirosas lyg rūkalai, ir dūmai eina, o nie
kis, vienas išdykavimas... Pypkė, sakysim, ki
tas dalykas.

Į girias ir sopkas, su tyliu nuovargio knar
kimu liejasi takų vagomis žmonių, gyvulių, 
vežimų ir geležies upeliai. Viršuje, ant uolų 
niūriai tamsėja kedrai.

Širdis, kaip įlaužtas šakas, džiovino kaitra, 
o kojos negalėjo rasti vietos, lyg gaisravie
tėje.

Vėl užnugaryje suskardėjo šūviai. Keletas 
partizanų atsiliko ir pasirengė atsišaudyti.

Kumpis nusišypsojo.
—Į gurguolę važinėjau. Tai juoko buvo!
—Na?
—Gaidys rėkia. Paukštį, velniai, į sopkas 

veža. Aš jiems sakau: girdi, rykit,” vis tiek 
mėšit.

—Negalima. Be gyvulio žmogus negali būti. 
Be gyvulio jis -visą sunkumą praras... Vadina
si, sielos sunkumą...

Sin-Bin-U garsiai tarė:
—Kazokai chauža! Niponsa kuna, madama 

ima mažai-mažai. Nechao, kazokai, nechao. 
(Kazokai blogi žmonės. Japonas—niekšas, mo
teris paima. Negerai. Kazokai negeri).

Jis, iškreipęs lūpas, nusispiovė pro dantis, 
ir jo auksingųjų smilčių spalvos veidas su 
siaurutėmis, kaip aguročio grūdeliai, akių pro
vėžomis, sužibėjo.

—Sango (gerai). f
Sin-Bin-Ū pritardamas pakėlė į viršų pirštą.
Bet negirdėdamas, kaip tai visada būdavo 

partizanų kvatojimo, kinietis liūdnai baigė:
—Blogai!
Ir gūdžjai apsidairė.
Partizanai, kaip šernų pulkas, gelbėdamasis 

nuo miško gaisro, palikę guolį, sumišę ir pik
ti veržėsi į kalnus;

O gimtoji žemė džiaugsmingai glaudė savo 
sūnus,—eiti buvo sunku.' /

Gurguolės arkliai dairėsi ir plonu verkian
čiu balsu žvengė. Tylėdami bėgo šunes, atpra
tę loti. Nuo vežimo ratų nukrito gimtųjų vie
tų paskutinės dulkės ir paskutinis degutas...

Iš dešinės tamsėjo ąžuolai ir blyško uosiai. '
Iš kairės—jokiu būdu negalėjo pasišalinti 

rami tamsiai žalioji, smėliu ir maurais kve
piančioji jūra. •

Giria buvo, kaip jūra, o jūra, kaip giria, tik

mums yra blogesnis už barsą .
atsidusda- 
arkliai ju- 
lyg vieną

kad kai-

giria šiek tiek buvo tamsesnė, beveik mėlyna.
Partizanai atkakliai žiūrėjo į vakarus, o va

karuose auksu atspindėjo rožinės spalvos sop- 
kų ribos, ir kaimiečiai pro medžių prošvaistes 
plaukė akimis į tą pusę, o paskum 
vo, ir nuo šitų atodūsių gurguolės 
dino ausis, trūksterėdavo kūną, 
pajutę.

O kiniečiui Sin-Bin-U atrodė,
miečiai už ružavų sienų vakaruose nori pa
matyti ką kitą, ko visi laukia.

Kinietis norėjo dainuoti.
Nikita Jegoričius^buvo visos eilės gentkar- 

čių žvejys.
Jis ilgėjosi jūros. Jam gyvenimas buvo van

duo, o penki pirštai—smulkus tinklas: vis dėl
to'kas nors paklius.

Jam sekėsi žuvauti, po visą apylinkę sklido 
gandas apie jo pasisekimus, ir kai valsčius nu
tarė eiti prieš japonus ir atamaniečius, Nikitą 
Jegoričių išrinko revštabo pirmininku.

Nuo valsčiaus liko tik vežimai, kurie vežė 
į sopkas vaikus ir moteris. Gyvenimu, reikėjo, 
kaip gryčią, statyti iš naujo, kaip kad statė 
proseneliai, atvykę čion iš Permės žemių į lau
kinį kraštą.

Daug buvo nesuprantamo, ir žmona, būdama 
jauna, norėjo turėti kūdiki-

Sunku buvo galvoti, kildavo noras pasukti 
atgal ir šaudyti į japonus, amerikiečius, ata
maniečius, į šitą sočią jūrą, kuri siuntė čion 
savo salų žmones, mokančius tik žudyti.

Matykite Operetę “Meilės
Nuskriausta”

Niekuomet Newarko Sietynas neapvylė pub
likos savo pramogomis. Tik prisiminkit ope
retę, kuri praeitą žiemą buvo vaidinta, “Bai
lus Daktaras“; visi ja gėrėjosi.

ši operetė, “Meilės Nuskriausta“ yra tai pa
žiba, retenybė mūsų scenoje. Choras, vadovy
bėj tokios gabioš mokytojos—muzikės, kaip d. 
Šalinaitė, deda visap pastangas suvaidinti ope
retę puikiausiai, Choras kviečia visų apylin
kių dailės mylėtojus ir abelnai visus simpati- 
zatorius matyti nepaprastai gražų muzikos 
kūrinį ir tuom pat paremti chorą, kuris dar
buojasi meno srityj.

Po vaidinimo, choro mokytoja duos ddilės 
prelekciją ir garsūs Aido Aidbalsiai iliustruos 
dainomis. O Aidbalsiai nepaprastai gerai iš
lavinti; visi aštuoni dainininkai yra ir solis
tai ; mums bus jauku girdėti Newarke dar pir
mą kart juos dainuojant.

Viskas įvyks šeštadienį, lapkričio (Nov.) 6 
d., 180 New York Ave., Newark, N. J., lygiai 
7:30 vai. vak." Nesivėluokt, nes bus pradėta 
laiku.

Po vaidinimo bus smagūs šokiai iki vėlumai 
nakties.

Reporteris. z

NIKOLAI TICHONOV

Charakterio Juodraštis
(Iš “Ironiškųjų eilėraščių” ciklo)

Iš mieščionijos rūsių, iš palėpių, 
Smarkokai judinas jaunatvė bet kuri;
Pradžioj—girtavimai ir muskulai siaust liepia, 
Paskui gi atsiranda moteris.

Kaip vaiko peilis drožinėja lanką— 
Nuo kojų lig galvos aistra taip raižo, 
Ji šuns ištikimybėje apanka, 
Ir, lyg katė, nagų mėgina braižą.

Toliau charakteris ar netikslus ir blaškos, 
žinių neteikia vis klajonių biuras— 
Profesija nušvies gyvenimą lig taško, 
Specialybė kur be žado kris pabiurus.

O kartais šūvis koks kare atklysta, 
Bent pusę kiaušo granata nuvoš— 
Rudieji smegens individualisto 
Aplinkui ^aptaškys tik sambūrį vejos.

Neišspręstos nė klaidos, įpratimai, 
Tik įprastom klaidom skubiai žengia, 
Už pažastų šit metai familiariai ima 
Grasindami revizija staigia.

Ix, lyg mergička, erzina: bandyki;
Paimk mane, sulenk, jei drįsti;
Pasaulis sęsta. Tarytum šeimininkė,
Po užraktais slėpt skuba charakteris jaunystę.

Neb’atrakinsi jos raktu, 
Jei įkaršty ir būtum pamėginęs. 
Ir tetūnie—-dar pamanytum tu 
Jog liūdi

f
kas linksmojoj mūs gadynėj. s 

Vertė Liudas Gira.

Stalinas Kalba . I
(Iš J. Ujino romano “Didysis konvejeris”)
Rytą 4 vasario 1931 m. pasklido žinia, kad 

po pietų, prieš uždarysiant konferenciją, iš
stos Stalinas. Delegatai, jau seniai laukę jo iš- 
stojimo, skubino sekcijų darbus, kad baigti I 
juos ligi dvyliktai valandai. Pertraukų metu 
posėdžių salę ir visus kitus kabinetus, pri- 
šiukšlentus sekcijų posėdžių metu, šlavė ir 
vėdino.

Delegatai, kurie tikėjosi išvažiuoti iš Mask
vos dar šiandie vakariniais ir naktiniais trau
kiniais, vieni išvažinėjo po įstaigas baigti tuos 
ar kitus reikalus, kiti pirkinėjosi kelionei reik
menų ir aplamai jautėsi bemaž išvažiavę. Tik 
didžiulė pagarba Stalino vardui, įprotis gauti 
iš jo kalbų naujų, be galo aiškių ir tikslių, nu
rodymų darbui, rišo juos su Maskva ir konfe
rencija. Visu kuo kitu—jie jau buvo už Mask
vos ribų, savo įmonėse, i£ kur konferencijos 
dienomis ateidavo toli gražu nedžiuginančių 
žinių. Ypatingai nerimavo anglių pramonės 
darbuotojai ir statytojai. Prasidėjo darbo jė
gos atoslūgis, gamyba krito žemyn, buvo smar
kūs šalčiai—planas nebuvo išpildomas. Jau 
antrą ir trečią konferencijos dieną jie susi
rengė išvažiuoti. Bet neišvažinėjo ir laukė Sta
lino kalbos.

Barkovas sėdėjo trečioj eilėj, netoliese Igną- ' 
tovo ir Seliverstovo ir skaitė laiškus iš fabri- ■ 
ko... Jis sukinėjos, stengdamasis patogiau atsi
sėsti, kai išgirdo aplink triukšmą, šauksmus ir 
plojimus. Jis pavėlavęs atsistojo ir kartu su 
visais ėmė šaukti ir plot.

Užpakalyj, už prezidiumo nugarų, pasigir
do triukšmas. Ordžonikidze, sėdėjęs žieminiuos 
kailiniuos, Užsimetęs juos ant pečių, nors sa
lėj buvo šilta, pakilo ir atsigrįžo atgal; jo se
kretorius pasakė jam kaž-ką į ausį. Sergo pa
raudo, akys pasidarė apvalios; jis davė kaž
kokį parėdymą. Triukšmas ėjo didyn; minioj, 
prezidiumo užpakalyj, kilo neramus judesys.

Ordžonikidze atsigrįžo į salę ir aukštu bal
su suriko:

—Stalinas atvažiavo!
Bet apie tai dasiprotėjo iš to judesio, kuris 

buvo už prezidiumo stalo. Eilėse ėmė ūžti, plo
ti, kaikurie tiesė kaklus, kad pastebėti prezi
diumo minioj Staliną. Bet. jo dar nebuvo.

Triukšmas ir šauksmai ėjo smarkyn: susto
jo visas prezidiumas. Ordžonikidze, prilaiky
damas alkūnėm slenkančius nuo pečių kaili
nius, smarkiai plojo. Visas jo veidas žibėjo, jis 
su meile žiūrėjo, kaip pro prasiskiriančią mi
nią kiek greitesniu, energingu žingsniu praėjo 
Stalinas paprastu savo chaki spalvos kostiu
mu. Išsiėmęs iš kišenės keletą prirašytų lape
lių, Stalinas pasidėjo juos prieš save ant tri
būnos.

Šauksmai, triukšmas ir plojimų griaustinis 
vis stiprėjo, susiliejo, nenutrūkstamai skambė
jo, retkarčiais prasiverždavo kaž-keno balsas: 
„... egivuoja partijos Va ...“ ir grimzdavo 
bendram ūžime. \

^Stalinas stovėjo užsikišęs kairiosios rankos 
nykštį už frenčiaus atlapo, dešiniąją ranką jis 
padėjo ant tribūnos. Palaukęs kurį laiką, jis 
lėtu ir atidžių žvilgsniu perbėgo balkonus, par
terį, šonines ložas ir, tartum nenorėdamas il- 

" giau gaišti laiko, kilstelėję dešiniąją ranką.
Plojimai nutilo, Prezidiumas susėdo. Susėdo 
visi.

—Draugai,—tarė Stalinas.
Per salę perlėkė šiuršėsis, sėdintiems užpa

kalyj nesigirdėjo, kai kurie dar skubiai sėdo. 
Kai viskas nutilo, Stalinas tęsė:

—Mūsų konferencijos darbai baigiasi. Da
bar jūs priiminėsit rezoliucijas. Neabejoju, 
kad josjbus priimtos vienbalsiai. Tose rezoliu
cijose— (jis stabtelėjo ir pakėlė galvą),—aš 
jas truputį žinau—jūs užgiriat kontrolinius 
pramonės skaitmenis 1931 metams ir pasiža- 
dat juos įvykdyt...

Paprasta kalbos pradžia lietė kaip kartas 
tups klausimus, kurie jaudino ir negalėjo ne- 
jaudint delegatų. Stalinas priminė pereitųjų 
metų apistovas, nepilnai ūkvedžių įvykdytas, 
ir paklausė: “Ar nepasikartos tas pat ir šiais 
metais? Kur garantija?“

Sulig mėgiama savo kalbos metodika jis, už- 
" davęs šį klausimą, Išvardijo dvi pagrindines 

sąlygas sėkmingai įvykdyti kontroliniems , 
. naujų ūkio metųv skaitmenims. Realių galimy- , 

bių esimas—pirma; noras ir sugebėjimas įkū
nyti tas galimybes gyveniman—antra.

Pagrįsdamas realių “objektyvių“ galimybių 
įvykdyt planui esimą, jis nurodė gamtinius 
šalies turtus; valdžią, norinčią ir pajėgiančią 
sunaudoti šiuos didžiulius gamtos turtus žmo
nių naudai; paramą šiai valdžiai milijoninių

(Tąsa ant 4-to pusi.)

t 
Didelis Gaisras Sunaikino 

Daug Turto
Rugsėjo 30 d. Ukmergės aps., 

Deltuvos valse., Kurėnų km. 
sudegė ūkininko Jono Musniko 
klojimas su javais ir pašaru. 
Nuostoliai kol kas neapskaičiuo
ti, tačiau jų yra labai daug.

Dailioji Literatūra
Įsigykite Šiuos Svarbius 

Literatinius Kūrinius.

BEŠVINTANTIS RYTAS
Stasio Jasilionio-Buolio Sūnaus 

gražiausių eilių rinkinys. 
288 puslapių, kaina 50c

MORTOS VILKIENĖS 
DIVORSAS

Parašė Mikas Rasoda (Mizara).
Apysaka iš Amerikos lietuvių gy
venimo, apie kurią, daug rašo už
sienių spauda. Lietuvoje net au
toriaus politinei linijai priešinga 

spauda, visgi turėjo užgirti 
kaipo puikų kūrinį.

316 Puslapių, Kaina $1.00
Išleido Dienraštis “Laisvė.”

MOTINA
Paraše Maksimas Gorkis I 

Vaizdai iš darbininkų kovų caro 
priespaudoje. Streikai, slaptas li
teratūros platinimas ir visokioje 

formoje plėtimas bolševikiškos 
propagandos.

Knyga iš 501 puslapių, kaina $1.00

Išleido dienraštis “Vilnis.”

JANONIO RAŠTAI
Tai eiles pirmutinio lietuvių darbo 

žiponių genijaus poeto.
112 puslapių, kaina 35c

Laida Kooperacijos Bendrovės 
“Šviesos” Kaune

MAČIO-KEKŠTO

Puikios liaudiškos eilės rašytos 
laikais kada Lietuva buvo cariškos 

Rusijos vergijoje
100 puslapių, kaina 35c

Laida Brolių Baltrušaičių 
PITTSBURGH, PA. .

POVILAS JURKA
Parašė Mikas Rasoda

Vaizdai iš prohibicijos-blaivybės 
laikų Amerikoje. Piešia streikus, 
krizio laikus ir bankrotus, kur 

nukenčia ir lietuviai.

318 puslapių, kaina $1.00'
LAIDA ALDLD.

ARTURAS REGRATIS 
IR JO RAŠTAI

Puikios eilės ir labai įdomi 
autoriaus biografija.

176 puslapių, kaina 50c.

IŠDAVIKAS
Puiki poema, kur piešiama 

pokarinė epocha
Parašė Jonas Kaškaitis 

Puslapių 263, kaina $1.00

Reikalaudami 
mi užsirašyti

knygų arba norėda- 
“Laisvę” kreipkitės 

*»uo antrašu:

‘LAISVE’
427 LORIMER ST.

Brooklyn, N. Y.
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Stalinas Kalba
(Tąsa iš 3-čio puslapio)

/
darbininkų ir valstiečių masių; esimą santvar
kos, laisvos nuo neišgydomų kapitalizmo ligų j 
ir teikiančios rimtų pirmenybių prieš jį, tei- 1 
kiančių tokių galimybių smarkiai žengti pir- į 
myn, apie kokias negali svajoti jokia buržuazi
nė šalis; esimą partijos, gana sutelktos ir vie
ningos tam, kad nukreipt visų geriausių darbi- j 

.ninku klesos žmonių pastangas Vienu krypsniu, i 
gana prityrusios tam, kad neišsigąst sunku- ; 
mų ir sistemačiai vykdyt teisingą revoliucinę, 
bolševikišką politiką.

Kol jis dėstė visa tai kaip visada neskubė
damas, aiškiom ir užbaigtom, kaip matemati
kos formulės, frazėm, auditorija atidžiai sekė 
jį, nepagaudama dar svarbiausios gijos, ant 
kurios buvo veriamos šios formulės.

Kiekvienas vaizdavos sau konkrečiai visas 
tas sąlygas, kurias išvardino Stalinas, pas sa
ve srityje, rajone ar įmonėj; kiekvienas žino
jo, kad taip būtent ir yra.

Rodosi, visų veiduos buvo užrašyta:
“Taip, taip, pas mus dideliausi gamtos tur

tai, pas mus geriausia valdžia, vienintelė par
tija, milijonų darbininkų ir valstiečių masių 
parama. Taip, taip, visa tai yra,—bet ko gi jis 
nori?” (

Stalinas kalbėjo iš lėto ir negausiai. Jo ges
tai buvo šykštūs. Retkarčiais jis lig peties pa
keldavo sulenktą per alkūnę dešiniąją ranką 
ir nuleisdavo ją sugniauždamas ūmai delną, 
užbaigdamas, įtvirtindamas mintį tartum įkal
damas ją šiuo gestu klausytojų sąmonėn. Sta
tydamas klausimus, jis pats atsakydavo į juos 
ir pats šios priemonės vartojimas, aiškus, tiks
lus minties vystymasis padėjo tam, kad kiek
vienas galėjo pakartoti paskui jį jo sudėtingus 
apibūdinimus, milžiniško protavimo darbo iš
davas.

sada, kur tik jis dirbo, į viską įlysdavo, žalo
tojus pas save statyboj pats surasdavo, o po
pierių jis aplamai negalėjo pakęsti—nei pasi
rašytų, nei nepasirašytų. Bet kai Stalinas pa
sakė: “Rašykit kiek lenda rezoliucijų, prisiek- 
dinėkit kokiais tik norit žodžiais, bet jeigu ne- 
nugalėsit fabriko, kasyklos techniką, ekonomi
ką, finansus, nieko neišeis, vienvaldystės ne
bus”, Ignatovas pajuto, kad tai tiesioginiai ir 
betarpiai liečia jį, ir net apsidairė.

Stalinas truputį atsitolino nuo tribūnos.
—Uždavinys, reiškia, tame,—kalbėjo jis,— 

kad mes patys nugalėtum techniką, patys lik
tume darbo šeimininkais. Tik šitame garanti
ja toN kad mūsų planai būtų įvykdyti, o vien
valdystė būtų įgyvendinta...

“Taip, taip,—manė Ignatovas,—aš neįsigili
nau į darbą, nežinojau gerai nei srovinės ga
mybos technikos, nei jos ekonomikos, niekad 
nesiidomavau finansais. Taip, taip, aš koman
davau, administravau, į viską lindau, rašiau 
rezoliucijas, prisiekdinėjau, naktų nemiegojau, 
kitus kankinau ir pats kankinausi—ir viskas 
paprasta, viskas išsiaiškina paprastai: tai bu
vo ne tass įsigilinimas, ne tas komandavimas, 
koks buvo reikalingas”.

Kai Stalinas pabaigė, salė keletą sekundžių, 
tartum apkurtinta* jo kalbos, sėdėjo tyliai. Ir, 
kai jam jo nugara ėmė slėptis minioj, šupusioj 
prezidiumą, .pakilo išpradžių lėta, paskui vis 
greitėjanti ir auganti plojimų ir šauksmų 
banga.

žmonėms rodėsi, kad juos prakošė, išvalė, 
suteikė jiems naujo kraujo, smagenų, energi- 

ojos, budrumo, atsargos ir paleido juos veikti. 
Jie buvo nuoširdžiai ir giliai dėkingi: viskas, 
kas juos slėgė, rado išeitį, išsprendimą. Ir 
nors jie, rodėsi, žinojo viską, apie ką kalbėjo 
Stalinas, ir seniau—ir reikalingumą užvaldyti 
gamybą, ir reikalingumą kuo greičiausia likvi- 
duot šalies ūkio atsilikimą, ir savo pareigas 
tarptautiniam proletariatui,—bet visa tai da
bar buvo surišta su jų konkrečiais ūkio užda
viniais.

Stalinas tartum pravežė dangtį, pro kurį 
galėjo išeiti garai, ir nurodė, kas daryt, kad 
garvežis eitų. Seliverstovas rišo mintyse kalbą 
su jį rišusiais penkiais tūkstančiais faktorių. 
Ignatovas davė sau žodį, kad, žinodamas da-

bar, už ko susičiupti, jis pastūmės darbą ir 
nusiplaus pasilikusį jam plėmą.

Ignatovas, kuriam dabar visos jam buvu
sios nuoskaudos atrodė smulkios, nevertos jo, 
kaip komunisto, dabar, po kalbos, jautė būti
ną reikalą ką nors tuč tuojau padaryt. Pro 
tirštą minią jis prasigrūdo prie Ordžonikidzės, 
tasai dar šaukė ir plojo. Kai Sergo nusigrįžo, 
kad privyt Staliną laiptuos, Ignatovas nusi
tvėrė jį už rankos ir tarė piktai ir garsiai:

—Siųsk mane kur nori, nors į Sachaliną.
—Rytoj!—riktelėjo jam Ordžonikidze ir, 

numetęs kailinius ant krėslo, pasileido prie 
laiptelių, kuriais ėjo Stalinas.

—Na, Koba,—vadindamas jį senuoju palė- 
‘ piniu / vardu, tarė ' Sergo,—na...—ir, tartum 
daugiau nieko negalėdamas ištart iš susijau
dinimo, atsikvėpė. Jam ^10rėjos pasakyt tai, 
kad jis seniai nematė jį tokį, kad ši kalba ir 
jam, Sergo, buvo didžiulė ir reikšminga, ir 
daug dar jam norėjos pasakyt, bet aplinkui bu
vo žmonės. Stalinas šypsojos.

Vertė V. Žalionis.

Sov. Sąjungos Žinios Sovietų Sąjungoj, 1936 me
tais, jau būVo 25,800,000 
darbininkų.

Binghamton, N. Y

—Ar yra pas mus tokia partija?—klausė jis 
ir žiūrėjo tiesiai į auditoriją.—Taip, yra. Ar 
teisinga jos politika? Taip, teisinga, nes ji 
duoda rimtų laimėjimų.

Ir visi žinojo, ir visi tikėjo, ir visi buvo įtik- 
rinti, taip kaip ir jis: ištikrųjų tokia partija 
pas mus yra, jos politika teisinga, nes ji duo
da rimtų laimėjimų.

». Jis dabar kalbėjo apie norą ir sugebėjimą 
vykdyt šias galimybes. Išjuokęs tuos, kas pom- ; 
padūriškai vadovauja gamybai, neįsigilinda- 
mas į darbo esmę, Stalinas, salei įtemptai

* klausantis, kas rodė, jog kalba pasiekė pačią 
širdį, uždavė klausimą, kurį ne kiekvienas iš

~ sėdėjusių salėj išdrįso nukreipti į save. | 
—Kaip galėjo atsitikt,—klausė jis auditori-

— jos,—kaip galėjo atsitikt, kad mes, bolševikai,
* įvykdę tris revoliucijas, išėję su laimėjimu iš 
f aršaus pilietinio karo, išrišę stambiausi pra- 
~ monės sukūrimo uždavinį, pasukę valstiečius 
X i socializmo kelią,—kaip galėjo atsitikt, kad 
X vadovavime pramonei mes pasuojam prieš po- 
~ pierėlį? Kaip galėjo atsitikt,—klausė jis to-

liau,—kad žalojimas pasiekė tokių plačių ri- 
bų? Kas dėl to kaltas? Mes dėl to kalti,—tvir- 
tai atsakė jis, žiūrėdamas į salę.

Ir kiekvienam sėdinčiam salėj ir šie klausi
mai ir šis žvilgsnis savaip atsispindėjo.

X Pančenka, pasirėmęs savo minkštom, bal- 
£ tom, išlindusiom iš rankogalių rankom, liūd- 
X nai manė, kad štai'jis, ištikrųjų, nepastebėjo 
X pas save ištisos žalotojų grupės su vyriausiuo
ju ju inžinierium. Jis ilgai netikėjo jų kalte, kol i 

jie patys neprisipažino ir nenurodė, kur ir kaip
*• jie žalojo. Ir jis Pančenka, dešimt metų direk-
* toriAvęs Enakijeve, Kamenskam, Mariupolėj 
X nematė, kaip pas jį po nosim žmonės gadino, 
X ardė įrengimą, trukdė išleidimą.
X “Kas kaltas dėl to?”—klausė jį Stalinas, ir 
X jis, beveik negirdėdamas, ką kalba Stalinas to- 
*' liau, mintyse prisipažino: jis, Pančenka, pats 

kaltas, kad perdaug pasitikėjo žmonėmis, ne- 
užsiiminėjo ūkiu, administravo, plaukiojo pa- 
viršium.

- ' Apsižvelgdamas salę (beveik pusę dalyvių 
X jis pažinojo), jis greit prisiminė įvairius jų 
X darbo epizodus, kur pas kurį kiek procentų iš

pildomas promfinplanas, kas iš inžinierių, pa
x' sirodė susirišęs su žalotojais. Jis prisiminė 

kalbas konferencijos kuluaruose ilgų ginčų ir 
sekcijų darbo dienomis—jam staiga kilo nenu
galimas noras tuč-tuojau, pasibaigus Stalino 
kalbai, niekur nesusiturint, tiesiog iš Sąjungų

* namo važiuoti į stotį, ir iš ten — į pietus, į 
fabriką...

Barkovas raudo, tartum visa tai Stalinas 
kalbėjo apie jį ir prieš visus jį pliekė.

Seliverstovas mintyse klausė save, kas iš 
Stalino pasakyto liečia jį, ir prisipažino: labai 
ir labai daug—popierėlio baimė, tikėjimas įsa
kymo jėga, gremėzdiškumąs ir bendrumas jo 
įstaigos darbe. “Taip, taip, aš kartais pasuoju 
prieš popierėlį, kaip ir visi kiti...”-

Ignatovas save neanalizavo. Jis nematė Sta
lino, nes sėdėjo šonu į, jį, kad geriau girdėti, . 
kai Stalinas kalbėjo apie senąjį, pasenėjusį 
obalsj nelysti technikon, kas buvo tokio bui- 
naus žalojimo išbujojimo pagrinde, apie “va
dovavimą” tik pasirašinėjant popierius,—viso 

XX to jis sau nesiėmė. Jis, Ignatovas, visur ir vi
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Ir kaip geologas, suradęs ilgai nesuranda
mą gyslą, nudžiugęs negali nuo jos atsitraukt- 
ti, taip ir Ignatovas, suradęs išaiškinimą savo 
pravirtimui paprastuos, aiškiuos Stalino žo
džiuos, trypinėjo, nueidavo į šoną nuo savo 
minčių, vėl grįždavo prie jų.

Tuo tarpu Stalinas, tartum užbaigęs pirmą 
savo minčių ratą, sustojo ir nugėrė gurkšnį 
vandens.

—Kartais klausia,—tarė jis,—ar negalima 
kiek sulėtinti tempus, suturėti judėjimą? Ne, 
negalima, draugai!—atsakė jis, pakėlęs balsą. 
—Negalima sumažint tempus!

Buvo matyt, kad ir pats jis įsismagino kal
boj. Auditorija tylėjo. Ji netrukdė jį nei re
plikom, nei plojimais, niekuo, žmonės klausė 
ir laukė dar, dar žodžių, atidengiančių tai, kas 
juos jaudino, kankino, slėgė. Uiems partija pa
tikėjo patį svarbųjį dalyką—šalies ūkį,, pra
monę; iš .jų. partija reikalavo atsakymo už 
planų nutraukimą, ji gi ir mokino, kaip gy
vent ir dirbt toliau. Ir šitas nuolatinis, gilus 
ir stiprus ryšys tarp partijos nario betkuriam 
darbo ruože ir partijos vadovybės atrodė dabar 
apčiuopiamas ir konkretus, kaip niekad.

—Sūturėt tempus,—kalbėjo Stalinas,—tai 
reiškia atsilikt. Q„ atsilikusius muša. Bet mes 
nenorim būt mušamais. Nę, nenorim!—tarė jis 
ir, vėl paėjęs atgal, nusišypsojo.—Senosios 
Rusijos istorija buvo, tarp kitko, ta, kad ją 
nuolat mušė už atsilikimą.—Sustojęs, (Stalinas 
apžvelgė, kaip ir savo kalbos pradžioj, ir bal
konus, ir parterį, ir ložas.—Mušė mongolų cha
nai,—tarė jis ir trumpai mostelėjo ranka.— 
Mušė turkų bekai. Mušė švedų feodalai. Mušė 
lenkų-lietuvių ponai. Mušė anglų-francūzų ka
pitalistai. Mušė japonų baronai. Mušė visi,— 
tarė jis, užbaigdamas mintį tuo pat trumpu 
rankos mostelėjimu,—už atsilikimą. Už karinį 
atsilikimą, už valstybinį atsilikimą,—išvardijo 
jis.—Mušė dėl to, kad tai buvo pelninga ir 
niekas neatmokėdavo.

Stalinas matė ir negalėjo nematyt, kad au
ditorija, visa "salė, visi sėdintieji joj žmonės 
pagauti jo minčių eigos ir jis suprato, kad vis
kas, ką jis kalba, įsiskverbia į pačias sąmo
nės gilumas.

—Praeityj pas mus nebuvo ir negalėjo būti 
tėvynės,—kalbėjo jis.—Bet dabar... pas mus 
yra tėvynė, ir mes ginsim jos nepriklausomy
bę. Ar norite.. . .—paklausė jis, ir visi, visi sė
dėjusieji salėj, jautė, kad čia ne'kalbėtojo 
priemonė, o pati aštrioji ir centraljnė visos 
partijos politikos problema, partijos, kuriai 
jie priklausė, kurios reikalus jie statė aukš
čiau už visa,—ar norite,—klausė Stalinas,— 
kad mūsų socialistinė tėvynė būtų mušta ir 
kad ji prarastų savo nepriklausomybę? Neno
rite,—tarė jis išlėto.1—Bet jei nenorite, jūs tu
rit trumpiausiu laiku likviduoti jos atsilikimą 
ir išvystyt tikrus bolševikiškus jos socialisti
nio ūkio statybos tempus. Kitų kelių nėra...

Seliverstovas, daug kartų girdėjęs Staliną, 
pripratęs prie jo kalbos stiliaus ir įtikrinimo 
jėgos, visgi jautėsi susijaudinęs. Jis net susi
gėdo: “Ko gi aš, kaip vaikpalaikis, susijaudi
nau?” pamanė jis. Bet, apsidairęs, jis paste
bėjo visų veiduos tą patį susijaudinimą, tą pat 
iškilmingą ir kartu nuoširdžią išraišką, kokia 
būna žmonėms, kai jie, jei jiems pasiūlyt stot 
rikiuotėn ir eit į frontą, neužkeliaujant namo, 
neatsisveikinant su šeimyna, stos rikiuotėn ir 
eis, suprasdami, kad taip tik ir reikia veikt ir 
tai vieninteliai teisinga.

Bet iš jų reikalavo daug didesnio. Iš jų rei
kalavo nuveikt tą, kas buvo sudėtingiausia ir 
svarbiausia šaliai,—užvaldyti ūkį, žinoti tech
niką, likviduoti atsilikimą. Ir, baigdamas savo 
geležines formules, Stalinas, kreipdamasis į 
salę, trumpai sumavo:

—Meš atsilikom nuo pirmyn nužengusių ša
lių penkiasdėšimt-šimtu metų. Mes turim per
bėgti šį atstumą per dešimt metų. Per dešimt 
metų—pakartojo jis dar tvirčiau.—štai ką 
diktuoja mums pasižadėjimai SSRS darbinin
kams ir valstiečiams.

Elektros Pajėga
Rusijos, 1913 metais, elek

tros stočių pajėga buvo 1,- 
100,000 kilovatų — valan
dų; Sovietų Sąjungos, 1936 
metais, stočių pajėga buvo 
7,500,000 kilovatų — va-, 
landų, arba 6.8 kartus dide
snė.

Rusija į metus gavo 1,- 
900,000,000 kilovatų—valan
dų jėgos; Sovietų Sąjunga, 
1936 m., gavo 32,800,000,000 
kilovatų valandų, arba 17.3 
kartus daugiau.

1936 metais vien Dniep- 
rogez stotis daugiau davė 
elektros jėgos, kaip 1913 vi-, 
sos caristinės Rusijos stotys.

Socializmas Laimėjo
1936 metais Sovietų Są

jungos pramonėj socialisti
nis sektorius sudarė 99.95 
nuošimčius; o privatinis tik 
į nuošimčio. Žemės ūkyj 
sovietiniai ir kolchozninkų 
ūkiai sudarė 96.3 nuošim
čių, o privatinis tik 3.7 nuoš.

Galinga Industrija
Stambioji industrinė pra

monė Rusijoj, 1913 metais 
davė už 11 miliardų rublių 
vertės. Sovietų pramonė, 
1936 metais, davė už 80.9 
miliardų; tai 7.3 kartus 
daugiau už 1913 metų ga
mybą.

Gyveni mui naudojamų 
produktų Rusijoj, 1913 me
tais, pagaminta už 6.3 mi- 
liardus rublių; o Sovietų ša
lyj, 1936 metais, už 31.8 mi- 
liardus; arba 5 kartus tiek, 
kiek 1913 metais.

Rusijoj, 1913 metais, pa
gamino įvairioms dirbtu
vėms įrankių už 4.7 miliar
dų rublių; Sovietų Sąjungoj, 
1936 metais, pagamino už 
49.1 miliardų, arba 10.4 
kartų, daugiau.

Palyginimas SSSR ir 
Kapitalizmo

K a p i t a listinis pasaulis 
1929 metais pasiekė aukš-1 
čiausio laipsnio gamyboj. 
Nuo to laiko prasidėjo kri- 
zis-depresija. 1936 metais 
kapitalistinis-pasaulis paga
mino tik 95.4 nuoš. 
metų gamybos.

Sovietų Sąjungoj nėra 
krizio, jos 1936 metų gamy
ba, lyginant su 1929 metų 
gamyba, ji viršijo 3.8 kartus 
1929 metų gamybą ir suda
rė 480.0 nuoš.

1929

GARSINKITĖS SAVO BIZNI
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Kaip Sovietai Pakele 
Industriją , į

i

Sovietų Sąjunga buvusią 
Rusiją pavertė į industrijos 
šalį. Sovietų Sąjungos abel- 
na industrija ant 75.4 nuo
šimčių yra išbudavota prie 
Sovietų tvarkos. Atskiros in- 

■.dustrijos jų išbudavota ant 
sekamo nuošimčių kiekio: 

o Sovietų šalyj, 1937 metais, Įvairių įrankių

Klasinė Sudėtis
Rusijoj, 1913 metais, dar

bininkai sudarė 16.7 nuoš.,

sudaro 34.7 nuoš. gyventojų. 
Prie to, dar sovchozų įr 
traktorių — mašinų stočių 
darbininkai sudaro 3.2 nuoš.1 Elektros" 
Prie carp nebuvo kblchznin- Chemijos 
kų, o dabar jie sudaro 55.5 Juodų metalų 
nuoš. Sovietų Sąjungos gy- šviesių metalų 
ventojų.

Atskiri valstiečiai, amati- 
ninkėliai ir kiti dirbantieji 
prie caro sudarė 65.1 nuoš. 
gyventojų, o dabar jie suda
ro 5.6 nuoš. Caristinėj Ru
sijoj buržuazija, dvarponiai, 
pirkliai ir kulokai sudarė 
15.9 nuoš. gyventojų; dabar 
šios klasės panaikintos visai. 
Kulokai prie caro sudarė 
12.3 nuošimčių gyventojų, 
dabar jų klasė likviduota. 
Armija, mokiniai ir pensi
jas gauną piliečiai Rusijoj 
sudarė 2.3 nuoš., o dabar su
daro 4.2 nuoš. visų gyvento-

Kas Valdo žemę?
Sovietų Sąjungoj žemę 

valdo/tie, kurie ją dirba. 
1937 metais Sovietų šalyje 
yra 243,700 kolchozai su 18,- 
500,000 valstiečių šeimyno
mis. Kolchozai apima 93 
nuoš. visų valstiečių šeimy
nų, o žemę apdirba ant 99.1 
nubš. Atskirų valstiečių ūkis 
labai mažas.

Išvyti Kapitalistai
Iš Sovietų Sąjungos išvy

ti ne vien savi, bet ir kitų ša
lių kapitalistai. Caristi'nėj

gaminimo 87.4 
Įrankiai reikmenų

gamybai s 55.2

Mašinų gamyba 
Įrankių gąmyba 
Ūkio mašinų 
Traktorių 
Automobiliu

90.8

96.6
76.6

93.7

nuo§.

nuos. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš. 
nuoš.

100.0
100.0

Medžio apdirbimo 91.2
Mėsos 94.3 nuoš.
Kenavimo 98.8 nuoš.

Taip industrija stovėjo 
1936 metų gale.

Gelžkeliai
Rusijoj, 1913 metais, bu

vo 58,549 kilometrų gelžke- 
lių. Sovietai, 1936 metų ga
le, turėjo 85,080 kilometrų. 
Rusijoj tais metais pervežė 
132,4 milionų tonų ta vorų, 
Sovietai pereitais metais 
pervežė 483,2 milionų tonų. 
1913 metais gelžkeliai per
vežė 184.8 milionus keliau
ninkų; Sovietai 1936 metais, 
pervežė 991.6 milionus, arba 
5 kartus daugiau, kaip 1913 
metais buvo pervežta.

Ūkis ir Miestas
Rusijoj, 1913 metais, pra

monės gamyba sudarė 42.1 
nųoš. visos produkcijos, o 
žemės gamyba 57.9 nuoš. 
Sovietų Sąjungoj, 1937 me
tais, pramonės gamyba su
daro 77.4 nuošimčius, o že
mės 22.6 nuošimčius visosRusijoj į metus laiko užsie- •me^ nuc 

nio kapitalistai nuošimčiais produkcijos, 
gaudavo iki 700,000,000 au
kso rublių ir kasmet pelnų 
pasidarydavo iki 200,000,-

Darbininkų Skaičius
---- v Rusijoj, 1913 metais, in- 

000 aukso rublių. Dabar jų d u st r i n i ų darbininkų ir 
ten nėra. | samdinių > buvo 11,400,000;

y
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Viešas Susirinkimas
Komunistų Partijos vietinis 

skyrius vėl turės viešą susirinki
mą, į kurį kviečia atsilankyti vi
sus Kompartijos pritarėjus ir 
sykiu su draugais partijiečiais 
diskusuoti šių .dienų svarbius 
klausimus, kurie liečia kiekvieną 
darbo žmogų.

Susirinkimas įvyks pirma
dienį, lapkričio 8 d., Lietuvių 
svetainėje (skiepe). Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Draugai, atsilankymas į Kom
partijos susirinkimą, jum nepa
darys nieko blogo, bet priešin
gai, jūs daugiau susipažinsite su 
Komunistų Partijos veikimu, 
daugiau sužinosite apie jos pa- 
sibrėžtą darbuotę ir artimiau 
susipažinsite su pačiais Komu
nistų Partijos nariais, kurių da
bar yra gana gražus būrelis. Tad 
nepraleiskite šios progos, o da
lyvaukite visi, kurie pritariate 
komunistiniam judėjimui.

Širdingiausiai užprašome vi
sus atsilankyti.

Komunistų Partijos 
Vietinis Skyrius.

5

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

4

Sales del Balių, Koncertų, Ban 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau 
šiai \ įtaisymais Keturios boliu 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Avp

t eU sTairv

Programą duos žymiausia lietuvių talentai
EMILIA MICKUNAITĖ, Sopranas 

Lietuvos Valstybės Operos žvaigždė
ANTANAS BANYS, Baritonas 

žymiausias dainininkas iš Amerikos li?tuvių.
ĘDNA VAIVADAIT£, Sopranas

Aukšto išsilavinimo dainininkė iš Rochester, N. Y. 
Ten ji mokina Gedemino Chorą

STASYS KUZMICKAS, Baritonas
Puikiausias mainų apylinkės damininkas, kuris'jau 

yra pasižymėjęs daugelyje vietų.
ALDONA KL1MAITĖ, Koloratūra Sopranas

Gražaus talento dainininkė, irgi jau turi puikios 
karjeros muzikos srityje

BROOKLYNO AIDO CHORO OKTETAS
Programą atidarys Aido Choro Oktetas pasivadinęs 

Aidbalsiai, vadovaujamas Bronės šaknaitės.
VYTAUTAS DVARACKAS 

Pasižymėjęs smuikininkas iš Newark, N. J.
CARLOTA MONTEZ,

Ispanė, puiki estrados šokike
VICTOR BEKERIO STYGŲ SEKSTETAS

Vis dar yra vedamos derybos su daugiau talentų.

“Laisvės” Koncerto bilietai jau gatavi; sėdynės re
zervuotos, įžanga 50c, 75c ir $1.00. Nesivėlinkite 

įsigyti bilietus.

z KONCERTAS ĮVYKS SEKMADIENĮ

14 d. Lapkričio-November
Po Koncertui Bus Šokiai, Griežiant Gerai Orkestrai

Vien tik šokiam įžanga 50c

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

Koncertas prasidės 3 vai. dieną, šokiai 7-tą vai. vak

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkt) ‘*aistu> 

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

87tl JOS CAMPAU AVa, ' DETROH, MICH
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Pagrindinės Sovietų Sąjungos Piliečių 
Teisės ir Pareigos

118 Straipsnis. SSRS piliečiai turi teisę darbui—teisę gauti 
garantuotą darbą, apmokant jų darbą atatinkamai jo kiekiui 
in kokybei.

Teisę darbui užtikrina socialistinė liaudies ūkio organizaci
ja, nenuolaidus sovietinės visuomenės gamybinių jėgų augi
mas, ūkio krizių nebuvimas ir bedarbės likvidacija.

119 Straipsnis. SSRS piliečiai turi teisę poilsiui.
Teisę poilsiui užtikrina darbo dienos sutrumpinimas didelei 

darbininkų didžiumai ligi 7 valandų, nustatymas kasmetinę 
atostogų darbininkams ir tarnautojams, paliekant darbo už
mokestį, suteikimas darbo žmonėms aptarnauti plataus sana
torijų, poilsio namų, klubų tinklo.

120 Straipsnis. SSRS piliečiai turi teisę gaut medžiaginį ap
rūpinimą senatvėje, o taip pat ištikus ligai ir nustojus dar
bingumo.

Šiają teisę užtikrina platus socialio darbininkų ir tarnautojų 
draudimo valstybės lėšomis išvystymas, nemokama medicinos 
pagelba, suteikimas darbo žmonėms galimybės naudotis pla
čiu kurortų tinklu.

121 Straipsnis. SSRS piliečiai turi teisę mokintis.
Šiają teisę užtikrina visuotinas privalomas pradžios moks

las, mokslas veltui tame skaičiuj ir aukštasis mokslas, valsty
binių stipendijų sistema didelei aukštosios mokyklos mokinu 
daugumai, mokinimas mokyklose gimtąja kalba, organizavi
mas fabrikuose, sovehozuose, mašinų-traktorių stotyse ir kol
chozuose nemokamo gamybinio, techninio ir agronominio dar
bo žmonių mokinimo.

122 Straipsnis. Moteriai SSRS suteikiamos lygios teisės su 
vyrais visose ūkio, valstybės, kultūros ir visuomeniniai-politi- 
nio gyvenimo srityse.

Galimybę įvykdyt šias teises moterims užtikrina suteikimas 
moteriai lygios su vyru teisės gaut darbą, darbo užmokestį, so

cialinį draudimą ir mokslą, valsybine motinos ir vaiko inte
resų apsauga, suteikimas nėščiai moteriai atostogų mokant al
gą, platus gimdymo namų, vaikų lopšelių ir sodelių tinklas.

123 Straipsnis. Lygios SSRS piliečių teises, nepriklausomai 
nuo jų tautybes ir rases, visose ūkio, valstybės, kultūros ir vi
suomeniniai-politinio gyvenimo srityse yra neperžengiamas 
įstatymas.

Bent koks tiesioginis ar netiesioginis teisių apribojimas ar- 
] ba, atbulai, nustatymas piliečių tiesioginių ar netiesioginių pir
menybių atsižvengiant į jų rasinę ir tautinę priklausomybę, ly
giai kaip ir visoks rasinio ir tautinio išimtinumo ar neapykan
tos ir paniekinimo skelbimas — baudžiamas įstatymu.

124 Straipsnis. Kad užtikrint piliečiams sąžinės laisvę, baž
nyčia SSR Sąjungoj atskirta nuo valstybės ir mokykla nuo baž
nyčios. Laisvė atlikinėti religinius kultus ir antireliginės pro
pagandos laisvė pripažįstama visiems piliečiams.

125 Straipsnis. Atatinkamai darbo žmonių interesams ir so
cialistinės santvarkos stiprinimo tikslai^ SSRS piliečiams užti
krinama :

a) žodžio laisvė,
b) spaudos laisvė,
c) susirinkimų ir mitingų laisvė,
d) gatvės eisenų ir demonstracijų laisvė.
šitos teisės piliečiams užtikrinamos suteikimu darbo žmo

nėms ir jų organizacijoms spaustuvių, popįerio ištekliaus, vi
suomeninių trobesių,^gatvių, ryšių priemonių ir kitų medžia
ginių sąlygų, reikalingų joms įvykdyt.

126 Straipsnis. Atatinkamai darbo žmonių interesams ir or
ganizacijoms liaudies masių saviveiklos ir politinio aktyvumo 
išvystymo tikslais SSRS piliečiams užtikrinama teisė jungtis į 
visuomenines organizacijas: profesines sąjungas,- koperatyvi- 
nius susivienijimus, jaunimo organizacijas, sporto ir apsaugos 
organizacijas, kultūrines, technines ir mokslo draugijas, o ak- 
tingiausi ir labiausiai susipratę piliečiai iš darbininkų klasės ir 
kitų darbo žmonių sluogsnių susijungia į SSRS Komunistų Par
tiją, kuri yra priešakinis darbo žmonių būrys jų kovoj už so
cialistinės tvarkos stiprinimą ir vystymą ir yra vadovaujamasis 

visų darbo žmonių organizacijų, kaip visuomeninių, taip ir val
stybinių, branduolis

127 Straipsnis. SSRS piliečiams užtikrinama asmens nelie
čiamybė. Niekas negali būti areštuotas kitaip, kaip teismui nu
tarus arba prokurorui sankcionavus.

128 Straipsnis. Piliečių buto neliečiamybė ir susirašinėjimo 
paslaptumas saugomi įstatymų.

129 Straipsnis. SSRS suteikia prieglobos teisę svetimšaliams 
piliečiams, persekiojamiems už darbo žmonių interesų gynimą, 
arba mokslo veiklą, arba tautinio pasiliuosavimo kovą.

130 Straipsnis. Kiekvienas SSRS pilietis turi prisilaikyt So
vietinių Socialistinių Respublikų Sąjungos Konstitucijos, vyk
dyt įstatymus, žiūrėti darbo disciplinos, dorai atlikti visuome
nines prievoles, gerbti socialistinio bendro gyvenimo-taisykles.

131 Straipsnis. Kiekvienas SSRS pilietis turi saugoti ir stip
rinti visuomeninę, socialistinę nuosavybę, kaip šventą ir nelie
čiamą sovietinės tvarkos pamatą, kaip tėvynės turto ir galin
gumo šaltinį, kaip pasiturinčio ir kultūringo visų darbo žmonių 
gyvenimo šaltinį.

Asmens, pasikėsinę ant visuomeninės socialistinės nuosavy
bės, yra liaudies priešai.

132 Straipsnis. Visuotina karinė prievolė yra įstatymas.
Karinė tarnyba Darbininkų-Valstiečių Armijoj yra garbin

ga SSRS piliečių pareiga.
133 Straipsnis. Tėvynės gynimas yra šventa kiekvieno SSRS 

piliečio prievolė. Tėvynės išdavimas: priesaikos sulaužymas, 
perėjimas į priešo pusę, žalos suteikimas karinei valstybės ga
liai, šnipinėjimas svetimos valstybės naudai—daudžiami visu 
įstatymų griežtumu, kaip pati sunkioji piktadarystė.

(Iš Sovietų Sąjungos Konstitucijos)

Sovietai Pirmoj Vietoj
Sovietų Sąjunga pasaulyj 

pirmoj vietoj yra sekamose 
gamybos šakose: mašinų ųa- 
minime, žemes ūkio mašinų 
gaminime, traktorių, kom

bainų, sunkvežimių, geležies 
rūdos, vario, aukso, fosfora- 
ty ir cukraus. Antroj vietoj 
yra — elektros gaminime, 
alumino, žibalo ir plieno. 
Trečioje anglies.

Laivų Ekspedicija
Nors žiema visai arti, bet 

Sovietų garlaiviai ir ledlaužiai 
dar vis grumiasi su ledais 
šiaurių ledynuose. Ledlaužis 
“Litke” veda laivus: “Mos- 
soviet,” “Pravda,” “Krestja- 
nin,” “Uricki” ir “Molokov.” 
Jie randasi Vilkickio perlajoj, 
Jiems į pagelbą skubinasi led
laužis “Ermak.”

Garlaiviai “Stalin,” “Rabo- 
čyj,” "llmen,” “Dikson” veda
mi ledlaužio “Lenin” užkliuvo 
Laptevič Jūrose. Jiems į pa
gelbą skubinas ledlaužis “Kra
sin.” Netolimai jų dar randasi 
“Sadko,” “Sedov” ir “Maly
gin.”

Į Igarkos prieplauką dar 
plaukia 10 garlaivių iš Mur
mansko ir Archangelsko. Jų 
tarpe yra garlaiviai “Kuznec 
Lesov,” “Kolchoznik” ir “Ar
gun.”

CIO ir Darbo Federacija 
Smerkia Windsoru Patroną

Washington. — CIO ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadai smerkia prieš-dar- 
bininkišką inžinierių Be- 

|daux, kuris prirengia kelio
nes Anglijos ex-karaliui Ed- 
wardui, dabar Windsoro 
Kunigaikščiui, su jo pačia, 
buvusia Simpsoniene. Kuni
gaikštį aštriai kritikuoja, 
kad perilgai ir perdaugiš- 
kai viešėjo pas Vokietijos 
nazius.

—-------------------------------------- _------------- ------------------------------------ - .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------—------------------ .--------------------- J---------------------

Sovietų Jaunimas Žaidžia, Linksminas ir Džiaugias Socialistiniu Gyvenimu
' Jokioj kitoj šalyje nėra tiek daug atydos kreipiama ir tiek

HM

nnksmintis, kas tik 
lankėsi Sovietų

Sąjungoje į

daug rūpesčio dedama auklėjimui naujosios gentkartės, 
kaip darbininkų tėvynėje—Sovietų Sąjungoje. Sportas, 
žaislai ir fizine kultūra pasiekė tokias aukštumas, ko
kių žmonija dar nebuvo mačiusi. Sportas kapitalis- 

tinėse šalyse yra vyriausiai prekybos ir pelno da-
M lykas, tuo tarpu Sovietų žemėje sportas tarnau- __ 

ja pasilinksminimui ir kūno mankštinimui. Jg 
iMį Kokios tik šaly yra galimos progos jaunimo JB 

protiniam ir fiziniam vystymui, jos visos 
yra prieinamos jauniems žmonėms. O J| 

tos progos labai didelės. Sovietų vai-
OgWgk džia, darbo unijos, kultūrinės ir A 

sporto organizacijos, Komunistų A
UBmk Partija, Jaunųjų Komunistų JĮ 

Lyga, koperatyvai, ir kolek-
tyvai prižiūri, kad jauni- MEM 
mui būtų prieinami visi 

parankumai ir žaisti ir / ’

fefit pripažįsta tą ljg 
rSįf faktą, jog kas W 
Ify geriausia ir gra- ’ 
f žiausia, tas atiduo- 

y dama kūdikiams, vai- 
kams ir jaunijnui. Iš sa

vo gi pusės, darbininkų te 
vynės jaunimas nuoširdžiai \ 

prisirišęs prie Sovietų valdžios 
r naujosios santvarkos. Sovietų

F jaunimas puikiai supranta savo vai- IjM 
džios troškimą taikos, tačiau jis pasi- vfjį 

ruošęs prie pirmo pašaukimo griebtis už W 
ginklo ir ginti savo socialistinę šalį, jei fa

šistinis priešas pabandytų ant jos pasikėsinti. 
'SKį šitie paveikslai parodo Sovietų jaunimo žaislų 

ir sporto formas. O tos formos, kaip matote, yra 
įvairiausios. Vasara: parkuose, laukuose, miškuose, 

\ pajūriuose ir ant vandens, žiemą: pastatuose, ant 
sniego ir ant ledo, socialistinės žemės laisvas jaunimas 

žaidžia ir mankštinasi, didžiuojasi ir džiaugiasi savo gy
venimu.-
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LAISVĖ

Proletariatas prie Kapitalizmo ir Darbinin 
kų Klasė prie Socializmo

Išnyksta Skirtumai Tarpe Miesto ir Kaimo, Tarpe Protinio 
ir Fizinio Darbo, Auga Naujas, Visapusiai Išsivystęs Žmogus

A. Petrov.
—Iš nepamenamų laikų 

ant žemės gyveno žmonės 
su skirtingais charakteriais. 
Vieni buvo darbštūs ir tau
pūs, antri—tingūs ir išlai
dus. Pas pirmus laipsniškai 
augo turtas, antrieji gi 
taip ir liko biednais. Taip, 
sakoma, pasaulyje atsirado 
buržujai ir proletarai.

Marksas savo veikale 
“Kapitale” skaudžiai tyčio- 

• josi iš panašių pasakų, ku
riose yra visas buržuazinio 
mokslo gudrumas, kada jis 
bando išaiškinti klasių atsi
radimą. Tikrumoje, susikuo- 
pimas turtų nedaugelio 
rankose ir milžiniškų ma
sių pavertimas į dirbančiuo
sius ir beturčius eina visai 
kitu keliu. Atviras plėši
mas, puolimas, apgavimas 
ir visokios rūšies žulikavi- 
mas, įvairiausia priespauda 
—štai metodos, su kurių pa- 
gelba sudaromos sąlygos iš
naudojimui samdomųjų dar
bininkų kapitalistinėj tvar
koj.

“Avys ėda žmones”—taip 
pareiškė žymus mąstytojas 
XVI amžiuje Thomas More 
ir autorius “Utopijos” laike 
pirmų žingsnių proletariza- 
vimo Anglijoje miestelių 
gyventojų. Ponai pavary
davo valstiečius iš jų ilgai* 
gyventų sodybų, sunaikin
davo jų vargingus namelius, 
o žemę atimdavo ir paves
davo avių auklėjimui: tai 
buvo labai pelningas turčių 
užsiėmimas. Žmonės, iš
stumti avių, vaikštinėjo po 
miestus ir kaimus, jieškojo 
sau pastogės ir maisto. 
Tuom laiku kapitalistinė 
pramonė dar tik atsirado. 
Ji negalėjo visus benamius 
sugerti. Tada valstybė išlei
do specialius kruvinus įsta
tymus apie valkatystę. Buvo 
sudaryta “darbo namai,” 
kurie, pagal pačios valdžios 
pripažinimą, turėjo būti 
“baisumo namai.”' Nagai- 
kos, ženklų įmušimai, ausų 
apipjaustymai, a p k a u sty- 
mas retežiais, kartuvės—to- 
kis tai buvo priespaudos ar
senalas. Tas viskas krito ant 
proletariato tėvų galvų, jų 
nubaudimui už tai, kad juos 
ponai po prievarta padarė 
biednais ir valkatomis.

Pramoninė revoliucija pa
baigoje XVIII šimtmečio 
pagimdė fabrikus ir dirbtu
ves. Angliją sekant jie išau
go ir Europoj. Mašinos pra
dėjo griauti seną santvarką 
Vokietijos užkampiuose ir 
Rusijos erdvėse, Amerikos 
įmonėse ir Chinijos kaimuo
se. Augo dideli miestai, kaip 
grybai po lietaus. Kaip snie
go kamuolys paristas nuo 
kalno auga, taip augo pro
letarų skaičius.

Namuose persigėrusiuose 
dūmų ir garų, varginguose 
palėpėse, daugiau panašiose 
į žvėrių naras, negu į žmo
gaus gyvennamius, atsirado 
proletarai. Didelius pasaulio 
turtus sutvėrė jų rankos. 
Bet turfo gamintojai buvo 
paskirti amžinai katorgai, 
verstinam darbui, mėne
siams nedarbo ir kriziams.

Užgimęs proletariatas il
gai neturėjo vardo. Anglijos 
ekonomistai ir įstatų gamin- 
tojai XVIII šimtmetvj kalba 
apie “dirbančius biednio- 
kus.” Tame pavadinime ne
sunku atskirti kapitalizmo 

dį: kas dirba, tas vi- 
amžiui pasiliks biednu, 

neišvengiamai suriš
tas su biednumu. Vėliau tą 
naują klasę apkrikštijo pas-
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kolintu vardu iš Romos isto
rijos. Romos imperijoj pro
letarais vadino biednus lais
vus žmones.

Kapitalizmas sutvėrė dar 
nematytas gamybos jėgas. 
Jis pasirodė dideliu stūmėju 
progreso lyginant jį su vi
somis pirmesnėmis sistemo
mis. Bet kartu su tuo, jis at
vedė prie aukščiausio laips
nio ' žmogaus išnaudojimą 
kitu žmogumi. Vergą savi
ninkas buvo priverstas mai
tinti, nes vergo mirtis suda
rydavo savininkui nuostolį. 
Baudžiauninkas tarnavo kė
limui pono turtų tik tame at
sitikime, jeigu jis turėjo šio
kį ą-tokią gaspadorystę, tei
kiančią jam pragyvenimą. 
Damoklo kardas iš priežas
ties bedarbės, bado mirtis, 
neužtikrintas rytojus prole
tariatą lydi nuo užgimimo 
iki pat jo mirties.

Buržuazinė tvarka pagim
dė priešingumus nežinomus 
jokiai pirmesnei sistemai. 
Perteklius pradėjo gimdyti 
badą, milžiniški augimai 
turtų — vargą, pavergimas 
gamtos jėgų — sugrįžimą 
prie laukinio žmogaus gyve
nimo. Kaip gražiai išsireikš
ta “Komunistų Manifeste”, 
kad buržuazija pasirodė ro
lėje burtininko, kuris nebe
gali suvaldyti savo iššauktų 
spėkų.

Bet tas spėkas suvaldo 
proletariatas. Istorija jį pa
šaukia atlikti visai kitokią 
misiją, negu visos pirmesnės 
buvusios išnaudotojų klasės 
atliko. Jos vertė išnaudoto
jus, kad jų vietoje atsirastų 
nauji. Tik proletariatas gali 
kartą ant visados užbaigti (paskelbia teisę darbui, bet 
su visokiu išnaudojimu. *

Marksas ir Engelsas ati- liu įtvirtindama krizių ne
dengė proletariato istorinę buvimo fak£ą sovietinėj vi- 
misiją. Marksizmas parodė, suomenėj, nedarbo panaiki- 
kad vystymasis buržuazinės nimo faktą,”—sakė Stali- 
tvarkos veda prie proletari- nas. Štai kodėl stalininė,SS 
zacijos darbo klasę. Darosi 
didesnė skirtumo praraja 
(bedugnė) tarpe buržuazi
jos ir proletariato. Mažėja 
skaičius kapitalistų, pasi
grobusių šalies turtus. Au
ga masių vargas, priespau
da, pavergimas išsigimimas 
ir išnaudojimas, bet kartu 
su tuom auga ir ryžtumas 
proletariato, neišvengiamai 
augančio skaičium, išmoky
to ir apvienyto pačiu kapi
talizmo gamybos procesu. 
Proletariatas pereina sun
kią, bet ir užartavojančią 
darbo mokyklą kapitalisti
nės tvarkos gamybos sąly
gose; jis mokinasi klasių ko
vos.

Proletariatas, kapitalizmo 
pagimdytas, bus kapitaliz
mo graborium. Jis — tikra
sis vieny to j as ir vadas visų 
d i r b a n č ių jų ir pavergtų 
liaudžių ir pirmoje vietoje 
daug milioninių valstiečių. 
Paliuosuojant visą visuome
nę iš kapitalistinės vergijos, 
proletariatas panaikina są
lygas savo beteisiškumo ir 
pavergimo. Todėl marksiz
mo tėvai dar aušroje savo 
veiklos jau rašė, kad “su 
proletariato pergale išnyks
ta patsai proletariatas ir jį 
gimdančios sąlygos — pri
vatinė nuosavybė”.

Rusų proletariatas sudarė 
galingą Bolševikų Partiją. 
Lenino — Stalino partija 
iššaukė mases į paskutinį ir 
sprendžiamąjį mūšį.

tavimą ir iškovojo sau ga
lią. Savo galią jis panaudo
jo tam, kad panaikinti kapi
talizmą ir jo vietoj išbuda- 
voti s o c i a 1 i s tinę tvarką. 
Proletariatas, kaipo išnau
dojama ir pavergtoji klasė, 
pas mus ant visados išnyko. 
Jis tapo nauja, pirmiau ne
buvusia darbininkų klase, 
kuri paliuosuota nuo išnau
dojimo ir vadovauja visai vi
suomenei.

Kapital istinėj tvarkoj 
proletariatas neturi gamy
bos priemonių. Darbo klasė 
Sovietų Sąjungoj kartu su 
visa liaudžia valdo gamybos 
priemones. Privatinė nuosa
vybė ant gamybos priemonių 
panaikinta, kapitalistų kla
sė likviduota.

Kada buvo įvesta Nauja 
Ekonominė Politika (NEP), 
tai kai kurie rėksniški bur
žuazijos vadai pasiskubino 
pareikšti, kad tai grįžimas 
prie kapitalizmo. Lloyd Ge
orge tada bandė juoktis: 
jau pasirodo, ir pilnai paaiš
kėjo, kad darbininkų klasė 
negali be buržuazijos apseiti. 
Bet praktika Sovietų Sąjun
goj aiškiausiai parodo, kad 
darbininkų klasė puikiai ga
li apseiti be buržuazijos. O 
buržuazija, iš tikro, negalė- džių spėka ir galingas įti- 
tų nei dienos apseiti be pro- kinimas, begailestinga kova 
Zetariato.

Sovietų Sąjungos darbi
ninkų klasė — tai nauja 
darbo klasė, kuriai darbas 
tapo jos pareiga ir garbe. Ji 
dirba gamybos įmonėse, ku
rios sudaro socialistinę nuo
savybę — visos visuomenės 
nuosavybę. “Gyventi dir
bant, arba numirti kovo
jant,” — buvo darbininkų 
kovos šūkis šimtas metų tam 
atgal. Socializmas suteikė 
teisę darbui. Sovietų Sąjun
gos Konstitucija “ne stačiai

bent kokiame pasauliniame 
žemlapyj yra šalis, gyvuo
janti ne utopijoj, bet reališ- 
kame gyvenime, šalis, kur 
ant visados panaikinta be
darbė, ir krizių žaizda, kur 
darbo žmonės drąsiai ir pa
sitikinčiai laukia rytojaus, 
kur pasaulio valdonu yra 
darbininkai, kur jaunoji 
gentkartė tvirtai stoja gy- 
veniman, nežinodama, ne
pergyvendama tos padėties, 
kokia yra už jos laivo—kur 
atsiranda “nereikalingi žmo
nės ir “nereikalingos bur
nos.”

Pavertimas pirmesnio pa
vergto proletariato į laisvą 
darbo žmonių klasę socialis
tinėj visuomenėj patsai sa
vaimi neįvyksta. Darbininkų 
klasė perdirbdama visuome
nę kartu perdirba ir pati 
save. Avangardas darbi
ninkų klasės auklėja masė
se naują šeimininkavimą ir 
atsinešimą į gamybos prie
mones, naują socialistinę 
drausmę darbe. Tiems už
daviniams Leninas pirmose 
mėnesiuose ir metuose So
vietų valdžios pašventė daug 
minčių. Jis pabrėžė, kad tai 
garbingiausias iš garbin
giausių uždavinių. Pavyz-

mo, tai trockiniai — bucha- 
riniai niekšai pastatė dieno- 
tvarkin diversijas ir kenki
mą, šnipavimą f a š i s tinių 
valstybių naudai. Ir visa tai 
daroma vardan vieno purvi
no tikslo: sugrąžinimo So
vietų Sąjungos darbininkų 
klasės į kapitalistinį išnau
dojimą. Jie norėjo grąžinti 
bedarbę ir vergiškas darbo 
sąlygas. Tai niekšiškas ban
dymas pasukti atgal istori
jos ratą!

Mūsų šalyj, kur pamate 
išbudavotas s o c i a 1 i z mas, 
darbininkų klasė ir valstie
čiai susiartino taip, kaip nie- 
k a d o s pirmi au nebuvo. 
Draugiškumas jungė šias 
klases ir kapitalistinėj prie
spaudoj, piliečių karo fron
tuose ir metais didžiojo bu- 
davojimo. Bet tarpe jų ilgą 
laiką buvo pamatiniai skir
tumai: darbininkų klasė dir
bo socialistiniuose fabrikuo
se ir dirbtuvėse, o valstie
čiai vis gaspadoriavo ant at
skirų žemės kampelių. Su 
perėjimu valstiečių masių į 
kolchozininkus, ir tas pama
tinis priešingumas išnyko. 
Bet tas nereiškia, kad neli
ko kitų, mažesnių skirtumų. 
Darbininkų klasė ir valstie
čiai perėjo ne vienodą kovos 
kelią. Kolchozninkų - koope
ratyve nuosavybė skiriasi 
nuo valstybinės, nors ir vie
na ir kita yra socialistinė. 
Darbininkų klasės uždarbis 
skiriasi nuo kolchozninko 
dienos uždarbio.

Šie mažesni skirtumai 
tarpe darbininkų ir kolchoz
ninkų laipsniškai išnyks ei
nant arčiau prie komuniz
mo. Leninas nurodinėjo, 
kad pilnam panaikinimui 
klasių reikia “panaikinti 
skirtumas tarpe miesto ir 
kaimo, taipgi ir skirtumas 
tarpe žmonių fizinio ir pro
tinio darbo.” Tam ( reikalin
gas milžiniškas pastūmė j i- 
mas pirmyn gamybos prie
monių.

Sovietų Sąjungos pirmo
sios eilės darbininkų klasės 
— stachanoviečiai — rodo 
dar nematytus darbo rekor
dus. Jie savaimi yra, naujas 
tipas darbininkų. Tai—žmo
nės, paveldėję pirmos rūšies 
techniką, paveldėję didelį 
gamybos ^sugabumą. Jie su- 
gabiai išriša kebliausius 
technikinius klausimus. Pas 
daugelį inžinierių yra ko 
pasimokinti. Žemės ūkyj 
stachanoviečiai rodo kultūri
nės gamybos ir socialistinės 
disciplinos pavyzdį, nepasi
duodami miestui. Taip, ir 
kuo toliau, tuo'daugiau bus 
naikinamas skirtumas tarpe 
miesto ir kaimo, tarpe fizi
nio ir protinio darbo. Taip 
garbingame naujame darbe, 
laisvame nuo išnaudojimo, 
darbininkų klasė bręsta, 
teikdama pamatą perėjimui 
prie aukštesnės komunizmo 
fazės, prie visuomenės, ku
ri nežinos klasinių skirtu
mu.

Vertė D. M. š.

ja į fabriko vartus. Netikėtai iš 
ten išeina svetimšalis priežiūra 
ir sako, jog rėikia keleto vyrų 
prie liejyklos pečių. Vienu kartu 
pakyla šimtai žmonių ir stum- 
dydamiesi, verždamiesi už akių 
vieni kitiem, siūlo savo patarna
vimus, rodo, koki jie stiprūs. 
Priežiūra pasirenka desėtką 
stipriausių tvirtuolių, greitai su 
jais dingsta už. vartų, o kiti, gal
vas nuleidę, toliau pasilieka 
laukti giliukio.

Kaipo išlavintas liejikas, aš 
tvirtai tikėjausi gauti darbo. 
Penkias paras iš eilės laukiau 
prie Taganrogo fabriko vartų ir 
vis nieko nesulaukiau. Kiti man 
įkalbėjo vykti į Luganską. Kiše- 
niuje buvo likę tik suskaitytos 
kapeikos. Davažiuot iki Lugans- 
ko pinigų neužteko. Neturėjau 
ko valgyt. Nusipirkęs bilietą iki 
vienos stoties linkui Lugansko, 
aš vis dėlto važiavau ten laimės 
išbandyt.

Išėjęs iš keleivinio traukinio, 
sakau sau, toliau tarpais pava
žiuosiu tavoriniais traukiniais, 
tarpais pėsčias paeisiu. Dvi nak
tis teko nakvoti atvirame lau
ke. Už paskutines 15 kapeikų nu
sipirkau barankų ir išgėriau ar
batos. Per dvi paras nieko dau
giau negavau valgyt. Taip var- 
gais-negalais pasiekęs Lugans
ką, aš ir čia negalėjau gaut dar
bo. Padarius rinkliavą tarp 
draugų, buvo sudėta man kiek 
pinigų, ir aš tada vykau į vieną 
iš artimesnių fabrikų, kur bu- 
davojo mašinas lauko ūkiui, čia 
ir vėl manęs laukė nepasiseki
mas

ir laiduoja ją, įstatymų ke-

su žulikais ir tinginiais, 
kenkėjais ir sukčiais — toki 
būdai auklėjimo naujų gas- 
padoriškų žmonių..

Darbininkų klasė sutvir
tinus savo diktatūrą ir suda
rius reikalingą pamatą mū
sų šalyje kieta ranka vedė 
prie socializmo mases bied- 
niokų ir vidur iečių valstie
čių. Tuoj aus po pergalės 
mieste socializmas pergalėjo 
ir kaįme.

Darbininkų klasės ir vals
tiečių pikčiausi priešai, — 
pirmoj vietoj trockistai ir 
buchariniečiai kirminai—ne 
kartą bandė užnuodyti dar
bininkų klasę nepasitikėji
mo nuodais. Kiekviename 
sunkiame pasisukime, kelyj 
prie socializmo, jie sėjo ken- 
kenčias sėklas, atmesdami 
tveriamąsias darbini nkų 
klasės spėkas. Jie piktai 
kranksėjo, kad darbininkų 
klasė netinkama atlikimui 
savo istorinių uždavinių ~ 
likviduoti šalies atsilikimą, 
vesti valstiečių mases prie 
socializmo, pabudavoti nau
ją visuomenę. Kada Komu
nistų Partija vadovystėj 
draugo Stalino sudaužė tas 
išdavikiškas “teorijas,” šau-

SR Konstitucija yra patsai 
p o p u 1 i a riškiausias doku
mentas dešimtims milionų 
pasaulio proletarų. Sovietų 
Sąjungos darbininkų klasės 
laisvo darbo vaisiai priklau
so jai pilniausiai. Nei plute
lė jų darbo vaisių netenka 
išnaudotojams.

Kartą vienas rašytojas 
pareiškė, kad pasaulio žem- 
lapis, ant kurio nėra Utopi
jos šalies, neužsitarnauja
savo pavadinimo. Dabar kiančias atgal prie kapitaliz-

Dvidešimts metų atgal 
mūsų tėvynės proletariatas 
nuvertė buržuazijos viešpa- J. STALINAS

Sovietų Sąjungoj Ne
darbas ant Visados 

Panaikintas
N. M. ŠVERNIK, 

' Sekretorius Visasovietinės Dar
bo Unijų Centralinės Tarybos.

“Mūsų revoliucija yra vienin
telė, kuri ne tik sudaužė kapita
lo retežius ir davė žmonėms lais
vę, bet dar sugebėjo duot liau
džiai medžiagines sąlygas gero- 
viškai gyventi,” sakė draugas 
Stalinas pirmoj konferencijoj 
stachanoviečių - greitadarbių iš 
visos Sovietų Sąjungos.

Vienas iš nusverenčių laimė
jimų Didžiosios Socialistinės Re
voliucijos yra tas, kad mes galu
tinai panaikinome nedarbą ir iš
vadavome sovietinius darbinin
kus ir valstiečius nuo tos rykš
tės.

Kapitalistinėse šalyse faktinai 
kiekviena proletarų šeima ken
čia visus nedarbo žiaurumus ir 
baisenybes.

1936 metais 32-se kapitalisti
nėse šalyse buvo priskaitoma 20 
milionų ir 500 tūkstančių bedar
bių, o su šeimynomis apie 70 mi
lionų žmonių, kuriuos nedarbas 
tiesioginiai kankino.

Amerikos Darbo Federacijos 
skaitmenimis, pernai Jungtinė-*' 
se Valstijose buvo per 10 milio
nų bedarbių. Fašistinėj Vokieti
joj bedarbių armija susidarė iš 
3 milionų 300 tūkstančių žmo
nių. Anglijoj buvo oficialiai už
registruota 1 milionas ir 700 
tūkstančių bedarbių, Lenkijoj— 
apie pusė miliono ir tt.

Mūsų jaunimas, išaugęs sovie
tinėse sąlygose, ypač laike dvie
jų staliniškų Penkmečių, yra 
laimingas, kad pats negavo pa
tirti, ką reiškia nedarbas; bet 
mums, senesnei darbininkų kar
tai, įsirėžė atmintin neišdildo
mai tie kartūs pergyvenimai, 
kur reikėjo, kaip kokiems val
katoms, bastytis bejieškant už
darbio dėl duonos kasdieninės.

Prisimena man sunkiosios ne
darbo dienoj pergyventos 1911 
metais. Buvau priverstas bėgt 
nuo policijos persekiojimų iš 
Peterburgo, ir pasijutau esąs 
bedarbis. Nusitariau “išbandyt 
laimę,”—nuvažiavau į Taganro-

Stambusis Taganrogo metalo 
fabrikas Rusų-Belgų kompani
jos, fabrikas, kuris šiandien va
dinasi draugo Andrejevo vardu, 
iki revoliucijos priklausė užsie
nio kapitalui. Pryšakyj fabriko 
—atviras laukas, užžėlęs didele 
laukine žole. Tame lauke susida
rę savotiška stovykla: čja apsis
tojo kokie pusantro tūkstančio 
žmonių, suėjusių iš visų Rusijos 
kampų, čia ir rusai, ir Ukrai
nai, ir totoriai, ir graikai. Dau
guma jų per ištisus mėnesius bė
giojo po visą Rusiją be j ieškoda
mi darbo. Sunkiai kamuodamie- 
si, jie čia sugužėjo, prie fabriko 
vartų, storai apžėlę, purvini, al
kani, ligoniai. Daugelis čia pra
leido jau ištisas savaites belauk
dami. Drabužiai nusidėvėjo, ava
lai nuplyšo.

Sueidami pažintin vieni su ki
tais, sužinome, kad nors įvairūs 
keliai mus čia suvedė, bet pro
letarinis mūsų likimas stebėti
nais panašus. Dirbome, skurdo- 
me, blaškėmės, kovojome. Dau
guma čia atvyko su paskutiniais 
penktukais kišeniųje, mito iš 
žmonių gaunamais kąsniais; 
daugelis paliko šeimynas kaime, 
kituose miestuose. Tarp margos 
minios yra nemažai vertingų, iš
lavintų proletarų: plieno kočio- j 
tojai, metalo liejimo pečių dar
bininkai, tekintojai, šaltkalviai 
ir kiti. Visi trokšta darbo, visi 
pasinešę iš pradžios dirbt bet 
kokiomis sąlygomis. Bet mažai 
kas tereikalauja darbo jėgos.

Dėl to atsiranda visokios gud
rybės. Kerčių j e tuo laiku buvo 
statomi nauji skyriai metalo fa
briko, kurie dar nebuvo paleis
ti darban. Daugelis darbininkų, 
belaukdami atsidarant tų sky
rių, ne vieną savaitę prastovė
jo prie vartų, tikėdamiesi gaut, 
darbo, bet veltui. Nusivylę, jie 
atvažiavo į Taganrogą, ir norė
dami pagerint sau progą gaut 
darbo Taganrogo fabrike, jie 
paleido girdus, būk Kerčiuje rei
kalauja darbininkų. Patyrusieji 
žmonės šypsojosi. Naujokai be
darbiai, patikėdami, išvažinėjo.

Gulėdami ant didelės laukinės

Ilgai tokiu būdu aš blaškiau
si, pusiau alkanas, stumdamas 
dieną po dienos, iki, galop, su 
draugų pagelba buvau priimtas 
į Charcyzo vamzdžių liejimo 
fabriką, čia — naujas vargas. 
Reikėjo išlaikyt bandymą, o aš 
taip nusilpęs, kad vos pajėgiau 
stačias pasilaikyt ant kojų. Teko 
įtempt visas liekamas jėgas; iš
laikiau bandymą, ir pradėjau, 
galų gale, dirbti Bet pirmoji al
ga buvo už dviejų savaičių. Dirb
ti reikia, o valgyti nėra iš ko. 
Kišenius tuščias. Jeigu tuo sun
kiu laiku nebūtų manęs parėmę 
mano amato draugai, jeigu jie 
nebūtų su manim dalinęsi tuo 
pačiu menku savo maistu, nebū
čiau atlaikęs iki pirmos algos.

Tokion padėtin nedarbas įva
rė mane, lavintą liejyklų darbi
ninką. šimtą kartų blogesnė bu
vo padėtis tų tūkstančių nela
vintų darbininkų, kurie atva
žiuodavo iš kaimų. Buvau tada 
aš dar jaunas, ir mano būklė ne
darbo metu vis dėlto buvo ge
resnė, negu likimas tų darbinin
kų, kurie netekdavo vietos dirb
tuvėj per ligą, sužeidimą ar ne
sveikatą. Socialės apdraudos ta
da nebuvo. (Beuodegiai draudi
mo įstatymai buvo daliai darbi
ninkų įvesti tik 1912 metais.) 
Netekdamas sveikatos, darbinin
kas tuo pačiu laiku netekdavo 
darbo ir vilties rytojaus dienai.

Daugelis mano draugų, pava
ryti iš darbo už dalyvavimą poli
tinėj darbininkų klasės kovoj, 
susidūrė su dar sunkesniu var
gu. Fabrikantų sąjunga įtraukė 
tokius darbininkus į “juodus są
rašus,” ir tada paleistas darbi
ninkas atsidurdavo tikrai bevil- 
tingoj padėtyj, be išeities: jis 
jau niekaip negalėdavo gaut dar
bo toj pramonės šakoj, o ir ki
tose įmonėse mažai tebuvo jam 
progos gaut užsiėmimo.

Carinėj Rusijoj bedarbių bu
vo labai daug, turbūt, milionai. 
Bet jų niekas neimdavo domėn. 
Gyventojų surašinėjimai 1911- 
1913 metais Peterburge, Mas
kvoj ir Baku parodė, jog bedar
bių skaičius siekdavo 4 iki 6 pro
centų viso skaičiaus samdomų 
darbininkų ir tarnautojų. Did
miesčiuose desėtkai, net šimtai 
tūkstančių žmonių, neatlaidžiai 
j ieškančių darbo, buvo priversti 
susirast “prieglaudą” alėjose- 
gatvėse, geležinkelių stotyse, 
daržinėse, arba tiesiog po tiltais. 
Nedarbas ypač skaudžiai plak
davo moteris.

gą j ieškoti darbo. žolės, žmonės visą laiką žiūrihė- (Tjsą ant 7-to puslp.)



■■

CAISVlšeštadienis, Lapkr. 6, 1937 Puslapis Septintas
r

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
i

Brooklyn, N. Y.

šių

4011

PO

80

25c.—

No.

Dr. Herman Mendlowitz
žvalgas.

i

šį

d.,

dėl

Borough of 
be consumed

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. Ž3rd St.

83 METAI PRAKTIKOS

522 Bedford Avenue 
arti Taylor St., Brooklyn, N. Y 

Tel. Evergreen 7-1312

SKAUSMAI PAPRASTAI IŠEINA 
PIRMĄ DIENĄ

ir daugelis ten būsime 
(260-262)

Borough of 
be consumed

atsilankyti, nes bus daug 
dalykų, kaip tai, turėsime

Third St., 
delegatai, 

konfe-

.. Grill 
Brooklyn, N. Y.

OFISO VALANDOS 
nuo 1-3 dieną ir nuo 7—8 vakare 

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ik ryto

BOSTON, MASS.
Žiedo mokyklėlė prasidės 
6-tą, 10 vai. ryto, 376 W.

Norwood, Mass.

Is hereby given that License

under
Alcoholic Beverage ' Control Law at 

Johnson St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM HEMPE
Johnson St., Brooklyn, N. Y.

Law at 80

the premises.
ALBERT BOHM 

d-b-a Home Rule Cafe
Fulton St.,

Brooklyn, N. Y.

Sovietų Sąjungoj Nedarbas ant 
Visados Panaikintas

sybės, darbo unijų. Mūsų iška- 
riauta darbo teisė—tai vyriausia 
sąlyga žmogaus asmens laisvės.

(Tąsa iš 6-to puslp.)
Carinėj Rusijoj milžiniškas 

bedarbių skaičius būdavo ir pri
dengtas, iš paviršiaus nemato
mas. Kaimuose buvo 30 iki 35 
milionų biedniokų valstiečių 
ūkių, kurie negalėjo duot žmo
nėms net pačių būtiniausių pra
gyvent reikmenų. Milžiniškos 
masės skurdžių iy silpnų viduti
nių valstiečių kaip tvanas plau
kė uždarbių j ieškoti.

Paėmus galią į savo rankas, 
darbininkų klasė Sovietų ne 
tuoj galėjo padaryt nedarbui ga
lą. Dar išvakarėse Pirmosios 
Penkmetės Plano darbo biržose 
buvo surašyta per pusantro mi- 
liono bedarbių. Sodžiuje taip pat 
nemažas skaičius žmonių jieško- 
jo darbo. Tačiau įvykdymas di
džio leniniško-staliniško plano, 
socialistiniai s u p r a m o ninant 
(industrializuojant) šalį ir ko- 
lektivizuojant lauko ūkį; griež
tas nušlavimas kapitalistinių 
klasių ir panaikinimas galimy
bės vienam žmogui išnaudot ki
tą žmogų mūsų šalyje privedė 
prie to, kad jau 1930 metais ne
darbas buvo baigtinai panaikin
tas Sovietų Sąjungoj. Nuo 1931 
m. ir po šios dienos mūsų šalis 
nežino nedarbo nei mieste nei 
sodžiuj.

Panaikinus darbo jėgos išnau
dojimą, pašalinus juodą skurdą 
ir ekonominį iškrikimą kaime, 
Sovietų Sąjungos darbininkų 
klasė, vadovaujama Bolševikų 
Partijos, sunaikino pačias ne
darbo šaknis.

Jokia jėga negali, pasukt at
gal istorijos ratą. Jokios fašis
tinės gyvatės, trockiški-buchari- 
niški parsidavėliai, jokie niek
šiški gaivalai, kurie bando at- 
steigt kapitalizmą, negali atimt 
iš Sovietų liaudies tvirtai užka
riautą teisę turėti darbo ir dirb
ti. Ta teisė įrašyta dabar Stali-1 
niškoj Konstitucijoj. Jinai kas
dien vykdosi. Kiekviena šeimy-l'KŪbiliūnas, I. ' Yarmolavitch. 
na darbininko, tarnautojo, inte
ligento, kolektyvio ūkininko iš 
savo patyrimo žino šią didžią 
teisę dirbti, didžią laimę, revo
liucijos iškariautą, išvadavusią 
sovietinius žmones nuo nedarbo 
baisenybių, nuo neužtikrinto ry
tojaus, nuo baimės būk išmes
tam gatvėn.

Kapitalistinėse šalyse jauni
mui uždarytos visos durys. Są
lygose pastarojo nuožmiausio 
krizio išaugo visa karta jaunuo
lių, kurie nė sykį negalėjo gaut 
pastovaus darbo.

Koks gali būt panašumas tarp 
tų “atliekamų”, ' nereikalingų 
žmonių gyvenimo ir laimingos 
jaunystės mūsų jaunuolių, ku
rie visa siela pasinėrę darbe ir 
kūryboj!?

O ar tik vienas jaunimas pa
tiria visą palaimą tos iškariau- 
tos teisės — dirbti? Stambiau
si kapitalistų fabrikai be gailes
čio išmeta laukan žmogų 35-40 
metų amžiaus, kaip lemoną, iš 
kurio išslinktos visos sultys. Pa
sirodžius tik pirmiem žiliem 
plaukam, jo gyvenimas jau 
baigtas. Visos durys jam 
trenkiamos, be atsidarymo 
ties.

Kaip toli skiriasi tas šiurpus 
likimas darbininko, atidavusio 
visas savo jėgas kapitalistiniam 
fabrikui, nuo darbininko būklės 
sovietinėse sąlygose! čia, būda
mas 40 metų amžiaus, jis jau
čiasi pilnas pajėgų; jo patyri
mai branginami, jo darbas ger
biamas. Jo gyvenimas dar atei
tyj; rūpesnis apie ateitį jo ne
vargina, senatvė aprūpinta. Sta- 
liniška Konstitucija užtikrina 
jam užsitarnautą poilsĮ kaip tei
sę, teikia jam medžiaginę gero
vę. Ateityj jo laukia gerbiama 
ir aprūpinta senatvė; jis gali 
ramiai sau žvelgt į ateitį.

žmonės, savo pareigų žinovų 
kadrai tai pats brangiausias ka
pitalas pas mus. Rūpestis apie 
juos—svarbiausia pareiga Bol
ševikų Partijos, Sovietų vyriau-

už- 
už- 
vil-

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, lapkričio 7 d., 2:30 vai. 
’ po pietų, Lietuvių Kliube, 4th ir'Up- 

land gatvės. Visi nariai būkite laiku, 
nes turime daug dalykų aptarti. — 
N. Dudonis.

“Man sunku įsivaizduot,—* 
sakė draugas Stalinas pasikalbė
jime su Roy Howardu (ameriko
nų laikraščių leidėju),—kaip ga
li turėti ‘asmens laisvę’ darbi
ninkas, kuris vaikščioja alkanas 
ir neranda, kur panaudot savo 
darbą. Tikra laisvė tėra tik ten, 
kur panaikinta išnaudojimas, 
kur vienas žmogus nespaudžia 
kito, kur nėra bedarbės ir elge
tiško skurdo, kur žmogus nedre
ba dėl to, kad rytoj jis gali ne
tekti darbo, pastogės, duonos.”

Visas mūsų šalies gyvenimas 
yra ryškus patvirtinimas 
paprastų ir didžių tiesų.

20 Metu Lapkričio Revoliucijos 
Sukakties Paminėjimas

Daug girdim iš įvairių dar
bininkų klasės priešų visokias 
žinias skleidžiant, būk Sovie
tų Sąjungoj nieko nėra gero 
apart blogo. Ypatingai mūsų vie
tinis kun. Kneižys per savo sek
madienių buletinus skleidžia 
bjaurių melų apie Sovietų Są
jungą. Dabar yra proga išgirsti 
teisybės žodis apie šalį, kurioje 
yra panaikintas darbininkų iš
naudojimas ir kur yra sėkmingai 
budavojamas socializmas.

20-ties metų minėjimas įvyks 
sekmadienį,Hapkr.! 7 'd.,' -(Lietu-- 
vių Svetainėje. Pradžia 7 :30 va
kare. Iš Sovietų Sąjungos naujas 
žinias perduos tik nesenai sugrį
žus iš Sovietų Sąjungos draugė 
Mary Rees; dainų programą iš
pildys Lietuvių Lavinimos Rate
lio Mišrus Choras ir Vyrų Gru
pė, vadovybėj Izabelės Yarmo- 
lavitch; solistai A. Niustram, I.

Draugas L Kubiliūnas tą pačią 
dieną turės savo koncertą So. 
Boston, 3 valandą p. p. Nežiū
rint kad bus pavargęs, bet pasi
žadėjo ir pas mus atvažiuoti. 
Įžangos nebus, tik liuosa auka 
prie durų.

Būkim visi, nes tokių parengi
mu netankiai būna. Rengia Ko
munistų Partija.

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kamnaa Inman St., 
art* Cental Skvero,

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare 
Nedėliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte'*

Reumatizmas Sulaiko
mas j 48 Valandas 

New Yorko Daktaro Nauja Medicina 
Tiekia Linksmybės Tūkstančiams— 
Išvaro Reumatiškus Sopulius iš Nu

garos, Sąnarių, ir Muskulų.

Nuodai jūsų kraujuje sudaro re- 
amatiškus skausmus, sustingimus ir 
ištinimus, ir vargina jumis. Paliuo- 
eavimui išvarginančių skausmų jūs tu
rite išvalyt tuos nuodus iš savo krau
jo. ši daktaro naujoji medicina pa
daro tai labai greitai. Neturi svai- 
ginimo (dope)—saugi jauniem ir se
niem; nedaro pavojaus širdžiai. Ji 
yra vadinama BARUVACOL ir jūs 
galite išbandyti ją sekamom sąly
gom. Iškirpkite Šį pranešimą ir pa
siųskite jį su savo vardu ir antrašu 
<arba ateikite asmeniškai) į Atkins 
Laboratory, 44 East 63rd St., New 
York City. Nesiųskite pinigų. Užmo
kėkite paštoriui $1.85', priskaitant 
C.O.D. kaštus, kada jis atneša BA
RUVACOL. Vartokite jas 2 dienas 
(48 valandas/. Jei jūs nesijausite, 
kad skausmas praėjo sugrąžinkite 
nesunaudotus vaistus ir jūsų $1.85 
bus sugrąžinta. Kam vargti dar ki
tą dieną? Valandoj: šiokiom dienom 
nuo 10 ryto iki 4/.)o pietų. (Laisvė).

MINERSVILLE, PA.
APLA 48 kp. susirinkimas įvyks 

lapkr. 8 d., 7 v. v. Darb. Svet. Visi 
nariai dalyvaukite susirinkime, nes 
yra daug svarbių dalykų aptarti. — 
Sekr. (261-262)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. ir TDA 48 kp. ben

drai susirinkimai įvyks pirmadienį, 
8 d. lapkričio, Kasmočiaus Svet., 8 
vai. vak. Abiejų Draugijų nariai turi 
dalyvauti šiuose susirinkimuose, nes 
yra daug svarbių dalykų aptart/ — 
Org. F. K. ir F. L. (262-263)

WATERBURY, CONN. . .
Paminėjimas Sovietų Sąjungos 20- 

ties Metų Gyvavimo, įvyks sekmadie
nį, lapkričio 7 d., 103 Green St. Wa
terbury, pradžia lygiai 8 vai. vaka’re. 
Bus geras kalbėtojas nuo Komunistų 
Partijos Centro Komiteto iš New 
York. Muzikalė programa: Žydų 
Liaudies Laisvės Orkestrą grieš sma
gius kavalkus. Tai pirmu kartu tą 
orkestrą išgirsime šioj apylinkėj. 
Įžanga tik 15c. — Rengėjai.

CLEVELAND, OHIO
Lapkr. 6 d., šeštadienio ■> vakare, 

Liet. Darb. Svet., 920 E. 79th St., 
St. Clair’o Kultūros Ratelis rengia 
“Harvest Dance,” kur bus duodamos 
dovanos atsilankiusiem. šokiams yra 
užsakyta parinktai gera orkestrą. 
Pelnas nuo šio parėngimo eis para
mai “Midwestern” Darb. dienraščio 
įkūrimui. Visi Clevelando progresy
viai dalyvaukite šiame parengime. 
Pradžia 8 vai. vak. — Kom.

(261-262)

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 8 d., 7:30 vai. vak. Laisvės 
Choro Svet., 57 Park St. Visi nariai 
prašomi 
svarbių 
balsuoti Centro Valdybą sekantiem 
metam. Taipgi delegatai išduos rapor
tus iš konferencijos 3-čio Apskr. Ki
ti delegatai išduos raportą iš Lietu
vių Kongreso, kuris atsibuvo spalių 
18-tą. — J. V. Margaitis. (261-262)

EASTON, PA.
Iškilmingas Paminėjimas 20 Metų 

Gyvavimo Sov. Sąjungos
Sekmadieųį, .lapkričio .7 d., kaip 8 

vai. vakare, Edston Baking Co. sve
tainėje, 36 N. 7th St. yra rengiamas 
šaunus apvaikščiojimas 20 metinių 
sukaktuvių, kaip gyvuoja darbininkų 
valdoma šalis, Sovietų Sąjunga. Bus 
puiki programa susidedanti iš ju- 
džių ir prakalbų. Bus rodomas vie
nas iš geriausių Sovietinių paveikslų, 
“The Diary of a Revolutionist” ir 
prie to, dar labai juokinga sovietinė 
komedija. Kalbėtojum bus d. Sam 
Don iš New York’o, vienas dienraščio 
“Daily Worker” redaktorių. Jis yra 
gabus ir iškalbus, tad interesingai 
nupieš visiems svarbius pasaulinius 
įvykius.

Kviečiame visus lietuvius darbinin
kus ir darbininkes skaitlingai daly
vauti. — Rengėja. (261-262)

NEW BRITAIN, CONN.
Komunistų Partija pasirengus duo

ti pokilj su kai kuriais padailinimais 
ir prakalba, kurią sakys vienas iš K. 
P. distrikto narių, šitas pažmonys 
ruošiamas paminėjimui Sovietų Są
jungos 20 metų gyvavimo ir didelio 
progreso, kurį įvykdė darbo žmonės 
Rusijoje. Pokilis įvyks Lapkr.-Noy. 7 
d., 53 Church St., 7 vai. vak.

Tą dieną milioninės žmonių masės 
apvaikščios Sovietų Sąjungos progre
są, padarysime ir mes. Kviečiami vie
tos ir artimesnių vietų žmonės į 
taip svarbų paminėjimą. — B-tis.

(261-262)

WORCESTER, MA$S,
Sekmadienį, lapkričio (Nov.) 7 

2:30 po pietų, Choro kambariuose 
įvyks specialis Aido Choro susirinki
mas. Kviečiam visus narius, buvusius 
narius ir simpatikus, dalyvauti susi
rinkime: Bus apkalbama mokytojo 
klausimas. — ęommittee A. C.

(261-262)

LAWRENCE, MASS.
Sekmadienį, 7 d. lapkričio įvyks 

prakalbos, kurias ruošia lietuviai ko
munistai, L. U. Kliubo Svet., 41 Ber
keley St. Pradžia 7-tą vai. vak. Kal
bės J. Bondžinskaitė iš Brooklyno, 
nesenai sugrįžusi iš Sovietų Sąjun
gos. Ji pasakys daug įdomių dalykų, 
todėl kviečiame vietinius ir iš apylin
kės dalyvauti prakalbose. — Kom.

(261-262)

SHENANDOAH-MINERS
VILLE, PA.

ALDLD 9-to Apskr. konferencija 
įvyks lapkr. 7 d., 1 vai. po pietų. St. 
John’s Greek School ant 
Coaldale, Pa. Įsitėmykite 
kad svetainė permainyta 
rencijos. — Apskr. Sekr.

(261-262)

BINGHAMTON, N. Y.
“Daily Worker” Vakariene

Am. Kom. Partijos vietinis skyrius 
rengia vakarienę ir šokius, kaipo už
baigimui dabartinės D. W. kampani
jos už sukėlimą arba išpildymą pasi
skirtos kvotos $350.00. Minėtas ban- 
kietas įvyks šeštadienį, November 6- 
tą, Lietuvių Svet., 315 Clinton St., 
7:30 v. v. Įžanga 75c ypatai. Visi 
komunistinio judėjimo pritarėjai šir
dingiausiai prašomi dalyvauti. — 
Kom. Part. Skyrius. (260-262)

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 7 d., 2 vai. po pietų, 62 La
fayette St. Draugai, būtinai susirin
kite visi, nes turėsime CK balsavi
mus ir daugiau randasi' svarbių rei
kalų. Susirinkimas neįvyks lapkričio 
14 d., nes tą dieną įvyks “Laisvės” 
Koncertas 
P. Sakat.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 588 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COSMOPOLITAN TAVERN, INC.
588 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License.-No. ' 
RL 2543 has- been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2910 Avenue I), Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. GIBBONS 
d-b-a Avenue D Tavern

Avenue D, Brooklyn, N. Y.

SO.
Ateities 

November 
Broadway. Prašome visų tėvų ir mo
tinų, kad leistų savo, vaikučius lan
kyti šią mokyklą, kad galėtų išmok
ti kaip skaityt ir rašyti lietuviškai. 
Bus'jums labai linksma, kad jūsų 
vaikučiai išmoks kaip vartot lietuvių 
kalbą ir lietuviškai dainuoti, vieton 
lakstyt gatvėse. — Kom.

(260-262)

WORCESTER, MASS.
Sekmadienį, lapkričio 7 d. Lietuvių 

Svet., 29 Endicott St., Bendras Drau
gijų Komitetas rengia kalakutų (tur
kių) vakarienę. Muzikalę dalį pro
gramos išpildys dd. bostoniečiai, M. 
Zavis, A. Audickas ir kiti. Rengėjai 
kviečia vietos ir iš apylinkės skait
lingai .dalyvauti. Vakarienės pradžia 
6 vai. 'vak. — BDK. (260-262)

YOUNGSTOWN, OHIO
ALDLD 90 kp. rengia parę su šo

kiais, kartu ir vakarienę. Įžanga 35 
centai asmeniui. Įvyks Nov. 6, šešta
dienio vakare pas draugus Danielius, 
125 So. Pearl St. Kviečiame nares ir 
narius dalyvauti. Nepamirškite atsi
vesti ii* savo pažįstamus.

Sekančią dieną Nov. 7, 1-mą vai. 
po pietų įvyks APLA 24 kp. ir LDS 
9 kp. susirinkimas pas drg. Danie
lius, po viršminėtu antrašu. Prašome 
visų narių dalyvauti ir atsivesti 
naują narį. (260-262)

HARTFORD, CONN.
šeštadienį, 6 d. lapkr., Lietuvių 

Kom. Frakcija rengia didelį balių, 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St., 8 
vai. vak. šis balius rengiamas para
mai darbininkiškos spaudos, išleidi
mui dviejų darb'. dienraščių.’ Bus ge
ra orkestrą šokiams. Taip pat turė
sime skanių užkandžių ir gėrimų. 
Prašome visus dalyvauti ir paremti 
darbininkišką spaudą. Įžanga 
Kom. ' (260-262)

DETROIT, MICH.
LDS 86 kp. susirinkimas įvyks, se

kmadienį, lapkr. 7 d., 2-rą vai. po 
pietų, 1035 Caniff. Visi nariai malo
nėkite būt laiku. — A. Varaneckienė.

■ (260-262)

BEER WINE LIQUOR
\

Wholesale and Retail
NOTICE
E B 1358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the 
85 
of 

85

NOTICE is hereby given that License No. 
G B 10752 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1776 Ocean Ave., Borough of Brooklyn County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID HELLER,
1776 Ocean > Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is ■ hereby given thut License No. 
G B 10125 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Ąlcoholic Beverage Control Law at
261 Reid Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

PATRICK J. HESTER
262 Reid Ave., Brooklyn, N. Yf

NOTICE is hereby given that Licence 'No. 
CL 230 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine- and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Grand St., Borough of 
Brooklyh, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNITED UKRAINIAN SOCIAL 
ORGANIZATION, INC.

101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License -No. 
RL 5007 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 1751 Bedford Ave., "Borough of 
Brooklyn, County of> Kings, to be consumed 
on the premises. •,

CHARLES J. HENNESSY
1751 Bedford Ave., y Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2525 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 896 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of, Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2522 has been issued to tho undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Schenectady Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5505 — 5th Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

IDA SWIFT 
d-b-a Ed Swift’s Bar & 

5505 — 5th Ave.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2495 has' been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 869 - 3rd Ave., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS FITZGERALD
869 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2492 has been issued' .to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail Under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 262 DeKalb Ave. & 238 Grand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises. "

WILLIAM POULOS 
362 DeKalb Ave., 
& 238 Grand Ave

2910

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2556 has been issued to the undersigned, 
to soil beer, wine and liquor at retail under' 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNAS SUTKUS 
d-b-a Republic Bar & Grill 

451 Grand St

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2591 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2707-09-1 1 Beverly Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed , 
on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
d-b-a Beverly Bar & Grill 

2707-09-11 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2601 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., Borough of- 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
d-b-a F.ur Leaf Shamrock

Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2363 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 137 Court St. & 212 Atlantic 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MAX MEYERSON 
d-b-a Court-Atlantic Bar & Grill

137 Court St.,
& 212 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2373 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 48 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. •

JOHN SERRAGO 
d-b-a Bridge Bar & Grill

48 Sands St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2399 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcohelic Beverage Con
trol Law at 80 Fulton St., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on

& Rest.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2410 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
.Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3501 Surf Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 62 Vanderbilt Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER SCUDERO 
d-b-a Pete’s Bar. & Grill

62 Vanderbilt Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2461 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-* 
trol Law at 245 Monitor St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANISLAUS SENDZIAK
245 Monitor St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7358 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 13ŽA of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Ten Eyck St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH MOKOLA
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
GRABORIUS 

(UNDERTAKER) 
Vedu'1 šermenis ir palaidojo / tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestuvėm 
parėm, krikštynom ir kitokiem 

reikalam x

402 Metropolitan Avė. 
<Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN. N., Y. 1 -

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Skalius
(JALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kautų. 
Turim puikiai {taisytą Koplyčią 
ir salę del po iermeną pietą. 
Teikiam nemokamai valiausio* 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway 

WOODHAVEN, L. L, N. Y.

Varpo Keptuve
36-42 Stagg St. Tel. Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y
Varpo Keptuves Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Puikiausios rūšies vedybinis keksas—Wedding cake
Rūgšti ruginė, saldi ruginė, čielų kyiečiųM 4ielų rugių, senvičiam duona, 
balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi kepama roliai ir bandukės. 
Puikiausias pasirinkimas skaniausių kėksų-pyragų: Pineapple Cake, 
Apple Cake, Cheese Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice 
Cake. Stollen, Doughnuts, Pies, Pastries, Apple Turnovers ir Jelly 
Rolls. Siunčiame duonas per paštą j kitus miestus, specialiai greitai 
pristato. Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svor| 
ir kainas.

Varpas Bakery, 36-42 Stagg Street, Brooklyn, N.

Valgykite Medų
“Laisvė” vėl gavo daug medaus, 
kuriuom aprūpins Brooklyną ir 

apylinkę orui atvėstant.

Valgykite Medų Vietoj Cukraus
Sako Dr. J. J. Kaškiaučius

Orui atvėstant greit galima pagauti šaltį, o apsirgus 
slogom arbata su lemenu ir medum 

palengvina pergalėti šaltį

• Kaina 65c už Kvortą
LIEPŲ ŽIEDŲ 75c KVORTA

Tuojau kreipkitės į “Laisvės” ofisą 
ir apsirūpinkite su medum.

Odos-Kraujo-Nervij Chronišku 
Ligy Gydymas Vyram-Moterim
Patenkinančios ir Greitos Pasekmes

s KRAUJO IR ODOS Ligos. CHRONIŠKI NER
VŲ Sujrimai, BENDRAS NUSILPIMAS, SKIL
VYS, HEMORROIDAI ar k:tos MĖŠLAŽAR^fiS 

Ligos, NOSIES, KVĖPAVIMO DŪDŲ Ligos, INKSTŲ Sugedimai ir 
kitos Vyrų ir Moterų ligos sėkmingai gydomos, o jeigu turite kokį 
nesveikumą, kurio nesuprantate, pasiklauskite manęs su pasitikėjimu, 
ir jūsų liga bus jums išaiškinta.

X-SPINDULIAIS IŠEGZMINAVIMAI
Kraujo Tyrimai ir Pilnas Šlapumo Ištyrimas 

Mano Sąlygos Prieinamos, Egzaminavimas Veltui 

DR. L. ZINS
110 E. 16 St. Tarp Union Sq-ir Irving P1- New York
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. Sekmadieniais: 9 A. M. iki 3 P. M,
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JOHN VALEN

šeštadienis, Lapkr. 6, 1937
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Lietuvių Dainininkų 

Žvaigždynas
Šiemetinis “Laisvės” koncer

tas drąsiai galima bus pavadinti 
Lietuvišku žvaigždynu. Kas me
tai dalyvauju “Laisvės” koncer
tuose ir visada pasitenkinu 
puikia programa. Tačiau man 
rodos, kad šių metų koncertui 
neprilygs joks buvusių koncer
tų. O taip manau dėlto, kad šie
metiniame dalyvaus iš tolimų ir 
artimų kolonijų labai daug ge
riausių lietuviškų talentų.

Niekas kitas nesuranda tokių 
gerų lietuviams nežinomų, jau 
dalyvaujančių a m e r i k oniškoj 
scenoj, lietuvių menininkų ir 
niekas kitas neiškelia tiek daug 
naujų mažose, tolimose kolonijo
se esančių lietuviškų meno spė
kų, kaip dienraštis “Laisvė” su 
savo metiniais koncertais.

Jei kas skelbtų Amerikoje 
lietuviško meno kėlėjų kontestą, 
esu tikras, kad “Laisvė” būtų 
laimėtoja pirmos dovanos.

Koncertų Lankytojas.

Darbuotė SLA Kuopoj
Atvėsus orui ir SLA 38-tos 

kuopos susirinkimai skaitlin- 
gėja ir gyvėja. Lapkričio 4-tos 
susirinkime. priduota P. Vil
činsko ir M. Simons aplikaci
jos įstojimui į SLA. Ligonių šį 
kartą raportuota daugiau: 
nuo senai serga Kaladas, gy
venąs Ridgewood Ave., taipgi 
sunkiai sirgo Tvarys, kuris jau 
sveiksta. Al. Juras, jaunas na
rys, susižeidęs darbe ranką ir 
koją. Nesenai susirgo M. Lan- 
kaitienė.

Delegatai išdavė raportus iš 
sėkmingos Am. Lietuvių Kon
greso Brooklyno ir Apylinkės 
Skyriaus konferencijos, įvyku
sios spalių 31 d.

Susirinkimas baigėsi kuopos 
pirmininko V. Michelsono pri
minimu, kad sekamas kuopos 
susirinkimas, gruodžio 2-rą, 
bus dvigubai svarbus, priešme- 
tinis, kuriame renkama kuo
pos valdyba ir nominuojama 
SLA Centro viršininkai. Ragi
no visus dalyvaut. N.

Kelių Šimtų Artistų 
Spektaklis

irApart daugelio įdomių 
svarbių dalykų Sovietų 20-ties 
Metų Sukakties Minėjime, 13 
lapkričio, bus įdomus spektak
lis, užvadintas “Vienas šešta-r 
dalis Pasaulio.” Jo perstaty
me dalyvaus 200 parinktinių 
artistų-aktorių ir 100 gabalų 
benas, diriguojami profesiona
lių direktorių, ne vieno, bet 
apie desėtko kolektyviai.

Jau dabar laikas įsigyt bi
lietus ir dalyvaut tame istoriš
kame didžiosios revoliucijos 
minėjime. Rezervuotom vie
tom bilietai po $1.65, $1.10 ir 
75c. šiaįp įžanga 50c.

Jauna Lietuvaitė Eina Ant 
Operacijos

Aleksandrina Pukenaitė, 
gyven. 421 Grove St., Brook
lyn, ir dirbanti St. Catherine 
ligoninėje už raštininkę, turės 
operaciją ant apendikso, kuri 
bus padaryta minėtame ligon- 
butyje 8 d. lapkričio. Reikia 
pasakyti, kad A. Pukenaitė 
yra dora ir draugiška mergi
na. Linkėtina laimingai perlei
sti operaciją ir greito pasvei
kimo. Rep. Sgr.

Sveiksta
i-

Šį Sekmadienį
Maspetho ALDLD 138 kuo

pa, bendrai su rusais ir len
kais, rengia metinį pasilinks
minimo vakarą šį sekmadienį, 
7 dieną lapkričio, New Natio
nal Svetainėj, 61-60 — 56 Rd. 
(Clinton Ave.), Maspethe.

Bus įvairi programa, suside
danti iš geriausių talentų tar
pe rusų, lenkų ir lietuvių. Lie
tuvius atstovaus didysis Aido 
Choras su parinktomis daino
mis. Taipgi bus veikalas lenkų 
kalboj ir rusai šokikai.

Populiariškiausi šokiai bus 
griežiami brooklyniečiams ir 
maspethiečiams žinomos V. 
Retikevičiaus orkestros.

Pradžia šio iškilmingo vaka
ro 3 vai. po pietų. Programa 
prasidės 4 vai. Įžanga tik 45 
centai.

Maspethiečiai visuomet lan
kosi Brooklyno ir apylinkės 
darbininkiškuose parengimuo
se, tad mes manome, kad 
draugai neužmiršite atlankyti 
ir mus šį sekmadienį. Užtikri
name, kad visi smagiai pralei
site popietį ir vakarą. k

Lauksime jūsų!
Maspethas.

New Yorko Rinkimų 
Atbalsiai

Jaunimas Ruošia Balių

Jieškau brolio Jono Juknos, kilu
sio iš Lietuvos, Rokiškio apskr., Obe
lių valse., Kalniškių kaimo. Išvyko j 
J. A. V. 1912-13 m. Prašau jį patj 
atsiliepti, ar žinantieji apie jį man 
pranešti, už ką būsiu labai dėkingas. 
Politkalinys Juozas Jukna, Kretingos 
Kalėjimas, Bajorai, Lietuva.

(260-262)

Paliko Kūdikį
Mrs. Lucy Del Rio, 1099 Jay 

St., N. Y., susitiko nepažįsta
mą vyrą, kuris prašė keletą 
minutų palaikyt 11 mėnesių 
vaikutį. Ji taip ir padarė. Ku
ri gi to nepadarytų, nes mote
ris žino, kokiame strioke atsi
duria, kai kurie nepripratę 
auklių rolėj vyrai. Tačiau jos 
nuostabai, laukia ji ir laukia, 
o vyras nebegrįžta.

Susirūpinusi moteriškė nu
nešė vaikutį labdarybės įstai
gon. Jisai sau ramiai čiulpė 
kokią tai popieriukę. Ištraukus 
ją iš jo rankutės, surasta, kad 
tai ant gasinės bilos popieros 
parašyta nota, kurioj sako: 
“Prašome jį auklėt iki 
gausim pašalpą.”

Sulyg bilos, nusekta pas Al. 
ir Helen Schmidt, 530 E. 13th 
St., N. Y., jauną porą, kurią 
ištiesų atrado dideliame skur
de. Jauni tėvai su ašaromis 
prisipažino nusprendę tuo bū
du apsaugot vaikutį nuo bado. 
Vaikas jiems sugrąžinama ir 
duosią laikiną pašalpą, 
praves tyrimą.

mes

kol

Marytė Kučinskaitė 
Grįš Jau Žmona

Brooklyniečiams gerai žino
ma Marytė Kučinskaitė šį kar
tą sugrįš iš Shenandoah’rio 
Brooklynan jau neb.e viena, 
bet su vyru, Jerry Tamkevi- 
čium. Jų dviejų vestuvių poki- 
lis įvyko pereitą sekmadienį, 
31 spalių, pas jos sesutę Mrs* 
Mozdy, 214 So. Main St., She
nandoah, Pa. Dalyvavo gražus 
būrys (gal virš šimto) svečių, 
tame skaičiuje ir Josephina 
Augutienė iš Brooklyno, pas 
kurią Marytė gyveno pasta
ruoju laiku.

Medaus mėnesio proga jau
nieji ketina apsilankyt Bermu- 
doj ir pasiskubint sugrįžt, kad 
pribūt į “Laisvės” metinį kon
certą, Brooklyne, nes Marytė 
yra “L.” skaitytoja ir rėmėja. 
Mano ąpsigyvent Brooklyne.

Brooklyniečiai linki jauna
vedžiams laimingo šeimyninio 
gyvenimo. J. A.

Reakcinis Laivakroyitj 
jungos prezidentas Ryan, 
ris rėmė Tammanės kandida
tą Mahoney, pastarą j am pra- 
kišus rinkimus, dabar vaikščio
ja lyg pagiriomis sirgdamas. 
Visur prisieina atsiimt savo. 
Štai tik dalis jo bėdų:

Nariai Nepaklausė
Ryanas buvo davęs užgyri- 

ma Tammanės kandidatui Ma
honey varde unijos, žinoma, 
senu papratimu, jis nei ne
bandė atsiklaust, ką mano na
riai apie Mahoney. Tiesą pasa
kius, jis bijojo jų klaust, nes 
jau žino, kad nariai reakcio
nierius remt liepiami nepa
klausys. Neapsiriko, eiliniai 
nariai ir neklausus pasisakė 
savo nuomonę ir pasisakė la
bai garsiai — už LaGuardią 
ir visą Am. Darbo Partijos 
sleitą, prieš Mahoney.

Iškrito iš Amatų ir Darbo 
Tarybos

Viena bėda ne bėda, sako 
patarlė. Taip buvo ir Ryanui. 
Per 15-ką pastarųjų metų Ry
anas buvo pirmininku Centra- 
linės Amatų ir Darbo Tarybos, 
kuri yra aukščiausia vietos 
unijų įstaiga.

Ketvirtadienio vakarą įvy
kusiame Tarybos susirinkime 
Ryanas atsisakė iš prezidenty
stės dėl “numatomų priežas
čių,” o jomis būtų buvus dide
lė kritikos audra ir išmetimas 
iš prezidentystės. 
Lyons, Teamsters 
nansų sekretorius, 
nintėliu nominatu.

Sukrėtė Raketierius
Išrinkimas Thorhas E. Dew

ey į New Yorko Apskričio dis- 
trikto prokurorus šiurpiai su
krėtė visus pridėjusius pirštus 
prie raketų.

Dieną po rinkimų įteikė sa
vo rezignaciją Charles A. 
Schneider, generalio prokuro
ro padėjėjas, kurį Dewey aš
triai atakavo savo radio pra
kalbose prieš rinkimus.

Schneideris, užimdamas 
svarbią valstybės gynimo vie
tą, tuo pat kartu buvo asme
nišku gynėju kaltinamo rakė- j 
te ‘Goldis, kuris tapo išteisin
tas, nors stipriai argumentuo
ta, kad Goldis esąs kaltas nu
šovime William Snyder, Team- 
sterių Unijos 138-to Lokalo 
prezidento 1934 metais.

Dewev per 7 mėnesius rinko 
apie Goldis davinius ir trejetą 
mėnesių atgal Goldis buvo su
laikytas po $25,000 kaucijos, 
kaipo liudininkas, o dabar 
“džiūrė” įkajtino jį Snyderio 
nušovime.

Są- 
ku-

Thomas J. 
Unįjos fi- 
likosi vie-

Presto Lock Cd., 70 Washing- 
ington St., su policijos pagelba 
išmėtė iš šapos 65 sėdėjimo 
streikierius ir areštuodino. Viso 
streikuoja 270, bet kiti darbi
ninkai buvo išėję pikietu.ot šapą 
iš lauko.»

Draugas J. Gaitis, LDS 
"mos kuopos narys ir veikėjas, 
kuris buvo gana sunkiai sužei-
stas darbe, pamaži sveiksta ir 
jau po biskį vaikščioja. Jis, be
je, buvo energingai užsimojęs 
rūpintis vaiku mokyklėle, ką 
Sutrukdė netikėta nesveikata.

į Linkime greit atgaut pilną 
sveikatą ir sugrįžt prie palikto

.. t darbo. Rep.Rep.

Melu Nepaslėpė. Vagystės
Du troko draiveriai, Joseph 

Bernstein, 22 metų, ir Charles 
Hull, 21 metų, newyorkieciai, 
atbėgę policijos stotin ir ap- 
siskundę, kad juodu Brookly- 
ne buvę užpulti plėšikų ir at
imta vežamos prekės. Detekty
vams jie atrodę įtartini ir juos 
išskyrė kvotimui. Klausinėjant, 
kiekvienas iš jų pradėję pasa
kot skirtingai apie tąjį neva 
apiplėšimą. Tada juos arešta
vo. Sakoma, prisipažinę pre
kes paslėpę, manydami “leng
vai pasidaryt pinigų.” Sulaiky
ti po $1,500 kaucijos kiekvie
nas.

SS

Brooklyno Liet. Darb. Susi
vienijimo jaunimo kuopa 
BuiLDerS turės savo metinį 
balių gruodžio 4-tą, kuris bus 
skirtingas nuo kitų — “Plėšikų 
Balius.” Rengiama specialė, 
įdomi programa. Įvyks Liet. 
Am. Piliečių Kliube. Tikietai 
prie durų 35c,' iš anksto per
kant — 30c. Populiariška or
kestrą grieš lietuviškus ir ame
rikoniškus kavalkus. Kom.

Robert Wilke, 31 m., nusižu
dęs T. Cominsky namuose, 
109-31 97th St., Ozone Park, 
kur jis gyveno 8 mėnesius. Pa
likęs notą Adelinai Jacobs, ir 
tėvui, gyvenančiam White 
Plains.

LIETUVIŲ GIMNASTIKŲ 
KLIUBAS 

šeštadienį, 6 November 
Šis Kliubas rengia 

“HOT DOG” PARTY
Prasidės 9-tą vai. vakare 

Bus lietuviška ir amerikoniška 
muzika. Pare bus kliubo name

168 Marcy Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Kviečiame visus ir visas— 
KLIUBAS.

FOTOGRAFAS

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Aukštos Rūšies Restauracija
Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams 

Amerikos Išdirbimo ir Importuotos 
degtines ir vynai

GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ELIUS
Skersai gatves nuo Grand Paradise Sales

321 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Kampas Havemeyer St.

Telefonas: EVergreen 7-9851

FRANK DOMIKAITIS
RESTAURACIJA

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvės” Name

1

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
TU Triangle i-3621 

Brooklyn, N. Y.

? 168 Grand Street
I Tel. Evergreen 8-7179 >
< Brooklyn, N. Y. ' E

GRAND OPERA STUDIO
Grand Opera Studio jieško 
muzikos talentų dainininkių 
ir dainininkų mėgėjų (ama
teurs) dėl operos ir radio.

Balsą išbandymai veltui
Bet balsų išbandymui laikas paski
riama susitariant laiškais arba per 
telefoną. Interesuojantieji tuom 
reikalu skambinkite Circle 6-1689 

arba Tašykite:

Grand Opera Studio 
206 W. 52nd Street, 

NEW YORK, N. Y.

El
Telefonas: Humboldt 2-7964

r

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

Taipgi atmalia- 
voju įvairiom 
spalvom.

ir paviern^.

JONAS STOKES
112 Marion SU kamp. Broadway 
ir Stone Avė., tarpe Eastern Park 
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y..
Tel.: Glenmore 4-61*1

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas) 

Laisniuotas Graborius 
NOTARY PUBLIC 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

Telefonas: EVergreen 7-4314 I

DR. J. J. KASKIAUCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES VALGIAI
Gaminami Europiško ir Amerikoniško stiliaus. Pui
kūs, lietuviško namų darbo, kilbasai ir kepta paršie- 

na; gaspadoriškai nuvirti kopūstai ir barščiai.
Atdara Nuo Anksti Ryto iki Vėlai Vakaro

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.S
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PHONE PULASKI 5-1090

RUSSIAN and TURKISH BATHS, Inc
29-31 MORRELL STREET BROOKLYN, N. Y.

Vapor Room, Turkish Room, Russian 
Room, Large Swimming Pool, Fresh 
Artesian Water, Restaurant, Barber Shop, 

Sleeping Accomodations.(

Admission 50c, day and night
Saturday Night 75c

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

Nėra valandų sekmadieniais.

PER WEEK

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

Sun. all day and night.

530 Summer Ave., arti Chester Ave. 
NEWARK, N. J.

SPECIAL RATES

LADIES’ DAYS
Mon. and Tuesday from 12 a. m. 
to 11 p. m. After 11 p. m. for gents.

MATEUŠAS SIMONAVICTUS 
GRAŽIAU ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

Iškilmingas Atidarymas
Gates Bar & Grill, Inc. ,

Kurio savininkais yra
Alfonsas Skirmontas ir Ignas Zaleckas

• \ Bus duodama .

HOT TURKEY SANDWICH PARE

Vietos ir impor
tuotos degtinės ir 
vynai geriausių 
bravorų alus ir 
Elius. Kada būsi
te Brooklyne, už 
eikite susipažinti.

1

■f

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

Įvyks Šeštadienį, Lapkričio 6 November
SKIRMONTAS ir ZALECKAS kviečia visus Brooklynie- 

čius ir apielinkės lietuvius užeit paviešėt ir susipažint su 
jų nauja vieta. Ypač pageidauja pasimatyt su buvusiais 
m'ontelliečiais.

GERIAUSIOS DEGTINES, VYNAI IR ALUS 
ĮŽANGA VELTUI VISIEMS

959 GATES AVE. KAMPAS PATCHEN AVĖ.
BROOKLYN, N. Y.

426 SOUTH 5th 
Blokas nuo Hewes eleveiterio stoties.

STREET, BROOKLYN, N. Y. 
t Tel. Evergreen 7-8886

Notary Public Tel. Stagg 2-5043

vi-
Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavimas 
bus užtikrintas ir už prieinamą kainą

"r 1 '

PARDAVIMAI
Parsiduoda “Furnish rūmų” bįznis, 

22 rūmai pilnai išfomišiuoti visais 
reikalingais rakandais. Visi išranda- 
voti gyventojams. Galima daryt gerą’ 
pragyvenimą. Savininkas nori greitai 
parduoti. Tuoj kreipkitės sekamu an
trašu: Charles Brown, 79-81 Henry 
St., Brooklyn, N. Y. Tel. Main 4-2632.

(262-275)

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
660 Grand Street, Brooklyn, N. Yr

mtfsMaig

Mrs. L. Hemberger, 2124 
Flatbush Ave., apsiskundė tei
sme, kad jos arti 6 pėdu ir 200 
svarų vyras sumušęs mėlyynes 
vitrėje gulinčiai keliu mėnesių 
dukryte^ už tai, kad ji nepalio
vė verkusi.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

Dar kartą pranešame lietuvių 
suomenei, kad Workers Alliance rusų
skyrius 60 laiko savo susirinkimus 
po num. 28 Graham Ave. Prašome 
lietuvius įstoti į rusų skyrių ir kolek
tyviai ginti savo reikalus. Mes turi
me komitetą, kuris atstovauja narius 
pašalpos reikaluose. Susirinkimai 
įvyksta kiekvieną pirmadienį, 8 vai. 
vak. — Org. M. Unifaciev. MM MW WW MM MM MM MM MM MM MM MM MW MMMMMM M M MM MM MM MM MM MM MM MM M

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės 'anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristato
me greit į jūsų namus. Prašome jsi- 
tėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: EVergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 

485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) <

485 Grand Street Brooklyn, N. X. J
Telefonas: EVergreen 7-1 (MII




