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Drg. Molotovas Atidarė' 
Kompartijos Kongresą,

MASKVA. — Sovietų Są- ' 
jungos Komunistų Partijos 
17-tą kongresą atidarė drg. 
Molotovas varde Centrali- 
nio Komiteto. Savo trum-
poje prakalboje jis nurodė 
tuos didelius socializmo lai-
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mojimus, kurie tapo atsiekti 
Sovietų Sąjungoje nuo 16-to 
kongreso. “Komunistų Par
tija suvienijo milionus dar
bininkų ir valstiečių po vė
liava kovos už socializmą”, 
sakė drg. Molotovas. Jis nu
rodė, kad nepaisant visų 
priešų pranašysčių, pirmas 
Penkių Metų Planas tapo 
sėkmingai pravestas ir jau 
pradėtas naujas, antras 
Penkių Metu Planas. V €■

Žemės Drebėjimas Meksikoj
MEXICO CITY, Meksika. 

—Sausio 28 d. buvo jaučia
mas labai smarkus žemės 
drebėjimas pietinėj Meksi
kos dalyje. Sakoma, kad 
daugelyje vietų yra daug 
žmonių sužeistu ir namu su
griautų.

“Taikos Gadynė Jau 
Praėjo”, Sako Bethlen
BUDAPEST, Vengrija.— 

Buvęs Vengrijos premjeras 
Bethlen pareiškė, kad taikos 
ir tautų bendradarbiavimo 
gadynė pasibaigė, kad vals
tybės pasidalinę į kempes 
ir apsiginklavę iki dantų. 
Tas reiškia, kapitalistinis 
pasaulis pilnai prisirengęs 
prie naujo karo.

Rooseveltas Nepaiso Protes
tų, Uždarys CWA Darbus

WASHINGTON. — Sa- 
vo laiške kongresui prezi
dentas Rooseveltas pripa
žįsta, kad jis yra jau gavęs 
apie 37,000 protesto laiškų 
prieš žadėjimą baigti CWA 
darbus ir išmesti laukan ke-
turis milionus darbininkų. 
Tačiaus jis sako, kad visi 
darbai bus uždaryti su ge
gužės 1 d. ir darbininkai 
paliekami ant “dievo va
lios” — turi susirasti dar
bus kitur, kuomet jokių 
darbų nėra. v

Nuskendo Keturios
Minyškos ir Vežikas

WATERTOWN, N. Y. — 
Už septynių mylių nuo čia 
ant tilto ištiko nelaimė au
tomobilį, kuriame Važiavo 
iš bažnyčios keturios miny
škos. Mašina persilaužė 
per tvorą ir nušoko į upę. 
Visos keturios minyškos nu
skendo. Taip pat nusken
do Martin O’Keefe, kuris ■ 
buvo joms už vežiką.

Mandžurijos Baltagvardiečiai; 
Prieš Sovietų Sąjungų į

HARBIN.—Ir vėl sausio 
28 d. rusai baltagvardiečiai 
turėjo surengę demonstraci
ją prieš Sovietų Sąjungą. | 
Jie čia, Mandžurijoje, dar
buojasi po globa Japonijos 
ginkluotų spėkų ir provo
kuoja karą prieš darbinin
kų tėvynę.

Japonija Budavos
Daugiau Karo Laivų

TOKIO. — Parlamente 
pranešta, kad valdžia yra 
nusprendus daugiau pinigų 
skirti budavojimui naujų 
karinių laivų. Tam tikslui 
skiriama $143,780,000.

Ubagai Užplūdo New 
Yorką Su Ligomis

NEW YORK. — Miesto 
i Gerovės Taryba raportuoja, 
kad New Yorko gatves lai
ko apgulę didelė armija 
ubagų. Dauguma jų esą 
suėsti visokių ligų, kurio- 

'mis gali užkrėsti kitus žmo- 
• nes. Pav., iš 370 sulaikytų 
i ir tyrinėtų, 150 rasta su pa- 
| vojingomis ligomis, 110 am
žini alkoholikai, 25 opiumo 
naudotojai. Bet šitie uba
gai yra išdavas kapitalisti
nio krizio.

Geras Atsiliepimas į 
“D. Workerio” Vają

Komunistų Partijos orga
no “Daily Workerio” admi
nistracija raportuoja, kad 
vajus už gavimą naujų a- 
rių eina pirmyn sėkmingai. 
Šimtai skaitytojų gaunama 
iš visų distriktų. Manoma, 
kad dešimts tūkstančių nau
jų skaitytojų bus gauta.

Ves Gyvas Paspruko
Iš Bellevue Ligoninės
“Daily Workeriui” rašo 

tūlas darbininkas, kad jis 
Į buvo pakliuvęs į Bellevue 
ligoninę ir paspruko iš ten 
vos gyvas. Jis nuėjęs ligo
ninėn pasiskųsti, kad turi 
šaltį. Jaųi įsakė’ būti dvi 
dienas, o išlaikė dešimt die
nų/' Slaugės, gydytojai ka
mavo, bandydami padaryti 
jį bepročiu, nes jis jiems ne
patinkamai atsakinėjęs į 
klausimus. Pagaliaus tapo 
paleistas, bet su suirusia 
sveikata!

Sovietų Spauda, Visa Liaudis 
Sveikina Partijos Kongresą

MASKVA. — Sovietų Są
jungos spauda — “Pravda”, 
“Izviestija” ir šimtai ma
žesnių laikraščių pašvęsti 
sveikinimui ir analizavimui 
Komunistų Partijos 17-to 
kongreso. “Pravda” pažy
mi, kad Lenino partija lai
mėjo ir laimi /milžiniškas 
kovas už socializmą^ už ko
munizmą. Drg. Stalino va
dovybėje partija ir visa So
vietų Sąjunga drąsiai ir 
augštai neša leninizmo vė
liavą—būdavo ja naują tvar
ką, naują pasaulį.

PRISIRENGIMAS PRIE NACIONALES
BEDARBIU KONVENCIJOS EINA PIR

MYN; TIKIMASIJYAUG DELEGATU
NEW YORK. — Bedar- 

ibių Tarybų Nacionalis Ko- 
•mitetas praneša, kad prisi- 
' rengimai prie nacionalės be- 
I darbių konvencijos, kuri 
įvyks Washingtone vasario 
3 d., eina labai smarkiai. 
Daug mandatų aplaikoma 
nuo darbo unijų ir masinių

JAU SIUNČIA SVEIKINIMUS DIENRAŠČIO 
“LAISVES” SĖRININKŲ SUVAŽIAVIMUI

Neužmirškite, draugai šėrininkai, skaitytojai ir 
šiaip visi darbininkai, kad “Laisvės” suvažiavimas 
įvyks šį sekmadienį, vasario 4 d., Brooklyne. O 
šeštadienį, vasario 3 d., 4 vai. po pietų taip pat 
Brooklyne bus rytinių valstijų lietuvių komunistų 
konferencija. Abu suvažiavimai svarbūs.

Smagu pranešti, kad jau pradėjo plaukti dienraš
čio “Laisvės” šėrininkų suvažiavimui pasveikinimai 
su aukomis. Štai Geo. Stasiukaitis paukojo $25— 
$12.50 bus “Laisvės” suvažiavimo pasveikinimui ir 
$12.50 Lietuvos Komunistų Partijai. G. A. Janušo
nis praneša, kad ALDLD 5 kuopa iš Newark, N. J., 
nutarė pasveikinti suvažiavimą su $10 auka. Gi 
ALDLD 1-ma kuopa Brooklyne taip pat sveikina 
suvažiavimą su $10 auka. New Jersey valstijos jau
nuolių apskritis sveikina suvažiavimą su $1.50 au
ka.

Mes tikimės, kad kaip visos organizacijos, taip visi 
pavieniai draugai, kurie išgali, pasveikins suvažia- 
vima nors su maža auka mūsų darbininkiško dien
raščio palaikymui.

Labai svarbu, kad suvažiavimas būtų skaitlingas. 
Todėl raginame visus šėrininkus iš visur šiame su
važiavime dalyvauti. Suraskite būdus pasiekimui 

, Brooklyno!
Tą pačią dieną vakare įvyks didysis metinis dien

raščio “Laisvės” balius. Ne tik šėrininkus, bet visus 
draugus, visus darbininkus prašome dalyvauti šiame 
baliuje ir pasidarbuoti, kad sutraukus kuodaugiausia 
tokių lietuvių, kurių dienraštis bei plakatai negalėjo 
pasiekti.

Cukraus Darbininkai Rooseveltas Gelbės 
Rengiasi Streikuoti Mendieto Valdžią

HAVANA, Kuba. — Cuk- 
raus pramonės darbininkai 
rengiasi eiti į simpatijos 
streiką, kad padėjus laimė
ti geležinkelių darbinin
kams. Mendieto valdžia 
grūmoja paskelbimu , visų 
streikų nelegališkais. To 
reikalauja Jungtinių Valsti
ją imperialistų interesai, 
kuriems Mendieta pastaty
tas tarnauti.

Paleido 4 Linčininkus
HAZARD, Ky. — Kaip 

spėta, taip išėjo. Suareštuo
ti keturi .linčininkai, nužu
dytoj ai jauno negro, tapo 
paleisti. Paliuosuoti juos iš 
kalėjimo įsakė teisėjas 
Gross.

SUDEGĖ AUTOMOBILIUI
READING, Pa. — Nelai

mei ištikus ir automobiliui 
sudegus, žuvo Gensigner ir 
Fager, abudu jaunuoliai.

' darbininkų o r g a n i zacijų. 
Beveik visur bedarbių tary
bos yra išrinkę delegatus. 
Iki šiol gauta mandatai iš 
trijų dešimtų valstijų. Vi
sa eilė Amerikos Darbo Fe
deracijos unijų yra išrinkę 
delegatus. Atstovus siun
čia visos revoliucinės unijos.

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia nutarė tuo- 
jaus pasiųsti Kubon už du 
milionu dolerių maisto. Tai 
tiesioginė parama Mendieto 
valdžiai, kurią Washingto- 
nas pripažino. Mano, kad 
su duonos pluta nuramins 
darbininkų judėjimą prieš 
Wall Stryto bankierių su
kurtą valdžią.

NUSIŠOVĖ ŠAUTUVU

SOUTH FARMINGDALE, 
L.I.—Tūlo Henry Leder, 65 
metu amžiaus, lavonas ras- 
tas lauke ir prie jo medžio
klinis šautuvas. Kulka su
varyta į galvą.

Frankfort, Ky. — Farme- 
riai sudarė džiūrę ir nutai
sė sušaudymui penkių metų 
senumo policinį šunį, kuris 
avis gaudydavo ir pjaudavo. 
Nuosprendis . tuojaus išpil
dytas.

Sugriuvo Francijos 
Grafteriy Kabinetas

PARYŽIUS. — Premjero 
Chau temps kabinetas rezig
navo. Tapo atidengta, kad 
Savitskio banko vagystėje 
įvelta eilė kabineto nariu. 
Liaudis demonstravo ir rei
kalavo, kad vagys iš val
džios būtų prašalinti.

Austrija Siūlo Vokietijai j
“Taiką” i

VIENA.—Per kunigaikš
tį Starhemberg, fašistų va
dą, Austrijos valdžia siū
lanti Vokietijos fašistams 
taiką. Austrija prižadan
ti užsienio politikoje visur 
palaikyti Vokietiją, jeigu 
Hitlerio valdžia nebekovotų 
už Austrijos prijungimą 
prie Vokietijos. Fašistų 
vadas siūlo, kad Hitleris 
raštiškai pripažintų Austri
jos nepriklausomybę. Lau
kiama nuo Hitlerio valdžios 
atsakymo.

Nepavyko Rinkimuose, 
Bandė Apiplėšt Banką

WINSLOW, Ariz. — čia 
suareštuotas ponas Dili- 
worth Sumpter, Socialistų 
Partijos kandidatas į kong
resą. Policija sako, kad jis 
prisipažino bandęs apvogti 
First National Bank nakties 
laiku, kuomet nebuvo iš
rinktas į kongresą. Tapęs 
suareštuotas kasant tunelį į 
banka! c
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Religiniam Kare Žūsta 
Nekalti Žmonės

NAIROBI, Afrika. — Be- 
siveržimas k r i k š č ioniškų 
misionierių ir bandymas iš
plėšti iš vietos gyventojų jų 
religiją, pagimdo žiaurių 
skerdynių. Vietos gyvento
jai mato, kad po krikščio
nybės skraiste užsienio im
perialistai neša jiems iš
naudojimą ir priespaudą. 
Tuo būdu jie laiks nuo lai
ko pasipriešina. Sausio 28 
d. čionai tapo užpulti du 
krikščioniu kaimai ir sude
ginti. Septyni vietos žmo
nės, kurie buvo atversti prie 
krikščionybės, tapo nužudy
ti, kaipo atstovai misionie
rių iš užsienio. Misionieriai 
patys, pasislėpė.

Kaliniai Buvo Sukilę
JACKSON, Ky.—Breath- 

itt pavieto kalėjime sukilo 
37 kaliniai, išvertė šildytu
vus, išlaužė paipas, ištaškė 
langus ir t. t. Bet pabėgi
mas nepavyko ir visi kali
niai tapo suimti ir uždaryti 
į kameras.

i
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“Dirbkime Geriau, kad Mes Taptume 
Pasaulio Proletariato Urmininkais Del 
Socializmo Laimėjimo Mūsų Žemėje ir 
Visame Pasauly j,” Pasakė Drg. Stalinas

MASKVA.—Sausio 28- d. 
pasakė istorinę prakalbą 
draugas Stalinas, Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos kongrese. Kalbėjo per 
keturias valandas. Parti
jos delegatai karščiausiai 
sveikino komunistų vado iš
sireiškimus. Tai drg. Sta
lino patiektas Partijos Cen- 
tralinio Komiteto rajfortas 
kongresui.

Drg. Stalinas nurodė, kad 
socialistinės kūrybos darbas 
Sovietų Sąjungoje maršuo- 
ja pirmyn, nugalėdamas vi
sus keblumus. Komunizmas 
maršuoja pirmyn, komuniz
mas gyvuoja!

Drg. Stalinas pabriežė, 
kad fašizmas neišrišo pama
tinių klausimų, negali išgel
bėti kapitalizmo. Buržua
zija desperacijoje ir j ieško 
išeities kruvinam fašizme ir 
naujuose karuose. Jis nu
rodė, kad prasideda gadynė

LABAI SĖKMINGA BUVO PIRMOJI SOVIETU 
SĄJUNGOS DRAUGU KONVENCIJA

NEW YORK. — Nebuvo 
tikėtasi, kad tokia didelė 
bus pirma Sovietų Sąjungos 
Draugų konvencija. Dalyva
vo 1,100 delegatų net iš 30 
valstijų. Atstovai buvo nuo 
įvairių darbininkiškų orga
nizacijų, draugijų, kliubų, 
unijų. Nemažai buvo at
stovų ir nuo liberališkų or
ganizacijų. Svarbu, kad 
konvencijoj buvo atstovauta 
apie šimtas Amerikos Dar
bo Federacijos unijų. Įdo
mu ir tas, kad konvencijoj

IŠ LIETUVOS
GUDRUS CUKRAUS

PIRKLYS

Vienas Kauno prekybi
ninkas “Lietūky” nusipirko 
1 maišą cukraus. Gavęs 
kvitą eidamas sandėliu cuk
raus atsiimti jis prirašė nu
lį ir gavo 10 maišų cukraus. 
Gal taip būtų ir palikę, bet 
nuvežęs cukrų į Daukšos 
gatvę pradėjo pardavinėti 
žemiau urminės kainos. 
Prekybininkai sus įjaudino 
nauju konkurentu ir krei
pės į “Lietūkį” kodėl jis ke
liąs paniką cukraus rinko
je. Suklastojimas tuojau 
buvo išaiškintas.

PANEVĖŽYS. — Gruo
džio 13 d. padarius kratą 
Salmanavičiaus bute, Duo
nelaičio 11 nr., buvo suim- 

naujų karų ir revoliucijų. 
Imperialistai apsiginklavę, 
pjaunasi tarp savęs už pa
saulio persidalinimą, bet vi
sų pirma jie trokšta sunai
kinimo darbininkų tėvynės 
Sovietų Sąjungos.

Kongreso delegatai šauk
smu sveikino, kuomet drg. 
Stalinas šaukė į pasaulio 
imperialistus: “Savo kiau
lišku snukiu nekiškite i mū
sų bulvių daržą!” Tai pa
sarga Japonijos ir kitų 
kraštų plėšikams, kad jie 
nedrįstu savo nagus kišti 
prie darbininkų tėvynės, nes 
ta tėvynė, vadovybėje galin
gos Lenino partijos, yra pri
sirengus atremti. “Mes esa
me pasirengę atsakyti smū
giu į smūgį”, sakė d. Sali
nas.

(Sekite “Laisvės” špaltas. 
Ši d. Stalino labai svarbi 
prakalba bus plačiau pa
duota.) 

buvo nemažai socialistų dar
bininkų, nežiūrint to, kad 
Socialistų Partijos komite
tas griežtai uždraudė na
riams ir lokalams dalyvau
ti. “Yra daug Socialistų 
Partijos narių”, pareiškė 
Katherine Lewis, socialistų 
atstovė iš Holyoke, Mass., 
“kurie sąžiniškai stoja už 
Sovietų Sąjungos gynimą, 
sąžiniškai pasirengę daryti 
viską, kad apginti Sovietų 
Sąjungą nuo imperialisti
nių valstybių užpuolimo.” 

, ta Joana Salmanavičienė, 
' kuri laikė slaptą mokyklą ir 
įmokė vaikus iš uždraustų 
1 vadovėlių. Komen dantas 
Salmanavičienę nubaudė 
1,000 litų pabaudos arba 2 
mėn. kalėjimo. Tą pačią 
dieną pabauda buvo suma
žinta ir Salmanavičienė iš 
kalėjimo paleista. Mokyk
la uždaryta.

Smulkieji N. J. Biznieriai
Maršuos į Trentoną

CAMDEN, N . J.—Šio 
miesto ir kitu N. J. miestų 
smulkūs biznieriai žada at
einantį antradienį traukti* į 
Trentoną ir kovoti prieš 
bandymą pravesti “sales 
tax” įstatymą. Ten jie su
rengsią didelę demonstraci
ją. Prie jų žada prisidėti 
darbininkai.
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Aštuntoji Komunistą 
Partijos Konvencija

(Cėritro Komiteto Pareiškimas;
Suglaustas Vertimas)

Aštuntoji Nacionalė AJVKP konvenci
ja .yra šaukiama Clevelande, ’ Ohio, ba
landžio mėn. 3 dieną, 1934, ir tęs savo 
posėdžius, iki išspręs visus klausimus.

Po to, kaip įvyko septintoji konvencija, 
pasireiškė gilių permainų pasaulyj ir 
Jungtinėse Valstijose. Tolydžio plačių 
permainų įvyko gyvenime1 ir augime re
voliucinio judėjimo tarpe Amerikos dar
bininkų.

Mūsų septintoji konvencija 1930 me
tais užtvirtino Partijos galutiną #atme: 
timą Lovestono grupės oportunistinės li
nijos, kurios greitas išsigimimas į juo
džiausią renegatystės formą atatiko grei
tam gilėjimui kapitalizmo krizio. Nepa
liaujama savo kova už leninistinę liniją 
su dešiniaisiais oportunistais ir trockis- 
tais kont-revoliucionieriais, mūsų Parti
ja nugalėjo ir izoliavo šituos darbininkų 
klasės priešus. Partija pastatyta kely
je linkui pasidarymo masine partija, ku
ri organizuoja ir vadovauja augančiam 
judėjimui Amerikos darbininkų prieš ka- 
tastrofingas krizio sąlygas. Vadovau
jant Komunistų Internacionalui, pade-, 
dant mūsų didžiajam vadui, draugui 
Stalinui, mūsų Partija pajėgė organizuo
ti ir vadovauti svarbiausius masinius 
darbininku streikus Hooverio administ
racijos pabaigoje ir paskui kovojančius 
prieš darb. algų kapojimus.

Mūsų Partijos darbui dėka, padėta pa
grindas nepriklausomam darbo unijų ju
dėjimui, vadovybėje Darbo Unijų Vieny
bės Lygos, su virš 100,000 narių, ir di
deliu narių skaičiumi nepriklausomose 
unijose, kurios dar neįstojo į DUVL. šis 
žygis sukėlė naują bruzdėjimo bangą 
ADF viduje prieš jos viršininkų padidin
tas išdavybes.

Mūsų Partijos darbas tarpe bedarbių, 
pradedant su istorinėmis demonstracijo
mis kovo mėn. 6,1930, atžymėtas didžiau
siais baduolių maršavimais 1931 ir 1932 
metais, sukūrimu po visą šalį Bedarbių 
Tarybų, etc, buvo didžiausiu veiksniu, iš
kovojusiu duoti bedarbiams pašalpas ir 
privertusiu ADF liautis kovojus prieš 
bedarbėje apdraudą, taip jau mūsų tasai 
darbas suvienijo dirbančius su bedar
biais darbininkais.

Mūsų Partija pažadino milionus pa
vergtų negrų kovai už tautinį pasiliuo- 
sajvimą, veikiant bendrai su baltais dar
bininkais.

Šitie yra tiktai keli vaisiai teisingos 
leninistinės linijos, kurią nutiesė septin
toji mūsų Partijos konvencija. t

Mūsų Partija sukonsolidavo komunis
tines pajėgas. J. V. Septintos Konven- 
cijbs metu mūsų Partija turėjo 7,000 
narių, palaidai suorganizuotų ir dar viš 
tebekenčiančių nuo oportunistinių Love
stono nuodų. Dabar gi, artinantis Aš
tuntai Konvencijai, mes turime 23,000 
duokles mokančius narius, kurių vis di- 
dę$nę proporciją sudaro čiagimiai ir ne
grai darbininkai, dirbą pamatinėse pra- 
irionėse.

Šitie pasiekimai yra stiprus pagrindas 
prisirliošimui prie mūsų Aštuntosios 
Konvencijos.

’Busimoji konvencija susirinks laiku, 
kuomet ekonominis krizis pereina į pa
saulinį revoliucinį krizį. Nepaprasti 
klausimai stovi priešakyje mūsų Parti
jos. Klausimai, kaip suorganizuoti ir va-

dovauti kovas už kasdieninius nubiednin- 
tų milionų darbininkų ir darbo žmonių 
masių, reikalus, kaip išvystyti tąsias ko
vas į sąmoningą masinę kovą, kovą prieš 
fašizaciją ir karą, už darbininkų revo
liucinę valdžią, už revoliucinį krizio iš
rišimą.

Šviesoje šitų uždavinių, aišku, kad mū
sų Partija velkasi paskui įvykius. Užda
vinys, kaip įsodinti Partiją stipriai tarpe 

i dirbančiųjų pamatinėse pramonėse Ame- 
; rikos darbininkų masių, pastatyti ją prie

šakyje milionų darbininkų—šis uždavi- 
1 nys buvo iškeltas prieš Partiją Atviram 

•j Laiške, kuris buvo priimtas Nepaprasto- 
i je Partijos Konferencijoje. Tryliktasis 

Komunistų/ Internacionalo Veikiančiojo 
Komiteto plenumas nutiesė tvirtą pa
grindą tolimesnei mūsų Partijos žygiuo- 

' tek
Aštuntoji Konvencija turi atidaryti 

naują sprendžiamos žygiuotės laikotar
pį linkui įsteigimo masinės Komunistų 
Partijos, pasiremiant tvirtu pagrindu, 

! kuris jau yra nutiestas.
Aštuntosios Konvencijos dienotvarkis

Į yra sekamas:
i 1. Kova prieš karą ir fašizmą, ir už 

revoliucinį krizio išrišimą.
2. Ekonomines kovos ir subudavojimas

■ darbo unijų judėjimo, pagrįsto klasių 
kova.

3. Partijos uždaviniai patraukimui sa- 
! vo pusėn jaunimo.

4. Septintasis pasaulinis Komunistų In
ternacionalo kongresas.

5. Išrinkimas Centro Komiteto.
Partijos Centro Komitetas skelbia, jog 

į 60 dienų diskusijų laikotarpis jau atida
rytas visose Partijos vienetose ir komi-

■ tetuose prisiruošimui prie rinkimų kon
vencijos delegatų ir panaujinimui visos 
Partijos vadovybės, pradedant nuo kuo
pelių biurų iki Centro Komiteto.

Diskusijų tvarka: laike pirmųjų 30 die
nų—13-to plenumo teziai ir Atviro Laiš
ko Partijai, bei jų pritaikymas prie mū
sų konkrečių uždavinių. Laike kitų 30. 
dienų bus diskusuojama rezoliucija kon- 

, vencijai, kuri bus patiekta vasario 17 d.
Distriktų konvencijos įvyks kovo 24 ar

ba kovo 31 dd.
Pilnas ir laisvos diskusijos turi būti 

užtikrintos kiekvienoj Partijos kuopelėj. 
Diskusijas turi vadovauti Partijos ko
mitetai, bet nei jokis komitetas neturi 
teisės išleisti varžančių įsakymų kuope
lėms arba konvencijoms reikale jų rin
kimų arba nuosprendžių, padarytų dis
kusijų pasekmėmis.

Rinkimai turi būti daromi sekamai:
Kuopos (vienetai) renka vieną delega

tą nuo penkių narių į sekcijos konferen
ciją (Ten, kur sekcijos didelės, tai distrik
tų komitetai gali pakeisti, padidindami 
tą skaičių narių).

Sekcijos konferencija renka po vieną 
delegatą nuo 25 narių į distrikto kon
venciją.

Distrikto konvencija renka po vieną 
delgatą nuo 100 narių į nacionalę 
venciją.

. Kiekviena darbo įmonėj kuopelė 
teisę būti atstovaujama distrikto ! 
vencijoj, nepaisant kiek ji turi narių.

Narių skaičius sprendžiamas sulyg 
duoklių mokėjimais gruodžio ir sausio 
'įpėn^siąis. •_ 1

Kiekvienas Partijos narys, kuris įsto
jo jon prieš sausio mėn. 1 dą turi turėti 
savo knygutėje konvencijos assesmentų 

. štampą. > . :
Delegacijos sudėtis: visur turi būti di

džiuma fabrikų darbininkai, ypačiai iš 
pamatinių pramonių — plieno, metalo, 
mainų, geležinkelių, automobilių, teks
tilės, marininkų; taipjau partijiečiai iš 
ADF, revoliucinių unijų ir nepriklauso
mųjų unijų; masiniai vadai- iš bedarbių 
judėjimo.

Taipjau masinių organizacijų frater- 
naliai delegatai bus įsileidžiami į visas 
konvencijas, bet jų lėšų padengimas pa
silieka pačiom organizacijom.

Distriktų komitetai paskiria mažas 
komisijas, kurios' tvarko Visus rinkimų 
reikalus.

kon

turi 
kon-

m
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Tikslas konvencijos diskusijų ii1 rin
kimų turi būti: išsiaiškinti uždavinius, 
kaip pravesti gyveniman 13-to Plenumo 
Tezius ir Atvirą Laišką, pakelti augštes- 
niam politiniam laipsnyj narių žinoji
mą, sustiprinti ypačiai žemesniasias or
ganizacijas, kuopas ir sekcijas; pagerin
ti darbo unijose ir bedarbių tarpe mūsų 
veikimą; pagerinti Partijos -kadrus,

» V » • ' . | « t t * • > L t 1 ♦

įtraukiant ’į juos tuos narius, kurie pasi
žymėjo masiniam jucįėjiine; ■ pašalinti 
bent kokius likučius renegatų įtakos iš 
tarpo mažiau politiniai prasilavinusių na
rių; pakelti į augštesnį laipsnį kovą su 
oportunizmu ir visą Partiją pakreipti į 
bolševikišką masinį darbą.

WM. Z. FOSTER, Pirmininkas 
EARL BROWDER, Sekretorius.

Tolimieji Rytai-Sov. Sąjungos Tvirtuma

viai kovoja už socialistinį 
mūsų kraštą.

Auga pas mus darbininkų 
klasės armija, auga ir mie
stai. 'Štai Chabarovskas, 
mūsų krašto centras, dar 
1928 metais turėjo 54,000 
gyventojų, o dabar turi virš 
100,000. Ocha ant Sachali-

Sovietų Centro Komitete t šiauriečiai ir t.t.—visi akty- 
pasakė Tolimųjų Rytų dele
gatas draugas Krutovs se
kamą prakalbą:

Ant, rubežiaus su Japoni
ja, Korėja ir Mandžurija 
yra Sovietų Sąjungos Toli
mųjų Rytų kraštas. Tai so
cialistinė drūtvietė ant Ra
miojo vandenyno kranto.
Tas kraštas 5 metus vėliau, no, 1928-metais turėjo vos 
kaip kiti, įtrauktas į Sovietų 600 gyventojų, o dabar jau 
Sąjungos socialistinį būda- 25,000 gyventojų miestas, 
vojimą. Vietos Sovietai — 
organai proletariato dikta- j 
tūros gavo 12 nuoš SSSR i ’ 
teritorijos į savo rankas po | 
nugalėjimo baltagvardiečių ' 

i ir imperialistų su silpna ir 
! dar sugriauta gamyba. Per I 
i 11 metų mes, po vadovyste! 
; Komunistų Partijos perkei- j 
itėme krašto veidą. Vien tiki 
'bėgyje pirmojo Penkių Me-| 
Itų Plano pamatinis kapita- 
! las išaugo net 4 kartus, 
į Žvejojimo industrija iš men
kutės išplėsta į galingą, ku
ri turi desčtkus fabrikų ir

! dirbtuvių žuvų apvalymui ir 
j konservavimui, o žvejojimo 
laivynas turi šimtus gerai 
įrengtų laivų.

, Žemės ūkis prie augštos 
technikos ir aprūpinimo 
kombainomis, i š p 1 ė t i mas 
kolchozų ir sovietinių , ūkių, 
aprūpinimas jų traktoriais 
ir kitomis mašinomis paver-. ‘ 
tė mūsų kraštą į žaliadaik- 
čių ir javų bazę. Dabar pas 
mus užima augštą vietą ry
žiai, kviečiai ir kultūriniai 
pasėliai.

Pirmame penkmetyje an
glies gaminimas paaugo 3 
kartus, suorganizuota 55 
traktorių stotys, 51 sovieti
nis ūkis, 1,252 kolchozai, 
kas apima 85 nuošimčius vi
sos apdirbamos žemės.

Tokiu būdu ten, kur prie 
carizmo buvo vien karinės i 
kazermės, prie Sovietų vai-! 

j džios budavojamas socializ-i
Socializmo budavoji- į ]itikai įdflkugi j ijos ka. 
pamatiniai

perstąt£ por| pdvcsik^lų. Pihnap 
paveiksiąs vaizdavo* revoliucijos 
laike darbininkų sukilimą 
prieš carą. Antras paveiks
las vaizdavo caro nuvertimą 
nuo sosto po Lenino vadovy
be.

šių 
buvo 
ley.

id

dyti taiką ir mūsų ramų Į 
darb a. 

*• i

Darbininkų klasė ir kol-
chozninkai, vadovystėje Ko
munistų Partijos ir jos pri
tyrusio vado draugo Stali
no, gins Sovietų Sąjungą iki 
paskutinio kraujo lašo.

Aprūpinta su dar didesne
atyda ii; .dirbančiųjų meile 
mūsų Raudonoji Armija ir 
Raudonasis Laivynas paro
dys visam pasauliui, kam jie 
yra ir ką jie gali.

D. M. š.
((Iš Travdos”)

paveikslų sumanytoja 
jaunuolė Aldona Shal- 
Susirinkimo pirmininkė 

Savia Schechter perstatė 
i jaunuolį F. Machala, kuris iš- 
j aiškino paveikslo reikšmę. .

Aukų parengime surinkta 
$33.35. Prie to buvo imama 
po 10 centų įžangos, tai rei
kia pasakyti, kad aukos buvo 
gana duosningos. Visiems au
kavusiems tariame ačiū.

Kom. Rep.

PATERSON, N. J.

mas. 
mas 
priešrevoliucinį darbininkų 
darbo sugebėjimą.
tiniai 7' 
mažumų pavergimą.
laikais buvusi katorgos vie
ta—Sachalinas dabar pa
verstas į ‘ pramoninę salą, 
kuri teikia Sovietų Sąjun
gai aliejų, anglį, medžius, 
žuvis ir t. t. Tolimoji Kam- 
čatka, dabar jau ne ta; ten 
mes pagaminame 43 nuoš. 
jūrinių produktų—žuvų ir 
t.t. Ten yra visa eilė žuvų

Partija ir Sovietai davė 
Į ir duoda Tolimiems Ry- 
| tams geriausius kadrus. 
Mes gavome ir gauname iš 

; Sovietų Sąjungos centro in
žinierius, technikus, lavin- 

i tus darbininkus ir t. t. Kra
pšto gyventojų skaičius, pa 
‘lyginus su 1917 metais, jau 
i du kartus paaugo, 
i

Sovietų valdžios ir Ko
munistų Partijos priimtas 
tarimas pagal iniciatyvą 
drg. Stalino, kad pagreitin
ti Tolimųjų Rytų apgyven
dinimą labai sveikinamas ir 
naudingas. Mums, dar reikia 
daug lavintų spėkų... Mes 
paversime savo kraštą į ga
lingą socializmo centrą. Tą 
valdžios ir partijos nutari
mą sveikina ne vien Tolimų 
Rytų SSSR gyventojai, bet 
net Korėjos ir Chinijos dar
bininkai. ..

Aš dar noriu apsistoti ant 
vieno klausimo. Draugai 
Čubar ir černiakov. nurodė 
į tą pavojų, kuris grūmoja 
iš vakarų. Aš negaliu' ne
apsistoti apie karo pavojų 
iš rytų pusės. Drg. Moloto
vas labai teisingai formula
vo Sovietų Sąjungos politi
ką Tolimuose Rytuose, jis 
sakė: “Mūsų politika Ton

iniuose Rytuose ir mūsų at- 
jsinešimas į rytų kaimynus 
i išplaukia iš taikos interesų, 
i atkreiptas del sutvirtinimo 
i taikos.” Priešingai šiai 
i Sovietų Sąjungos taikos po-

Pama-

rinė klika barškina .gink
lais. Jai tame aktyviai 
gelbsti niekšiški likučiai ru-

likvidavome tautų gų baltagvardiečių> suradu.
Caro siu sau prieglaudą Mandžū- 

J rijoje. Bet baltagvardiečiai, 
y1" j taip pat kaip ir Japonijos 

imperialistai, negali supras
ti vieno, kad Sovietų Sąjun
gos Tolimi Rytai—tai ne ca- 
ristinės Rusijos kraštas. 
Dabar Tolįiųųjų Rytų kraš
tas savo teritorijoje turi 
plačius sluogsnius darbinin
kų ir kolchozninkų,' kurie

kenavimo ir kailių apdirbi- atsidavę tik goyie’tų val.
. _ Pi^noiija pa- j-— jr gjns ^k Sovietų va]_m o fabriku. .

virto į Tolimųjų Rytų cent
ra anglies, medžio, žuvų, 
metalo ir mes susirišę .su
Sovietų Sąjunga dviem gelž-
keliajs u- jūrų keliais su uz- mija h. Raudonasis Laivy-
sleniU- mas. Raudonosios Armijos

Tolimuose Rytuose yra 88 dalis jau sugebėjo nelabai 
skirtingos tautos: ukrainie- senoje 
čiai, korėjiečiai, chiniečiai, priešams, ką reiškia sųar-

džią. Mūsų krašte yra vie
na iš geriausių Raudonosios 
Armijos dalių — Specialė

praeityje įrodyti

BINGHAMTON, N. Y.

Gruodžio 17 dieną AIiDLD. 
84 kuopa laikė susirinkimą, 
šiame susirinkime Išrinkta 
nauja valdyba del sekančių 
metų.

Organizatorium *P. Malinau
skas, prot. raštininkas — F. 
Buslevičius. fin.
J. Matačiunas, 
Bimbienė.

Kuopa turėjo
karuškas, kurios gerai pavy
ko. Komisija gerai pasidar-

Daugiausia kredito

raštininkas— 
kasierius—S.

surengusi vaLenino Mirties Paminėjimo

Sausio 21 dieną, Lietuvių 
Svetainėje, įvyko masinis pa- bavo. 
rengimas Lenino mirties pa-j priklauso d. J. Lipševičiui. Ji

sai daugiausia pardavė tikie- 
tm Pelno nuo parengimo 
liks apie $30.

Dabar kitą parengimą ren
gia jaunuoliai, šitas paren
gimas Įvyks vasario 10 dieną, 
62 Lafayette St. Tai bus pir
mas balius LDS. 151 kuopos. 
Visų darbininkų pareiga at
silankyti ir paremti šį paren
gimą. Tai' reikės padėt jau
nuoliams 
Jaunuolių 
na kuopa, 
gelbėti.

Jaunuolių kuopa jau turi 
išdirbus ir koncertui planus.

li

minėjimui. Parengimas buvo 
sėkmingas, žmonių prisirinko 
daug, pilna svetainė, apie 500. 

Kalbėjo draugas M. R. 
Johnson (negras) iš Buffalo. 
Nėra abejonės, kad kalbėtoju 
visi susirinkę buvo pasitenki
nę.

Muzikalę dalį programos 
pildė sekami mėgėjai: Pionie
riai ir Jaunų Komunistų Ly
gos grupė sudainavo Interna
cionalą. Paskiaus Pionierių 
Grupė sudainavo keletą dainų 
—jiems vadovavo pienierė 01- 

, ga Panikovvska. Pianu paly
dėjo Olga Tababa—Jaunų
Komunistų Lygos narė. Dai-^jie veikia energingai ir gerai, 
navo St. ........................................................................ ’
nu akompanavo Olga 

i kowska. Dainavimas 
1 

J kai patiko. Paskiaus 
i Panikowska atliko piano solo. 
| Koncertinę programą užbaigė 
! Jaunų Pionierių ir Jaunų Ko
munistų Lygos Grupė, kuri

Vaineikis, jam pia- 
Pani- 
publi- 
Olga

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. I

Telephone: Humboldt 2-7964

veikti ir stiprėti, 
kuopa dar .yra jau-

Tad jai reikia pa-

o su mūsų pagelba dar geriau 
galės veikti.

Beje, dar vieną naują narį 
gavome Į ALDLD. kuopą. Tai 
reiškia, kad narių galima gau
ti, jei tik dirbama.

J. Matačiunas.

DARBININKU 
SVEIKATA &

NOSYS IR GERKLĖ 
SKREPLIUOJA

Duokit iT man atsakymą 
mūsų “Laisvę”, 
metų amžiaus.
gydytoją nuo nosies ir gerklės

Aš esu
Buvau pas

ilgai pasilaiko. Bet vistick ir 
j tokia supainiota sloga išgana- 

perjbyt galima>
Kad toji kroninė sloga 

/greičiau pereitų, svarbu, 
Drauge, ne vien tik kokie špri-

• cavimai, plovimai, bet da svar- 
Sakė, kad turiu sainus trobe-1 biaus viso organizmo sveiku- 
lį nosyse. Davinėjo visokių mas. Čia Jums daugiausia ge- 

ale nieko!1’0 padarys higijeniškas užsi- 
Turiu išvieno šnyp- i laikymas visame kame. Gc- 

j ras, nesugadintas, šviežias 
Daugiau daržovių ir 

suteikia kraujo 
tatai ir

l liekarstų špricuot,
! nealpino. '
! šti ir šnypšti nosį ir visada ro
dos, kad yra pilna. Jr gerklėn maistas, 
visada turiu traukti ir nieko vaisių, kas 

! skysčiams šarmų, o 
slogas padeda prašalinti. Var
tokite kasdieną po porą kvor
tų limonado: citrinos sunkos į 
vandenį, užšaldytą medum, ar
ba Grandma’s molass3s, arba 
ruduoju cukrum.

Maudynės, gilus kvėpavi- 
Ir gerklė i mas, saulės šviesa, pasivaikš-

i neįtraukiu. Snarglys yra kai Į
■ kada skystas, o kai kada loc 
! kiaušinio baltymas, ir lipnus 
I labai. Kai traukiu į gerklę,tai 
Į turiu ryt, tai tada ir kosulys 
! ima taip, loc būtų dušnumas, 
kad ir kvapo mažą. Dirbu 
mainoj prie dulkių, ale man, 
nieko neiškadija.
man jau ilgai taip yra, kaip! čiojimai ii- kitos fizinės prie- 
aprašyta. •: monės bus Jums naudom Im-

ATSAKYMAS ; kite iodo ir žuvy aliejaus, žu-
■ vų aliejaus būtinai. lai pri- 

Abejoju, Drauge, kai sakot.'duoda atsparumo kvėpavimo 
būk Jums dulkes nieko neken
kia. Ir, dulkės ir gazai yra 
pati svarbioji slogų priežastis, 
slogų nosyse ir gerklėje, žino- 
noma. gali būti, kad Jums 
toji įsisenėjusi sloga yra ir 
veido kaulų tuštumoje (“si
nus”). Tada abelnai sloga

organams ir geriau katarą 
prašalina. Gerklę ir nosis 
plaukite druskos ir sodčs skie
diniu. Galite teplioti taipgi 
iodo ir glicerinos mišiniu per
pus. Tepliokite gerklę ir j no
sy skylutes, po kartą kas die
na.
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Kaip Menas Gimė
/l. l/unačarskis.

Šitas Lunačarskio raštas yra jau gana se
nai parašytas. Nuo to laiko kaip kas ir. pa
sikeitė meno veikime. Tačiaus šis rašinys 
ir dabar turi didelę vertę mūsų menininkams 
ir ska tytojams abelnai. Vertimas į lietuvių 
kalba šio rašinio 
num. 4, 1926 metais.

Plačia žodžio prasme 
kiekvieną su ge b ė j imą. 
cūzai tikrąjį meną, arba dailę, vadina 
liuoju menu.” 
jo dalys: 
chitektūn 
lūs. nes pati didžioji meno dalis yra po
ezija; negalima užmiršt ir tokio, kaip—te
atras ir šokiai. Bet čia dar ne galas: labai 

. įdomus yra šlifavimo, keramikos*), rakandų 
menas. ..

Palauk, palauk, tars skaitytojas: tu vėl 
išplėti meno sąvoką ir įterpi įvairius amatus.

Taip ir reikia. Tarp amato ir meno nėra 
prarajos**).

Kiekvieno meno pagrindas—amatas, ir 
kiekvienas amatninkas turėtų būti tikras 
menininkas. Dar daugiau: žmogus gali pa
daryti kokio nors dievo statulą, bet ji pasi
liks tačiaus amatninko dirbiniu, be to, men
ku, kenksmingu, o ne naudingu; o kitas gali 
pasiūti batus taip, kad bus jie tikras artistiš
kas kūrinys.

čia pasistenkim suprasti.
Dailiuoju menu vadinam dažnai laisvąjį 

meną statydami prieš pramonės darbą, o vi- 
durin įterpdami artistišką pramonę.

Kur skirtumas?
Visa, ką žmogus dirba, kam jis leidžia lai

ką ir eikvoja energiją, dirbama kokiu nors 
reikalu. Visą eilę reikalų padiktuoja pats 
gyvenimas, save palaikydamas ir plėtoda- 
masis.

yra žurnalo “Kultūra,” 
RED.

menu vadiname 
Vokiečiai ir pran- 

dai-
a prastai, turima galvoj 4 

muzika, tapyba, skulptūra ir ar- 
Bet .šis dalymas ne visai tiks-

Maistas, drapanos, butas, kuras, ginklai, 
įrankiai ir tt. reikalingi gyvent. Jei žmo
gus ką pagamina tik sau pragyvent—tai jis 
amatninkas. gamintojas, ir kalbėt apie dai
lųjį meną čia netenka, čia gali būt ir me
no, bet juo eis tik geras atlikimas, kada 
trumpiausiu laiku žmogus daug padaro ma
ža pavargdamas ir mažiausia medžiagos 
suvartodamas. Menas čia apsireikš tik pa
gamintų daiktu gerumu ir tvirtumu. Čia vi
sai ne laisvasis menas, ne dailusis menas.

Bet štaį pavyzdžiui, žmogus padaro puo
dą valgiui virti. Jis padare puodą, nulip
dė, išdegė jį ir tt.

Rodos, jau viskas baigta, bet jis—ir tai 
darė net tamsiausi laukiniai arba mūsų pro- 
4ėviai kultūrai auštant—dar pagražina puo
dą: pav., ritmiškai (t. y. vienodais tarpe
liais) įbrėžia kurios nors spalvos brūkšnelių 
arba padaro dėmių.

Valgis, kurs bus puode verdamas, nuo to 
papuošimo gardesnis nepaliks. Bet jei pa
puošimas netenkintų kurio nors žmogaus 
reikalo, jis to necdarytų. Matyt, patenkinus 
pirmaeilius gyvenimo reikalavimus, kyla ki
tų, naujų. /

Taip, žmogus gyvena ne tik gyvent, bet 
ir gėrėtis, džiaugtis gyvenimu.

t Gamta—gyvulių rūšių tobulinimos proce
su, kai išlieka gyvi geriau prisitaiką prie 
gyvenimo gyvuliai—suteikė, kas kart lais
vai, plačiai organizmui pasireiškiant, gėrio 

’ jausmą. Rūšies palaikymo interesuose glū
di didžiausia kiekvieno organizmo jėga, in- 
tensingiausias jo veikimas.

Organizmas yra komplikuota mažina, 
kuri kenčia, kai ji arba kuri jos dalis visai 
nebedirba arba dirba pamažu ir nesutarti- 
nai, trukdydama kitoms dalims. Atvirkš
čiai, kiekvienas organas, kai jis pilnai gyve- 

. na, smagiai dirba ir, be to, taip, kaip jis turi 
dirbti,—suteikia mums smagaus, malonaus 
jausmo, žmogus trokšta to malonumo, lin
kęs būt gyvas, nori savo gyvenimą intensin- 
giausią padaryti. Monotoniškas, apmiręs 
ekzistavimas jam lieka nuobodus, o nuobo
dulys gali taip pat kankinti kaip alkis.

Taigi, žmogus nudirba daug įvairaus dar
bo. norėdamas suteikt savo gyyenipfui dau
giau niuansų, pakelti jį, praturtinti savo 
jausmus, puošti viską aplink, štai ši žmo
gaus veikla yra meninė veikla.

No kiekvienas gyvenimo sukomplikavimas 
ir pastipri iimas yra jo pagražinimas. Kai 
mes turim ilgi.' judėti, daug ką įsidėmet, 
mąstyti, mes j) a vargstam, o kai maža—nuo-

*) Molio dirbiniai.
♦*) Prancūziškai: l’art—menas, artisan—amatnin- 

kas.

boduliu sergame. Sakyčiau turime jieškoti 
vidurio. • . * •

—Tai ne visai teisinga. Ne, žmogus trokš
ta kuo daugiausia įspūdžių ir pergyvenimų. 
Niekados nebus pasiektos čia ribos. Kaip gi 
išvengti per didelio pavargimo?

Netvarkingų įspūdžių žmogus neįveikia 
pagauti, palyginti daug, nes kyla triukšmas, 
pavargsta, galva sukas. Priešingai, tvarkin
gų, organizuotų įspūdžių žmogus pagauna 
labai daug, galima sakyt, be galo daug.

Ir štai visas dailusis menas virsta teikimu 
žmonėms tvarkinga eile įspūdžių, ir tam tik
ra sąmonės energijos suma, žiūrėtojo ar 
klausytojo išeikvota, yra atlyginama daugy
be įspūdžių.

Įsigilinkim labiau į šią tezę ir patikrinkim 
ją, turėdami galvoj, pav., klausos įspūdžius: 
muziką. Garsų pasaulis turi labai daug 
niuansų. Bet ar mes galim pasakyt, kad 
juo daugiau garsų girdim, tuo mums malo
niau. Aišku, kad ne. Daug triukšmo—nu- 
vargstam, pasidaro bjauru. Tiesą pasakius, 
muzika yra ne triukšmas, bet tiktai tonai. 
(Jirgždėj'me, bildesy, šlamėjime tuojau ats- 
kirsit tai, kas vadinasi muzikos tonas, o iš 
visų minėtų klausos įspūdžių muzikos tonas 
tuojau ir pirmiausia išsiskiria maloniu gar
su. Taip jį ir vadinu : aiškus garsas.

Kas gi jis? Tonas, kaip kiekvienas gar
sas, yra ritmas, oro bangų perduotas, jude
sių, smūgių eilė. Triukšme tie smūgiai ne
tvarkingi, sumišę, bet tonuose jie tvarkingi, 
eina vienodais tarpais vienas po kito.

Tur būt mūsų nervų sistema lengviau ap
sipranta tvarkingai einančiais paskui vienas' 
kitą paerzinimais, lengviau juos pagauna, o 
tą lengvumą mūsų sąmonė smagiai pajunta.

Jei vaikas ims fortepionu skambinti įvai
rius garsus, jų neparinkdamas, tai pavargsi, 
susierzinsi. Skambinant gi kuria nors tvar
ka iš gaidų—bus malonu. Muzikanto par
eiga rast tonų eilę, kuri visą laiką verstų 
mus ją dėmėtis, būtų lengvai suvokiama, bet 
kuri būdama lengva dar daugiau teiktų 
garsų turinio. T$s turinys ir tvarkinga to
nų eilė vadinasi melodija. * ’

Tonai gali eiti ne tik paskui vienas kitą, 
bet ir kartu skambėt. Tokio skambėjimo - 
balsai įvairūs. Vieni tonai, kartu pasiek
dami mūsų ausį, neišlaiko tarp savęs tvar
kos ir skamba disonansu; kiti susilieja, su
stiprina, palaiko vieni kitus, paturtina ir va
dinami akordu. Dėsniai, kuriais galima pa
gimdyti ausiai malonių akordų, vadinasi har
monijos dėsniai.

Tuo būdu, tiksliai parenkant ir kombinuo
jant garsus, galima teikt sąmonei didžiulės 
klausos medžiagos. Tada girdėjimo orga
nas veiks, reguliariai, sutinkamai su savo 
struktūra ir prigimtimi, ir tat mums suteiks 
malonumo, kurs vadinamas formaliu muzi
kos grožiu. Bet čia dar ne visa muzika. Tik 
jos kūnas. Pažvelkim giliau į jos paslaptis.

žmogus žino garsus turint savo reikšmę. 
Jis. visų pirma, iš savęs tat sužinojo. Jis 
visą laiką gamina garsus, norom nenorom, 
ir tuo laiškia savo mintis ir jausmus. Iš žmo
gaus garsu svarbiausi skiemeniniai žodžiai. 
Jie tiksliai išreiškia tam tikrą turinį, ir, su
prantama, jų pagalba kuriamas dailusis me
nas. Čia poezijos sritis.

Bet žmogus ne paprastai 
Jis taria juos įvairiais garsų 
mais intonacijomis.

taria žodžius, 
tonais, vadina- 

Dažnai tų intonacijų 
jau pakanka jausmams reikšt. Šie garsai 
veikia tiesiog mūsų jausmus, pereidami per 
protą, kuriam adresuojama kalba. Rauda 
bei šauksmas, piktas šauksmas ir linksmas 
šauksmas, nusigandimas, nustebimas—ge
riausiai išreiškia jausmus. Nelaimės metu 
žmogus kalba liūdnu balsu, dainuodamas, 
žemai nuleisdamas; drebantį balsą. Pagal 
šiuos liūdesio žodžius sudaromi t. v. minori- 

. niai muzikos tonai. Linksmas, vikrus žmo
gus kalba čia garsiai, čia šūkaudamas, čia 
ritmingu rečitativu; jis linkęs kiek pakelt 
toną, paimtą anksčiau del kas minutė at
plaukiančios naujos energijos. Tuo remiasi 
mažoriniai tonai. Bet negalima suminėt vi
sų niuansų, kuriuos turi žmogaus balsas,

Laisvomis valandomis, kuriomis žmogus 
norėdavo ką nors veikti, bet kuriomis joks 
reikalas nediktuodavo jam jokio darbo, 
žmogus, laisvai reikšdamas savo jausmus, 
juos iš naujo pergyvendavo ir perduodavo 
kitiems, stengdamasis tat padaryti kuo stip
riausiai ir geriausiai, kuo įdomiausiai. Jis 
tada pasirinkdavo iš visų balsų, kuriuos jis 

.sugebėdavo ištarti, gražiausius, t. y. aiškius 
tonus/supindavo juos, jieškodamas melodi
jos ir harmonijos, žinoma, todėl, kad tokie 
garsai yra kuo maloniausi,—juose girdėda-

pagrožėja gyveni-
kurdamas, gali

vos nelaimės, džiaugsmo intonacijos, viskas, 
ką jis norėdavo pasakyti, ką norėdavo gerai 
atsiminti, kuo norėdavo užkrėsti kitus. Taip 
atsirado daina. Iš kovos, medžioklės, darbo, 
taip pat iš laisvų, del malonumo projektuo
jamų dinaminių (judesių) atvaizdavimų at
sirado šokiai ir teatras. Kiekvienas menas 
yra pergyvenimas stilizuotas, t.y. sužmogin
tas, taip atliktas, kaip reikalauja pati pa
gaunamų organų ir judesių struktūra ir žmo
gaus sąmonės metodas.

Tačiau nuo to ne tik 
jiias. žmogus, tuo būdu
laisvai nužengti toli nuo realybės, vaizduo
damas ne tik tą, kas buvo, bet ir tą, ko žmo
gus nori, ko nori ir kas tinka, žodžiu—žmo
gaus idealą.

• Taip menhs kartu su formaliu grožiu tam
pa ne tik jėga psichologine (sukauptų jaus
mų reiškiniu), bet ir visuomenę auklėjančia, 
nes rodydamas jdęąlus (arba pliekdamas 
karikatūra tai, kas negera), moko žmones 
elgesio.

Pramone galima pavadinti visokį veikimą, 
kurio tikslas patenkinti svarbiausius . žmo
gaus reikalavimus, tuos, kurių nepatenkinus 
negalima egzistuoti. Tat liečia, supranta
ma, ir pačių įrankių gaminimo dirbimą.

Tyras menas bus kiekvienas veikimas, ku
rio tikslas organizuotų įspūdžių pagalba pa
tobulinti ir sureguliuoti sąmonės gyvenimą, 
jį paturtinti. Bet juk kiekvienas gaminys 
gali būti kartu ir džiaugsmo šaltiniu, turėt 
puikią formą. Menas arčiausiai apglėbia 
gyvenimą, kada grožio principai pritaikomi 
visame kasdieniniame žmogaus ūky. Taip 
gimė meno pramone.

žmogus, aišku, turi pryšaky idealą: at
naujinti taip pasaulį, kad žmonės galėtų eg
zistuoti žemėj pilnai, lavindami visus savo 
organus, visą savo būtybę, laikydamies dai
lios proporcijos, taip, kaip to reikalauja pat
sai organizmas, smegenys ir nervų sistema, 
kur yra vadinamoji dvasia* Tai idealas pa
saulio, visai ir visur puikaus, ir žmogaus, ja
me visados laimingo, niekados niekeno ne
varžomo, nenuobodžiaujančio ir nevargstan- 
čio.

Technika, ■ linkusi žmogų padaryti gamtos 
valdovu, pagaliau deda tarytum tam pama
tus; o patį trobesį, be to, amžinai augantį, 
kaip pats gyvenimas, turi 
n is menas.

Tuo tarpu tik keliaujam 
vargingai.

Menas dažnai išsigimsta
čiams išsiblaškyt ir tampa banaliu, 
ir publika, kai kada ir menininkai, taip iš- 
tvirkdyti, jog eina netikrais keliais ir orga
nizuoja įspūdžius ne artistiškai, o dirbtinai,

ir sveikas, tvirtas,i gyvas žmogus gali, juos 
1 matydamas, tik šlykštėtis.

Buržuazinė visuomenės tvarka ypač daug 
pakenkė menui, versdama jį tarnauti ripkai.

Socializmas neša su savim meno laisvę ir 
skiria jam didžiules minių auklėjimo parei
gas.

Kiekvienas šimtmetis, kiekviena tauta ir, 
kas ypač svarbu, kiekviena klasė įneša, ži
noma, savo ypatumus į meną, kuriame at
sispindi gyvos dvasios su visais savo pergy
venimais; proletariatas, naudojamoji klasė, 
negalėjo lig šiol kiek plačiau dalyvauti žmo
nijos meną kuriant. Bet meno atžvilgiu ga
lima labai daug ko ir iš jo laukti.

K. Žvaigždulis.

Muzika Miela, T u Brangi
Muzika miela, tu brangi,
Pasaulį linksmini, puoši;
Balsai tavo glosto ausį;
Brangi tu žmonėms esi.

Melodija tavo įvairi;
Kartais maloni, švelni;
Vienok ir tada tu garsi
Girdi tave žmonės visi.

Muzika miela, tu brangi, 
Tu pirmutinė visur skambi:
Orkestre, operoj, dainoj
Tave seka artistai visi.

Muzika, tu kartais švelni, 
žmogui net širdį kuteni; 
Bet kartais liūdna, aštri, 
Kietą širdį sugraudini.

Chorai, orkestrai, benai, 
Smuikų, dūdų, arfų balsai 
Lai skamba vargšui šauniai 
Gal sumažės mūs skausmai.

skambi, 
žymi;

Kartais tu tykiai
Bet vis melodija 

savo, tarsi, kalbi;Gaidom
Pasaulį aidais dabini.

sukurti pasauli-

į tai, sunkiai ir

į priemonę tur-
Dažnai

MOLINE, ILL

“Laisvėje” buvo pastebėta, 
kad reikalinga daugiau raši
nėti apie civilius darbus — 
C.W.A. Tad ir parašysiu. Pir
miausia reikia pastebėti, kad 
čia tie darbai, tai daugiau 
niekas, kaip tikra viduram
žių vergija ir beprotystė.

Kaip visur, taip ir čia dar
bininkai prie tokių darbų dir
ba po 6 valandas. Tie darbai 
panašūs į kitų valstijų dar
bus. šiame paviete paėmė 
apie tūkstantį darbininkų. Už
siregistravusių, kurie laukia 
darbo, yra apie 4.000. Tie 
darbininkai negali tikėtis gau
ti darbus, nes tų darbų nėra.

Mokestis, visur vienoda. Mo
ka darbininkams po 15 dol. į 
savaitę. Tai darbininkas veik 
negali pragyventi. O valdi
ninkai nepaiso, kiek darbinin
kas turi šeimynos ir kiek jam 
maisto reikalinga. Pirmiaus 
dar darbininkai buvo maitina
mi šokia tokia pašalpa, o da
bar jau to nėra.

Pasiskųsti valdžiai negali
ma, nes jei tik ką pasakė, pa
sipriešino, tai tam nėra darbo 
nei pašalpos. Tai tokia pa
dėtis. Darbininkai kai kurie 
turi po 6-8 ir daugiau šeimy
nos. Tai reiškia, kad jie ne
gali pragyventi iš to darbo. 
O valdžia, jei turi tokį darbą, 
tai pašalpos jokios neduoda.

Darbo sąlygos nepakenčia
mos. Darbas yra lauke. Tai 
kuomet dar tik pradėjome 
dirbti rudenį, tai kartais ir 
labai buvo geras oras ir nau
dinga lauke pabūti ir dirbti, 
žinoma, kartais lietus gerai 
išmaudydavo. Bet kuomet 
atėjo žiemos laikas, tai pasi
darė 
mes 
tijoj,

visai kas kita. Čia, kur 
‘dirbame, ♦ Montana vals- 
kartais yra šalčio net

Skambėk garsiai, linksmai, 
Muzika miela, tu brangi;
Lai pasiekia tavo balsai, 
Kur žmogų spaudžia vargai.

žadink drąsą to varguolio
Savo žavinga kalba— 
Tegul jis kovon pasirįžta 
Su darbininkiška gaida.
11-XX-33. J. J. Butkus.
Detroit.

30 laipsnių žemiau zero. Tai 
reiškia, kad didelis šaltis. 
Toks šaltas oras užėjo prieš 
kalėdas.

Na, bet ką bosai darė, kad 
darbininkams pagerinti? Nie
ko. Jie pasistengė ir priver
tė darbininkus dirbti žiemos 
laiku po 8 vai. į dieną. Tai 
darbininkai dar labiau apsun
kinti.

Tai darbininkas nesuspėja 
nei suvalgyti šaltą savo mais
tą, kurį jisai gali atsinešti.

Be to, čia labai oras yra 
vėjuotas. Kartais vėjas pučia 
po 40-60 mylių ir labai šal
tas, o tu, darbininkas, turi

LIETUVIU ANGLIŲ

dar 
pa- 
tik- 
Bo-

varinėja

dirbti prie upės ar kur 
blogiau. Tai tikrai reikia 
sakyti, kad tie darbai, tai 
ra vergija darbininkams, 
sai dažnai stovi ir
darbininkus, kaip kokius gy
vulius. Jei katras tik kiek 
kur užtruko, tai tuojaus jį jau 
ir vaktuoja ir jieško
bių, kaip nors išvaryti iš 
bo—iš tos vergijos. Bet 
darbininkai neturi nieko 
resnio, tai turi kentėti.

Kiekvieno darbininko 
pareiga stoti į darbininkų
ganizacijas ir vesti kovą prieš 
tą vergiją. Juk jei valdžia 
mokėtų ir namieje būnant po 
15 dol., tai naudos būtų tiek 
pat.

prieka- 
d ar
kai 
ge-

yra
or-

Jūsų Jonas

SKAITYKIT IR PLATEN- 
KIT “LAISVĘ”

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

Phone hryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Šiandien ateiki

te delei savo svei
katos ižtyrimo, o 
jums bus išaiSkin- 
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos NušašSji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mčšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

£>R. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.

Ant visokios rūšies anglių

Apsirengimas pas darbinin- 
kur, kurie čia dirba bedar
biai, jau nusidėvėjęs. Darbi
ninkas, išbuvęs be darbo apie 
2-3 metus, tai galima supras
ti, kad jisai jau neturi kuom 
dėvėti. Jo drabužiai išsidė- 
vėjo, nuplyšo- O valdininkai 
to nepaiso. i

Tokiose sąlygose darbinin
kai dirbdami labai daug nu
kentėjo. Kai-kurie nušalo 
kojas, rankas, ausis ir kitokias 
ligas gavo. Paskiaus darbi
ninkai pradėjo kelti protestus, 
kad jiem nereikėtų dirbti po 
8 vai. žiemos laiku, kuomet 
paties Roosevelto įsakyta, kad 
darbininkai tūri dirbti tik po 
6 valandas į dieną. Kiti .dar
bininkai metė darbą ir ėjo na
mo išdirbę po 6 vai., bet ne
galėjo pasipriešinti bosams, 
nes darbininkai neorganizuo
ti.

Dirba Nenaudingą Darbą

Darbas, kurį darbininkai 
dirba, yra labai primityviš
kas. Sakysime, apie 300 dar
bininkų kasa kalną, tai jiems 
neduoda jokių. moderniškų 
įrankių, kaip tik lopetą. Tai 
reiškia, kad darbas nėra na
šus, tai daroma tiksliai. Ta- 
čiaus darbininkus smaugia ir 
prie tokių darbų. Kartais dar
bininkas neturi laiko nei nu
eiti ten, kur jam reikia.

Pietų leidžia tik 20 minutų.

KOMPANIJA Naudokitės proga!

Pirmos klases anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

Te,S,0±iiu<S3wti661 TRU-EMBER coal co.
Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 

visą darb^ atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 va), vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394*398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

8701 JOS CAMPĄU AVE^ DETROIT, MICH.

čia

/
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Labdarybės Globoje
........ —.....-............. Rašo SIMANOKS-------------------------------- ---

(Tąsa iš No. 23)
“Aršiau, broluži, kaip lauke. Neduok 

dieve tokios nakvynės. Suvarė, kaip gy
vulius daržinėm Šalta, kaip pekloj, toj, 
ant vandens išbudavotoj, be apšildymo 
daržinėj. Nuo rūkų lovos sudrėkę. O to
ji lova, kurioj aš turėjau gulėti, tai jau... 
O, kad aš galėčiau, aš tuos užveizdas į to
kią lovą paguldyčiau!! Protestavau, no
rėjau atgauti savo daiktus ir išeiti, bet... 
žiūrėk, koks mano veidas... Sumušė, ru
pūžės. Privertė priterštoj lovoj išbūti 
per naktį: esą, ‘Jūs visi toki. Jei anas 
dievo užkeiktas valkata prišlapino lovą 
ir pridergęs antklodę paliko, tai tu gausi 
pamokinimą, kad taip daryti negera.’ Da
bar matai, su savo drapanomis gulėjau, 
nes šėtroj nei maudynės, nei naktinių 
marškinių neduoda... Nežinau nė kur 
dėtis. Visą peršti; lūpos užmirę nuo su
mušimo; nosyse teberiogso it supuvusios 
katės dvokimas... Ot, tau ir nakvynė,

kad juos kur perkūnai su tokia mielašir- 
dyste!”

“O valgyt ar gavai?”
“Taip. Tą patį, ką ir tu gavai viduje, 

tik man nesilaikė. Tik spėjus išeiti lau
kan, viskas išpleškėjo atgal. Ir dabar 
dar gerklėj gori ir širdį pykina.”

Tarpduryje buvo viso aštuoni vyrai. 
Visi pasakojo Pilypui, kaipo naujokui, iš 
savo patyrimų apie didįjį namą ir apie 
prieplaukos šėtrą, kuriuos miesto miela- 
širdystės įstaigos užlaiko benamiams

Vienas pasakojo, kaip jis 
žmogių mirštant viduknatyje. 
jo del "jo pagelbos, bėgo žemyn surasti 
daktarą, bet veltui. Daktaro viduje jau 
nebuvo. Tvarkdariai dar gerai jį api- 
bliovę už alsavimą. Jam sugrįžus atgal 
prie mirštančio, radęs daugybę vyrų ap
stojusių apie jo lovą. Mirštantysis dan
timi griežęs, krūtinę ir vidurius draskę-

pats matęs 
Jis jieško-

sis; šaukęsis pagelbos “visų šventų/’ Ant 
galo ėmęs keikti skausmus. Apstoję ka
talikai meldėsi, žegnojosi ir ligonį žeg
nojo. Kitokių religijų vyrai savotiškai 
ceremonijas atlikinėję. Esą, vienas karš
tas katalikas, pagavęs “dvasios šventos” 
įkvėpimą, taikstėsi bemirštantį išspavie- 
doti. Protestonai, patėmiję jo užmačias, 
užsidegę pavydu ir vos neištikęs kryžiaus 
karas del mirštančio dūšios.

Galų gale ligonis netekęs jausmų, kuo
ne visiškai surimtėjęs, silpnu balsu mal
davęs nusiraminti. Visi manę, kad ligo
niui skausmai paliovę ir sveiksta, bet tai 
buvo apsirikta. Ligonis papasakojęs, 
kad jis gimęs iš katalikų tėvų^ užaugin
tas prietaruose ir nesąmonėj, ir kad šauk
smas prie šventųjų buvęs priešais jo no
rą. Tik gydytojas jam galėjęs suteikti 
pagelbą—nuraminti skausmus, o gal ir 

> išgelbėti gyvybę, bet šioj prakeiktoj, su
puvusioj sistemoj beturtis darbo žmogus 
yra laikomas per turčių valdančiąją kla
sę žemiau bile kokio gyvūno, tai jūs pa
liksite liudininkais... Kovoti... Nu
kauti reikia tą baisų siaubūną kapitaliz
mą. Jo lūpos pradėję drebėti, žodžiai ne
aiškiai tarėsi, bet vis kalbėjo, ragino ko-

voti, kad ir, mum taip neatsitiktų, kaip I SKAITYK LAISVE 
jam; kadrines nemirtume kančiose kur' ir KITIEMS UŽRAŠYK 
nors patvoryje. Esą, “Atsimenu, kaip 
šiandien, kuomet jisai prakalbėjo pasku
tinius žodžius: ‘Oh... kaip... man sma
gu, kuomet taip draugiškai, taip ramiai 
visi paklausė mano paskutinių žodžių.’ 
Su šypsą, esą, ištiesė ranką, norėjo paša-1 
kyti: ‘Drau... drau... d-r-a-u-g...’ bet 
ranka nusileidus ir visas kvapas išėjęs iš 
krūtinės ir likos mirties apgalėtu.”

“Dabar, matote, siaučia epidemija in
fluenza7. O darbininkas dabartinėse są-; 
lygose greitai apserga nuo alkio ir skur- ’ 
do. Už tai nėra dyvo rasti lovose ne- < 
gyvų. Ligoninės pertvinę ligoniais. O į 
jei ir pateksi į ligoninę, tai vargu jau ir 
išeisi. Gyvulių priežiūra daug geresnė, t 
negu biednų žmonių.” |

Tuo tarpu ėjo pro šalį koks tai ponas, j 
rūkydamas kvepiantį papirosą. Tik pra- I lauktuvių direktorius j 
ėjus pro šalį, gerą dūmą užtraukė, o rėš- ! išbalzamuoja ir laidoja numirusius Į 
tą papiroso numetė. Amerikono ir neg
ro mintis supuolė į vieną tašką. Sykiu, 
kaip užkomanduoti, vienokiu spartumu, 
metėsi prie numesto galo papiroso. Su

jaugiau bus)

MU.mREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
i Grab orius (Undertaker) i

{išbalzamuoja ir laidoja numirusius« 
I ant visokių kapinių; parsamdo au-! 
1 tomobilius ir karietas veselijornsj 
| krikštynoms ir pasivažinėjimams į

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Prašom Visų Įsitemyt 
ŠI Svarbu Parengimu

Visuomet Savo Parengi
mals Pasirodo Geriausia

Nedėlioję, 4 d. Vasario'Feb.

J. L. KAVALIAUSKAITĖ

Lietuvio Muzikantu

Amerikoniškus Kavalhs Šokiam

i

Šokiai Prasidės

6:30 Vai Vak.
Vakariene 7-tą Vai.

Programa Laike Vakarienes M. PRANSKAITĖ

A. VIŠNIAUSKAS

GRAND PARADISE BALLROOM, 318 Grand St., Brooklyn
PROGRAMA: MARIJONA PRANSKAITE, Sopranas, šešis me

tus mokinosi Italijoje; KONSTANCIJA MENKELIUNIUTĖ, me
zzo sopranas, kuri taip pat mokinosi Italijoje; A. VIŠNIAUS- 
KAS, baritonas, irgi turintis gražios sceniškos karjeros; J. L. 
KAVALIAUSKAITE, mezzo sopranas, visų mylima ir daug pa

tarnavusi mūsų judėjimui; A. KLIMIUTE, koloratūro sopranas, 
dar jauna dainininkė, bet savo talentu jau pagarsėjusi.

Taipgi dainuos AIDO CHORO MERGINŲ SEKSTETAS ir AI
DO CHORO VYRŲ OKTETAS. Visiems akompanuos L. B. 
ŠALINAITE.

Įžanga vakarienei, koncertui ir šokiams 8 5c; Išanksto perkant 15c; Vien šokiam 35c
' s

I
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Antradienis, Sausio 30, 1934 Penktas Puslapis

WATERBURY, CONN parduota apie 700 kopijų, o 
nuo lapkričio mėnesio išpar
duota arti 3,000 kopijų. Tur
būt todėl ir komunistų įtaka 

darbininkų 
Tik tarp 

kodėl pesi- 
turi įleidęs

Itarp kitų tautų 
smarkiai pakilus.

Sausio 21 d. Lenino Mirties 
Minėjimo Parengimas Pavyko 

Gerai
Darbininkai skaitlingai da- (lietuvių nežinia

lyvavo. Drg. J. Milton, išįmizmas vis dar 
New Haven, pasakė gerą pra- Į šaknis, 
kalbą apie Lenino mokymus. į -------
Uždrožė kailiu gerai pesimis- C.W.A. vietiniai administra- 
tams, kurie šneka, kad šioj ša- toriai, priešakyj su ponu Har- 
lyj “negalima” revoliucija. į ris, ris skelbė, kad gaus visi 
Kalbėtojas sakė, kad tokių pe
simistų, bailių, kurie nepasiti
ki darbininkų spėka, buvo įva- 
les ir Rusijoj. Ragino būda
vot: Komunistų Partiją, sto
jant į ją; keli išpildė aplikaci
jas į Komunistų Partiją, pasi- 
mokėdami ir įstojimą.

Vilijos Choras, vadovaujant 
C. Strauss, sudainavo “Inter
nacionalą,” “Red Front” ir 
“The Scottsboro Boys Shall 
Not Die.” Vilijos Choro mer
ginų kvartetas, pienu akompa
nuojant 
dainavo 
ders.” 
kvarteto 
puikiai,
dainavo porą solo. Rusų String 
Orchestra — kelis kavalkus, 
skambino ir vienas jaunuolis1 
solo grieže. • . , , .. .x ... ,i drauda,—kitos išeities nebus.

Išparduota daug literatūros j 
apie Leniną ir leninizmą, daug 
Lenino paveikslų, kuriuos iš
leido ALDLD. Centro Komite-, 
tas, nemažai “Daily Worker.” 
Reikia priminti, kad šiuo kart 
“Daily Worker” gerai platina
mas. Per pusę šio mėnesio iš-

su- 
va- 
Ki- 
pa-

Čia irgi reikėtų pastebėti, kad Sekstetas iš Hartford ir gi ne
lietuvių atėjo apie 4 ar 5.' visiems teko girdėti. Vilijos 
Draugai, reikėtų ir lietuviams Choras (vietinis) dainuos ąaų- 
nepasilikti nuo kitų tautų dar-j 
bininku. 
kimo mes vieni lietuviai nega-! šokiams orkestrą, 
lim iškovoti arba kitos kurios į ba kalbės, 
tautos darb. vieni mažai reiš
kia.
tiniai organizuotis, 
į Komunistų Partiją 
bucines unijas.

jas dainas. Merginų Kvarte- 
Be tarptautinio vei-itas dainuos (vietinią). Bus 

Drg. Bim-

Vakarienė bus 
Reikia visiems tarptau-' įžanga tik $1.25. 

ypatingai | kini patys savęs: 
ir į revo-|nors kas gavo tokią žingeidžią 

girdėti, vakarie- 
tokią įžangą? 
nebuvo. Mes, 
daug kartų 
įžangos į va-

Buvo atsitikimų,

gardi. O 
Pasiklaus- 
Ar kada

ALDLD. 28 k p. mėnesinis 
susirinkimas įvyks vasario 13 
d., 774 Bank St. Visi nariai 
privalome atsilankyti. Priva
lo atsilankyti ir L.D.S.A. bu
vusios kuopos narės moterys, 
nes nusitarėme susivienyti. 
Todėl dabar ir susirinkimai 
bus laikomi bendrai, nes iri 
moterys to pageidavo. Vei-Į 
kiausia jau bus išėjęs A.L.D. ’ 
L.D. žurnalas “ŠVIESA,” na- i 
riai galės gauti susirinkime jį.

programą
i nę ir šokius už 
Tai niekad to 
waterburieciai, 
mokame po $2 
karienes.
kad mokėjom ir po $3, o ką 

Nieko 
nieko

tikin

Apie C.W.A. Darbus
i—, m ■ i. _į —

GRAND RAPIDS, MICH.
Gruodžio 31, 1933 metais, 

j buvo surengta vakarėlis nau- 
šiame 

suėjimčlyj buvo sumanyta, 
Į kad reikalinga parinkti aukų

CARNEGIE, Pa.— Po C.W. vo darbus, nes iš dviejų šimtų j„ metų pasitikimui 
i dirba negrai, o 

šiaip visi balti amerikonai.
Dirba Nenaudingą Darba 'politiniams kaliniams. Suma- 

Cia dirba keli desėtkai dar-;nyrnas Paremta ir eita prie 
bininkų prie taip vadinamos 

“Chartier Kreek,” l._. _ __
bininkai kerta medelius nuo 
šio upelio krantų ir krantus 
dailiai' nuleidžia, nulygina, 

būtų geriau 
. Bet tas darbas vi

suomenei jokios naudos nene
ša, tai yra bereikalingas dar-. 
bas. Na, o kas įr labai rei
kia, tai del vaikų ir didelių 
parkas medžiais apsodinti ir 
suolai padėti, padalyti “swim
ming pool,” nes čia tokios 
įstaigos nėra, kur darbininkų 
vaikai turi žaisti po dulkėtas 
ir purvinas gatves, tai nedaro.

/a. kontrole dirba apie du šim- tiktai trys 
tai darbininkų. Aš gavau pa
raginimą stoti į darbą gruod. 
24, o turėjau pradėti dirbti 
gruod. 26, kaip 8:30 vai. 
te. žinoma, ne visi sykiu 
vo paraginimus ir ne visi 
kiu pradėjo dirbti.

Darbo Valandos

ry- 
ga- 
sy-

dirbti kad žiurkėms 
Dirba vaikščioti.

darbo. Parinkta aukų ir iš 
kur šie"dar- tQkio nedidelio būrelio draugų 

surinkta $7.05".
šios aukos paskiria seka- 

i mai: pusė Amerikos politi- 
I niams kaliniams, o kita pusė 
I Lietuvos kaliniams. Tai geras 
! darbas draugų atliktas. Vi
siems aukotojams tariu ačiū.

A. Senkus.

• Ne daugiau galima 
kaip 30 vai. į savaitę, 
nevisi lygiai: vieni'dirba po 6 
vai. į dieną ir 5 dienas į sa
vaitę, kiti dirba po 7 ir pusę 
vai., 4 dienas į savaitę, o dar 
kiti dirba po 10 vai. į dieną, 
o tris dienas į savaitę. (Vieni 
dirba po 10 vai. ir 3 dienas į 
savaitę ir kiti taip pat, kur su
talpina daugiau darbininkų ir 
tuos pačius įrankius vartoja).

darbi- Taipgi yra labai daug gatvių 
negrįstų-nebrukuotų, bet bur
žuaziniams politikieriams tas 
neapeina, nes kur jie gyvena,1 
ten gatvės išbrukuotos. Jų j 
vaikai nežaidžia ant purvinų 

bet gatvių, o darbininkų skaitlin- 
priei^U h’ didelių būrių vaikų jie

Darbininkams rei-'

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ten gavom išgirsti ? 
kultu riš k o n egi rd ė j ome, 
pamokinančio.

Visi įsigykite įžangos
tą iškalno. ' Iš kitų kolonijų 
draugai praneša, kad daly
vaus skaitlingai, bet draugai 
praneškite, po kiek iš jūs ko
lonijos dalyvausite. Tas mum 
reikalinga. Tad. draugai, 
greitai praneškite, kiek jūs no
rit užsisakyti įžangos tikietų.

Praneškite šiuo adresu: L. 
Žemaitienė, 4 Hopkins St.,

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas jvyks 2 dieną vasario 
(Feb.L 8 vai. vakare. KJiubo sve
tainėje, 4015 E. 141 St.

Visi nariai ir narės dalyvaukite 
ir atsiveskite naujų narių ,nes turim 
daug svarbių dalykų aptarti ir taip- 

I gi atėję naujų metų Kalendoriai ir 
reikia kuo greiiausiai juos išparduo- 

Dalyvaukite laiku.
Koresp. D. Baika.

(25-26)

Mokestis paprastiems 
n inkams po 50 centų į 
mechanikams daugiau 
pagal jų amatą.

Darbo Sąlygos
Darbas yra nelengvas 

kad nelabai spaudžia 
darbo, tai netaip jau labai nu- j nepaiso, 
sikamuoji. !
ma prie kasimo, gatvių taisy- ’ žuazinius politikierius suval- 
mo. Nemažai vietų yra, kabyti taip, kad jie dirbtų nau- 

i visuomenei 
rankas' darbą, o ne švarintų ir dailin

gų žiurkių takus.
i C.W.A. Camp 3919

Darbininkas.

darbus, kurie išpildė aplikaci
jas. Tik, girdi, palaukit, o 
tuoj gausit pakvietimus. Užsi
registravo apie 6,000, o darbą 
gavo apie 1,500. Kita, apie 
6,000 bedarbių nesiregistravo, 
matydami, kad jie vis vien ne
gaus. O jau dabar ponas 
Harris, administratorius to ci
vilio darbo, paskelbė, kad 
mažina mokestį ir darbo 
landas, nes nesą pinigų, 
tą mėnesį reikėsią visai

, liuosuoti ir visus nuo darbo. 
, irgi komunistų spauda netic | 
įsą rašė, kad valdžia apgaudi- certas, Vakariene ir šokiai! 
' nėja darb. ir bedarbius, norė-j Tas parengimas įvyks vasa- 
! dama atitraukti darbininkus ’ rio 10, Venta svetainėje, 103 
i nuo kovų už jų pačių reikalus, | Green St.. Waterbury. Ligšiol

Darbi- j programe jau apsiėmė daly-, Waterbury. Conn.
Menkeliuniutė, su- Reporteris-

Italijos, pirmu kart1 
mūsų apielinkėje. ,

! Dienraščio “Laisvės” Kon
B. Stravinskaitei su- i 
“Rytas” ir “The Buil-į 
Kaip Choro, taip ir' 
dainavimas pavyko 
Thomas Collella su- , „ . , .. uz Socialę Apdraudą.

i ninkai ir bedarbiai, nieko ne- 
; laukdami, privalo organizuo- 
, tis ir kovoti už Socialę Ap- dainuos

Aido Choro Vyrų Oktetas iš 
Brooklyn, N. Y., taipgi pirmu , 
kari mūs apielinkėje. F. Pa- 

• kalniškis iš Brooklyn, N. Y., 
B. Ramoškiutė iš 

Hartford, dar čia negirdėta. 
Choras Daina, iš New Haven, 
pas mus svetainėje n egi rd ėjo
me. Tad girdėsim. Merginų '

i Pradėjo Darbininkai Organi
zuotis Į Savo Uniją

Metalo Darb.
Unija, sausio 20 d., Lietuvių 
Darb. Organizacijų svetainėj, 
774 Bank SL, turėjo susirinki
mą. Dalyvavo apie 80 darb.

vauti: K. 
grįžus iš

Industrinė \ pirmu kart.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gyduu imliau ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44 th St. Room 302

New Yor!», N. Y.
Valandos Priėmimo: 

nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakaro

Ryte
Sekmadieninis nuo 11 ryto iki 12 dieną'

Telephonas MEdallion 3-1328

vai., o
moka,

z VC1 1 Į 7 1 C* 1 nu Į. *■

Daugiausia dirba-: ketų apie tai pagalvoti ir bur-

reikia kirsti įšalusį molį ir ak-1 dingą darbininkų 
menis, kur pusėtinai l_ 
atgrūdi.

Daug Bosų
Darbininkų grupes arba 

ges vadinamos 
Mūsų kempė 
“Camp 3919,”

gen- 
kempemis. 

u ž s i v ardija 
reiškia tokis

Cleveland, Ohio

ti.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57-ta kucma rengia vaka

rienę ir šokius, 3-čią dieną vasario 
(Feb.), 7 vai. vakare. Lietuvių sve
tainėj, 6835 Superior Ave. Turime 
išrinkę geras gaspadines ir gaspa- 
dorius prie baro, bus visokių val
gių ir gėrimų, ir gera orkestrą griež 
lietuviškus ir amerikoniškus šokius. 
Įžanga tik 25 centai, dalyvaukite vi
si, 'nesigailėsite, kad atsilankėt.

* Rengimo Komisija.
(25-26)

44 Kuopa Šaukia Tėvų

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės

Skaitytojas

Rt^iington „•

i

vai. 
sau- 
ka d

gauna dirbti.
Jau Baigiasi

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 

. vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboard©.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427. Lorimer St.. Brooklyn, N. Y.

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

“VENTA” SVETAINĖJE, 103 GREEN ST., WATERBURY, CONN.
SVETAINĖ ATSIDARYS 7-tą VAL. VAKARE. ĮŽANGA $1.25

Vakariene bus iš geriausių maisto produktų ir skaniai pagaminta.

KONCERTINĖJ PROGRAMOJ DALYVIAI:

K. MENKELIUNIUTĖ iš Brooklyn, 
N. Y., dar pirmu kartu mus apielinkėj.

B. RAMOŠKIUTĖ is Hartford, Conn, 
pirmu kart Waterburyj, laimėjus pir
mus prizus lošime bei dainavime augš- 
tesnėse mokyklose Hartforde.

AJDO CHORO VYRŲ OKTETAS, 
iš Brooklyn, N. Y.

MERGINŲ SEKSTETAS, iš Hart
ford, Conn.

CHORAS DAINA, iš New Haven, 
Conn., vadovaujamas J. Latvio, pusėti
nai išlavintas ir turi gražaus jaunimo, 
didelis mišrus choras.

Įgy
i- ’
L

K. MENKELIUN1UTĖ
Drg. A. BIMBA pasakys trumpą, 

bet storą prakalbelę. F. PAKALNIŠKIS

Brooklyniečiams pianu akompanuos Nellie Valinčiūte

LIETUVIŠKA IR AMERIKONIŠKA MUZIKA ŠOKIAMS

Tikietus Reikia Įsigyti Iš Kalno, juos galima gauti pas ALDLD, Choro ir Kitų Org. Narius 
ir “Laisves” skaitytojus. Pas Duris gal Nebus. Visus lietuvius darbininkus, profesionalus ir 
biznierius kviečiame dalyvauti.

Užkviečia visus: Darb. Org. nariai, “Laisves” skaitytojai'ir rėmėjai.

mūsų kempės numeris. Kiek- J-DS.
viena kempė turi bosą, forma-Vaikų Susirinkimą Mokyk- 
ną, inžinierių ir “time keep-j Ų
erį.” žinoma, dar ir daugiau 
yra didesnių bosų. Kaip ma
tome, mes esame labai turtin
gi bosais (užvaizdomis), ku
rie sau cigarus rūkydami, įsi
rėmę, žiūri, kaip darbininkai 
dirba., žinomą, jie ir užmo
kestį (didesnę gauna ir dau- susirinkimą 
giau dienų

Darbai

los Reikalu •
44 kuopos vajaus ko

ku r i jau prirašė keletą 
LDS. Vaikų Skyrių, o 
toj linkmėj besidar- 

mato pageidavimą

LDS. 
misija, 
narių į 
taipgi
buodama 
įsteigti vaikų mokyklėlę, va
sario 4 d. įšaukia tam tikslui 

į kuri kviečiami 
atsilankyti ne tik tie vaikučiai 

i ir jų tėvai, kurie jau yra pa- 
Isižadėję, bet ir visi kiti, kurie 

Pirmą ir antrą savaites iš-j tik gyvena Collinwoodo apie- 
dirbome po 30 vai. pilnai, tre
čią savaitę tik 19 vai., o ket
virtą savaitę jau tik 18 
Na, o ateinančią savaitę, 
šio 22, bosas pareiškė, 
jau gal paprastiems darbinin
kams daugiau darbų nebus. 
Mat, iš to didelio riksmo, kur 
sakė, kad darbų bus labai 
daug ir visus bedarbius sudės 
į darbus, tai dabar jau veik 
pasibaigė tie visi darbai po 
C.W.A. kontrole.

Daug Darbininkų Susirgo
Kuomet mes pradėjome 

dirbti, tai yra, tarpe kalėdų ir 
naujų metų, buvo labai dide
lis šaltis, kur daug dienų ša
lo, ypatingai ant lauko ir ant 
kalnų buvo žemiau zero, o 
reikėjo dirbti su kiaurais če- 
verykais, po šlapią dumblą 
braidžioti ir labai mažai apsi
vilkus, nes neturėjom iš ko 
nusipirkti šiltų vilnonių dra
panų. ir šiltesnių čeverykų 
(galiosiu), o taip pat paval
gyti nebuvo kas geresnio, 
apart duonos ir kavos. Todėl 
šaltis daug pakirto. Man, 
žinoma, nereikėjo išlikti nuo 
darbo del peršalimo, bet bur
ną labai nubėrė ir dantis dar 
ir dabar skauda.
Politikieriai Užėmė Bedarbių 

Darbus
Pirma pradėjimo vietinė 

spauda rėkė, kad tiktai be
darbiai gaus darbus, o niekas 
kitas. Bet kas pasirodė, kada 
pradėjo imti į darbus, kur su
ėjo didesnė pusė iš dirbtuvių 
ir iš mainų ir užėmė bedar
bių darbus (C.W.A. darbus). 
Žinoma, bosai ir “time keepe- 
riai” met$ dirbtuvėse ir per sa
vo politikierius frentus gavo 
šiuos darbus, o bedarbių nei 
trečia dalis darbų negavo. Tai, 
ką reiškia supuvęs buržuazi
nis politikieriaVimas. Nepilie- 
čiai ir negrai labai mažai ga-

PHILADELPHIA, PA.
Dešimts metų sukaktuvių pami

nėjimą rengia del Daily Worker, 2 
dieną vasario (Feb.), Girard Manor 
Hall, 911 W. Girard Ave., 8 vai. va
karę.

Bus prakalbos ir koncertine pro
grama, programą išpildys vietiniai 
artistai, prakalbą sakys Daily Wor- 
kerio redaktorius, draugas Hatha
way, jis kalbės kokią svabią rolę lo
šė darbininkiški laikraščiai krizio 
metu. Kviečiam visus atsilankyti 
skaitlingai. Įžanga dykai.

Komisiją.

linkėj ir kurie turi vaikučius 
tarp 6 ir 15 metų amžiaus. 
Ateikite ir atsiveskite vaiku
čius į šį susirinkimą, o susi
rinkę bendrai nuspręsime, ko 
tie vaikučiai turi būt mokina
mi ir ko tėvai pageidauja, 

i kad jų vaikučiai būtų moki
nami. Taip nustatę mokyklė
lės reikalus, galėsime paten
kinti kaip vaikus, taip ir jų 
tėvus.

Kaip minėjau, susirinkimas 
įvyks vasario 4 d., Slovėnų 
svetainėj, 15810 Holmes Avė., 
kaip 10 vai. ryte.

LDS. 44 Vajaus Kom.

WORCESTER, MASS.
Amerikos Lyga Prieš Karą ir Fa

šizmą rengia dideles prakalbas, 2 
dieną vasario (Feb.), Washbum 
Hall, Main St., 8 vai. vakare.

Kalbės B. Mathews, pirmininkas 
Amerikos Lygos Prieš Karą ir Fa
šizmą. Kviečiam visus darbininkus, 
intelektualus, profesionalus ir tuos 
draugus, kurie .stoja prieš karą ir 
fašizmą. New Yorko centras šios 
organizaęijos atsišaukė i visas kuo
pas ir visus draugus, kad pridėtų 
savo balsą ir spėkas prieš karą ir 
fašizmą.

Komisija.

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kp. ir LDSA 8 kp. 

susirinkimas jvy^s 1 dieną vasario 
(Feb.), 7 vai. vakare, L. U. Kluibe, 
41 Berkeley St.

Visi draugai ir draugės, malonė
kite susirinkti laiku, nes turim daug 
svarbių dalykų aptarti, ir svarbių 
laiškų iš centro perskaityti.

Sek r. S. I’enkauskas.
, (24-26)

KAINA $60.00, NOISELESS $6950 
Remie Scout Model $39.50
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS RADIO-SIANDIEN

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Tarptautinis. Darbininkų 
Solidarumas

orga-Šiandien darbininkų 
nizacijų delegacijos vyks pas 
Chinijos valdžios konsulą pro
testui prieš kankinimą prieš
karinių darbuotojų Paul ir 
G. Ruegg. kuriuos kankina 
Chang Kai-sheko valdžia.

Darbininkų 
sirinks 10 vai.

Reikėtų rimčiau užsi- 
Jis turi būti' ponaitis 
iš vardo, bet ir nu- 
gudrus, 
kalbėti,

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

nei 
ra- 
ro-
pa-

Kai kurie kad atidarė.

kuris sugebi 
kitaip mąsty-

trūkumų ir
Bet abel-

[būtų nieko, bet ne nuolatos į raporto priėmimo niekas 
“sparnais ,aplinkui rėžti.” Po- žodelio.
naitis, mano manymu, biskį 
perdaug iš ponaičio rolės iš
eina, 
laikyti, 
ne vien 
davime, 
vienaip 
ti.

žinoma, buvo 
pas kitus aktorius, 
nai imant visi lošė vidutiniai. 
Buvo ir kitokių klaidų, kaip 
tai antro akto svarbiausiame 

delegacija su-i įvykyje, kada ponaitį pagau- 
ryto Tarptau-1na su ponia name. Ponaitis 

tinio Darbininkų Apsigynimo P°nia neturi laukan išeiti, 
Broadway, New bet viduje, prie atdarų durų 

kartu pasidaryti tą planą ir ve pas- 
bus atkreiptas ir už Chinijos km jį ponia

centre, 870 
York*. Tas protestas

, prie atdarų durų

darbininkus, kas reiškia tarp
tautinį darbininkų solidarumą.

Bosai Išvien Su ADF Vadais

muša” vydama. 
O dabar išėjo laukan; ponia, 
ponaitis, tarnaitė, kalbasi, pla
nuoja. o čia jos. tėvai stovi ir 
tyli, neturi ką daryti. Tokia
me momente jos vyras nega
lėtų tylėti, jis būtų sukėlęs 
skandalą. Reikia ant steičiaus 
gyventi, rodyti tikrumoje, 
kaip būtų gyvenime. Reikia

Kiek laikcfo’atgal keturi bo
sai panaikino sutartį su In
dustrine Adatos Darbininkų 
unija. Dabar jie pasidarė su-Į taip lošti, kad vienų aktorių 
tartį su pardavingos Ameri- j veikimas nepadėtų kitus ak- 
kos Darbo Federacijos unijos 
vadais. Mat, šios unijos va- Į 
dai visada darbininkus išduo
da kovos metu.

Industrinės Adatos
ninku unijos vedėjai paskelbė, 
kad jie į šiuos žygius atsakys 
streiku.

Bet kada išdavė 
portą iš bendro fronto, tai 
dos kas žarijų po sėdyne 
pylė.
burnas. Ratelninkų, skloki- 
ninkų, socialistų, aidoblistų 
vadai prieš organizacijų ben
drą frontą, ‘ rodosi, kad tas 
bendras frontas jiems duoną 
atima. Rodos, kad tų parti- 
jukių eiliniai nariai turėtų sa
vo vadukam parodyt užpaka
lį už jų tokį skerėčiojimąsi 
prieš bendrą frontą.

Tik pagalvokite, kad jeigu 
bendras frontas neneša kriau- 
čiams naudos, tai ir blėdiesne-i 
daro. Ir kam reikėjo rėkti 
valandą ir pusę prieš tokią įs
taigą, kuri yra reikalinga 
šiais krizio laikais.

Kadangi prieš lygiečius su
siorganizavo ratelninkai, so
cialistai, sklokininkai ir aidob- 
listai, tai lygiečiai “gavo” tris 
balsus mažiau ir tapo panai
kinta atstovybė į bendrą fron
tą.- Čia kaltas pirmininkas už 
paskyrimą vienos pusės balsų 
skaitytojų (maršalkų).

Trečiadienį Lietuvių Kom. i 
Frakcijos Susirinkimas į

Trečiadieni. 31 d. sausio, 
vai. vakare, “Laisvės” sve-8 

tainėje įvyks lietuvių komunis
tų. frakcijos susirinkimas. Yra! 
labai daug svarbių reikalų. Į 
Visi nariai
Ateikite laiku.
Brooklyn© Frake. Vedėjas

privalo dalyvauti. i0:00—Teddy

WMCA—570 Kc.
5:45 P. M..
6:00—Messner Orch.,
6:30—Gene Marvey and
Jerry Lester, Songs 

6:45—Souer Orch.

WEAF—660 Kc.
5:45 P. M.—Mountaineers Music 
6:00—Frances Alda, Soprano 
6:30-—Midweek Hymn Song 
6:45—Cheerio Musicale
7:00—Mary Small Songs

WOR—710 Kc.
6:30 P. M.—Stern Orch.
6:45—Josef Ranald, Hand
Analyst; Music

8:30— Bo r ra h M i nev itch
Harmonica Band

9:00—Studio Music
9:30—Footlight Echoes

Bergman,
Comedian; Betty Queen, 
Songs; Rondoliers Quartet 

! 10:15—Current Events—Harlan 
I Eugene Read

Marian Rich, Songs
1 10:30—Eddy Brown, Violin;

Concert Orch.
11:00—Moonbeams Trio

WJZ—760 Kc.
7:45 P. M.—Gus Van, Songs; Ar
lene Jackson, Songs

9:30—Duchin Orch.
10:00—Society Orch.; Sid

Gary, Songs; Sydney Mann, 
Soprano

10:30—Mario Cozzi, Baritone

WNYC—810 Kc-
3:00 P. M. Elsie Vecsey, Songs 
3:15—Amateur Athletics 
3:30—<W. Chosnyk, Violin
3:45—Stamp Chat
4:45—Terese Bauer, Songs

WABC—860 Kc.
8:00 P. M.—Studio Orch.
9:00—Philadelphia Orch.

10:00—Gray Orch.; Irene
Taylor, Songs; Trio 

10:30—News Bulletins
' 10:45—Harlem Serenade

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

{Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-Slapinimoxi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
SpeciaJistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėiiotnis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6‘.h Avenue

XDIV Pasitarimai ir S»>OO
-BHI egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS I
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- i 

včm, parėm, krikštynom ir kito- I 
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue;

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Pardavingi Vadai su Bosais
Industrinė Skalbyklų Darbi

ninkų unija suorganizavo dar
bininkus, dirbančius Fordham 
skalbykloje, ir 17 d. sausio iš
vedė į streiką. Darbininkai 
visi vieningai stojo į kovą 
prieš išnaudotojus. Bet grei
tai ten pribuvo A.D.F. parda
vingi vadai iš 280 lokalo ir 
pradėjo ardyti darbininkų vie
nybę, kad sulaužius streiką. 
Bet darbininkai tuojaus apsi
žiūrėjo kas tai per “gerada
riai” ir pravijo ADF vadus.

rius į stovinčias mumijas.
šias kėlės pastabas darau i 

ne kokiais blogais tikslais, bet 
i tik todėl, kad pagelbėjus mū- 

Darbi- sl’ mėgėjams. Iš darbininkų 
negalima reikalauti to, ko iš 
profesionalų, bet galima ir 
privalome steigtis padaryti 
geriaus, O ypatingai, kada 
šią komediją dar rengiasi 
dinti eilėje kitų 
mano manymu, 
kalinga pataisyt 
mame vaidinime 
ra i išėjo 
toriai 
kaipo 
gaus.

kolonijų, 
kaip tik 
tas, kas 
ne visai

Manau, kad

Veikalo “Moteris Gatvėje”
įvyks Pamokos Trečiadienį vai(linli be kn,y5°s-, .£ J 1 Vienas Iš Dalyvių.

į pasimokinti, kad jau galėtu- FOTOGRAFAS I

kuria [ “LAISVĖS” DIREKTORIAMS
veikale Moteris Gatvėje , tai I 
pamokose dalyvaukite trečia
dienį, sausio 31 d., “Laisvės” 
svetainėje, lygiai 8 vai. vaka- i radienį. 
re.

“Laisvės” bendroves direk- 
■ torių susirinkimas įvyks ant- 

.__ 30 sausio, 8 vai va
kare, “Laisvės” svetainėje. Vi
si direktoriai dalyvaukite.

Sekr. J. Nalivaika*
»

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių- Valgykla

G a m i name visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių skonį.

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. I 

Iš senų padarau į 
naujus paveiks- | 
lūs ir krajavus i 
s u d a r a u su ; 
amerikoniškais, j 

Reikalui esantĮ 
ir padidinu to- i 
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

. Tel.: Glenmore 5-9467

Delegato A. Bubnio raportas 1 kuopos susirinkimas.
Į Atkočaičio dirbtuvę biskį { 

buvo atvežę darbo, bet vėl iš
vežė. Po to, tik per didelį 
“faitą” tapo* išreikalauta, kad 
grąžintų darbą.

Augimo dirbtuvėj darbo yra, 
nors nedaug. Pas Mičiulį bis- 
kį atvežė darbo, bet kada ka
pitalistai nujaučia, kad jie pi
giau tą darbą gali padaryti,

Ši-
vėr-

vai- 
tai, 
rei- 
pir-i
ge-'tai rengiasi sustabdyti jį.
ak-i menas liko tik su viena 4 

priims šiuos patarimus, I auze”; gal pradės darbą kirp- 
drąugiškus, ir neužsi-

Senas “Aktorius”.

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

Mirė Elena Aušriutė-Hane

Pereitat

Šio veikalo pamokos buvo 
nutarta laikyti ketvirtadienį, 
tačiaus tą diena įvyksta LDS 

Tad
del tos priežasties reikia pa
mokas laikyti trečiadienį (se- 

Iredoje).
Veikalas. “Moteris Gatvė

je,” reikės vaidinti vasario 24 
ir 25 dienomis, tai laikas jau 
pradėti gerai pasimokyti. Tad 
visi draugai ir draugės atsi- 
lankykit. Be to, reikia gerai

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKOJIMAS

Benedikta Jasmontaitė pajie.ško 
savo sesers Evos, kuri paeina iš 
Lietuvos, Sedos parapijos, Telšių 
apskričio. Prašau jos pačios atsi
šaukti, arba jei kas žinote, kur ji 
gyvena, būsiu labai dėkinga, jei man 
pranešite. Kreipkitės sekamu ant
rašu: Benedikta Jasmontaitė, 
2954 W. 1st St., Coney Island, N.Y.

(23-25) STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

« — t.-, —— if»i —- —— n. —— . ih .

I

i I Evergreen 7-6167

IT* t'* - rcu v xviv.vq šeštadienį, (sausioUZSlbaige roU Kongresas |27) numirė Elena Aušriute 
---------- }z(Mrs. Hane), plačiai žinoma 

New Yorke per tris dienas (dainininkė lietuvių tarpe, 
buvo Sovietų Sąjungos Drau- -Prieš keletą metų dainininkė 
gų konferencija. Delegatų sugrįžo iš Italijos, kur ji lavi- 
dalyvavo virš 1,000. Buvo iš i no savo balsą. Sugrįžusi, va- 
30 valstijų atstovybės. Priimta žinėjo su koncertais po liet*u- 
visa eilė rezoliucijų ir padary- ‘ vių kolonijas. Paskui ištekė
ti planai platinimui “Soviet jo už Mr. Hane, New Yorko 
Russia Today” magazino, kad > universiteto budinkų superin- 
pakėlus jo cirkuliaciją iki tendento. Pastaraisiais keliais! 
50,000. Platesni aprašymai mėnesiais velionė sunkiai sir- 
tilps vėliau. Dalyvavo ALDLD go.
Centro Komiteto ir LDS de- i 
legatai.

Paskui ištekė-
“Soviet jo už Mr. Hane, New Yorko

* 1 I • *11 1*1*1 •

Rep-

Iš Aido Choro Teatralio 
Perstatymo

Ukrai- 
Choro

Gi. Balčiūnas Apleido 
Brooklyn?

Veiklus mūsų organizacijų 
darbuotojas ir “Laisvės” di
rektorių tarybos narys, C. Bal
čiūnas, apleido Brooklyną, iš
vykdamas Bostonan. Ten jis 
mano apsigyventi. Prieš ke
letą metų, beje, d. Balčiūnas 
buvo gyvenęs Bostone.

Iš ACW 54 bokalo Metinio j 
Atsibuvusio Susirinkimo

Mano manymu, 
bešališkas.

Pereitą sekmadienį, 
nų svetainėje/ Aido 
Teatralė Grupė vaidino kome
diją “Už Pinigus Vesta Pati.” 
Parengimas buvo Aido Cho
ro naudai. Publikos prisirin
ko pilnutėlė svetainė. Pirmi
ninkavo drg. V. Zablackutis. 
Po perstatymo buvo šokiai iki 
vėlumos.

Apie pačią komediją daug 
nerašysiu, nes manau, kad j 
veikiausiai apie šią komediją 
parašys kas kitas, tai yra apie 
jos turinį,
jos turinys nėra 
Komedijoje yra du tarnai ir 
abu laikomi ant pajuokos— 
vienas tik miega, antras di
džiausia šioplys, ot jeigu ne 
tie tarnai, tai ponia galėtų 
myluotis su kaiminišku ponai
čiu ir viskas būtų O. K.

Kas liečia aktorius, tai di
džiuma iš jų gerai vaidino. 
Pas ponaičio tarną perdaug 
buvo straksėjimo, kas komedi
jai tik blogo daro. Vienas ki
tas šaunesnis pasišokėjimas

x Sausio ,24 dieną atsibuvo 
kriaučių -*54 lokalo metinis su
sirinkimas, 80 Union Avė. 
Brooklyne, P. K. salėje, žmo
nių prisirinko; buvo daug ra
portų iš įvairių įstaigų, čia 
paminėsiu tik svarbesnius ra
portus. Iš board direktorių ir 
iš joint bordo raportavo K. 
Kundrotą. Raportas buvo il
gas ir aiškus. Pažymėjo, kad 
lietuviai kriaučiai bile savaitę 
gali netekti darbo, nes New 
Jersey valstijoje pasiuva pi
giau. Rodos po šio raporto 
turėjo kriaučiai ką nors kal
bėti, bet apart mandagaus

ti, bet kol kas jo nėra.
Dovidaičio dirbtuvė nedirba j 

—darbo nėra, nes pasiliko tik 
ant vienos vėrauzės ir dar ne
kerpa tos lainės darbų, kurie 
Dovidaičiui priklauso. Budrai
čio dirbtuvė nedirba, bet gal 
po kelių dienų atveš •bo.

I

Gužausko dirbtuvėj -tuojau 
pradės dirbti, nes su Ofmano 
firma susitaikė. šalaviejaus į 
dirba, yra darbo pakanka
mai. Karvelio turi biskį dar
bo. Diržo yra darbo, bet su
stabdė jį todėl, kad Mičiulis 
pigiau dirba. Zaleckio biskį 
dirbinėja; darbo mažai yra. 
Matulio neturi darbo. Varnec- 
kio dirbinėja po biskį. Sadaus
ko, Petrofskio, Simaičio ir 
Kasperskio dirbtuvės jau pra
dėjo dirbti.

Yuškevičiaus yra darbo, 
bet nėra trimingų.

•Tai tiek iš lietuviškų šapų.
Iš abelno kriaučių marketo 

Bubnis raportavo sekančiai: 
sako, šitas sezonas bus labai 
trumpas per šešias savaites 
turės būt pabaigtas. Firmos 
reikalauja pigesnių darbo lai
mų, vadinas, ne tiesioginiai 
algų numušimo. Taipgi sakė, 
kad specialės mokestys unijai 
po $12.00 turi būti sumokėta 
bėgyje šešių savaičių. Jis da
vė ilgą ir aiškų raportą; apie 
vieną šapą apsistojo ir kalbėjo 
aiškindamas priežastį, kodėl 
vienoj ar kitoj šapoj nėra dar-,' 
bo. Raportas tapo priimtas 
be pastabų.

Lokalo Korespondentas,
K. Nečiun&kas.

MIRTYS—LAIDOTUVES

Juozas Petraitis, 46 metų, 
33 So. 3rd St., mirė sausio 26 
d. Palaidotas sausio 29 d. 
Trejybės kapinėse.

Anna Karris, 38 metų, 73 
Steamboat Rd., Great Neck, 
L. L N. Y., mirė sausio 26 d. 
Bus palaidota sausio 30 d. Ho
ly-Ruth kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

197 HAVEMEYER STREET

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

PETER BANES
Lietuvis Kraustytas
Local and Long Distance

Perkrausto bi ką ir bi kur
? labai žemą kainą.
* telefonuokite arba
į karnų antrašu:
Į 66 MARCY

Brooklyn, N. Y.
j Dieną ir naktį prisirengęs patar-j
t navimui. Klauskite kainos. į

• už i 
Reikalui esanti 
kreipkitės se-|

AVENUE i ■

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW F. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A 3 O R i U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y. »

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 18’ 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU SALiŲ, IR IŠ ČIA įĮ 
PAŠIUNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ į'1 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, i I 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS VB; 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VJETAs SAVO įįį 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. 1

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Iv MUS, O MES jj 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MUSU 
TELEFONAS NIEKAD -NEMIEGA.
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Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.
All Work Guaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSI T 
Pabandykite !

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

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

" Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kasdien, Seredomis ir 
iki 7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

I

Sukatomis

OFISASFLATBUSH
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Hours 10 A. M. to 10 P. M.
! Phone STagg 2-6497 Sunday 10 A. M. to 5 P. M.

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
^ELIZABETH ADLER

367 BROADWAY, bet. Hooper & Reap Sts., BROOKLYN, N. Y.
Scientific Face & Scalp Treatment, Manicuring

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Wawing & Finger Waving 25c
Hair Bleaching & Dyeing—Permanent Wave—Eye Brow Tweezing 

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 

PERMANENT WAVE Už $2 50
Per vieną menesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 

mus už $2.50 Panedėliais, Utarninkais ir seredomis.
Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.




