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Krislai
Geros Kloties.
Nuginkluoja Vilniaus 

Lietuvius.
B Iki Dešimties Tūkstančių.
■ Ką Pasakė Popiežius?
j čia dar Tolimas Idealas.

■ Rašo A. B.

Drg. Mizara, 
• ’ rašytojas ir ' 
7 išvažiuoja pa

mūsų Krislų 
redaktorius, 

7 išvažiuoja pas savo brolį Flo- 
J ridon'atostogoms ir, jei ras ge

rą prieglaudą, padirbės prie 
savo naujos knygos. Su juo va
žiuoja ir mūsų nuoširdus rė
mėjas drg. Stasiukditis—tik
riau pasakius, d. Stasiukaitis 
savo mašina vežasi drg. Miza- 
rą.

Vėliname abiems draugams 
linksmai pasilsėti. Drg. Mi
zara žada beilsėdamas arba 
bedirbdamas prie knygos taip 

\ pat vienus kitus krislus nukal
ti ir atšauti mums.

Tūlas žmogelis, ’ 
J. Biliūnas, “Mūsų Vilniaus” j 
No. 23 (1937 m.) dėsto savo! 
filosofiją apie atvadavimą Vii-, 
niaus. Ir štai kaip gražiai jis; 
nukukuoja: “Mes norime su j uie unnu učudui n nūn 
lenkais taikiai sugyventi. Mes'dirbti,” bet neturi jokio, net 
tikime Jų sveiku protu ir kad 
jie galų gale patys susipras 
atitaisyti Lietuvai jų padarytą 
skriaudą”. Taigi, viso svieto 
Ijetirviai, susidėkite rankas 
prie krūtinės ir laukite Len
kijos ponų malonės—ponų, ku-1 
rie baigia užsmaugti tautines 
mažumas, ypatingai Vilniaus 
lietuvius.

• “Mūsų Vilnius” yra orga
nas Vilniaus Vadavimo Sąjun
gos.
vaduodami Vilnių tie vyrai jo susidarytų virš 11 milionų 
neregės dar ištisą tūkstantį i 
metą.

ipašalpinio darbo, sako ra- 
Iportas sąrašų direktoriaus 
J. D. Biggerso.

Be to, pašalpiniuose 
|WPA,. CCC ir kituose val
diškuose darbuose tuo tai
ku buvo 2,001,877 bedarbiai.

• Per paskutinius tris mė
nesius 1937 m., tačiaus, tapo lėktuvų atakas

¥ ............. paleista dar pora milionų buvo priversti užleisti vie-
Užtikriname, kad šitaip darbininkų. Tuo būdu jau!ną kitą poziciją Teruel apy- 
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“Tiesa” sako, kad iki šiol 
per vajų į Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimą gauta 700 
naujų narių, iš kurių 290 yra 
jaunuoliai. Vajus dar teb
eina. Reikėtų greitu laiku da- 

. sivaryti iki tūkstančio naujų 
fiK-Vių, o paskui eiti toliau. Dar 
vis ne visos kuopos įsitraukę į 
darbą. Ko laukiate?

visuotiną sėdėjimo streiką
I

r^i

liniukų gyvent net trejus

sovietinės

Vodopija

atmesti, negalima
i, kuomet jie šau-|

Mahos Pa- Atsisako toliau teikti katr 
tautininkų pabūklus Jugoslavijai ir Rū 
^nstracijas munijai. \

Nanking, Chinija. —

tų.

bus nauju ledlaužiu “J. Sta
linu” plaukt į Pietinio Po-

streiką, ne Amerikos žmo
nių streiką, bet streiką tų

MUSSOLINIO IŠLAIDOS
SLAPTAI POLICIJAI

Roma. — Per šešis mėne
sius Mussolinio valdžia išlei
do $1,615,000 slaptai polici-

Rumunr* 
sen;

Francijo

rašo “Pravdoj” “Naujų Me-

Mes turime ištiesę ran-1 Roma. — Italijos fašistų 
spauda begaliniu džiaugs
mu sveikina Rumunijos fa
šistų valdžią su Gogą prie-

■Kl. ■
So-’ganizaciją, turinčią 25,000(bas jaunesniem kaip 16 me- 

| narių.

New York. — Per subju
rusį orą naujų metų dienoj 
23 žmonės buvo užmušti au
tomobilių nelaimėse Didžia-1 žinia kas sudegino čia 
jame New Yorke. vietų atstovybės rūmą.

vuotų automobilių ir trokų, 
kuriais buvo vežama pas
tiprinimas liaudiečiams.

Kaip liaudiečiai, taip ir 
fašistai nukentėjo baisiui

Ministeris Ickes ypač plie-
metus, darant naujus mok- kg žiaurią sauvalią tokių 
slo tyrinėjimus. Tada “že- fabrikantų, kaip Ford, du-

Maskva. — Garsus Sovie- vaiįa daryti visus tuos da
tų lakūnas M. Vodopijanov ]ykus — tai jos išetsT į pirmą 
rašo “Pravdoj” “Naujų Me- visuotiną sėdėjimo streiką 
tų Svajonę,” kaip galima Amerikoj — ne darbininkų

liaus sritį; lėktuvais iš to^o šeimynų, streiką kapita- 
laivo galima pasiekti Pietų |]o> kurj sutvėrė visi Ameri- 
Polių, įsteigt ten sovietinę kos žmonės, bet kurį užval- 
stovyklą ir ketvertui moks- <]ė tos 60 šeimynų.

. —v. Hitlerininkų snorių kareivių, kurie visur 
laikraščiai džiaugiasi, kad metėsi į pirma ugnį mūšiu 

bet Rumunijos valdžia fašiste- prieš fašistus/

“Tiesa” sako : “Mes pasibrė- 
žę išauginti LDS iki dešimties 
tūkstančių narių su sekančiu 
seimu, kuris įvyks rugpjūčio 
mėnesį”. Geriausio pasiseki
mo. Tikslas gana didelis, r
nėra nepasiekiamas. Seimas ja. Naziai tvirtina, kad Ru-1 
dar toli. Naujų narių verba- munija prisidės prie Vokie- 
vimas eina vidutiniai. ti ins-.TnnnniinR-Tt.nli ins bln-

Man atrodo, kad buvusios 
Augščiausios Prieglaudos na
riai gali jaustis labai smagiai 
įstoję į tą gražią ir didelę 
LDS šeimyną, čia ir jaunų 
žmonių daug ir organizacines' 
pajėgos stipresnės.

tijos-Japonijos-Ttalijos blo- 
TZ x . v. ¥ , . ko prieš Sovietu Sąjungą; 
Katalikų bažnyčios šulai ne- , nripš-soviptine

begali nieko nesakyti į Fran-!tlK1S1 / 3. Pi les sovietinę 
cijos Komunistų Partijos se- taipgi įtraukti Len- 
kretoriaus drg. Thorez pareis- kiją su Jugoslavija, 
kimą, ‘r 
ką savo broliams katalikams”!' 
Vieni viršytas labai purtėsi, o 
kiti dar ir gerai užkeikė komu
nistus už tos rankos ištiesimą.

Sakoma, kad Thorez balsas kyje. 
pasiekė ir patį popiežių. Pas • 
Pijų XI buvęs nuvykęs kardi
nolas Verdier ir papasakojęs. 
Popiežius išsireiškęs, kad ko
munistų ištiestos rankos nega
lima šaltai ; 
nuo jų bėgti 
kia į kovą už žmoniškumą ir į 
liaudies gerovę. Taip rapor-, 
tuoja kardinolas Verdier su
grįžęs Francijon.

Savo geroje ir ilgoje pra
kalboje, pasakytoje plieno 
darbininkų konvencijai Pitts- 
burghe, John L. Lewis sakė 
reikėsią Amerikos darbinin
kams kovoti už teisę dirbti. O 
tai be galo svarbi teisė. Tos 
teisės šiandien Amerikos dar
bininkai neturi, štai tik vienu 
rankos pamojimu General Mo
tors Detroite išmetė į gatvę 30 
tūkstančių darbininkų ir tegul 
jie badauja.

Amerikoje teisė dirbti yra 
dar gana tolimas idealas. Už 
jį reikia kovoti. Bet jį užtik
rins tiktai socializmas.

Tokią teisę turi tiktai vienos,— —x----
šalies darbininkai, tai Sovietų I jai. Dabar jai prideda dar 
Sąjungos. Į $264.000,

Telephone STagg 2-3878No. 1

Washington.—Pagal per
nai lapkričio 20 d. padary
tą bedarbių susiregistravi- 
ma ant tam tikru atvirlaiš-

Aliejaus Kompanijos Atme
ta Meksikos Nutarimą 

Pakelt Algas

Darbo Žmonių 
Dienraštis

Kaina $5.50 Metams 
Brooklyne $7-00 

Metams

Apie 11 Milionų Be
darbių Šioj Šalyje, 
Kaip Rodo Sąrašai

vaikiu Drįsiu, Jungtinėse Valstijose 
’’/buvo 7,822,112 visiškų be

darbių, tarp jų 5,826,723 vy
rai ir 1,966,694 moterys. 
“Jie tinka darbui ir nori

bedarbių šalyje.
Bet 6 nuošimčiai susire- 

gistravusių pernai bedarbių 
buvo išmesti iš skaitmens 
dėl tokių priežasčių, kaip 
“nežinomas adresas,” 
tinkamumas darbui,” __  ______  ________
žius žemiau 15 metų arba, ir priešus. Kova siautė šal- 
aukščiau 74 metų ir tt. šiuose ir snieguose, dides- 

1,950,000 iš susirašiusių niuose negu bet kada per 
bedarbių buvo asmeniškai paskutinius 7 metus. Pus- 
patikrinta per sąrašų dar- nys ir pūgos sutaikė pus- 
buotojus; iš to patirta, jog'antro šimto respublikos šar- 
bedarbiai gana teisingai su
sirašė ant valdiškų atvirlai
škių lapkričio mėnesį.

Rumunija Būsianti Naziu 
Talkininkė Prieš Sovietus

Rooseveltas Kovojąs Tik 
Prieš Nedorus Turčius

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas sakė taik
raščių atstovams, kad jis 

■ nekovoja prieš biznį apskri
tai, neatakuoja net stam
bųjį biznį kaipo tokį. Prieš 
ką jis kovojąs, tai tik prieš 
“turčius piktadarius”, tuos 
trustus ir monopolius, ku
rie nesiskaito su šalies įsta
tymais, neteisėtai grobiasi 
vis didesnius pelnus (o pas
kutiniu taiku “sėdėjimu 
streikuoja” prieš Naująją 
Dalybą ir darbininkų CIO 
unija'š).

Fašistai Neatkariavo 
Teruelio, Sako Ispa 

nijos Respublika
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis.—Fašistų ko- 
mandieriai paskelbė, kad jie 
atkariavę nuo liaudiečių Te- 
ruelį ir paliuosavę ten kelis 
tūkstančius savo karių, ku
riuos liaudiečiai taikė apgu
lę nuo gruodžio 21 d.

Madrid.—^eruel dar te
bėra respublikos rankose, 
sako valdiški pranešimai iš 
Madrido: liaudiečiai tebe- 
šturmuoja apgultus fašistus 
vienuolyne, banke ir guber
natoriaus palociuje Terue- 
lyje.

Per' fašistu mechanizuo
tos armijos, artilerijos ir 

liaudiečiai

linkėj, bet fašistams nepa
vyko prasilaužti į patį mie
stą, kaip praneša respub- 
likiečiai.

Dėl Teruelio įvyko did
žiausi viso šio karo mūšiai; 

“ne-1 juose dalyvavo 200,000 ar
am-Imijos, skaitant liaudiečius

Cairo, Aigiptas. — Kara
lius Farouk, 18 metų jau- 
lYuolis, paleido ministeriją 
Mustafos Nahas Pašos, 
“wafdistu” tautininkų vado. 
Pašaukė Iviuhammedą Mah- 
moudą Pašą sudaryt naują 
ministerių kabinetą (kuris 
eitų pėda pėdon su kara
lium).

Keli nauji ministerial sto
ja už susidraugavimą su 
Italija. Tuom susirūpinus 

! Anglija, kuri tikrumoj buvo 
nuostolių per tas kautynes. vyriausia Aigipto
Daug užmušta ir sužeista valdovė.

i Tarptautinės Brigados lino-
‘ Tragedija Del Moterų Priva

čiam Turčiaus Laive

RUMUNU FAŠISTŲ VALDŽIA 
“1ŠŠLU0S1ANTI ŽYDUS”
Bucharest, Rumunija. — 

Naujas Rumunijos ministe
ris pirmininkas Octavian 
Gogą, fašistų vadas, rengia 
aštrius patvarkymus prieš 
žydus:

Atimt iš žydų teisę būti 
krautuvininkais bei viešbu
čių ar valgyklų savininkais; 
atimt visą žemę iš žydų; pa
naikint rumanišką pilietys- 
tę žydų, kurie ją gavo po 
1920 metų; pašalint žydus iš 
visų taikraščių redakcijų ir 
leidyklų; “sutautint” Rumu
nijos spaudą panašiai kaip 
Vokietijoj; “išvalyt” žydus 
iš pramonės ir profesijų.

Fašistinė Rumunijos val
džia taipgi žada perorgani- 
zuot gamybą tokiais pagrin
dais, kaip fašistiniuose kra
štuose, ir sumegst draugiš
kiausius ryšius su Vokietija

Rumunija turi 18,000,000 
gyventojų, tarp jų 1,500,000 
žydų.

Austrija ir Bulgarija 
skelbia, kad neįsileis jokių 
žydų, norinčių pabėgt nuo 
■Rumunijos fašistų persekio
jimų.
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Chiniete motina rodo savo kūdikiui ore lekiojantj orlaivį, 
atskridusi nuvyt japonų orlaivį.

Nauja Aigipto Valdžia 
Sėbraus su Mussoliniu

San Pedro, Calif. — Val
diški sargybos laivai parsi-j 
varė iš jūros privatinį pasi
linksminimų laivą “Aafje”, 
kurio savininką kapitalistą 
D. , Fauldingą nušovė Jack 
Morgan, /vienas iš Fauldin- 
go svečių tame laive.

Morgan, buvęs Jungtinių 
Valstijų laivyno oficięrius, 
iššoko iš “Aafje” ir dar ne
žinia, ar išplaukė į krantą 
ar prigėrė. Jiedu susipešė 
su Fauldingu, nepasidalin
dami viešniomis moterimis. 
Pirma šovė Fauldingas ir 
sužeidė Morganą; bet Mor
ganas atėmė šautuvą ir 
juom nušovė Fauldingą, lai
vo vairuotoją.

Morganas tada privertė 
vieną darbininką pririšt 250 
svarų vogą prie Fauldingo 
ir įmesti jį į jūrą.

Pasak kitų pranešimų, 
laivo darbininkai įmetė į 
jūrą Morganą, kaipo žmog
žudį ir žagintoją laive buvu
sių moterų.

Likęs be vairuotojo lai
vas, per savaitę buvo blaš
komas bangų ir vėjų.

Studentai Sudegino Ja
poniškus Šilko Parėdus

Poughkeepsie, N. Y.— 
Amerikos Studentų Sąjun
gos suvažiavimas vienbal
siai nutarė boikotuot visus 
Japonijos dirbinius; ir tuoj 
studentai ir studentės nusi
plėšė japoniško šilko parė
dus : kaklaraišius, pančia- 
kas, šilkinius marškinius; 
sunešė prie Vassar mergai
čių kolegijos svetainės, su
metė į krūvą ir sudegino. 
Daugelis studenčių paauko
jo ir savo apatinius šilko si
jonėlius bei kelinaites.

Šokdami aplink ugnį, stu
dentai ir studentės dainavo 
boikoto dainas prieš Japo
niją kaip Chinijos užpuoli-

NAZ1Ų PRIEŠŲ SLAPTAS 
KONGRESAS VOKIETIJOJ
Berlin. — Nazių priešai 

atlaikė slaptą suvažiavimą, 
kuix dalyvavo 37 delegatai 
nuo įvairių partijų; išdir
bo planus veikimo, kuris 
“pabudins Vokietiją,” kaip 
sako desėtkai tūkstančių 
lapelių, paskleistų po to su
važiavimo. Tokie lapeliai 
slapta įteikti ir užsieninių 
taikraščių korespondentams 
Vokietijoj. ■'

Lapeliai faktais parodo, 
kad naziai tik blofina savo 
“dideliais nuveikimais ša
lies naudai”; kad hitlerinin
kai iš tikro bankrutuoja ša
lį ir grobia jos iždą savo 
naudai.

Suvažiavime dalyvavo at
stovai iš visos Vokietijos, 
apart Rytinės Prūsijos.

NAUJUOSE METUOSE 
ŽUVO 132

Chicago, Ill. — Pirmoj šių 
metų dienoj 132 žmonių žu
vo automobilių nelaimėse, 
žmogžudystėse ir šiaip ne
laiminguose atsitikimuose 
trylikoje valstijų.k

Amerikos Ministeris 
Smerkia 60 Turčių 
Šeimynų Sauvalių

Mexico City. — šešioli
ka amerikonų ir anglų ži
balo (aliejaus) kompanijų 
atmetė Meksikos valdžios 
tarimą, kad jos turi treč
daliu pakelt algas meksikie
čiams savo darbininkams, 
kurie dabar streikuoja. To
dėl gal valdžia atįmsianti 
tų kompanijų nuosavybę.

ROOSEVELTAS NUMUŠA 
SIDABRO KAINĄ

Washington. — Preziden
tas Rooseveltas numušė si
dabro kainą nuo buvusių 77 
centų ir 57 šimtadalių iki 
64 ir 64 šimtadalių už un
ciją. Tai tiek dabar šalies 
iždas temokės už parduoda
mą jam sidabrą.

Sovietuose Planuojamas 
Žygis j Piety Poliy

mė suktųsi ant 
ašies,” sako jis.

Pagal panašią 
novo “svajonę” buvo pada
ryta skridimas į Šiaurių Po
lių ir apgyvendinta ten ke
turi sovietiniai mokslinin
kai. • ’ ,

Dabar Sovietuose stato
ma lėktuvai, kurie galės pa
daryt po 12,000 mylių oro 
kelio be apsistojimo. Pla
nuojama Sovietų lakūnų 
skridimas aplink visą žemės 
kamuolį.

Aigiptiečiy Riaušes Prieš 
Fašistuojantj Karalių

Cairo, Aigiptas. — Kaip 
tik Aigipto karalius Far o- riu, o Jugoslavijos valdžia 
ųk pašalino senąją pažan- flirtuoja su Mussoliniu. To- 
geshę ministeriją, vado vau- dėl Franci jos vyriausybėj 
j amą Mustafos Nahos Pa- Atsisako toliau teikti ka^T 
šos, tuoj minios tautininkų pabūklus Jugoslavijai ir Rft 
išsivertė į demonstracijas munijai. \
su šauksmais, “šalin Faro- 
uką!” Policija ištaškė de
monstrantus prie karaliaus 
palociaus. Susikirtime su
žeista 20 asmenų. Areštuo
ta 50 tautinės partijos va- 
dų.

Naujoji M. Mahmoudo 
Pašos ministerija išleido 
patvarkymą uždaryt tautie- porai apsivest, nors India- 
čių “mėlynamarškinių” or- nos įstatai draudžiu vedy-

Visų Salių Darbininkai 
Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik Re

težius, o Islaimesit 
Pasauli!

Washington. — Jungtinių 
Valstijų vidaus reikalų mi
nisteris Harold L. Ickes ra
dio/ kalboj pareiškė, kad “60 
turčių šeimynų viešpatauja 
ant’Amerikos ekonominių 
reikalų” ir stengiasi sauva- 
liškai valdyti visus gyvento
jus. Ši didžiųjų kapitalistų 
grupė su savo planais ir ko
va prieš Naująją Dalybą 
stumia šalį į pavojų diktatū
ros “iš dešinės ar kairės,” 
sakė Ickes. Tos 60 didžtur
čių šeimynos grasina:

“Jeigu nebus leista jom 
laisvai šmugeliuoti-speku- 
liuoti, jeigu nebus panaikin
ta įstatymai, saugojanti 
žmonių pinigus; jeigu joms 
nebus duota valia kuoptis 
vis didesnius lobius ir iš
vengti privalomų taksų su 
jų korporacijų advokatų 
suktybėmis; jeigu toms šei
mynoms nebus leista vieš
patauti ant mūsų visų be jo- 
ikio; apribojimo jų pinigir 
ir ^kpnominės galios; j 
jorfc nebus vėl duota c

Pontai, Rand, Girdler ir 7 
panašūs, kurie nachališkai, 
kruvinai, žmogžudiškai 
trempia šalies kongreso įs- į 
tatymus, išleistus apgint pi
lietines darbininkų teises.

*

Francija Jau Neginkluos 
Rumunijos ir Jugoslavijos

Paryžius, 
ir Jugoslavija nuo 
buvo taikomos 
draugėmis-sąjungininkėmMk 
Todėl Francija prist&tyw 
vo jom ginklų ir aftiuniet* 
jos.

Bet dabar naujasis 
munijos ministeris pirmi
ninkas, fašistas Gogą mez
ga artimus ryšius su Hitle-

TĖVAS 13 METŲ, MOTI
NA 12 METŲ / . 'V

Linton, Indiana. — Tom
my Chapman, 13 metų, », 
“įtaise” kūdikį Bettei J. La- J 
cer’aitei, 12 metų mergaitei. 
Kai kurie kaimynai prašo‘o 
gubernatorių leist tai vaikų 7
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vieną narį pasiekus ir suregistravus. Re
gistracijos parodys tikrai, katras distrik
tas ir kiek paaugo. Komunistų Partijos 
Centro Komitetas bara tuos distriktus, 
kurie iš viena galo budavoja partiją 
gaudami naujų narių, o iš kito silpnina 
apleisdami senus narius, kurie iš vienos 
ai’ kitos priežasties nuolatiniai nelanko 
kuopos susirinkimų.

Unijistai Stoja Partijon
Komunistų Partijos Centro Komitetas 

padarė analizą 13,000 naujų narių, kurie 
rugsėjo ir spalio mėnesiais įstojo į parti
ją. Jų tarpe virš 6,000 yra unijų nariai. 
Tas parodo, kad dabar Komunistų Par

Sovietinės Taškento respublikos liaudies artistas Abdullah 
Choir Kouraliev. Jis yra seniausias Uzbekų dainininkas.

ti trockistus darbininkų organ i-1 
zacijose, kurie ten varo tokį pat 
žalojimo darbą, kaip ir jų sėbrai 
Sovietų Sąjungoj.

Mes duosim visą eilę straips
nelių — vertimų iš L. Zakovs- 
kio neseniai išleistos knygutės 
apie fašistinių šnipų veikimą So
vietų Sąjungoj. Draugas L. Žu
kovskis dirba Leningrado srityj 
vidaus reikalų komisariato orga
nuose ir iš darbo praktikos ge- 

Irai žino užsienio šnipų gudravi- 
■mus. Jo duodami pavyzdžiai 
taipgi liečia daugiausia Lenin
grado sritį.

LIETUVOS ŽINIOS
*

Nėra Reguliaraus < ‘ 
Susisiekimo

ŠAKIAI. — Tur būt, nė ? 
nas Lietuvos kampelis nėra t 
nuskriaustas susisiekimo atž 
giu, kaip vakarų Zanavykt 
nors jos keliai geri. Reiktų a* 
daryti autobusų liniją: šakiai- 
Kiduliai — Jurbarkas vieškeli?55 
Tuo būtų labai pasitarnauta Z; 
navykijos visuomenei ir žymi; . 
pagyvėtų visas pietų Lietuvos 
judėjimas su Klaipėdos kraštų.

Vajus iki 21 Sausio
Kaip jau pirma buvo rašyta, Komunis

tų Partijos vajus už naujus narius tęsis 
iki Lenino mirties paminėjimo, tai yra, 
iki 21 d. sausio. Taigi, iki vajaus pabai
gai dar turime apie pusę mėnesio laiko. 
Per tą laiką Komunistų Partijos kuopos 
laiko apšvietos susirinkimus ir taip va
dinamus' “atvirus susirinkimus”, į ku
riuos yra kviečiami ir komunistų sim- 

- patikai.
Komunistų Partijos veikla didelė. Da

bar yra tiek daug darbų, kad sėkmingam 
jų atlikimui neužtenka spėkų. Gi net 
buržuazija pripažįsta, kad komunistai 
turi apie \miliona žmonių, jiems prita
riančių.

Drg. E. Browder sako, kad į pirmas 
10 vajaus savaičių Komunistų Partija 

.gavo per 1,000 naujų narių į savaitę.
Drg. Browder kvietė partijos narius iki 
naujų metų būtinai pakelti narių skai
čių iki 75,000. Dabar sulaukėme naujų 

, metų ir matysime, ar mes išpildėme Cen
tro Komiteto Sekretoriaus pastatytą už- 

’ davinį.
Daugiausiai naujų narių gauna New 

Yorko valstijos distriktas. Į pirmas 12-ką 
savaičių čia gauta 4,789 nauji nariai. Bet 
šis distriktas ir yra galingiausias.

Californijos ir Illinois distriktai lenk- 
"tyniuoja ne vien naujų narių gavime, 

bet ir tame, kuris iš jų bus skaitlinges- 
nis. Pradžioj gruodžio Californijos dis
triktas turėjo 4,341 duokles mokantį na
rį, o Illinois 4,205 narį. Dabar iš Komu
nistų Partijos raštinės pranešama, kad 
Californijos distriktas užsisakė narių 
knygelių 6)000, o Illinois distriktas 5,000.

/ Narių Registracija
Su naujais metais Komunistų Parti

jos nariai apmaino savo senas knygutes 
ant naujų—įvyksta metinė registracija. 
Praeityj tankiai pasikartodavo tas, kad 
laike registracijos daugelis partijos na
rių neateidavo į susirinkimus, nepasimo- 
kėdavo duoklių ir neapsimainydavo kny
gutėmis. Paskui, žiūrėk, jie jau ir išsi- 
braukė iš Komunistų Partijos eilių. Tan
kiai tas sunaikindavo vajaus atsiektus 
rezultatus. Čia vajaus metu gauta tam 
tikras skaičius naujų narių, čia registra
cijos metu tam tikras kiekis išsibraukė.

1938 metais bus dedamos visos pastan- 
' gos, kad visi nariai susi registruotų ir 

3 gautų naujas knygutes. New Yorko dis
triktas į dvi pirmas savaites sausio mė
nesio nusitarė suregistruoti 20,000 par
tijos narių. Bus daroma viskas, kad kiek-

tija gali sėkmingai augti. Komunistai 
juk aktyviai dalyvauja organizavime in
dustrinių unijų, jų veikloj, streikuose ir 
kitose kovose. Dabar nebe tie laikai, ka
da buržuazijos suklaidinti darbininkai 
nepritardavo komunistams. Dabar “rau
donojo bauginimo” šmėkla išnyksta. Da
bar milionai Amerikos darbo žmonių sto
ja į unijas ir tveria savo industrines or
ganizacijas. Dabar yra proga daugiau 
gauti naujų narių į partijos eiles.

Nepakartoti Senų Klaidų
Drg. George Morris rašo “Daily Wor- 

keryj”, kad praeityj mes tankiai pada- 
rydavom klaidų, kada į Kom. Partiją įs
tojusį narį ar narę užversdavom darbais, 
sudarydavome sąlygas, kad į savaitę jis 
ar ji turėdavo lankyti kelis susirinki
mus. Tas apsunkindavo narį. Atitrauk
davo jį nuo jo buvusių draugų ir šeimos. 
Tankiai naujam nariui pasidarydavo per- 
sunku, nepakeliama ir jis išstodavo iš 
komunistų tarpo. Taip būdavo.

Dabar yra visai kitokis vidaus susi
tvarkymas. Nauji nariai nebėra apkrau
nami darbais. Viskas daroma, kad jie pa
laikytų artimus ryšius su buvusiais savo 
draugais ir trauktų juos arčiau prie par
tijos. Nėra apkraunami nepakeliamais 
darbais ir seni partijos nariai. Kiekvie
nas dirba kiek jis išgali. Tas supratimas, 
kad Komunistų Partijoj “yra baisiai 
daug darbo,” “kad jūs negalėsite jo at
likti,” turi būti ant visados atmestas. 
Komunistų Partija veikia plačiai, tas 
tiesa. Mes gyvename milžiniškoj šalyj, 
kur prieš partiją stovi milžiniški darbai. 
Bet Komunistų Partija veikia sąmonin
gai, planingai, kad savo narius neati
traukus nuo jų draugų, šeimynų, kad 
nepadarius jų kokiais sektantais. Komu
nistų Partija trokšta daugiau ir daugiau 
narių, kad didesnis skaičius komunistų ir 
jų artimų simpatikų galėtų ir po mažiau 
dirbant didesnius darbus nudirbi.

Sausio 21 dieną ar apie tą laiką po vi
są šalį bus Lenino mirties paminėjimo 
diena. Geriausias bus pagerbimas to pa
saulinio darbininkų vado, to asmens, ku
ris išauklėjo Rusijos Bolševikų Partiją, 
laimėjusią revoliuciją, piliečių karą, iš
būdavo jusią ant vienos šeštos dalies pa
saulio socializmą, tai stojimas į jo parti
ją. Laike minėjimo sukakties masiniuose 
susirinkimuose, prakalbose ir parengi
muose bus oficialiai priimama nauji na
riai į Komunistų Partiją. Lietuviai 'dar
bininkai, įstokite į savo klasės partijos 
eiles! Tapkite dalimis partijos, kuri ko
voja už jūsų ir visų darbo žmonių kas
dieninius reikalus ir už galutiną pasi- ; 
liuosavimą iš kapitalistinio išnaudojimo, j

Kova Su Fašistiniais Šnipais Sovietų 
Sąjungoje—Kova Už Pasaulio Taiką

-- - - - ... . i
A. Ramutis chariniečiai gudriai dviveidžia-

Pasiuntė Sovietam “Robin
sonų” Fotografijas

Washington, grd. 30.— 
Jungtinių Valstijų užsieni
nė ministerija pasiuntė So
vietams fotografijas vadi
namų “Robinsonų”—Ruben
sų, kuriedu suimti Maskvoj 
kaip šnipai. Jiedu išgavo 

’klastingus pasportus su pa-

Kas Bus su Vandeniu?
ŠAKIAI. — Dabar pietų Lie

tuvos ūkininkai labai nusiminė, 
nes išdžiūvo daugelis šuliniu, 
kūdros ir net mažesnieji upeliai.
Tad vandenį beveik visas treč
dalis gyventojų vežasi. Vandeni
trūkstant, daug gyventojų va
žiuoja parsivežti už 1—3 km.
Bet taip sausai užšalus, vanduo

SOVIETU SĄJUNGOJ
Surado Aukso

Tiesdami naują gelžkelio lini
ją tarpe Rubcovo—Ridderio su
rado aukso gyslas. Iš karto bu
vo surasta 8 aukso gyslos. Toli
mesnį tyrinėjimai atvedė prie 
Rulichos upės, kur dar surado 
6 aukso gyslas. Visos jos buvo 
turtingos. Tūlos iš jų turėjo 28

* pėdas ilgio.

‘ Apelsinai ir Lemenai iš 
Ispanijos

I Sovietų prieplauką Odesą 
. iš Ispanijos jau pribuvo 30,000 
dėžių su lemonais. Dar laukia
ma 100,000 dėžių su apelsinais. 
Tatai gauta iš Ispanijos liaudies 
valdomo krašto. Sovietai už tai 
atsiteisia Ispanijai kitokiomis 
reikmenimis.

Kolchozninkų Namai
Sovietų valstiečiai apsijungę 

į kolchozus geriau gyvena ir bu
davoja naujus gyvennamius. 
Netoli Ufos vien Igenčelerio kol
chozo nariai 1937 metais išsibū
davo j o 30 naujų modemiškų gy- 
vennamių.

Greipfruktai Maskvai
Iš Roti praneša, kad ten suė

mė 25,000 greipfruktų. Iš to( 
skaičiaus į Maskvą bus pasiųsta 
8,000 vaisių.

Sovietai Pirko Laivus
Sovietų Są junga pirkosi 

Jungtinėse Valstijose penkis ta- 
vorinius garlaivius. Kiekvienas 
iš jų turi po 4,230 tonų įtalpos. 
Du jau išplaukė su Sovietų jū
reiviais linkui SSSR.

Užprenumeruok Dienraštį 
“Laisvę” Savo Draugams

ŽINIU-2INELĖS
kūdikio užmušėja

NEPAMIšUS
Green Brook, N. J.—Dak

tariški tyrinėjimai parodė, 
kad yra sveikaprotė Sophie 
Arcurienė, kuri užmušė 5 
mėnesių mergaitę Christiną 
Bordolon.

NAUJAS JAPONŲ KARO 
LAIVAS

Kure, Japonija. — Van
denin nuleista naujas 10,000 
tonų. įtalpos karinis Japonų 
laivas lėktuvams išvažioti.

Hankow, Chinija. — Chi- 
nų vyriausybes galva Chi
ang Kai-shek stiprina val
džią, šluodamas laukan 
graf terius.

. Sovietų Sąjungoj paskutiniu vo, viešai sakėsi esą trockizmo gelba New Yorko Tammany 
laiku eina smarki kova prieš vi- ir dešiniųjų priešai, tai parti- Hall buvusio valdininko
sokius liaudies priešus, čia ir ja jiems ilgą laiką tikėjo, leido 
trockistai, buchariniečiai, bu r- jiems dirbti atsakomingose vie-
žuaziniai nacionalistai, įvairių 
kapitalistinių šalių prisiųsti ir 
pasamdyti šnipai, kurie ėmė tar
naut vienam ponui—fašizmui, 
visi susiliejo į vieną kontr-revo- 
liucionierių gaują. Sovietų val
džia be gailesčio rauna visus 
tuos priešus iš visuomenės tarpo. 
Kaip dabar paaiškėjo, fašistinės 
valstybės—Vokietija ir Japonija 
—norėjo artimiausiu laiku pra
dėt karą prieš viso pasaulio 
darbo žmonių tėvynę — Sovietų 
Sąjungą. Tam tikslui tos fašisti
nės valstybės jau iš anksto ruo
šėsi karo metui samdydamos 
daugybę šnipų, kad karui prasi
dėjus tie šnipai ardytų geležin
kelius, sprogdintų karo fabri
kus, pranešinėtų priešui, kur ei
na Sovietų kariuomenė, kur 
frontas silpnas, o kur stiprus. 
Karui prasidėjus tie šnipai ga
lėjo pridaryti Begales žalos, ku
ri būtų kainavusi tūkstančius 
gyvybių, padariusi milioninius
nuostolius.

Visi tie areštai'Sovietų Sąjun
goj parodė, kad priešas nesigai
lėjo jėgų ir pinigų savo ardymo 
darbui. Jie parodė, kokiu būdų 
užsienio agentai veikė Sovietų 
šalyj, kaip jie verbavo savo 
agentus, ir iš kokių žmonių ver
bavo. Pasirodė, kad trockistai 
ir dešinieji, kurie anksčiau bū
dami Komunistų Partijoj sakė
si esą kitos nuomonės įvairiais 
klausimais, kurie partijos buvo 
sumušti ir didžiuma jų prisipa
žino klydę,—pasirodė, kad dau
gelis jų tik dėl akių pripažino 
savo klaidas. Jie viešai mušėsi 
į krūtinę, kad galėtų pasilikt 
partijoj, o slaptai ėmė organi
zuot savo organizacijas. Tos 
organizacijos Nusirišo su fašis
tinių valstybių žvalgybomis ir 
štai trockistai ir buchariniečiai, 
o nacionalėse valstybėse—bur
žuaziniai nacionalistai — ėmė 
tarnaut Vokietijos ir Japonijos 
žvalgyboms, ėmė pildyt tų žval
gybų uždavinius. Neapykanta
partijai, neapykanta Sovietų 
valdžiai padarė trockistus, bu
chariniečius, buržuazinius nacio
nalistus pikčiausiais savo šalies 
išdavikais. Trockistų teismai 
Maskvoj parodė, ko siekė troc
kistai ir buchariniečiai parsida
vę fašistų žvalgybai ir patys li
kę fašistais. Piatakovas — vie
nas iš trockistų vadų Sovietų 
Sąjungoj — papasakojo, kaip jis 
susitarė su Hitlerio pavaduotoju 
Hessu dėl Ukrainos atidavimo 

- vokiečiams už' pagelbą trockistų 
veikimui, už paramą atstatant 
Sovietų šalyj .kapitalistinę san
tvarką. Japonijai trockistai ir 
buchariniečiai prižadėjo atiduo
ti Rytų Sibirą. Kad tie pažadai 
nebūtų tuščiais žodžiais, trockis
tai ir buchariniečiai ėmė varyti 
žalojimo darbą transporte, pra
monėj, žemės ūkyj ir visur, kur 
tik jie gaudavo prieiti. Visa tai 
jie darė tiesioginiai nurodant 
Vokietijos ir Japonijos žvalgy
boms. Kadangi: trockistai ir bu

Marinellio.

ir esamose vietose gali išsibaig
ti. Gali tekti vandenį vežtis iš
Nemuno, Šešupės ir kt. vietų.

tose. Tas atsakomingas vietas 
trockistai ir buchariniečiai pa
naudojo žalojimo darbui, štai 
kodėl trockistai ir dešinieji taip 
buvo brangūs užsienio valstybių 
žvalgyboms. Ir tų priešų-šnipų 
n u k a u k a v i mas yra didelis 
smūgis fašistinėms valstybėms 
ir jų karo planams. Dabar fašis
tines valstybės priverstos vėl 
j ieškoti sau naujų agentų, o to
dėl jos priverstos šiek tiek ati
dėti karo pradėjimo terminą. 
Užtat Sovietų Sąjunga, kuri ne
gailestingai kovoja su fašisti
niais šnipais, dirba taikos dar
bą, sulaiko fašistinius agresorius 
nuo karinių avantiūrų. O tie 
trockistų ir buchariniečių gynė
jai kapitalistinėse šalyse, kurie 
šaukia apie represijas prieš troc
kistus ir buchariniečius, padeda 
fašistams, padeda karo .kursty
tojams, padeda fašistiniams šni
pams, padeda Sovietų liaudies 
priešams.

* v . .....žinoma smpais liko ir nemaža 
šiaip žmonių, nepriklausiusių 
Komunistų Partijai, o buvusių 
kontr-revoliucinėse eserų, men
ševikų partijose, biivusiujjalta- 
gvardiečių, buožių. 'Užsienio 
žvalgybai pasisekė užverbuoti ir 
jokiose opozicijose nedalyvavu
sių žmonių — Komunistų Par
tijos narių, žvalgybų agentai, 
verbuodami sau žmones, gudriai 
apipindavo juos pinklėmis, pa
naudodavo jų plepumą, pamėgi
mą išgerti, pakišdavo šnipes 
gražuoles ir vartodavo daugybę 
įvairiausių priemonių savo au
kai pagauti. Buvo atsitikimų, 
kad į partines organizacijas ir 
net vadovaujamas vietas prasi-! 
skverbdavo žvalgybų pasiųsti 
agentai. Tam tikslui žvalgybos 
plačiai panaudodavo politinę 
emigraciją.

Kad padėti Sovietų šalies gy
ventojams pažinti savo priešus, 
kad padėti jiems apsisaugoti 
nuo užsienio žvalgybos pinklių, 
Sovietų spauda daug rašo apie

ŠYPSENOS
Spalvų Harmonija

Gazolino Stoties Darbinin
kas: “Kurio gazolino tams
ta norite?”

Moteris Vairuotoja: :“Aš 
manau, duokit iš tos žalio
sios tankos, kad pritaikius 
prie mano karo spalvos.”

Patyrė Priežastį
Mokytoja: “Kartais ir be

protis pastato tokį klausi
mą, kurio net protingiau
sias negali atsakyt.”

Mokinys: “Dabar supran
tu, kodėl mes pereitųjų kvo
timų neišlaikėm!’ ’

________ , i

Dar Nežino
Kaimynas: “Ar pereito-

sios nakties viesulą daug 
nuostolių jūsų arklidėje pa
darė?”

Ūkininkas: “Kol kas, sun
ku pasakyt, nes dar neatra
dau arklidės.”

žino, Kuri Naudingesnė
Vienas bostonietis parašė 

savo draugui ūkininkui to
kį klausimą: “Sumaniau 
tamstai nupirkti skrybėlę, 
kaipo Kalėdų dovaną, bet 
nežinau, kokios norėtumėt 
—veltinės ar šiaudinės?”

Atsakydamas, ūkininkas 
parašė: “Malonėkite pri
siųsti šiaudinę. Jei man ne
bus tinkama, tai karvės su
doros.”

Išaiškino
Anglas: “Aš negaliu su

prast, kodėl škotai taip gai
lisi mušt bolę?”
• Žydas: “Well, matote, jie

užsienio žvalgybos agentų veiki
mo būdus. Susipažinti su tais 
veikimo būdais pravartu ir Am
erikos lietuviams darbininkams.

Mat kapitalistai siunčia save 
agentus ne tik į SSRS, bet ir 
savo šalies darbininkų organi 
zacijas, kurie ten varo žalojimo 
darbą ar tai keldami visokius 
nesutikimus, opozicijas, ar pro
vokuodami darbininkus prie to
kių išstojimų, kurie paskiau pa
dėtų kapitalistų valdžiai 
darbininkų Organizacijų 
klojimus. Susipažinti su 
agentų veikimo būdais 
kiekvienam darbininkui, kuriam, 
brangūs jo paties ir jo draugų1 oKaitytOjas.
reikalai. Be to, susipažinimas su Atsakymas: 
fašistinių žvalgybų veikimu So
vietų Sąjungoj padės kapitalis
tinių šalių ■ darbininkams pa
žinti, kas jų pačių šalyje \yra 
darbininkų reikalų gynėjas, o 
kas fašistinių agentų užtaryto
jas. Tas susipažinimas padės 
darbininkams geriau :

Apsinuodijo Morfijų?
TELŠIAI. — Telšiuose vienos 

įstaigos tarnautojas V. pasta
ruoju metu kiek sirgo, esą ne
galėdavęs miegoti ir pan. Lap
kričio 26 d., kad geriau miegas 
imtų, jis nurijęs iš kažkur gau
tą morfijų ar kokius kitus vais
tus ir nuo jų apalpęs visai. Da
bar jau antrą dieną guli be są
monės ir niekas jK negali atgai
vinti. Lapkričio 27M. 17 vai. bu
vo sukviestas gydytojų konsiliu
mas, tačiau, kokia liga ligonis 
serga, oficialiai nepasakė.

Provincijos Elgetos į Miestą
PANEVĖŽYS. — Prasidėjus 

šačiams ir pablogėjus keliarils 
daugumas provincijos elgetų 
plaukia į miestą. Svarbesnės 
kryžkeles jau nuo seniau yfa 
“oįfuęavę” miesto elgetos. Pro
vincialai drąsesni. Jie tanko bu
tus, stoviniuoja geležinkelių ir
auto stotyse įkyriai prašinėdami 
išmaldos.

Vietos elgetnamiai pavargė
liais i&i^ildyti. Ten esantieji 
skundžiasi tvankiu oru ir vietos 
stoka. Matyt, stoka ir maisto, 
nes penktadieniais iš nekuriu 

i elgetnamių seneliai eina elge
tauti.

| Iš centrinių gatvių policija 
elgetas varinėja patardama eiti 
į užmiestį, bet užmiestyje^ dabar 
gyvena šaltas vėjas... ...

Du Gaisrai
GELGAUDIŠKIS. — Lapkri

čio 14 dienos metu, Mozūniškių 
km., Gelgaudiškio valsč., užside
gė pil. Kauno Ant. kluonas, ku
ris visas sudegė. Be to, jame su
degė daug ūkio padargų, mari
nų, vežimų ir pašaro. Javai bu
vo iškulti. Dėl ko kilo gaisras,, 
kol kas nežinoma. , >

Tą pat dieną apie 18 vai. užsi
degė pil. V. Matulaičio,; gyy.. 
Daukantiškių km. kluonas. Čia

mano, jog kuo mažiau bolę kluoną padegė bežaisdami vąi- 
muš, tuo ilgiau ji laikys. ..” kai. Kartu sudegė daug įrankių, 

Jaunutis. ' vežimų ir tt. . ..
ss

J! KlausimaiirAtsakymai

pradėt 
perse- 
priešo 
reikia

Mes nežinoma, kada pa- paskelbta, bet mes nepąst# 
sibaigs rinkimas parašų dėl 
reikalavimo amnestijos Lie
tuvos politiniams kaliniams 
anti-fašistams. 
kada turime 
blankas. Ar galėtumėte pa
aiškinti?

Nežinome, 
sugrąžinti

Mums gaila prisipažinti, 
bet ir mes nežinome. Tatai 
turėtų tuojaus viešai pa
skelbti spaudoje L. Jonikas, 
Amerikos Lietuvių Kongre-

bėjome. Berods, blankos tu
ri būt sugrąžintos pradžioj 
vasario mėn.

Kaip ten nebūtų su tifo 
laiku, bet faktas yra, kad 
rinkimas parašų po tuo be 
galo Lietuvai svarbiu reika
lavimu neina taip sparčiai, 
kaip turėtų eiti. Kiekvieno 
laisvę mylinčio lietuvio pa
reiga pasidarbuoti. Mes ra
giname visus “Laisvė?” 
skaitytojus. Gaukite petici
jų ir aplankykite lietuvius

mis panes so Vykdančiojo Komiteto jų šlubose, kurių negalima- 
nukaukuo-t sekretorius. O gal ir buvo {pasiekti susirinkimuose. ^ /
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Sa Naujais Metais
Vėl atslinko Nauji Metai, 

Vėlei džiaugiamės visi.
Sveiki draugai, literatai, 
Sveika prošvaiste šviesi.

Sveiki vargo sužavėti, 
Didžio darbo milžinai, 
Tie, kurių delnai pūslėti, 
Ką nedarbas spaudž’ nūnai.

Sveiki španijos karžygiai, 
Krauju laisvę perkanti!
Didžiai gerbtini jūs žygiai; 
Brėkšta prošvaistė skaisti!

Garbė, kurs galvą padėjo, 
Kurs atgulė j kapus....
Lai vieno laisvės gynėjo, 
Šimtas kapų priešui bus!

Spauskim delnus savo kietus 
Mūsų kovos apkasuos!
Kuriam fronte už Sovietus, 
Raudon’s ženklas plevėsuos!

Senas Vincas.

Prošvaistė
E. Rėza** *

• - Tokiu pavadinimu Kaune nesenai pasirodė 
'150 puslapių knyga, kurioj rašo V. Krėvė, S.
Neris, A. Venclova, Korsakas ir kiti buvę “Li
teratūros” bendradarbiai. Skaitytojai senai lau
kė pasirodant pažangiųjų rašytojų ir nedrąsiai 
kiekvienas savęs klausė: “Argi po cenzūros 

''kumšt i m taip ir bus tyku?”
>• Ir pirmas jų paskelbtas žodis po “Literatū
ros” uždarymo sutinkamas Lietuvoj su didele 

. simpatija. “Prošvaistė” ne žurnalas, o šiaip
• neperijodinis leidinys, atseit almanachas. Mes 
..manom, kad šitokia forma pasirinkta todėl, kad
.kitoniška negalimą dėl visiems suprantamų 
jp'jsžąsčių, bet žody skaitytojams sakoma: 
‘‘Kaip patyrimas parodė, dažniau einantis pe
riodinis leidinys vargu ar gali būti tinkama 
priemonė. .36 nustatjdas periodiškumas reika
lauja daugiau išteklių, medžiagos jam paruoši

amas susijęs su skubotumu bei paviršutinišku-
- fnti ir pagaliau ,mūsų dvasinis gyvenimas reiš
kiasi dar tokiu nėplačiu mastu, jog dažniau 
'pasirodančiam leidiniui tiesiog trūksta vaisin-
- kų rimtesnio nagrinėjimo vertų temų, jeigu ne- 
"įiorima verstis laikraštine polemika ar infor
macija.” šitoks pasisakymas mums kiek ir ne-

*• besuprantamas, niekad nemanėm, kad pažan-
• gieji rašytojai galėtų skųstis temų stoka ir gy
venimo siaurumu. Pirmon eilėn jie galėtų
skųstis spaudos ir kūrybinio darbo laisvės ne
buvimu. Ir ant galo pridurtas toks sakinys: 
“Jeigu jų pastangos ras skaitančioj visuomenėj 
pritarimo—almanacho leidimą jie tęs ir atei-

Leidėjai tarsi abejoja visuomenės pritarimu, 
kai visuomenė daug kartu savo pritarimą yra 
{rodžiusi. Jau vien didelis “Literatūros” pasise
kimas rodė neabejotinas pažangiosios visuome
nės simpatijas. Pažangioji visuomenė turi dau
giau pagrindo paabejoti šitų rašytojų darbštu
mu, pasiryžimu ir entuziazmu. Jau pats fak
tas, kad šitas almanachas buvo gaminamas iš- 

w tisus metus, rodo, jog rašytojų tarpe vyravo 
kažkokia apatija.

Tiesa, pažangiųjų rašytojų darbui sąlygos 
labai blogos, bet mums, kaip toliau gyvenan

tiems, atrodo jos ne visos dar išnaudojamos.
Ir “Kultūros” žurnalas dažnai vegetuoja ne 

-tik dėl cenzūros, bet ir dėl raštų stokos. Ir per 
praėjusius metus galima buvo tokių almanachų 
išleisti ne vieną, o keletą.

Ir šis leidinys rodo ne per didelį darbštumą. 
Beletristinis rašinys tik vieno profesoriaus V. 
^Krėvės “Jenerolo Tėvas”. O kur gi kiti? Kur

• Cvirka, Banaitis, čiurlys, Šimkus? Korsako ra
dinį apie Vaičiulaičio “Valentiną,” ir Krūmino
eiles mes jau skaitėm “Kultūroj.” Argi tikrai 
jie nieko naujo nebegalėjo parašyt? Naujas ir 

'•'tikrai gražus rašinys Venclovos “Mirtjes lau- 
”kai ties Verdūnu.” Ten skaitom: “Bet kas tai? 
Aios kalvos, šitie mėlyni horizontai Žemaitiją 
primena tik iŠ tolo. Štai, didelė duobė, kurioje 

.sutilptų nemaži namai. Toliau duobė prie duo- 
bės, į viršų išversta žemė, sutrupintas akme

ninis podirvis, į kurį jau kabinasi mažo me
delio šaknys....

Atrodo, sunku tikėti tuo, kas vyko šiuose lau- 
Jcuose, dešimtyse ar net šimtuose kvadratinių 
'kilometrų, bet buvusių įvykių liekanos išblaško 
abejones. Duobė prie duobės, duobe prie duo
bės.... Ir taip be pertraukos per dešimtis ki- 

Uometrų. čia nebuvo nė vienos žemės pėdos, 

kurios įnirtęs plienas negailestingai mirtį ne
šąs sviedinys nebūtų išmetęs į padangęs ne 
vieną ir ne du, bet šimtus kartų. Jaunas miš
kelis padengė žiaurią vietovę, gamta užsėjo 
nuniokotus kalnus ir slėnius savo augmenija, 
tartum nuo gyvųjų akių norėtų paslėpti nusi
kaltimą, pamišimą ir gėdą. Tačiau net vešlūs 
augalai, net šaknys, lapai ir šakos neįstengia 
uždengti savim šimtų tūkstančių kapų, nors ir 
bujoja jos čia smarkiau negu kitur, žemėje, 
permirkusioje nesuskaitomų žmonių krauju, 
įtręštoje jaunų, sveikiausių ir stipriausių Euro
pos vyrų kūnais....

šitiems laukams nėra galo! štai spygliuota 
viela užraizgyti plotai, sulankstytos geležies už
tvaros ir vėl begalinė duobių eilė—nesuskaito
mos duobės, nesuskaitomi sprogimai. Kelyje, 
pravestame per šiuos mirties laukus, matai 
vienišus žmones, turistus, bet nė vieno nema
tai šalia kelio, nes užrašai, pakabinti daugelyje 
vietų skelbia: Nė žinsgnio iš kelio! Visur mir- 

, ties pavojus. Visur pilna nesprogusių granatų, 
minų ir kitų mirties pabūklų! Nedeginti ug
nies!—Laukai užkrėsti mirties liga, kuri tūno 
kiekvienoje žemės pėdoje ir dėl mažiausio ne
atsargumo gali išnešti į padanges visus, kurie 
norės čia jaustis nepavojingai, kurie norės įsi- 
veržšti į mirties laukų paslaptis.... Verduno 
fortų griuvėsiai, kapai ir paminklai, kruvini 
laukai ir milijonai žuvusių—vokiečių, francūzų, 
amerikiečių—juodų ir baltų—galingai šaukia:

—Teprasmenga karas, tegyvuoja taika!”
Reikia pasakyt, kad Venclova savo pastan

gomis tikrai simpatijų vertas. Tiesa, jo pas
kutinis romanas “Draugystė” turi nemaža kū
rybinių trukumų, tačiau jį rašydamas jis buvo 
ištikimas savo pažiūroms ir jo pastangos at
vaizduoti studentą valstiečio sūnų tikrai girti
nos. Venclova aktingai dalyvauja studentų'ruo
šiamuose literatūros vakaruose vienaip arba 
kitaip prisidėdamas.

Salamėjos Neries rinkinyj net trys eilėraš
čiai. Pirmasis “Prakeikimas” suprantamas: 
tėvas rodo rūsčią savo galią prieš nepaklusnią 
savo dukterį, kiti šeimos nariai nedrįsta ištarti 
“Ji nekalta.” O ji vedama savo įsitikinimų ne
nori pult po kojų, nenori nusileist prietarams, 
ji verčiau pasitraukia iš tų namų. Drąsu ir 
gražu. Kiti du eilėraščiai “Bangų barami” ir 

S “Ant laukinio žirgo” kažkas labai užkonspi- 
ruota. Krantai, bangos, eldijos, o čia dar audra 
su vėtrom, Simbolika! ir žmogui mėgstančiam 
visus daiktus vadint savais vardais—nesupran
tama. Gal tas viskas ir gražu, bet neaišku.

Puikus daiktas Gorkio “Rašytojas, kuris 
įsivaizdavo.”. Jis čia tikrai tinka ir Korsakie
nė gerai padarė jį išvertusi.

i Borutos ir Krūmino giesmės tokios grau
džios, tokios verksmingos, kad, rodos, bėk kur 
nors nuo žmonių į pakrūmę ir sėdėk sau vienas 
kelius apkabinęs, svajok apie prabėgusią jau
nystę, apie prarastą meilę. Tokių, eilių daug 
prirašo Kosša—Aleksandravičius, Brazdžionis 
ir jų skaičiaus didint nė mažiausio reikalo nėra. 
Skleist pesimizmą, nepasitikėjimą, apatiją ne 
pažangiųjų poetų darbas.

Nemaža čia telpa kritikos rašinių. A. Eidu- 
ko rašinys apie V. Alanto beletristiką ir pub
licistiką aktualus. V. Alantas-Uakševičius, da
bartinis “Lietuvos Aido” redaktorius labiausiai 
puolė “Literatūrą” ir tariasi esąs lietuviškojo 
fašizmo kultūrinis Savonarola. Gi jo paties ra
šiniai medaliais apdovanotas pirmos rūšies 
šlamštas, pigiausios meilės ir kriminalistikos 
intrigos, bet jis “L. Aide” išdidžiai rašė: “Tau
tos sąmonės, kultūros kūrimo kelias turi būt 
švarus nuo visokių kimšų. Kurių negalima pa
šalinti, tuos reikia išnaikinti.” šalia šito rašinio 
visai nereikalingos atrodo “smulkios literatūros 
bėdos,” ne tiek kartų jos visų kartojamos, kad 
pažangiesiems rašytojams atrodo šitos bėdos 
jau nebe bėdos, kada yra dešimts kartų svar
besnių. Ir kada skaitai Linonio šitas įkyrėju
sias bėdas nenoromis verčiamas esi klausti sa
vęs: kur gi P. Juodelis, kurgi V. Drazdaus- 
kas? Ką gi jie veikia?

Kaune išeinanti “Kultūra” 11 Nr. rašė: “Iš 
• šios schematiškos apžvalgos skaitytojui bus 
i aišku, kiek gilus ir įvairus “Prošvaistės” turi

nys. Tatai įsitikins kiekvienas pats jį perskai
tęs. Leidėjai žada almanacho leidimą tęsti ir 
ateityj, “jeigu jų pastangos ras skaitančioj vi
suomenėj pritarimo.” O kad tokio pritarimo 
mūsų skaitančioj visuomenėj jie ras—visiškaf 
nereikia abejoti (almanacho kaina tik 2 litu).” 
Neabejojam ir mes, rodos, neturėtų abejoti ir 

i patys leidėjai. Turėdami tokias dideles visuo
menės simpatijas turėtų būt darbštesni, aktin- 
gesni. Visų pažangiųjų Amerikos lietuvių par
eiga “Prošvaistę” visais galimais būdais pa
remti.

Tomas Knygų Perskaičius
Pereitą vasarą turėjau laimės perskaityti 

daug gražiosios literatūros knygų net iš Lie
tuvos ir teko susipažinti ne tik su pačiais Lie
tuvos literatų kūriniais, bet ir su dvasiniu, Lie
tuvos sermėgiaus penu.

Pirmiausia gauni tokį įspūdį, kad mūsų bro
liai, šiandieniniai Lietuvos literatai, apsikrėtę 
romanų liga. Paprasta apysaka, kad tik joje 
figūruoja vyras ir moteris, jau ir romanas.

Antra ypatybė tai ta, kad Lietuvos literatai 
negali nei žingsnio žengti be kunigo, vienuolio, 
zokoninko ir zulinasi tik apie klebonijas, klioš- 
torius bei palocius. Kaimiečio, darbo žmogaus, 
kaip velionė žemaitė, kad rasdavo, šių dienų li
teratai neranda. O jei ir suranda kelis kaimie
čius, tai vis tokie nedėkingi, tokie atsispyrę 
ožiai jų geradariams, romanų herojams. At
rodo, kad Lietuvoj, kaimiečių visai nėra, o tik 
klebonijos, vienuolynai, klioštoriai ir dvarai, 
iš kurių tie romanai ir plaukia.

čia ir kyla klausimas, kokį dvasišką peną 
gauna iš tų romanų Lietuvos sermėgius kai
mietis, dirbtuvės darbininkas, dvaro bernas ir 
pas poną tarnaujanti tarnaitė? Ar tie romanai 
limpa Lietuvos kaimiečiui prie širdies, kaip že
maitės kūrinėliai, kad lipdavo ir ar Lietuvos 
sermėgius mato tuose romanuose save, savo 
vargus bei charakterį, kaip žemaitės kūrinė
liuose, kad matydavo?

Ne. Jis čia visai užmirštas, išmestas per tvo
rą ir šių dienų literatų tiesioginiai ignoruoja
mas. Todėl ir neprivalome mes stebėtis bei sta
tyti klausimą, kodėl tokių romanų, ant arti 
trijų milionų gyventojų, spausdinama tik kris
lelis į tą didžiulę akį, trys tūkstančiai egzem
pliorių daugiausia. Į netoliese trijų milionų 
tautos minią mesti tik 3,000 egzempliorių kny
gos tai, arba ta visa tauta, tik su mažiute iš- 
imčia, turėtų būti akla, arba literatinis skan
dalas !

Juk mūs, amerikiečių, tik viena srovė, AL 
DLD vien savo nariams, išleidžia po 4,000 eg
zempliorių kiekvienos knygos laidos. Tai kur 
ta Lietuvos liaudies kultūra, kur jos ap svieto s 
šaltinis, kuriais taip didžiuojasi Lietuvos pat
riotai ?

Kada žvilgteri į Lietuvos literatinę biednys- 
tę, kyla klausimas, kodėl po tiek mažai knygų 
spausdinama? Tariaus, pagvildenę tų romanų 
literatinę vertę, gausime ir atsakymą. Kaip 
jau minėjau, kad tie romanai su Lietuvos 
liaudim nieko bendro neturi. Jei literatai 
ignoruoja liaudį, liaudis ignoruoja jų kūri
nius. Tie kūriniai (romanai) kuriami ne 
Lietuvos artojui, bet lenkų šlėktų raugo pri- 
sigėrusioms poniutėms bei panelėms ir klau
simas išsiriša savaimi.

Bet nereikia suprasti, kad visi Lietuvos 
literatai jau taip nutolę nuo savo liaudies, 
nuo kaimo ir šuo savo tėvų ir brolių, kad jau 
visai nepažįsta saviškių. Visai ne. Randasi 
ten ir liaudį bei jos vargus pažįstančių lite
ratų. Tik jų kūriniams Smetonos diktatū
ra neduoda laisvės, neleidžia spausdinti liau
džiai artimesnių prie širdies veikalų. Liau
dis skęsta praeities šešėliuose, o poniutės ro
manų aistroje.

Nėra reikalo daryti recenzijas, o tik per
skaitę tų romanų antraštes, galėsime jų tu
rinį įvertinti. Štai jie: “JDu žmonės,” roma
nas, veikalo žvaigždės—kunigaikštytė ir ku
nigas. “Viešnia Iš šiaurės,” romahas, ne
apsieinąs be kunigo ir palociaus. “Paskutinė 
Torpeda,” romanas. Tik “Mano Dėdė Ir Ma
no Klebonas” ir “Valdovas Va-Tungas,” kaž 
kaip išliko neapkrikštyti “romanais”?

Bene tik bus geriausias literatiniu žvilgs
niu, tai Viktor Hugo penkių tomų romanas— 
“Vargdieniai,” kurį iš francūzų kalbos išver
tė Pranas Povilaitis. Bet šis to garsaus rašė- 
jo, Viktor Hugo, veikalas taip toli nutolęs nuo 
mažai apsiskaičiusio Lietuvos kaimiečio su 
vertėjo mandria kalba, kaip ir anie, Lietuvoj 
išleisti romanai. O ar žinote, kiek šios kny
gos ant visos lietuvių tautos atspausdinta? 
Ogi tik 3,200 egzempliorių!

Iš visų tų Lietuvoj išleistų romanų, bene 
kiek bus Lietuvos sermėgiui įkandamiausias 
tai amerikiečio, Upton Sinclair, veikalas, 
“šimto Procentų Patrijotas.” Veikalas į lie
tuvių kalbą išverstas J. Šimkaus, užvardytas 
“Provokatorius” ir ištesėta tik 2,200 egzemp
liorių.

Tai tiek apie dabartinę, per diktatoriaus 
Smetonos koštuvą iškoštą ir mus pasiekusią li
teratūrą iš Lietuvos.

‘‘Tūli Mūsų Parazitai*’ ir “Virėja**
Tai iš vienos šeimos išdygę du, daug ži- 

nystės mūsų moteriais suteikianti kūrinėliai. 
Pirmąjį, “Tūli Mūsų Parazitai,** parašė dak

taras A. Petriką, o “Virėją**—draugė K. Pe- 
trikienė. Pirmąjį išleido mūsų jaunutis Lie
tuvių Darbininkų Susivienijimas, antrąjį — 
ALDLD moterų skyrius.

“Tūli Mūsų Parazitai" knygelės autorius, D)’. 
A. Petriką, įsibriauna į žmogaus kūną terio- 
jančios gyvūnijos pasaulį, atidengia jų vei
simos! paslaptis, jų kenksmingumą ir duoda 
patarimus, kaip nuo jų apsisaugoti ir kaip 
juos užkariauti pirma, negu jie žmogų už
kariaus.

“Tūli Mūsų Parazitai** knygelė privalo 
rastis kiekvienuose namuose, kad žinojus kaip 
ir nuo kokių parazitų reikia gintis kol dar 
nėra vėlu, kol dar jie nepalieka pilni žmo
gaus kūno ar namų šeimininkai; Knygelė kal
ba apie utėles, blusas, blakes, muses; uodus, 
skruzdėles, erkes, kandis; vidurių kirminus, 
niežus ir kitokius parazitus.

Ši knygelė tai. nuolatinis, veltui patarimus 
teikiantis šeimynos daktaras ir mūsų gaspa-, 
dinėms, vaikų motinoms taip reikalinga, kaip 
ligoniui vaistai.

Kaip daktarui A. Petrikai už tokį taip rū
pestingai sutaisytą ir taip aiškia, gražia kal
ba parašytą veikalą, taip ir LDS už tokios 
knygelės išleidimą — mes turėtume būti di
džiai dėkingi ir atsimokėti jiems už tai ne tik 
patys tą knygelę įsigydami, bet ir savo kai
mynams bei draugams rekomenduodami kny
gelę įsigyti.

----- o----- i
“Virėja,** tai draugės K. Petrikienės di

džiulio darbo vaisius ir tų draugių; kurios jai 
padėjo šį moterims žydinį sukurti. Aš, nors 
ir nieko neišmanydamas apie valgių gamini- 

Amą, bet įvertindamas gerai pagaminto val
gio skonį, o nenorėdamas kišti sąvo nosį pro 
virtuvės duris, kad gaspadinė durimis jos ne- 
privertų — nemėginsiu “Virėją” kritikuoti, 
bet—

Įvertindamas literatinį draugės Petrikienės 
darbą, jausčiausi esąs ignorantu, jei pradė
jęs kalbėti apie kitus kūrinius, nepaliesčiau 
tokio didžiai įvertinamo literatinio darbo, 
kaip “Virėjos” sukūrimas. z>
' Jeigu iki šiol mes, vyrai, žiūrėjome į mo
teris, kaip tik į plepėt mokančius padarus, 
tai šiandien turime pripažinti, kad mūsų mo
terys pajudino žemę! Viena Vcluk to, kad 
jos, veik išimtinai tik moterys, pajiegė su
kurti tokį painų, daug energijos reikalaujan
tį ir joms pačioms labai naudingą veikalą. 
O antra tai tas, kad jos sumušė bene tik vi
sus praeities rekordus, tiek daug prenume
ratų surinkdamos dar knygai nepasirodžius. 
Juk tai sunkiausias ir energijos reikalaująs 
darbas, gauti iš moteries, ypatingai iš mote
ries, dolerį jai nieko neduodant, o tik pri
žadant duoti.

šita problema man gerai užsiliko atmintyj 
dar nuo tų laikų, kada Lietuvių Socialistų 
Sąjunga leido prenumeratos keliu knygą 
“Moteris ir Socializmas.” Nepaisant kiek 
buvo pastangų dėta, o iki knyga tapo at
spausdinta, nedasivaryta nei iki 1,000 prenu
meratų.

Taigi, už “Virėjos** išleidimą, mes norime 
ar nenorime, bet visą kreditą turime atiduoti 
moterims. . O jeigu draugė Petrikienė gerai 
pataikė į virtuvės cielių, manau, kad atsiras 
ir moterų, kurios ims balsą ir įvertins drau
gės Petrikienės darbą pilnoj to žodžio pras
mėj. Senas Vincas.

Noruioodiečio Įspūdžiai iš Opere
tės “Kornevilio Varpai”

Lietuvio Laiškas iš 
Okupuotos Lietuvos
Laiškas prisiųstas vienai ypa- 

tai į New Britain, Conn., iš 
Lenkijos, kuriame trumpai pa
rašoma, koki žiaurūs įstatymai 
pravesti. Nors laiškas buvo at
plėštas, bet kitas mažesnis buvo 
geriau užkavotas, tai pasiekė gi
mines nesuplėšytas.

Laiškas skamba sekamai:
“Dabar parašome naujienų, 

kokius lenkų valdžia išleido įsta
tymus, tai štai kokius: Vaka
rais stubų langai turi būt už
dengti, kad iš lauko žiburiai ne
būtų matyti. Vaikščioti po lau
ką sutemus ir kieme rūkyt ne
valia, nes kareiviai turi teisę ne
paklausius, kaip šunį sušaudy
ti. Be paso iš kaimo į kaimą 
eiti nevalia, už nepaklausymą 
areštuoja ir baudžia, taip, kaip 
jiem patinka. Jau ne vieną į ka
pus be laiko nuvarė. Tai gyveni, 
taip sakant, kaip gyvąs grabe 
ir katras biskį prasikalsta, toki 
ištremia į gilumą Lenkijos. Vi
sos draugijos uždarinėjamos. 
Laikraščiai, mokyklos turi būt 
vien lenkų kalboj. Tai tokis pas 
mus gyvenimas.

“Nevažiuok, Rožyte, mes tau 
patariame, kaip savo sesutei.

“Sudiev. Prašome atrašyti 
laiškelį.”

Haverhill, Mass.
Lhpkr. 21 d. čia kalbėjo J. 

Bondžinskaitė. Pasakė gerą pra
kalbą atpasakodama savo įspū
džius, gautus Lietuvoj ir Sovie
tų S-goj. Publikos buvo vidu
tiniai. Buvo keletas klausimų, į 
kuriuos kalbėtoja gerai atsaki
nėjo. Aukų surinkta $7.60 ir AL 
DLD 85 kp. aukojo-$5. Viso su
sidarė $12.60. Apmokėjus ren
gimo išlaidas, kaip tai svetainę, 
apgarsinimus ir kalbėtojai kelio
nę (į Nashua), likusius nutarta 
pasiųsti Ispanijos liaudiečių rei
kalams. (Draugas žymite: 
“Įtraukti aukotojų vardus,” bet 
jų nepriduodate.—“L.** Red.)

Gruodžio 25 d., 1937, Jordan Hall, Bosto
ne, Aido Choras iš Brooklyn, N. Y., vado- 

, vau j amas gabios kompozitorės-chorvedės, Br. 
Šalinaitės-Sukackienės, vaidino operetę “Kor
nevilio Varpai”. Svetainė puošni ir budavo- 
ta muzikaliams parengimams. Scenerija ža- 
vėjanti ir tokia, kokios veikalas reikalauja. 
Svetainėn gali sutilpti viršaus tūkstančio 
žmonių, bet į šį puikų vaidinimą susirinko 
rinktinės publikos apie 700. Rengėjai šios 
operetės buvo Lietuvių Meno Sąjungos 2-ras 
Apskritys. 4-tą valandą, pagal garsintą lai
ką, LMS 2-ro Apskr. organizatorius Petras 
Jesikėnas praneša, kad operetę jau pradėsim, 
ir paaiškino kas loš, kas rengia, ir tt. Persta
ta I. Kubiliūną, kad paaiškintų operetės turi
nį. Kubiliūnas paaiškino, bet>'aiškinimas ne
buvo reikalingas. Orkestrą pradeda griež
ti įžangą į operetę ir neužilgo atsidaro sce
na ir prasideda dainos ir lošimas. Kas lie
čia vaidinimą, tai reikia pripažinti, kad vai
dino visi labai puikiai. Tuoj aus matyti, kad 
sumokinti profesionalių, .mokytojų. Kaip at-

(Tąsa 4-tam puslapy)

Gruodžio 8 d. įvyko Am. Liet. 
Kongreso vietinio skyriaus mėn. 
susirinkiinas. Atstovų pribuvo 
17 (viso randasi 23). Nutarimai 
pereito susirinkimo priimti. Se
kė pranešimai rinkėjų po petici
jomis vardų. Pranešta, kad iki 
šiol jau virš 300 asmenų pasira- o - se:

Raportavo delegacija iš kon
ferencijos, įvykusios gr. 6 d. 
Raštišką raportą išdavė A. P. 
Dambrauskas, papildant M. Ma- 
toniui. Raportas priimtas su 
pagyrimu. Užgirti ir konferenci
jos tarimai.

Nutarta sekančiais metais su
ruošti du pikniku Lietuvos de
mokratijos atsteigimo reika
lams.

Rinkta 1938 m. valdyba. Pir
mininku—A. P. Dambrauskas, 
vice-pirm.—M. Matonis, prot. 
rašt.—S. Uždavinys, fin. rast.— 
S. Dzengeliavičius, ižd. A. Več- 
kys, reporteris—P. PeČiukonis.

Turiu priminti, kad vietinis 
komitetas dirba užbriežtą dar
bą taktiškai ir vieningai. Nuo 
pradžios susiorganizavimo pa- 
siuntėm į centrą $80 ir $5 pa
aukojom išleidimui brošiūros 20 
metų Lietuvos nepriklausomy
bės sukaktuvėm paminėti.

Pastarajam susirinkime buvo 
išsireiškimų, kad vietinio komi
teto darbuotė būtų aprašyta 
“Laisvėj” ir “Keleivyj.” Gerai, 
parašysiu. Jūsų Reporteris,
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Lietuvos Žvalgybos 
Provokacijos

Baisiais Kankinimais silpnesnius Padaro Išdavikais; Nekal
tus Žmones Suprovokuoja ir Sodina Kalėjiman; Kaip Try

likos Mėty Vaiką Pasiutęs Žvalgybininkas Sužalojo
Lietuvos kalėjimuose sėdi 

šimtai politkalinių antifaši
stų. Daugelis jų yra tikros 
Lietuvos žvalgybos provo
kacijos aukos. Žvalgyba 
samdo sau agentus, moka 
jiems algas ir, žinoma, rei
kalauja iš savo agentų 
“darbų?’ O vertingu agentu 
žvalgyba laiko tą, kuris 
daugiau žmonių sukiša į ka
lėjimus. Tie agentai ir 
“storojasi” visokiais būdais. 
Vieni jų pralenda į antifa
šistines organizacijas ir ten 
prisidengęKr e voliucionierių 
vardu varo savo pragaištin
gą provokatorišką darbą, 
kiti, kuriems nepasiseka 

• įlysti į slaptas organizaci
jas, stengiasi gautą žvalgy
boj literatūrą pakišti ko
kiam kairiau nusistačiusiam 
žmogui ir paskui pranešti 
žvalgybai. Ta daro kratą, 
randa komunistinės litera
tūros ir štai nuteisia ilgiems 
metams “žymų komunistų 
veikėją.”

Imam keletą pavyzdžių. 
Štai tūlas Indriuška iš Lai- 

. žuvos, Mažeikių apsk. Žval- 
’ gyba pasodina šį savo agen- 
; tą į Varnių koncentracijos 

stovyklą kaip “politinį kali
nį” ir laiko jį ten ištisus 
tris metus. Kada jis žval
gybai daugiau stovykloj bu
vo nebereikalingas, Indriuš
ka paduoda malonės prašy
mą ir jis iš stovyklos palei
džiamas. Išėjęs laisvėn In
driuška vėl “darbuojasi.” 
Mažeikiuose 1931 m. jis 
šliejasi prie kairesnių dar
bininkų ir siūlosi į Komu
nistų Partiją. Tie kairesni 
darbininkai, nors ir nežino
jo, kad jis žvalgybos agen
tas, bet buvo girdėję, kad 
jis iš Varnių stovyklos iš
ėjo padavęs malonės prašy
mą; ir todėl neprisileido jo 
prie savęs. Tada po kiek lai
ko Indriuška pats ėmė “or
ganizuoti” komunistus. Jis 
surado naivių žmonių, ku

ento “žygiai”. Tai Markau
skas Juozas. Jis gyvena 4 
kilometrai nuo Kėdainių, 
kaime. Turi 12 ha. žemės, 
tačiau žemės pats nedirba, 
o išnuomoja kitiems. Pats 
gi užsiiminėja “lengvesne” 
duona. 1936 metais jis štai 
kaip suprovokavo tūlą Bie
liauską Antaną. Susitikęs 
Bieliauską Kėdainiuose vie
name traktieriuj Markaus
kas įdavė jam komunistinės 
literatūros. Trumpą laiką 
pasikalbėjęs * Markauskas ir 
sako Bieliauskui: “Mano 
širdis jaučia ką tai negera. 
Mums reikia išsiskirti. Tu 
užeik į biliardo salę, o aš iš
ėjęs pajieškosiu vietos, kur 
padėti esančią pas mane li
teratūrą.” Bieliauskas taip 
ir padarė. Jis nuėjo į biliar
do salę, o Markauskas išėjo 
iš traktieriaus ir kaž kur din- 

Adtejmju. V7 amui ii Netrukus į traktieriaus 
J.a.lsye^ vaiYtl biliardo salę atvyksta poli

cija, daro kratą ir pas Bie
liauską randa komunistinės 
literatūros. Bieliauskas (jis 
vėliau liko irgi išdaviku) 
perduodamas teisman, o 
Markauskas varo savo “dar
bą” toliau.

Markauskas sumanė iš- 
provokuot brolius Dam
brauskus Vi tautą ir Anta
ną. Jis ėmė lankyti Dam
brauskus jų bute. Prisime
tė kairiu, kalbėdavo apie 
komunistus. Neprašytas 
svečias ateidavo kartais net 
po du kartu į dieną, nors jo
kio reikalo jam nebuvo. Vie
ną gražią dieną žvalgyba 
daro kratą Dambrauskų bu
te ir priemenėj palubėj 
randa pakištą pundą komu
nistinės literatūros. Dam
brauskai areštuojami, ati
duodami teisman ir nutei
siami. Ir tai nežiūrint to, 
kad Dambrauskai komunis
tinės literatūros visai nelai
kė, o rastąją literatūrą pa
kišo dieną prieš kratą atė
jęs į Dambrauskų butą 
Markauskas.'

Tokių žvalgybos aukų ka
lėjimuose yra kiek tik nori.

Žvąlgyba plačiai panaudo
jo provokacijas ir Suvalki
jos valstiečių judėjime. 
Žvalgybai rūpėjo pateisint 
žiaurias represines priemo
nes, kuri 
kad numalšint valstiečių ju
dėjimą, ir todėl ėmėsi įvai
rių provokacijų. Žvalgybos 
agentai kurstydavo mažiau 
susipratusius valstiečius 
vartoti ginklą prieš neprisi- 
dedančius prie streiko val
stiečius, o kai tie pavartoda-

rie patikėjo jo “kairumu” 
ir palaikė su juo ryšius. Jis 
atnešdavo jiems komunisti
nės literatūros, gautos, be 
abejo, žvalgyboj ir duddavo 
skaityti. 1936 metais In- 
driuška tuos savo “komu
nistus” nurodė žvalgybai, o 
ta juos areštavo, ir fašistų 
teismas nubaudė dvi provo
kacijos aukas po 5 ir 6 me
tus kalėjimo. O Indriuška ir

ša vo provokacijas.
Arba štai kitas žvalgybos 

agentas, Vilčinskas vardu, 
rodos, Jonas. Jis Mažeikiuo
se turėjo perkūnsargių įren
gimo įmonę “Žaibas”. Ta
čiau jis ne tiek rengė žmo
nėms perkūnsargius, kiek 
užsiiminėjo pinigų rinkimu 
iš valstiečių, žadėdamas 
jiems įrengti perkūnsar
gius. Be to, Vilčinskas ak
tingai padėdavo Mažeikių 
žvalgybai daryti pas įvai
rius žmones kratas. Prisi
rinkęs geroką sumą pinigų 
žvalgybininkas Vilčinskas 
“bankrutavo” ir nuo kredi
torių pabėgo į Laižuvą; o 
paskui Telšių apskritin. Ir 
štai vagį ir savo agentą 
žvalgyba padaro “kovotoju” 
už darbininkų reikalus. Jį 
pasodina kalėjiman kartu 
su politiniais kaliniais, neva 
už raudonos vėliavos iška
binimą, o iš tikrųjų, kad 
pašnipinėt, kas dedas kalė
jime. Po dviejų savaičių iš
ėjęs laisvėn “nukentėjęs” 
“kovotojas” ėmė šlietis prie 
kairesnių žmonių ir siūlytis, 
kad jis gali įrengti komu
nistinę spaustuve, kur bus 
spausdinama komunistiniai 
atsišaukimai Žemaiti jai. 
Mat, pasak žvalgybos agen
to Vilčinsko, “Žemaitijai 
trūksta komunistinės litera
tūros.” Deja, Vilčinskui ne
pasisekė atrasti kvailių ir iš 
jo “spaustuvės” nieko ne
išėjo.

Štai trečio žvalgybos ag-

ėmėsi fašistai

MENO SKYRIAUS DALIS
“Špilkos ir Adatos”

(“Pins and Needles”)

Labor Stage teatrėlyj (106 W. 39th St.) 
dabar eina gražus perstatymas (review) var
du “Pins and Needles,” kuris susideda iš de
vyniolikos atskirų “skėčių,“ monologų, dainų 
ir šokių. Kiekvienas iš tų aktų yra pilnas gra
žaus humoro, pašiepiančio šių laikų “didžiųjų 
žmonių“ politines kryptis, ir tas viskas at
vaizduojama iš darbininkiško taškaregio. Ak
toriai surinkti iŠ International Ladies Gar
ment Workers Union narių, kurie savo už
duotis atlieka nė kiek neprasčiau už profesi
onalius aktorius. Kiekvienas dalykėlis, ar tai 
batų daina, šokis ar monologas — atlieka
ma su nepaprastu menišku skoniu, kas pada
ro gilų įspūdį į žiūrėtojus.

Pate vardas — “Špilkos ir Adatos“—labai 
vykusiai pritaikytas,- nes savo veikimu, dai
nomis ir kalba “bado” darbininkų priešus. 
Pavyzdžiui, viename “skėčių“ perstato ketu
ris “taikos angelus,” tai yra: Mussolinį, Hit
lerį, Japoniją ir Edeną (Anglijos užsienių 
ministerį). Jie dainuoja taikos dainas, jie 
deklamuoja apie taiką, bet . . . tuo pat sy
kiu visi apsiginklavę ir tyko vienas kitą už
mušt. ^Pagalios susipyksta ir tarpsavinėj ko
voj žūsta visi.—čia “meniškais žodžiais” pa
sako, jog fašistų kalbos įipie taiką yra veid
mainingos ir kad galutinoj kovoj fašizmas
žus.

Patsai teatrėlis nedidelis,-—be jokių dekora
cijų, be “žibučių,“—teikia paprastumo įspū
dį. Panašus paprastumas viešpatauja ir ant 
scenos, bet su nepaprastai pritaikytu skoniu.

Visi tie dalykai publikai teikia jaukią ir ma
lonią atmosferą, nes “jautiesi taip, kaip na
mie.”

Patartina pamatyti tą perstatymą, nes yra 
nepaprastai juokingas, gražus ir su proleta
riniu skoniu. * V. R.

Norwoodiecio Įspūdžiai iš Opere
tės “Kornevilio Varpai” 

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
skiri vaidintojai, taip ir visas choras juda- 
kruta ir kiekvienas savo vietoj. Kaipo dai
nininkai, reikia pripažinti, A. Klimaitė, L. 
J. Kavaliauskaitė ir visas choras dainavo ti
krai žavėjančiai. Bet vyrai' kaipo atskiri so
listai, buvo vidutiniai, kokių yra kiekvienam 
chore.
. Veikalas “Kornevilio Varpai“ menišku 
žvilgsniu yra puikus, yra žavejančios muzi
kos, ir kartais komediškų gabalėlių, o kartais 
melodramiškų. Joje aš negalėjau įžiūrėti nei 
darbininkiškumo nei priešdarbininkiškumo. 
žodžiu sakant, “Kornevilio Varpus“ gali vai
dinti bile kas, tik reikia turėti nemažai spė
kų suvaidinimui. Brooklyno Aido Choro su
vaidinta operetė “Kornevilio Varpai“ pasi
liks ilgoj atminty visų, kurie turėjom pro
gą pamatyti. Pertraukoj drg. J. Ormanas, 
LDS Jaunimo Komiteto sekretorius, padarė 
tinkamą atsišaukimą reikale jaunimo žurnalo 
“Voice.“ Vakare Ritz Plaza svetainėj kimš- 
tinai prisirinko gražios publikos, kur turėta 
vakarienė ir šokiai. Kaip operetė, taip ir 
vakarinis parengimas pavyko gerai.

Norwoodietis. ,

vo, žvąlgybą jūos areštuoda
vo ir su didele pompa pas
kelbdavo areštavus “bai
sius” teroristus, kuriuos 
ir karo lauko teismui per
duodavo; o jau šie bausda
vo mirties bausme arba il
giems metams kalėjiman. 
Tą žvalgybos agentų darbą 
smarkiai rėmė voldemari- 
ninkai ir kiti Hitlerio agen
tai, kurstydami valstiečius 
prie telefono stulpų pjaus
tymo, prie apšaudymų pa
čios žvalgybos agentų ir 
pan, y

Štai žvalgybos agentas 
Buvelskis Juozas iš žinių 
km., Žaliosios vals., Vilka
viškio km. Valstiečių, judėji
mo metu Buvelskis pakurs
tė vieną valstietį — Alkevi- 
čių eiti Šaulių nuginkluoti. 
Jis suvedė Alkevičių su ki
tais neva kovojančiais val
stiečiais, kurie ištikrųjų bu
vo persirengę žvalgybinin
kai. Žvalgybininkai beeida
mi kartu su Alkevičium 
Šaulių “nuginkluot” pake
liui Alkevičių nušovė. Bu
velskis gi ir toliau varo sa
vo provokacinį darbą. Jis 
aktingai dalyvauja valstie
čių judėjime, jis kartu su ki
tais areštuojamas ir nutei
siamas metams kalėti. Ka- 

i Įėjime Buvelskis tail) pat 
dirba žvalgybininko darbą: 
prisižiūrėjęs kameroj kas 
gali būti komunistas, Buvel
skis rašo svetimu vardu ra
štą kalėjimo sargui, prašy
damas iškelti “komunistus” 
iš kameros.

Ten, kur žvalgybos agen
tams nepasiseka žmonių su
provokuoti, žvalgyba veikia 
kitokiais būdais. Labai pla
čiai žvalgyba vartoja areš
tuotųjų terorizavimą, kad 
jie prisipažintų prie to, ko 
reikia žvalo’vbai. Gana pla
čiai kankinimus žvalgyba 
vartojo prieš Suvalkijos val
stiečių judėjimo dalyvius ir 
tais kankinimais žvalgybai 
pasisekė ne vieną dešimtį 
valstiečių padaryti išdavi
kais. Kokiomis priemonėmis 
veikia žvalgyba, parodys šie 
keli pavyzdžiai. 1936 metų 
pradžioj buvo areštuotas 
vienas Suvalkijos valstiečių 
judėjimo‘dalyvis, tūlas J. J. 
Žvalgyba tardydama tą J. J. 
Vilkaviškyj atsinešė į kam
barį maišą ir pasakė: “Jei 
neprisipažinsi, tai užmau- 
sim maišą ant galvos ir mu
šim.” Kada tas areštuotojo 
nepaveikė, žvalgyba parodė 
adatas ir grasino pakišti jas 
po nagais. Žvalgybininkai 
tardydami keisdavosi rolė
mis: vieni veikė grasinimais. 
Jei šiems nepasisekdavo 
nieko išgauti, tada pas įbau
gintą areštuotąjį ateidavo 
“malonūs” ponai, kurie mei
liais žodžiais klausinėdavo 
apie jo žmoną, vaikučius, 
reikšdavo užuojautą, kad 
dėl tokių niekų reikia ken
tėti visai šeimynai ir kartu 
siūlydavo padaryti “mali
nę”: pasakyk jiems tik.tru
putį, ' o jau jie pasistengs 
kuo greičiausiai paleisti jį 
prie žmonos ir vaikučių. 
Kada ir tas nepavyko, žval
gybininkai J. J. ėmė mušti 
gumine lazda.

21 šakiečio byloje (tai 
buvo valstiečių judėjimo da
lyvių byla 1936 m.) žvalgy
ba areštuotiems kaišiojo 
paišelius tarp pirštų ir lau
žė pirštus, kad prisipažintų 
dalyvavę valstiečių judėji
me. Kitus buvo pastatę prie 
sienos ir liepė stovėti tol, 
kol areštuotieji nualpdavo.

Žvalgyba nesigėdi kankin
ti dargi mažus vaikus. “Lie
tuvos Žinios” 1937 m. spalio 
9 d. numeryje aprašo, kaip 
Kupiškio žvalgybos virši
ninkas Matiukas Antanas 
kankino 13 metų vaiką Juo
zą Zuloną iš JCirkėnų ,km. 
Skapiškio ’■ yalsč.,; Rokiškio 
apskr. 1936 m. gegužės 19/d. 
Matiųko -įsakymu buvb areš
tuota grupė žmonių. Kadan
gi kaltinimo medžiagos ne

buvo, tai Matiukas sumanė, 
ją gauti kankinimais. Jis į 
areštavo jau. minėtą vaiką 
Juozą Zuloną. “Kvotėjas 
Matiukas, — rašo “Lietu
vos Žinios” — “traukda
mas” iš vaiko žodžius pra
dėjo jį mušti. Iš pradžių 
mušė kumštimis, bet kai to
kios priemonės reikiamų 
rezultatų nedavė, į “darbą” 
paleido guminę lazdelę — 
“kuoką.” Tardymas baigėsi 
ne žinių surinkimu, bet pri
mušimu.” Kada vaikas su
grįžo namo ir buvo nuves- 
tas pas gydytoją, “gydyto- 
jas vaiką apžiūrėjęs konsta
tavo nelengvą sužalojimą.” 
Šis faktas pasiekė viešumą 
tik todėl, kad žvalgyba per 
neapsižiūrėjimą paleido su
muštą vaiką namo ir ka
dangi tas sumušimas buvo 
daugelio žmonių pastebėtas, 
ir užtat fašistai buvo pri
versti atiduoti Matiuką tei
smui. Teismas dėl akių nu
baudė Matiuką 3 mėn. kalė
jimo, kurių Matiukas, žino
ma, nesėdėjo ir nesėdės. Pa
prastai gi žvalgyba sumuš
tuosius įmeta į daboklę ar 
kalėjimą, dažniausiai karce
riu, kur toks sumuštasis lai
komas tol, kol apgyja žaiz
dos ir tada jį paleidžia arba 
perkelia į bendras kalėjimo 
kameras.

Kaii) žiauriai žvalgyba 
kankina savo aukas, parodo 
kad ir toks faktas. 1933 m. 
kovo 12 d. Palendžio km. 
Biržų apskr. žvalgyba areš
tavo brolius A. ir K. B. Vie
nas brolis ėmė išdavinėti, o 
kitas nenorėjo prisipažinti. 
Tada tą pastarąjį žvalgyba 
nuvežė į Panevėžį, užrišo 
jam akis, surišo rankas už
pakalyj, paguldė ant žemes, 
kojas pritraukė prie rankų, 
ant kojų susėdo du žvalgy
bininkai, laužė įvairiais bū
dais kojas ir kitus sąnarius, 
spardė kojomis, mušė per 
kojų padus. Toks kankini
mas tęsėsi pusantros valan
dos be pertraukos. Kankini
me dalyvavo aukščiau minė
tas žvalgybininkas Matiu
kas, Vingris ir keletas kitų. 
Ypač savo žiaurumu pasižy
mėjo Vingris.

Tai tik keletas faktų iš 
niekšingų žvalgybos darbų. 
Jie parodo, kokiomis prie
monėmis Lietuvos žvalgyba 
išgauna prisipažinimus, kad 
esi komunistas ar kitos ne- 
legalės organizacijos narys, 
ir šitaip prisipažinusius ar 
suprovokuotus baudžia il
giems metams. Tikriesiems 
revoliucionieriams ir anti
fašistams reikia parodyti 
daug budrumo, kad nepasi
sektų įvairiems žvalgybos 
agentams juos suprovokuo
ti. Reikia taip pat ir daug 
ištvermės, kad atsispirti 
žvalgybos kankinimams, ka
da pakliuvi į žvalgybos ran
kas. A. R.

Philadelphia, Pa.
Serga draugė J. J. Potienė ir 

d. J. Bendoravičius, ir dėlto mū
sų judėjimas turi nukentėti, nes 
abu veiklūs draugai. Potienė 
serga nuo pereito “L.“ pikniko^ 
Ji randasi savo name, 1717 N. 
Marston St. Sergančius drau
gus turėtum atlankyti.

Drg. Bendoravičius serga dėl j 
nelaimingo atsitikimo su auto
mobiliam: kitas automobilius 
smogė į jo automobilių ir d-go. 
Bendoravičiaus a u tomobilius Į 
persivertė kelis sykius. Drg. | 
Bendoravičių taip sumušė, kad j 
negali paverst kaklo ir tinkamai į 
atsikvėpt. Randasi savo name, j 
186 W. Tioga St. Veikt negali,! 
bet pasižadėjo parašyti laikraš
čiams.

Linkėtina abiem draugam 
greito pasveikimo.

T. Dalinas.

“Gaukite “Laisvei” Naujų 
Skaitytojų.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠALINSKAS)

LIETUVIS GRABORIUS 
Suteikiam Garbingas Lai
dotuves nepaisant kastų. 
Turim puikiai įtaisyt* Koplyčių 
ir salę del po šermenų pietų. 
Teikiam nemokamai vSliauiiot 

mados automobilius.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway

WOODHAVEN, L. I., N. T.

Dr. Herman Mendlowitz
88 METAI PRAKTIKOS

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
ano 1—1 dieną ir nuo T—8 vakare

NEDfiLIOMIS 
Nuo lt iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAI 
' 1220 Avenue J ( 
Kampas E. 21rd St.

FOTOGRAFAS
Traukiu paveikslus f ami Ii ją, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.
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.

JONAS STOKES
512 Marion SL, kam. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey storiu BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Telefonas: Humboldt 2-7164

i BROOKLYN LABOR LYG
DARBININKŲ {STAIGI

Sales del Balių, Koncertu, 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų 
tt. Puikus steičius su naujai 
šiai įtaisymais. Keturios bolilt—<

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS 

949-959 Willoughby Ave.
Tel.: STagg 8847

Telephone: EVergreen I-177G

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker) 

Laidotuvių Direktoriui 
Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.
231 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y.

VIDURIŲ UŽKIETĖJIMAS yr4 “( 
priežastis tavo ligų. Kad prašalint! 
ir išvengti ligas, tai parsitraukite ir 
vartokite Thomsono NATURAL^ . 
LAX-HERB TEA, kuri sutaisyta iš į 
12-kos Natūralių, medžių ir žolių / 
ŠAKNŲ, ŽIEVIŲ, LAPŲ, ŽIEDŲ; f 
GRŪDŲ, kas išvalys ir sutvarkys 
paįrusius vidurius. Medicinos ir Na- 
turopathy’os gydytojai savo pacijen- . 
tams pataria nuo vidurių užkietėjimo 
vartoti NATURAL-LAX-HERB TEA. \ 
NATURAL-LAX-HERB TEA turi sa- Į 
vyje Vitaminų, Mineralių Druskų, kas f 
būtinai yra reikalinga žmogaus kū
nui. N. L. H. T. pakelis kainuoja 
tik 50c. Tuo jaus prisiųskite $1.00, bei 
daugiaus, MONEY ORDER, o mes 
jums per paštą prisųsime NATU
RAL-LAX-HERB TEA.

Rašykte šiaip:
JOHN W. THOMSON

P. O. Box 186, Brooklyn, N. Y.
REIKALINGA AGENTŲ

DR. J. J. KASKIAUCIUS
530 Summer Ave., arti Chester Ave. 

NEWARK, N. J.

Nėra valandų sekmadieniais.
S-------------------------------------------

MATEUŠAS SIMONAVIČTLTS
GRAŽIAI ĮRENGTA SUSIEJIMAM ĮSTAIGA

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

Kiekvieną subatą 
karšta vakarienė. 
Atskiras kamba
rys, užėjimui su 
moterimis. Neda
liomis atdaras 
nuo 1 valandos 
dieną iki v 81 a L

426 SOUTH 5th STREET, BROOKLYN, N. T.
Blokas nuo Hewes eleveiterio stotie*. Tel. Kvergreen 7-888# 

.............................. ~ .............

PHONE PULASKI 5-1090

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

OPEN DAY AND NIGHT
Managed by

RHEA TEITELBAUM

SPECIAL RATES PER WEEK

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

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

GENTS’ DAYS
Wed., Thurs., FrL, Sat.

Sun. all day and night.
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Skaitytojų Balsai
Gyvendami Apgaudinėjo Dievu-, 
lį, 0 Mirdami Atsiprašinėja. Ar 

Taip Gražu Jums, Lais
vamaniai?

Čia gyvena labai daug taip 
vadinamo “laisvo” svieto. Lais
vas žmogus nuo religinių prieta
rų, sakytum, tai susipratęs. 
Jam nėra reikalo nei pasninkau
ti, nei poteriauti, nei mišias už- 
pirkinėti, nei kunigėlio bijoti. 
Gyvena sau pagal socialius ša
lies ' įstatymus, ir linksminasi, 
kiek išgali jo sveikata ir kiše- 
nius. Jei kokis dievmeldis pra
deda išmetinėti, kad dėl daugelio 
tokių “paklydėlių,” dievulis ir 
geruosius pakoroja čia ant že
mės, o jau po mirties jie pilniau
sia tiki, kad “paklydėliai’ laisva
maniai eis į peklą, tai mūs lais
vamaniai visuomet atsikerta, o 
ne retai dar ir pajuokia tuos, 
.kaipo kunigų vergus, neišmanė
lius.

Bet štai apserga, mirtis jau už 
kelių minučių, mūs laisvamanis 
jau nepajėgia nei su kuom ar
gumentuoti apie kunigų apga
vystę, ir gudrybes, o čia žiū
rėk jau prislinko tas jo nemyli
mas juodaskvernis, ir su sakra
mentais ir su aliejais. Jis ten 
būna užsidaręs be jokių liudi
ninkų. Tik po viso savo darbo 
praneša, kad užkietėjęs bedievis 
pilnai sugrįžo “prie dievo.”

Na, ir štai mirė mūs draugas 
laisvamanis, šeimyna nelanko 
nei bažnyčios, nei poteriauja, 
nei kunigams aukoja. Bet žiū
rėk, kaip tai susmuko, supliuš
ko. Nuliūdę, susiraukę, lyg vis
kas būtų pasalyj pasikeitę. O tai 
būta dar nesusipratimo su kle
bonėliu. Mat, kunigužis negi už 
dyką mokinasi; jis turi mokėti, 
ir moka kaip avutes bauginti. 
Na, o jei pasigaus paklydėlę, tai 
žino, kad pirmiausia reikia ap
kirpti. Na ir kaipgi, tu čia ne
prigulėjai, gyvenot, kaip gyvu
liai, be bažnyčios. Na tai reikia 
atsiklausti vyskupo ir dar kokių 
tai triubelių. ■'

Už visą tą reikia pasimokėti. 
Doleriukai apvalėzvisus takelius 
ir dėl bedievio, štai laidotuvės ir 
mūsų laisvamanį neša, velka į 
bažnytėlę, žiūri ir stebiesi, kas 
gi čia pasidarė? Nabašninkas 
laisvas, grabnešiai laisvi, publi
kos daugiaus kaip du trečdaliai 
laisvų, o čia ryto visi eina į 
bažnytėlę. Padėję nabašninką 
parengtoj vietoje, visi susėda, 
sutūpia, laikosi kuoramiausia, 
tik klebonėlis kruta-juda, mo
sikuoja, ir ką tai nesuprantamo 
burbuliuoja. Sueina nemažai ir 
žingeiduolių, kuriems norisi ma
tyti, kad dievulis parodytų kokį 
“triksą.” Juk\stipriai tikėjo, kad 
bedieviui vietos bažnyčioje nė
ra. Sako, .kam tikėjai, cik pas 
tą, šventa vieta tik tikintiems. 
O čia kiek tų palydovų bedie
viškų, kiti dar aršesni ir už na
bašninką. Tokios šermenys su
kelia nepaprastai daug kalbų, 
pašiepimų ir piktų išmetinėji
mų. Jau bažnyčioje pradeda šai
pytis tikintieji iš laisvųjų. O pa-! 
starieji ir ne visi nulenkia gal
vas, kaip tie asiliukai.

Philadelphijoj tik per metus 
laiko turėjome keletą tokių lai
dotuvių. Paskiausios berods bu
vo J. čikanavičiaus. Daugelis 
laisvamanių mano, kad čia visai 
menkas dalykas, valios darbas, 
ir tt. Bet taip nėra. Apsukrūs 
kunigai pasidaro labai daug ge- 
ro dėl savo politikos, ir labai ap- 
gavingai. Veik visi čia bažny
tiniai palaidoti nėra joki atsi
vertėliai. Jėzuitų tinklan pa
kliūva per šeimynų nepaisymą, 
arba, priešingai, nesilaikymą 
velionės nuomonės. Religija pa
statyta ant tamsybės, nežinystės, 
ir bauginimo pamato smunka. 
Sveiki ir protaujanti žmonės vis 
tolinasi nuo jos, mato pačių ku
nigų bedievystę, nesilaikymą to, 
ko kitus mokina. Už tai taip rū
pestingai gaudo nabašninkus, 
kad davus šviežio “abrako” sa-

L sekėjams; kad jų ūpas su

stiprėtų nuo mirusio bedievio at
nešimo bažnyčion. Taip jie dali
nai atsiekia tikslo. O kaip jūs 
manot, broliai laisvamaniai? Ar 
tai ne gėda? Kuris bus sekan
tis?

Šrimpa.
Philadelphia, Pa.

Brangūs “L-vės” Draugai:
Šios dienos “Laisvėje” 

(tai yra, gruodžio 29 d.) 
skaitau labai gražią, svar
bią nuomonę gerai išreikš
tą. Šitie straipsniai randa
si ant antro puslapio po už- 
vardžiu: “Ar Jie Myli Lie
tuvą?” “Lenkijos Mokykla, 
Žydai ir Kitos Tautinės 
Mažumos.” “Nauja Perga
lės Viltis.”

Šitoks rašinėjimas be 
’abejonės atneš daug nau
dos mūsų draugam ir drau
gėm lietuviam, kurie tik 
skaitys tuos straipsnelius, 
protaus ir stengsis kaip iš
manydami vesti savo gyve
nimą taip, kaip laisvas ir 
padorus žmogus privalo 
vesti.

Lai gyvuoja “Laisvė” ir 
jos rėmėjai!

G. Stanley,
New York, N. Y.

A1.D.LD. REIKALAI
Visų ALDLD Kuopų. Žiniai 

12-tam Apskrity j
Kaip jau spaudoje buvo minė

ta, ALDLD 12 apskričio me
tinė konferencija bus sausio 
16-tą dieną, 1938, Wyoming, 
Pa., Boneta Hali, No. 2, Hose 
Company, Third St., Wyoming, 
Pa.

Visoms kuopoms laiškai buvo 
išsiuntinėta kviečiant dalyvaut 
šioje konferencijoj ir visose 
kuopose, kaip kuopų valdybos, 
taip ir eiliniai nariai, turit 
šiuom reikalu susirūpint ir 
skaitlingai dalyvaut konferenci
joj. Mes gerai žinom, kada me
tinė konferencija būna delega
tais skaitlinga tai būna ir ge
resni planai išdirbta ateities vei
kimui. Todėl iš visų kuopų da
lyvauki! tiek, kiek tik taisyk
lės leidžia delegatų prisiųsti.

Konferencija prasidės vie
nuoliktą valandą iš ryto. Būtų 
gerai, kad delegatai laiku pri
būtų. Taip darant galėtum ank
sčiau baigti konferenciją.

Visų kuopų delegatai-tės atsi- 
neškit raportus iš kuopų dar
buotės, apie tai, kiek narių kuo
pose ir kokiam jie stovyj.

Apskričio valdyboje esančios 
draugės pasidarbuos prirengt 
užkandžių.

Mūs visų pareiga būtinai pa- 
sidarbuot, kad turėtum vieną iš 
skaitlingų konferencijų.

12-to Apsk. rast. J. T. V.

PITTSBURGH, PA.
švento Jurgio parapijos sa

lėj, gruod. 19 d. įvyko “card pa
re.” Susirinko gerokai dalyvių. 
Buvo matyt keletas ir progresy
vių skleidžiant literatūrą. Pa
girtina, kad neužmiršta apšvie
tus. 

•» w “
Lietuvių Tautiškų Kapinių 

Draugijos šaukia suvažiavimą 
sausio 23 d., 1938 m., L. M. D. 
name, 142 Orr St., Pittsburgh, 
Pa. Suvažiavimas yra svarbus. 
Kurie priklausote šiai organiza
cijai, būtinai dalyvaukite.

Tą pačią dieną ir toj pačioj 
svetainėj, L. T. K. D. rengia 
puikią šiltą vakarienę. Kaip te
ko nugirst, bus šiltų, skanių val
gių, ir šalto alaus už tą patį ti- 
kietą. Neužmirškite sausio 23 
d. atsilankykite, paremkite 
draugiją. Rep.

GARSI N KITES SAVO BIZNJ 
DIENRASTYJ “LAISVĖJE”

■ EXISVfi ______  Puslapis Septintu,
S—■.....................................................   I

Elizabeth, N. J. VARPO KEPTUVE

Gonsalez Pena, Ispanijos socialistinės darbo unijos prezidentas, 
kalba Anglijos darbininkų konferencijoj ir ragina juos remti

liaudies karą prieš fašistus.
...........-............. —...................................i Paryžius. — Buvęs Ispa-

Laisvoji Sakykla
Kas Sekiau Darbininkam Buvo 
Svajonė, Tai Šiandien Virsta 

Realybe

Šiandien dar milionai dar
bininkų atsimena savo kūdi
kystės dienas ir tą pradinį 
mokslą, kurį gavo nuo savo 
tėvelių. Iš tų milionų darbi
ninkų ne visiem buvo proga 
lankyti pradinę liaudies mo
kyklą. Abelnai imant, didelė 
didžiuma darbininkų užbaigė 
mokslą savo tėvelių privatinėj 
mokykloj. Tuomet darbinin
kų užduotis buvo viena iš 
svarbiausių išmokti poteriauti 
ir kaip prieiti pri& kunigo iš
pažinties nuodėmių, kurias jie 
per savo skurdžiaus) gyvenimą 
manydavo papildę. Jei darbi
ninkam buvo proga išmokti 
ant maldaknygės skaityti, "tai 
jų buvo aukščiausis mokslas.

Kunigija skelbdavo ir da
bar tcbeskelbia, kad darbinin
kas pasiekęs tokį mokslą iš
prašys nuo dievo visokių los- 
kų ir jo gyvenimas pagerės, 
jei ne čia, tai po mirties dan
gaus karalystėj užtikrintai.

Darbininkai sekdami tą dva
siškuos mokslą, kas diena, kas 
mėnuo, kas metai vis tą patį 
kartodavo ir laukdavo nuo die
vo visokių malonių, kad jų 
gyvenimas pagerėtų, kad jiem 
ir jų vaikučiam nereikėtų kęs
ti tokį skurdo gyvenimą. Bet 
toliau vis labiau darbininkai 
pamatė, kad sekant dvasiški- 
jos mokslą savo gyvenimo ne
pagerins. Priešingai, tas gy
venimas vis darosi sunkesnis 
ir nebepakenčiamas.

Jei darbininkų protavimas 
nuo pat jų kūdikystės dienų 
varžomas, jei dvasiškija ir vai-' 
dančioji klasė sutartinai skie
pija darbininkam tokį mokslą, 
kuris eina ne darbininkų kla
sei ant naudos, bet valdančia
jai ir dvasiškijai. Jei valdan
čiosios klasės ir dvasiškijos 
skiepijamas neteisingas moks
las darbininkų gyvenimo nepa
gerintų o dar labiau darosi 
sunkesnis ir skurdesnis, tai 
darbininkai jieško ir jieškos, iš 
kur tie visi sunkumai kyla. Jei 
ir bemokslis darbininkas pra
deda j ieškoti kaltininkų, kurie 
jį išnaudoja, varžo jam mąsty
ti ir siekti teisingo mokslo, kad 
pagerint savo gyvenimą, tai pir
miausia jis atranda savą priešą 
ne dieve, kurį kunigai jam su
tvėrė, kad jis darbininkus kpro
tų už griekus. Darbininkai pir
miausia suranda savo priešą pa
tį kunigą ir poną kapitalistą. 
Tuomet jie pajaučia savo as
mens vertę ir pradeda kovoti ne 
prieš dievą, bet prieš savo 
priešą kapitalistą ir dvasiškija.

šiandien jau ne vieną darbi
ninką ir ne vieną darbininkę, 
dar į dievą tikinčius, tenka 
užgirsti kalbant, kad ne dievas 
krauna ant darbininkų pečių 
sunkiausią gyvenimo naštą, kad 
ne dievas rengia baisius pa
saulinius karus žudymui dar
bininkų, ne dievas surengė 
praeitą pasaulinį karą, ir 
šiandien ne dievas Ispani
joj ir • Chinijoj žudo 
darbininkus, senelius, moteris ir 
vaikus,—tuos visus žvėriškumus 
rengia sužvėrėję fašistai kapi
talistai dėl savo ęlįdesnįo lobio, 

o dvasiškija tyli ir visom tom 
žudynėm pritaria ir patarnauja.

Šiandien jau milionai darbi
ninkų, dar į dievą tikinčių, taip 
kalba ir kovoja prieš tą fašisti
nį žvėriškumą h’ prieš tą kapi
talistinę darbininkų išnaudojimo 
sistemą. Nors kapitalistai ir 
dvasiškija sutartinai darbuoja
si, kad tam darbininkų judėji
mui pakenkti ir visokiais bū
dais slopinti, bet jiem tas ne
pavyks. šiandien labiau ir la
biau darbininkų klasė pradeda 
pažinti savo priešus ir organi
zuojąs be skirtumo tikėjimų.-

Tai darbininkų kovai vado
vauja Karolio Markso teisingas 
mokslas. Darbininkai sekdami 
savo mylimų vadų, Karalio Mar
kso, Lenino ir Stalino mokslą, 
suranda savo priešus ir po galin
gos Komunistinės Partijos va
dovybe juos prašalina. Šian
dien jau ant šeštos dalies pa
saulio d.arbininkai, sekdami 
tą mokslą, prašalino žmo
gaus išnaudojimo žmogumi 
sistemą ir budavoja socializ
mą. Tas bus ir visam pasau
lyj atsiekta.

Tenka užgirsti jau ne nuo vie
no darbininko ir darbininkės, 
kurie dar neprisidėję prie dar
bininkų judėjimo, tokie išsireiš
kimai. Sako, trisdešimts metų 
atgal darbininkų revoliucinis 
judėjimas buvo tiktai svajone, 
o dabar virsta tikrenybe, nes be 
darbininkų masinio judėjimo 
darbininkai tų* fašistų žvėrišku
mų nesustabdys ir savo gyveni
mo nepagerins. Čia pasirodo, kad 
^darbininkiška spauda skleidžia 
tą darbininkų idėją, kuri jau pa
siekė ausį dar atsilikusių dar
bininkų. Jei darbininkai taip 
išsireiškia, tai kada nors jie at
eis į darbininkiškas organizaci
jas ir jose darbuosis. Todėl 
kiekvieno darbininko ir darbi
ninkės yra pareiga skleisti dar
bininkų spaudą tarpe tų darbi
ninkų, kurie dar stovi nuoša
liai darbininkų judėjimo. Reikia 
prieiti prie tų darbininkų ir įti
kinti juos, kad tiktai skaitydami 
darbininkų spaudą pažinsime 
savo priešus ir išmoksime kaip 
prieš juos kovoti už savo klasės 
reikalus. Remdami darbininkų 
judėjimą, remdami ir skaityda
mi darbininkišką spaudą, nieko 

, nepralaimėsim, o laimėsim su
sipratimą, apšvietą ir pagerin- 
sim savo gyvenimą.

A. M. B.

GAIVINANTIS PUSVA
LANDIS POILSIO

Turintiem peraukštą 
kraujo spaudimą dr. L S. 
Cutter, žinomas rašytojas, 
pataria po pietų prigult pus
valandį, atsinaujint fiziniai 
ir protiniai. Bet patarimas 
neįvykdomas jokiem pramo
nės darbininkam.*

San Diego, Calif. —- Ren
giasi skristi į Hawaii salas 
dvylika galingiausių Ameri
kos laivyno lėktuvų. Tas 
skridimas laikomas Hawaii 
sa}ų gyntao manevru.

Moteris Apiplėšė 16 Namų,
Tūlas laikas tam atgal žmo

nės pradėjo skųstis, kad apva
gia jų namus, kaip tai, laikro
dėlius ir pinigus. Panašiai ir 
drg. M. Beliauskienė buvo ap
vogta.

šiomis dienomis detektyvai 
suėmė lietuvę moterį Josefiną 
Paško, dviejų vaikų motiną, ku
ri verkdama prisipažino, kad 
piešusi namus, idant apsaugoti 
kūdikius nuo bado mirties.

Josefina Poško jauna moteris, 
tik 26 metų amžiaus.

Ukrinus.

Fašistai Daugmeniškai Žudo 
Suimtus Baskus

nijos Baskų respublikos pre
zidentas J. A. Aguirre pa
skelbė protestą per tarp-
tautinę spaudą prieš žmog
žudiškus fašistų darbus 
Baskijoj. Paskutiniu laiku 
jie ten sušaudė 147 baskus 
imtinius. 10,000 baskų lai
koma fašistų kalėjimuose 
vien Bilbao mieste; dauge
liui jų gręsia sušaudymas.

Fašistai ištrėmė 300 bas

36-42 Stagg St Tek Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y. 
Varpo Keptuvės Keksai Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi.

kų katalikų kunigų kaip re
spublikos rėmėjus, sako Ag
uirre. Fašistai padirbinėja 
net kariškas ba^kų unifor
mas kaip “įrodymą”, kad 
baskai darą karinius są
mokslus priešyfašistus. Pri
mesdami tokias klastuotas 
uniformas baskam, fašistai 
vis daugiau jų areštuoja ir 
žiauriai baudžia.

Rūgšti ruginė, satdi ruginė, Melų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Caleh ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirįnkimas skaniausių 
keksų-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 duonų per paitą i kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, suteiksime informacijas apie svori ir kainas.

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

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
MONTELLO, MASS.

ALDLD 6 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadienį, sausio 3 d., 1938. Liet. 
Taut. Namo kambariuose, 7:30 v. v. 
Būtinai visi nariai dalyvaukite, nes 
yra labai svarbių reikalų svarstyti. 
Kurie nesimokejo duoklių už 1937 m. 
prašome pasimokėti, nes Centrui rei
kalinga pinigų.

Fin. Rašt. G. Shimaitis.
(306-1)

CHARLES’
UP TO-DATE

BARBER SHOP
K. Degutis, Savininkas

Gerai Patyrę Barbenai 
Prielankus Patarnavimas

306 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

LIGOS

CHRONIŠKOS

GYDOMOS
Patenkinančios ir Greitos 

Pasėkos
KRAUJO, ODOS ir NERVŲ Ligos, 
BENDRAS SILPNUMAS, ĮSISE
NĖJĘ SKAUDULIAI, SKILVIO 
Nesveikumai, HEMORROIDAI bei 
kitos MĖŠLAŽARNĖS Ligos yra 
Gydomos, NOSIES, GERKLĖS, 
PLAUČIŲ, KVĖPAVIMO Dūdų 
Ligds, INKSTŲ ir PŪSLĖS Ne
sveikumai, ir kitos Staigios ir 
Chroniškos Ligos VYRŲ IR MO
TERŲ GYDOMOS, o jeigu turite 
kokį nesveikumą, kurio nesupran
tate, pasiklauskite manęs su pasi
tikėjimu, ir jūsų liga bus jums iš
aiškinta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO
. TYRIMAI

NEBRANGUS ATLYGINIMAS— 
SĄLYGOS JUM PRIEINAMOS

(Ištyrimas Veltui ir Slaptas)

DR. ZINS
Įsisteibęs per 25 metus.

110 East 16th St, N. Y.
Tarp 4th Avenue ir Irving Place
9 A. M. iki 8 P. M., o Sekraadiepj 

9 A. M. iki 3 P. M.
................. ..........  i II I .......................... ... .... .
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Tikrai įsigykite Likerių Iš

Unemployment In-
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Mes Turime Virš 800 Skirtingų Rūšių Išdirbinių

Pakaitos Auto. Pastatyme FRANK D0MIKA1TISpigus pardavimas prie di-

RESTAURACIJA

JOHN VALEN
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PAIN-EXPELLER

LI N I M E N T

Ketvirtadienį mirė Mrs. Ag
nes Collins, kuri kalėdų sek
madienį apdegė nuo eglaitės 
iškilusiam gaisre. . Trečiadienį 
dėl tos pat priežasties mirė jos

me- ■ 
turi

Pereitais metais išduota 29,- 
250 leidimų vedyboms, virš tūk
stančio mažiau, negu 1936 me
tais.

Majoras 
su pieno 
pradedant 
vėse pienas
centų. Tas nepaliečia stambių
jų kompanijų pieną. Jų kainos, 
veikiausia, nupuls tik tada, ka
da žmonės nebepirks pieno auk
štesnėmis kainomis.

NORI PAKELT GASO 
KAINAS

Vasaros laiku visada yra gražus pasirinkimas pieniš
kų valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Didžiausia, labia usia 
patikiama, žemiausių 
kainų Likerių Krautuvė 

Brooklyne.

LaGuardia susitarė 
pristatytojais, kad, 

pirmadieniu, krautu- 
parsiduos po 10

1 
A

PARDAVIMAI
Parsiduoda restaurantas prie pat 

dokų-prieplaukų. Darome gerą pra
gyvenimą iš valgių. Čia galima gau
ti ir alaus laisnius. Priežastį par- Į 
davimo sužinosite ant vietos. Kreip
kitės

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau mano dėdės, Vincas Fra- 

na ir Jurgio Warnaitj, kiek metų 
praėjus abu gyveno Brooklyne. Jei 
patys ai’ kas kitas rašykite man 
sekančiu antrašu: Thomas Pullman, 
General Delivery,’Braddock, Pa.

(306-1)

aplikaciją gavimui 
apdraudos, įstaiga

Brooklyniečiams gera 
pamatyti puikų Sovietų 
“Baltic Deputy“. Jis bus 
mas. 4, 5 ir 6 sausio,

Mes esame vienatine Krau
tuve kuri parduoda 

importuotą 
Lietuvišką Valstybinę 

Degtinę 
KAINA

Columbia St.,. Brooklyn, 
(1-3)

Manhattan Liquor Store

417 Lorimer St., Brooklyn, “Laisvėn” Name

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 VakaroIŠRANDAVOJIMAI
Pasirandavoja fornlšuotas kamba

rys, garu apšildomas, tinkamas vedu- 1 
šiai' porai ar pavieniui. Kreipkitės: ! 
9 Finlay Place, Newark, N. J.

(306-1)

'Special

LAISVfi
________ ji '.ii. 4"’ " 1

New Yorko Apielinkės Žinios
* *

7

Puikus Sovietų Judis 
WilEamsburge

KAIP PIK1ETAI SUTIKO 
NAUJUS METUS

Gal Bus Perskaitliuota 
Visi Balotai

proga 
judį 

rodo- 
New

Broadway Teatre, 246 Broad
way, Brooklyne.

Judžio jauni direktoriai, Alex
ander Zarkhi ir Josef Heifetz 
yra paskilbę judžių pasaulyje. 
Pati filmą atsiekė puikaus re
kordo, sukeldama sensacijas Pa
ryžiaus Pasaulinėj Parodoj ir 
visur kitur Europoj, taipgi New 
Yorke. Filmą paremta istoriš
kais dokumentais, tad ne tik ža- 
vėjanti, bet ir pamokinanti. 
Visiems gerų judžių mylėtojams 
reiktų pasinaudot šia proga.

Williamsburgo Bedarbiai Pa
siryžę Kovoti Prieš Mažinimą 

Pašalpos
Workers Alliance 90-tos kp. 

susirinkime, įvykusiame trečia
dienį, gruodžio 29 d., organi
zatorius savo raporte pažymė
jo, kad šelpimo įstaigos pradė
jo žymiai mažinti pašalpas ir 
atimti po vieną dolerį nuo ren- 
dų. Rendos mokamos už bu
tus po $15, o iš šelpimo gau
nama $14. Bedarbiai, gauda
mi mizemą pašalpą, ir taip 
badavo, o dabar dar turi vie
ną dolerį atimti nuo gaunamų 
maistui ir dadėti prie rendos.

Tarimai pereitojo susirinki
mo pildomi, pas šelpimo įstai
gą lapeliai dalinami ir kalbi
nami rašytis į Workers Alli
ance. Pasekmės neblogos. Dra
panos gaunamos iš pašalpos, 
nors ir apkapotai. Bedarbių 
šeimynos visgi jaučiasi truputį 
linksmiau. Sergantieji dakta
ro patarnavimus gauna dova
nai.

Kas turi kokius reikalus pą$ 
advokatą, ateikite į bedarbių 
centrą. Kas ketvirtadienio va
karą, nuo 6 iki 8 vai., Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo advokatas būna bedarbių 
kambariuose, 285 Rodney St., 
ir kas ko nori, gali pasiklausti 
ar pasitarti apie vedimą ko
kios bylos.

Lietuvių nemažai lankosi į 
susirinkimus ir gyvena iš pa
šalpos. čia, rodos, svarbu ži
noti, ką veikia kriaučiai. Jų 
daugiausia turėtų stoti į Work
ers Alliance, nes nedarbo ryk
štė labai skaudžiai juos pla
ka. Pereitas sezonas buvo ne
tikęs, o ateinantis numatoma 
dar blogesnis. Jau geriausi 
kriaučių darbo žinovai sako, 
kad ateina blogi laikai. Kas 
bus toliau ? Kaimietis.

Mūsų prelekcija moterų 
sveikatos klausimais ir prakal
ba apie motinų ir vaikų prie
žiūrą Sovietų Sąjungoj įvyks 
rytoj vakarą, 4 sausio, Lietuvių 
Pil. Kliube, 280 Union Avė., 
Brooklyne.

Šis vakaras daug atsilieps į 
sėkmingumą mūsų veikimo 
ateityje. Dėlto mes prašome 
visus “Laisvė s“ skaitytojus 
ateiti mums pagelbon. Gavę 
garsinimų korčiukių, nepadė
kite kišeniun, bet perduokite 
jas moterims, kad jos žinotų 
apie šias prakalbas, taipgi žo
džiu paraginkite dalyvauti.

Moterų sveikatos reikalais 
kalbės daktarė Aldona šliupai- 
tė, o apie Sovietų Sąjungą—J. 
Bondžinskaitė, kuri tuojau po 
šių prakalbų išvyks kitur tęsti 
prakalbų ir organizacinių rei
kalų maršrūtą.

ALDLD Mot. Kp.

Stanley Banasiako šeima, 177 
23rd St., tėvai ir trys dukterys, 
pavalgę švenčių maisto pasijuto 
taip blogai, kad turėjo nuvežt li- 
gonbutin.

Daug kas smagiai linksmino
si ir bandė, jei tikrenybėje ir 
negalėjo, užsimiršt senus var
gus pradedant naujus metus. 
Bet darbininkams, kovojantiėms 
už žmogaus teises, nebuvo sma
gybių nei švenčių, žymiausiais 
naujų metų kovotojais New 
Yorko mieste buvo pikietai 
prie Horn & Hardart automa
tiškų valgyklų ir prie Whelan 
Drug krautuvių.

Štai kaip atsiliepė apie nau
jus metus Juozas Garcia, 31 
metų darbininkas, kuris pralei
do šaltą ir lietingą naujų metų paskelbtojo” 
dieną prie automato, 1557 Bro- jr tarp Cacchione, kuris iš kar-

K o m u n i s t ų kandidato į 
“councilmanus“ Peter V. Cac
chione argumentai už per- 
skaitliavimą visų Brooklyno 
balotų buvo perstatyti Brook
lyno Aukščiausiam Teismui it 

Į teisėjas John MacCrate jo rei
kalavimą palaikė. .Dabar pa
šaukta visi 9 išrinktieji Brook
lyno “councilmanai“ įrodyti, 
dėlko neturėtų būti perskąit- 
liavimo.

Iki šiol vestuose patikrini
muose balotų, kaip liudija 
Cacchiones balotų dabotojai, 
rasta 201 klaida ir tas žymiai 

' susiaurina skirtumą balsų tarp
3 išrinktu Surpless

adway, N. Yorke:
“Kada tu esi pikieto linijoj 

po devynias ištisas valandas į 
dieną, per penkis mėnesius, tu 
neturi noro ūžti,” sako Juozas. 
“Aš nuėjau namo pas žmoną ir 
vaikus, kaip ir kasdieną, atsi
guliau 11-tą vai., ir vėl buvau 
pikiete 7-tą valandą naujų me
tų ryto.”

Juozas prieš streiką dirbo 
laikinus darbus. Jo uždarbiai 
siekė apie $22 į savaitę. Jis sa
ko, jog senieji metai jį pamo
kino, kad darbininkai turi or
ganizuotis, “kaip gera armija, 
kur visi laikosi, kaip vienas.“

Kitas pikietas, Herbert Win- 
drish, 33 metų negras, kuris už
dirbdavo $21 automatiškam res- 
taurane, kaipo porteris, pikieta- 
vo naujų metų vakarą iki 9 vai., 
kol jį pavadavo kitas. Jis taip 
pat pribuvo į pikietą anksti se
kamą rytą. Kalbėdamas su re
porteriu apie senus ir naujus 
metus jisai pasakė:

“Aš išmokau vieną dalyką, o 
juomi yra tas, kad nieko nega
liu laimėti be kovos. Niekas tau 
neduos nieko be kovos, o ko
voti geriausia išmoksti strei
ke.“

Panašiai atsiliepė desėtkai 
kitų darbininkų, kurie sutiko 
naujus metus pikieto linijoj. 
Didžiuma iš jų pirmu kartu 
streike ir jie nuoširdžiai dėkin
gi seniems metams, kad juos 
išmokino kovot, ir dėlto jie ti
kisi geresnio būvio šiais 
tais, nes jie dabar žino ir 
praktikos, kaip išsikovoti.

to buvo paskelbta pralaimėju
siu rinkimus tik 245 balsais. 
Paskiau Rinkimų Taryba pas
kelbė, jog Cacchione gavęs 
367 balsus mažiau už Sur- 
pless. Toks daugis klaidų ro
do reikalą visuotino perskait- 
liavimo, sako Cacchione’s ad
vokatas Freedman.

KOMUNISTAMS 
t ______

šį antradienį, 4 sausio, 
se Komunistų Partijos kuopose
bus registracija, kurtoj kiek
vienas narys privalo dalyvauti 
ir gauti naują, 1938 metų kny
gutę.

“Laisvės“ Salėj laikančioji 
susirinkimus 14-to A. D. pir
moji kuopa turės atvirą susi
rinkimą, į kurį kviečia ateiti 
ir ne narius. - Narė.

A u t o m o b ilistams žinotina, 
kad uždraudžiama palikt maši
nas ant 10-ties taip vadinamų 
“cross-streets” tarp 14-tos ir 
59-tos gatvių, N. Y., savaitės 
dienomis, tarp 8 ryto ir 7 vaka
ro, nes tas sulaiko frafiką.

Sakoma, kad “parkinimo“ 
stočių savininkai ^sutikę numa
žini kainas vietomis net iki 15 
centu nuo dabar esančių 35 c. ir 
$1.

Kas Gaus Nedarbo 
Apdraudę?

Nedarbo apdrauda nėra pa-' 
šalpa, tad jos gavimui nebus 
reikalo įrodyti, kad nebeturi 
iš ko '.gyventi, badauji. Apie 
sąlygas nedarbo apdraudos ga
vimui plačiai rašėme “Laisvės“ 
306 ir 307 numeriuose, 1937 
metų, dėlto čia nekartosime.
Darbo Jieškojimo Agentūra

Nedarbo apdraudos išdavi
mas yra sujungtas su valdiška 
darbų jieškojimo agentūra, 
kuri veikė New Yorko Valsti
joj per 20 su virš metų ir ne
mokamai patarnaudavo jieš
kojimo darbų. Tos agentūros 
—State Employment Service— 
raštinės dabar bus ir nedarbo 
apdraudos gavimui aplikacijų 
priėmimo vietomis. Subendrin
tai -vadinsis: State Department 
of Labor’s Division of Place
ment and 
surance.

KOVA PRIEŠ SIFILJ
Miesto Sveikatos Departmen- 

to Vedatha apšvietos kampanija 
venerinių ligų klausimu duoda 
pasėkų. Kaip daug randasi rei
kalingų ištyrimo ir gydymo nuo 
tų ligų,rodo tas faktas, kad pa
skelbus atidarymą Social Hy
giene Klinikos, 303 9th Avė., N. 
Y., per tris savaites užsiregis
travo egzaminacijai 248 asme
nys.

Iš to skaičiaus 52 rasti turin
čiais sifilį, o 18—gonorėją. Ypa
tingiausią tas, kad tos ligos su
rasta tarp asmenų, kurie niekad 
tuo reikalu nebuvo kreipęsi prie 
daktaro ir nesitikėjo turį tas li
gas. Reiškia, niekam neprošalį 
pereit egzaminus.

šiandien Pienas Po 10 
Centų Kvorta

KALĖDŲ LINKĖJIMAI VISIEMS 
MŪSŲ KLI.IENTAMS’

Praleiskite Savo Šventes Su Gerais Likeriais
Gera bonka likerio bus; maloniai priimama kaipo 

Kalėdų dovana

Cameo Teatre-,, 42nd Street 
netoli Broadway, N. Y., rodo
masis judis “Petras Pirmasis“ 
sumušė visus rekordus. Per sa
vaitę turėjo virš 30,000 lankyto
ją.

!
Šimtams tūkstančių brook- 

lyniečių ir Queens gyventojų 
gręsia brangesnės gaso kainos, 
jei Visuomenės Aptarnavimo 
Komisija užgirs Brooklyn 
Union Gas Kompanijos reika
lavimą pakelt kainas. Aiški
nasi tą turį daryt dėl “pakilu- 

. šių taksų“.
Dabartinė kaina yra 600 

, kubiškų pėdų už $1, nauja bū
tų tik 400 pėdų.

nedarbo 
pirm visko rūpinsis jums duot 
darbą sulyg jūsų specialybių, 
kokias pažymėsite aplikacijoj. 
Tačiau jei darbo nepasitaikys 
per 3 savaites ir jei visi kiti 
dalykai rodys, kad jūs turite 
teisę gaut apdraudą, ją pradės 
mokėt 4-tą savaitę. Vienok 
visu apdraudos gavimo laiku 
jūs turite būt pasirengęs imt 
darbą, jei ras. Atsisakymas imt 
darbą automatiškai padaro ju
mis neturinčiu teisės prie ap
draudos ir ji sulaikoma.

Kada Gali Atsisakyt Imt 
Darba ?S

1. Jeigu ėmimas darbo vers
tų jumis stot komipaniškon uni- 
jon arba užkenktų jums įstoti 
ar pasilaikyti nariu bile kokioj 
darbininkiškoj organizacijoj;

2. Jeigu ten yra streikas, 
“lock-out“ ar koks kitas indus
trinis ginčas; '*

3. Jeigu darbas yra pertoli 
nuo namų, ar važinėjimo jšlai- 
dos yra daug didesnes, negu 
buvo pirmesniame darbe, ir jei 
išlaidos neapmokama;

l ....
4. Jeigu siūloma alga, valan

dos arba darbo sąlygos yra že
miau tos apylinkės lygmalos 
už tokį darbą arba mažintų tą 
lygmalą.

Visose virš minėtose sąlygo
se jūs turite teisę atsisakyt im
ti darbą be praradimo savo 
teisių prie nedarbo apdraudos.

John A. White, 78 metų, tur
tingas Mass, bovelnos fabrikan
tas ir politikierius, apsivedė su 
T. L. Steiner, 29 metų, netur
tinga vokiete. Tai kitas dolerio 
su jaunyste romansas.

Jonas Račiūnas, 57 m. am
žiaus, mirė gruodžio 25-tą d., 
Greenpoint ligoninėj. Palai- 4 metų dukrelė, 
dotas 27-tą gruodžio šv. Tre
jybės Kapinėse. Eglaitės kas metai pasiima 

daug gyvybių tarp biednuome-
Laidotuvėmis rūpinosi gra-. nės, kur pigūs įrengimai pade- 

borius Radzevičius. ga namus.

Jonas Butvalaitis, 50 metų 
amžiaus, gyvenęs 260 Cherry 
St., New York City, mirė gruo
džio 28-tą, Bellevue ligoninėj. 
Palaidotas gruodžio 31-mą d., 
2 vai. po pietų, Alyvų Kapinė
se.

Laidotuves prižiūrėjo grabo- 
rius J. Garšva.

GILDIJOS NARYS PASKIR
TAS DEWEY SEKRETORIUM

Išbelavo Deportuojamą

Naujai išrinktas Manhattan 
distrikto prokuroras Thomas 
E. Dewey pasiskyrė vienu sa
vo konfidencialių sekretorių 
Haroldą Keller, Laikraštininkų 
Gildijos narį, kuris dirbo bu
vusio “New York American“ 
korespondentu valstijos sosti
nėj Albany, kol laikraštis ėjo.

Laiškanešis Joseph Heinlin, 
40 m., nuteistas 15-kai mėnesių 
kalėjimo už pavogimą iš laiškų tais me

>. Jis. dirbo Flushinge.

Ateivių Gynimo Komitetas 
paliuosavo iš Ellis Salos po 
$500 kaucija Hans Ditman, ku
ris buvo pasimota deportuot 
Vokietijon.

Ditmanas yra 32 metų, narys 
Vokiečių Darbininkų Kliubo ir 
TDA Claros Zetkinos kuopos or
ganizatorius. Amerikon atvykęs 
1929 įdėtais. Areštuotas perei- 

lettlis, kaltinamas nelegaliu

Darbiečiai Paskirta 
Teisėjais

Majoras LaGuardia naujų 
metų dieną prisaikdino 5 naujus 
teisėjuą, iš kurių du yra dar
biečiai. Vienas iš jų, Henry 
Soffer, paskirtas vieton Mar- 
vin’o, yra veiklus ADP narys 

(Queens’e, kitas, 1 Matthew M. 
—j wlo kaltinamas nelegaliu Levy, paskirtas Miestavd Teis- 
. Į įvažiavimu į šią šalį. . . .. teigėju.

■* * l

Greitas
delio kelio State Highway, 5 mylios 
nuo New Haven, Conn. Keturi ak
rai dirbamos žemes, šešių kambarių 
namas su visais apšildymais, naujas 
didelis vištininkas ir kitas mažesnis. 
Greenhouse, 20 x 100. Dabar yra 
užsodinta našlutėms ir strawberems, 
prie kelio yra Stand, kur viską iš
perka. Savininkas mirė. Galima pi
giai pirkti. Matykite bile kada: M. 
Endzelait, Foxon R. D. (Chesman 
Greenhouse) East Haven, Conn.

(306-1)

Try« gentkartes išbandė ir 
užgyre š( seną linimentą kaipo 

patikimą vaistą.

Skaudėjimas muskulų bent kurioj 
•Ulyj. kūno greitai paleng- 

, vinamas

KALĖDŲ SVENTEMS
GERIAUSIA DOVANA GEROS DEGTINĖS

ARBA VYNO BONKA PIRKTA
LIETUVIŠKAME MONOPOLY

Port, Muscatel ■ $ 1 49
Sherry-------- gal. 1 ’
3 bonkos už---------$1.00

Lietuv. Valstybine 4-5 kv. $3.49 
Rusijos Zubrovka 20 oz. $2,99 
Maryland Rye Kv.
Pennsylvania Rye kv. — $1.59

$1.50

Martell, Hennessy, Old Overholt, Seagram, Green River, 
Wilson ir 1,000 Kitokių Gėrimų

Republic Liquor Store
Xaveras Strumskis, Sav.

415-417 REAP ST
BROOKLYN, N. Y.

OOO

Tel. EVergreen 7-2089

Lie. L72

REMKITE SAVUOSIUS!

nil pcniuMiie

Calverts

Cream of Grain 
18 months old 

Straight Whisky 
63c.
pint

264 Grand Street
Kampas Roebling St.

BROOKLYN, N. Y.

Wolf Hunt 
Pennsylvania 

Bourbon Whisky
59c. $1.15
Pt qt.

321 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Aukštos Rūšies Restaūracija

Puikiai įrengta vieta pasilinksminimams
Amerikos Išdirbimo ir Importuotos

DEGTINĖS IR VYNAI
GERIAUSIŲ BRAVORŲ ALUS IR ĖLIUS

Skersai gatves nuo Grand Paradise Salės

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

Telefonas: EVergreen 7-9851

RARARARARARARARARARARARARARARA RA RARA RA RA. R*M*A *A

Šia proga mes dėkavojame savo kostumeriams už jų 
paramą ir kurie davė mums galimybę persikraustyti 
nuo 409 Lorimer Street j modemiškesnę krautuvę, ku
rioje užlaikysime pilną pasirinkimą geriausių degtinių 

ir vynų, ant vietos išdirbtų ir importuotų.
Mūsų Kostumeriai Gaus Gražią Dovaną— 

Aukštos Rūšies Kalendorių.

Hyman Berger
NAUJAS ANTRAŠAS 

245 GRAHAM AVENUE
Kampas Maujer Street

Williamsburgh’o Naujame Projekte
Už pristatymą nerokuojame

Speciale Didelė Bonka Importuotos Lietuviškos Vodkos-$2.98
Telefonuokite: Evergreen 7-2375
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