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Šių žodžių rašytojui te
ko būti Kalifornijoj 1923 
metais ir aplankyti San 
Quentin kalėjime garsųjį 
darbininkų kalinį Tomą 
Modney.

Kai pasakiau, esu lietu
vių laikraščio atstovas ir 
pažymėjau, jog turime stip
rią lietuvių d a r b i n i n kų 
spaudą, Mooney, nepapras
tai džiaugėsi.

Kalbėjomės ištisą pusva
landį: aš su Tomu Mooney, 
o mano draugas, Šneideris, 
su MacNamara, kitu dar
bininkų kaliniu, ten pat ka
lėjusiu.

•■f * *,

Tuųmet Mooney buvo gi
liai įsitikinęs, kad jis bus 
išleistas iš kalėjimo pėr 
teismus. Žinodamas esąs 
nekaltas, jis jautė: jei ne 
vienas, tai kitas teismas, 
perkratinėdamas jo bylą, 
suras visas šunybes, visas 
klastas ir jį išlaisvins.

Jis tik prašė manęs, kad 
mes, lietuviai darbininkai, 
gelbėtum jam finansiniai. 
Mes geibėjom. Visa Ameri
kos darbininkų klasė 
gelbėjo.

jam

nie- 
visi

Tomas Mooney Išlaisvintas
- a

HITLER STENGIASI 
NUSTATYT LENKIJA 

PRIEŠ SOVIETUS

ITALAI ATAKUOJA 
PRANCŪZŲ GELŽKE- 

LįETHIOPIJOJ
Bet Dar Palauksiąs su Ka

ru prieš Soviet. Ukrainą
Apipiešė Prancūzų Stotį, 

Daužė Prancūzus

Mooney Darbuosis Iš 
laisvint Savo Drau
gą W. K. Billingsą

LIAUD1ECIAI SUDAUŽĖ FAŠISTUS PIETVAKA
RINĖJE ISPANIJOJE; UŽĖMĖ KELIOLIKA 

MIESTŲ-MIESTELIU; FAŠISTAI BĖGA
Liaudiečiai žygiuoja taip Smarkiai, Kaip Tik Paspėja 

Maršuot Jų Armija; Suėmė Daug Priešų

Deja, per teismus jis 
ko teigiamo nepasiekė: 
atsuko jam nugarą. Tik be- 
prasidedąs formuotis de
mokratinis frontas jį išlais
vino iš katorgos, į kurią 
buvo samdytojai įmetę.

Nepaisant, pagaliau, kaip 
jis išėjo — svarbu, kad To
mas Mooney jau laisvas! 
Jis išėjo, kaip didvyris. Jo 
vardas visuomet žėrės Am
erikos istorijoj, kaipo dar
bininkų klasės kankinio. O 
tie, kurie jį įkalino, pasiliks 
užmaršty; į juos bus žiūri
ma, kaipo į didžiausius 
žmonijos nenaudėlius!

Ą: * sjs
Drg. L. Pruseika aplankė 

Tomą Mooney kalėjime 
pernai. Veikiausiai, tik mu
du du iš rytinių valstijų lie
tuvių ir turėjom laimės ap
lankyti kalėjime tą didelį 
darbininkų klasės sūnų!* * *

Vienas Kauno laikraštis

Martynas Yčas išvežė 
raryžiun ordinus rusų emi
grantams (b a 11 a g vardie- 
čiams) Konovalovui ir prof. 
Novikovui. Jiems suteikti 
Gedimino 2-ro laipsnio or
dinai...”

ką? Girdi, “už sūteik- 
pagelbą didžiojo karo 
tu lietuvių p a b ė gė-

Bil- pasiektų to rubežiaus, nes 
tada būtų pusiau/perkirs- 
tas fašistų valdomas plo-* 
tas.

Šiuos žodžius berašant, 
liaudiečiam teliko tik ke
turios mylios iki Penar- 
royos, svarbiausio kasyklų 
centro, ir jie tikisi greit už-

Barcelona, Ispanija.—Fa
šistai vis dar bėga nuo ata
kuojančių liaudiečių Toledo 
fronte, 35 mylios į pietus 
nuo Madrido, ir Estrema- 
duros 
pietų 
rido. 
į Tik 
dienas šios ofensyvos liau- imt Penarroya. 
diečiai atkariavo nuo fašis
tų žymiai didesnį plotą, ne
gu fašistai buvo užėmę ten 
pernai liepos mėnesį.

Dabar liaudiečiai gru
miasi linkon Badajoz, esan
ti nepertoli nuo Portugali
jos rubežiaus. Fašistai nu
sigandę, kad liaudiečiai ne-

nusmerktąs pakart, o 
lings kalei iki gyvos 
vos. Bet pasauliniai darbi
ninkų protestai taip pavei
kė tuometinę Amerikos 
valdžią, kad mirtieš baus
mė Mooney’ui buvo pakeis
ta amžinu kalėjimu.

C. L. Olson tapo išrink
tas Calif ornijos guberna
torium žymia dalim todėl, 
kad jis žadėjo išlaisvint 
Tomą Mooney; tad CIO ir 
Amerikos Darbo Federaci
jos unijos įtempė visas savo 
jėgas, kad Olson būtų iš
rinktas.

Dabar paleistą iš kalėji
mo Tomą Mooney darbi
ninkai pasitiko didžiausio
mis iškilmėmis, ir daugybe 
automobilių ir motorinių 
dviračių palydėjo jį į Ca- 
lifornijos valstijos sostinę 
Sacramento, pas guberna-

San Francisco,. Calif. — 
Garsusis darbininkų vadas 
Tomas Mooney, po 22 metų 
kalėjimo, jau išlaisvintas. 
Šeštadienį jį paliuosavo 
naujas Calif orui jos guber
natorius Culbert L. Olson, 
demokratiniai pažangus 
žmogus.

Išėjęs iš kalėjimo, T. 
Mooney žada dėt visas pa
stangas, kad būtų išlaisvin
tas ir jo draugas W. K. 
Billings, kuris taip pat per 
22 metus buvo nekaltai var
ginamas kalėjime. Mooney 
dabar yra 56 metų am
žiaus.

Mooney ir Billings buvo

Jibuti, Franc. Somali ja. 
_ Italų fašistų govėda už
puolė ir -apiplėšė Diredawa

Berlin. — Hitleris sten
giasi atitraukt Lenkiją nuo " . . . . • __ I _ .

Sovietų geležinkelio stotį Ethiopi- 
u man^ joj ir apdaužė francūzus 

Varšava. stoties tarnautojus. Tai sto
ninis- tis priklausančio francu- 

" i, einančio 
iš Ethiopijos sostinės Addis

bet kokio artimesnio “ben
dradarbiavimo” su ! 
Sąjunga ir todėl jau man- 
dagiau kalbasi su ’T 

Lenkų užsieninis 
teris c. - 
riui, jog Lenkija nesiprie
šins pr;

fronte, 175 mylios į 
vakarus nuo Mad-

IJtYU - ------------------ • 1 v • Y 1 •

J. Beck žadėjęs Hitle- zam £e ez.in <e

8H1S JcTvedlmui’ nazių'kon- Ababos j Jibutį, prieplau- 
troliuojamo vieškelio sker-lkos miestą Francuziskoj

“Lenkiško-Somalijoj.
į Rytų Prū-

sai vadinamo 
Koridoriaus” j 
sus.

Hitleris jau 
siąs “būdavot vieną didelę 
ukrainų valstybę”, kurią jis
plČlllėlVV lOUV4.CVJ.JV v,.*.----------

niško Lenkijos ploto, iš Ru-I 
munijos ukrainų sklypo ir 
iš Sovietų Ukrainos. Su tuo 
planu Hitleris palauksiąs 
kokių tai “permainų” So
vietuose.

Italų fašistai padarė po
gromą ne tik prieš minimą 
stotį; jie taipgi išplėšė koo- 
peratyvę francūzų krautu
vę ir nuplėšė francūziškas 

planavo sudaryt iš ukrai- iškabas, Diredawoj.

nesiskubin

Vengrijos Žandarai Šaudo 
Slovakus Kaimiečius

Praga, Čechoslovakija.— 
Žandaras areštavo vieną 
slovaką Koltą kaime, Ven
grijoj, todėl, kad jis žod
žiais įžeidęs Vengrijos dik
tatorių Horthy. Slovakų 
minia ėmė akmenimis bom- 
barduot tą žandarą. Tada 
kiti žandarai šovė į minią 
ir nušovė tris slovakus.

Koltą kaimas randasi 
ruože, kuris nesenai buvo 
atskirtas nuo Čechoslovaki- 
jos ir prijungtas Vengri
jai.

Visa-Amerikinč Kultūros 
Ryšių Konferencija

Santiago, Chile. — Atsi
darė pirmoji Visa-Ameriki- 
nė konferencija dėlei page
rinimo kultūrinių ir drau
gi j i n i ų r y šių Šiaurinės, 
Centralinės ir Pietinės Am
erikos kraštų ir su Europa. 
Konferencijoj nėra tik 
Honduraso ir EI Salvadoro 
atstovų.

per dvi pirmutines

, 'nusmerkti pagal kapitalis- 
Pirma Tom Mooney o tų sąmokslą,. |ūk tai jiedu 

I “sprogdinę • bombas” kari-Kalba kaip Išlaisvinto 
Žmogaus

nio prisirengimo parade 
1916 metaįs. Pagal kreivus 
liudijimus papirktų niekšų, 
Mooney iš pradžios buvo

Liaudiečių Ofensyva Ki
tur Apstabdė Fašistus 

Katalonijoj

Didžiausiems L i e t u v os 
nepriklausomybės nevi do- 
nams, tiems, kurie kadaise 

*ė Lietuvą, rusams balta- 
irdiečiams — ordinai. O 
/otojams už Lietuvos ne- 
iklausomybę, lietuviams, 
ištrėmimas arba kalėji- 

f 
* * *

Fenktadienio “Krisluose” 
|vyko labai nemaloni klai
da. Buvo pasakyta, kad Is
panijoj žuvo newarkietis 
“Albinas” Ražanskas. Tu
rėjo būti: BENIS Ražans
kas, kurio motina yra la-

bai veikli darbininkų ju
dėjime.

mas

* * *
Dar vis nieko negirdime 

apie lietuvį kovotoją Ispa
nijoj Bolį Kilą, iš Rumfor- 
do, Me.

Andai kalbėjausi su d. 
Dzevečka, n e w y o r kiečiu, 
kurio sūnus, čalis, taipgi 
yra Ispanijoj, kovoja su fa
šistais. Jis man sakė, kad 
Čalis (jis ten vadinasi 
Charles DeSovetco) sugrį
žtąs už keletos savaičių.

Smagu girdėti!

Sacramento, Calif.— Kai 
gubernatorius Olson pa
liuosavo iš kalėjimo Tomą 
Mooney, garsųjį politinį ka
linį, Tomas Mooney per 
radio dėkojo už tai guber
natoriui ir Californijos 
žmonėms, kurie jį išrinko.

Mooney trumpai pasakė 
apie kriminalį kapitalistų 
sąmokslą neva “teismą” 
1917 metais nusmerkt Moo
ney mirčiai.

Toj pat kalboj Mooney 
žadėjo pašvęst'likusiąją da
lį savo amžiaus kovai už 
darbo unijų vienybę ir 
prieš keliantį galvą žvėrį- 
fašizmą; ir atsišaukė į Ca
lifornijos gubernatorių, kad 
jis taipgi išlaisvintų Moo- 
ney’o draugą, darbininkų 
veikėją Warreną Billingsą, 
kuris irgi visai neteisingai 
nusmerktąs kalėti iki gy
vos galvos.

Čechoslovakai Buvo Užėmę 
Munkaęs Priemiestį 

Vengrijoj

ROOSEVELT RAGINA SUSTABDYT KAPITALO 
STREIKĄ PRIEŠ VALDŽIA IR ŽMONES

(Pabaiga ištraukų iš prezidento kalbos 'kongrese)
Valdžios įrankiai, ku

riuos mes turėjome 1933 
metais, yra nusenę. Mes tu
rėjome nukalt naujus įran
kius naujai valdžios rolei 
demokratijoje — atsakomy
bei dėlei naujų reikalų ir 
dar didesnei atsakomybei 
dėlei senųjų reikalų, kurie 
buvo ilgai apleisti.

Daugelis tų, kurie pirma 
karčiai kovojo prieš kalimą 
šių naujų įrankių, šiandien 
jau sveikina jų vartojimą. 
Amerikos žmonės abelnai 
juos priėmė. Šalis dabar 
žiūri į kongresą, kad jis pa
gerintų naująją mašineriją, 
kurią mes pastoviai įvedė- 
me, jeigu tik, begerinant, 
nebūtų sunaikintas ar pa
žeistas visuomeninis nau
dingumas tos mašinerijos.

ir
ir

tarp pačių darbininkų 
ginčus tarp samdytojų 
darbininkų.

Dauguma mūsų pripažįs
tame, jog tų tikslų siekiant 
turi būti pertaisyti, per-1 
organizuoti tūli vykdomo- • 
sios valdžios skyriai, jų vei
kimo būdai, arba sėkmin
giau jie suderinti. ..

Be to, reikėtų įstatymų 
pagerint stovį mūsų gele
žinkelių ir kitų važiotės 
priemonių.

Mes esame pergyvenę lai
kotarpį vidujinių susidūri
mų, kurių turėjome, kai 
buvo pradedama mūsų pro
grama visuomeniškų (so
cialių) pagerinimų. Visa 
mūsų energija dabar vali 
būt panaudota smarki n t 
ūkišką- ekonomini šalies

Visi mes sutinkame, kad Į f aįvmimą,:.kad,ralgtunLiš’ 
turėtumėm įstatymus pa
daryt paprastesnius ir pM 
gerint juos. Pavyzdžiui, 

šiaip fašistai teroristai įsi-i visi mes norime geresnio 
briovė į čėchoslovakijos ■ aprūpinimo senesniem mū- 
provinciją Rusiniją, tai Če- sų žmonėm pagal mūsų so- - 
choslovakų kariuomenė pa- cialio užtikrinimo įstaty- 
leido kanuolių šūvius ir ap
daužė kelis namus Mun- 
kacs mieste ir užėmė jo 
priemiestį Orosvegą. Susi
kirtime užmušta 9 vengrai 
ir 4 čechoslovakai.

• Paskui čechoslovakiy ka
riuomenė pasitraukė atgal 
per sieną į savo pusę.

Praga, čechoslovakija.— 
Kai Vengrijos karininkai ir

mus. Mes turime teikti ge
resnės medikalės pagelbos 
tiem, kurie negali už ją ap- 
simokėt.

Dauguma mūsų sutinka
me, jog kaip samdytojo, 
taip darbininko naudai mes 
turime surast būdus už
baigt frakcijines kovas

Liaudiečiai žygiuoja pir
myn taip smarkiai, kaip tik 
jų pėstininkų armija paspė
ja maršuoti, ir visu frontu 
šluoja fašistus.

Per porą dienų savo 
ofensyvos liaudiečiai užka
riavo kelioliką miestų ir 
miesteliu Toledo ir Est- 
remaduros frontuose, kaip 
kad Casa Calabaja Na ja, 
Blazquez, Granjuela, Casil- 
la del Cantero, Penon de 
Montenegro, Del Rayo, Sie
te Cuchillos, Contraban- 
dista, Penas Blancas ir ki
tus, taipgi kalnus Noria,

Borjas Blancas, Ispanija > del Peru, del Carbon, kalnų 
—Fašistai praneša, kad jie pozicijas Cerros Antiguo, 
užėmę Vinaixa ir Vilosell Cansino ir kt, ir perkirto 
miestelius, Segre upės fron- fašistų Almorchon geležin- 
te.

Bet liaudiečių ofensyva 
priąš^fašistus Toledo ir Es- gįus fašistų kareivių, gink-

kelį.
Liaudiečiai suėmė dau-

trei™įjros frontuose jau i 
žymia dalim nusilpnino bei 
sustabdė fašistų šturmavi- 
mus Segre fronte, Katalo
nijoj.

laikvt savo reformas-nave^ 
rinimus. ir duot kiekvie
na^ rvimt
ir moteriai t’krn darim sn, 
tokia alga, už kuria ne ga
lėtu be skurdo prae'Vvent.

Pirmučiausias uždavinvs 
mūsų kaipo valstvbės vvru 
šiandien vra suvest veiki
mui kapitalą ir darbo jė- 
gą.”

(Tąsan 2-ram puslapyj)

Šiandien apsiniaukę.—N.
Y. Oro Biuras.

tų ir amunicijos.

EXTRA!

Klaipėdos Valdyba Darosi 
Hitleriškesne

Kaunas. — Pasitraukė iš 
vietos Klaipėdos direktori
jos pirmininkas Augustas 
Balčius, vidutinis vokieti
ninkas. Spėjama, kad nau
jas direktorijos galva bus 
W. Bertulaitis, lietuvis hit
lerininkas, antras vyriau
sias Klaipėdijos nazių va
das po arklių daktaro Ne- 
umanno.

ISPANIJOS LIAUDIE- 
ČIAI UŽKARIAVO 

KASYKLŲ CENTRĄ
Barcelona, Ispanija.—Re- 

spublikiečiai pietų vakaruo
se, vydamiesi fašistus, per
ėjo per Zujar upę į pačią
vakarienę fašistų provinci-| Klaipėdos nazių valdyba 
ją Badajoz, ir užėmė Pe- išleido įsakymą daugiau 
raleda miestelį, kur taipgi' mokint vokiškai, o mažiau 
pagrobė didelį fašistų san
delį kanuolių šovinių.

Pirm to respublikiečiai 
atėmė iš fašistų Fuenteove- 
juną, kasyklų centrą. Da
bar jie gręsia didelei fašis
te vanden-elektros stočiai 
Fes Penarroya.

lietuviškai Klaipėdijos mo
kyklose. Organizuojasi dau-; 
giau rudmąrškinių nazių 
smogikų Klaipėdos krašte.

FAŠISTU PRANEŠIMAI 
APIE JU LAIMeJIMUS 

KATALONIJOJ
Lerida, Ispanija.— Fašis

tų komandieriai praneša, 
kad Katalonijos fronte, 
šiaurių rytuose, jie perėję 
per Ebro upę ties Morą de 
Ebro, “apsupę liaudiečių di
viziją” ties Ulledemollins, ir 
(šiaurinėje dalyje šio fron- _ 
to užėmė miestelį Doncell. rą.

CHINAI TURI AMUNICI
JOS ILGAM LAIKUI

Kweilin, Chinija. — Ge- 
rolas Pai Chung-hai, antras 
vyriausias viršininkas chi- 
nų armijos generalio štabo, 
■sako, jog Chinija turi įva- 
lias ginklų ir amunicijos 
dar dviejiem metam ISaro 
su Japonija.

Bet Japonija, pasak to 
generolo, eina j bankrutą, 
ir jos žmonės sukelsiu revo
liuciją prieš savo valdžią, 
jeigu jinai dar ilgai tęs ka-
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Tomas Mooney
Kai šiuos žodžius skaitytojas skaitys, 

\gal būt, žymusis Amerikos darbininkų 
Kalinys, Tomas Mooney, jau bus lais
vas. O jeigu jis visiškai laisvėje ir ne
bus, tai stovės prie pat josios slenksčio.

Telegramos iš Californijos praneša, 
kad šiandien, kai šie žodžiai rašomi, šeš
tadienį, Tomas Mooney bus pašauktas. į 
Sacramento, Cal., pas gubernatorių. Jis 
ten atliks nekuriuos formalumus ir tuo
met išeis laisvas—grįžti į kalėjimą jam 
nereikės.

\ Jo lauks minios žmonių, kurie jį pasi
tiks, dėl kurių reikalų jis 22 metus sė
dėjo San Quentin kalėjime. Tos masės, 
drauge su Mooney, džiaugsis ir links
minsis, turėdamos laisvą Tomą Mooney, 
o su jomis džiaugsis ir linksminsis viso 
krašto ir viso^ pasaulio darbo žmonės.

Neisim mes čia į istoriją, aiškinančią, 
kodėl Tomas Mooney buvo įkalintas. Tai 
buvo padaryta mūsų spaudoj daug kar
tų.’ Tai yra, beje, šiame numery atski
ram straipsny. Svarbu pabrėžti, kad 
Tomą Mooney nuo mirties išgelbėjo Ru
sų Revoliucija, su Leninu priešaky, o iš 
kalėjimo išlaisvino besiformuojąs Ame
rikoj demokratinis frontas!

Kai Mooney laukė mirties, Petrogra
de, ties Amerikos konsulatu, susirinko 
masės žmonių, kurioms kalbėjo komu
nistai, reikalaudami nežudyti Tomo 
Mooney. Patsai konsulas nežinojo, kas 
per žmogus tasai Mooney. Tačiau jis 
greit buvo painformuotas. Žinios apie 
tą demonstraciją pasklido po visą pa
saulį ir Amerikoje, ir tuojau matėme 
milžiniškus masinius mitingus visuos di
deliuos miestuos, reikalaujant Mooney 
nežudyti. Prieita prie to, kad tų laikų 
krašto prez. Wilsonas įsikišo į visą da
lyką ir Tomas Mooney liko nenugala
bintas, bet nusmerktas visam amžiui ka
lėti.

Amerikoje, beje, pirmutinis dėl Moo
ney laisvės iškovojimo komitetas susida
rė vadovybėje šių dienų komunistinio ju
dėjimo vado, Roberto Minoro. Jis buvo 
pirmininkas pirmutinio komiteto, kovo
jančio už Tomo Mooney gyvybę ir laisvę.

Priminti tenka ir tai, kad, kuomet bu
vo pradėta kova už Tomo Mooney gyvy
bę ir laisvę, tai Californijos socialistų 
partijos sekretorė, Lilija Symes, išleido 
cirkuliarą savo nariams, skelbiantį, kad

jie neturį prisidėti prie kampanijos už 
išlaisvinimą Mooney, kadangi jis, be 
abejojimo, esąs kaltas!

Dabar toji pati moteriškė yra troc- 
kistė ir šūkaloja visur, kad Amerikos 
žmonės neturį stovėti su Sovietų Sąjun
ga, kadangi ji yra “kalta!”

Koks tai nususimas!
Ilgą laiką Tomas Mooney manė, kad 

jis, jausdamasis nekaltu, galėsiąs išsi
laisvinti per Amerikos teismus. Deja, jis 
apsiriko. Teismai palaikė pusę išnaudo
tojų, kurie Mooney taip labai neapken
čia. • '

Jį išlaisvino tik masinis Amerikos 
žmonių judėjimas. Kai Californijos ma
sės žmonių, sujungusios savo rankomis, 
išrinko pažangų žmogų, Olsoną, guber
natorium, Tomas Mooney susilaukė lais
vės.

Jis dabar pamatys saulės ’ šviesą. Ga
lės pasakyti Amerikos žmonėms tai, ką 
jis mano apie savo teisėjus ir kalintojus!

Džiaugiasi tuo visa Amerikos pažan
gioji visuomenė! Džiaugiasi viso pasau
lio darbo žmonės!

“Laisvė” visuomet skelbė, kad Mooney 
nekaltai įkalintas. “Laisvė” visuomet 
reikalavo kuo veikiausiai jį išlaisvinti. 
“Laisvė” visuomet ragino lietuvių vi
suomenę padėti Mooney išsilaisvinti.

Mes todėl nepaprastai šią valandą 
džiaugiamės, kad jis pagaliau iš tikrųjų 
greitu laiku važinės po Amerikos mies
tus ir miestelius ir sveikinsis su žmonių 
mašėmis, ir darbuosis, kad Amerikos 
darbininkų judėjimas būtų apvienytas!

Dies Komitetas Nereikalingas!
Dies komitetas, kuris neva suorgani

zuotas “apsaugojimui demokratijos nuo 
fašizmo,” tyrinėjimui priešamerikinės 
veiklos, tikrumoj virto į fašizmo įrankį 
prieš Amerikos demokratiją. Užpakalyj 
Dies komiteto susjeiliavo antisemitai, 
priešai katalikų, priešai Naujosios Da
lybos, neprieteliai darbininkų organiza
cijų, vokiečių nazių Bundas, visokį Hit
lerio, Mussolinio šnipai ir reakcininkai. 
Dies komitetas buvo pirmoji reakcijos 
smuiką prieš komunistus, darbo unijas 
ir garbingas Amerikos demokratines 
tradicijas.

Jis dabar vėl reikalauja iš kongreso 
$150,000 pinigų tiems savo reakciniams 
darbams. Neduoti pinigų! Dies komite
tas nereikalingas! Visi pažangūs ir de
mokratiją, laisvę, šią šalį mylinti pilie
čiai privalo siųsti rezoliucijas, laiškus, 
atvirutes savo kongresmanams prašant 
jų, kad jie balsuotų prieš davimą pinigų, 
kad jie stotų už Dies komiteto paleidi
mą.

Mes girdėjome, kad ir prezidentas 
Rooseveltas, privačiuose pasikalbėjimuo
se su tūlais kongresmanais,. išsireiškė 
prieš skyrimą pinigų Dieso komitetui. 
Prieš skyrimą Diesui pinigų kalba ir vi
sa eilė prez. Roosevelto ministerių arba 
sekretorių.

Pilniausiai sutinkame su jų šiuo nu
sistatymu ir trokštame, kad jis laimėtų, 
kai iškils klausimas skyrimo Amerikos 
piliečių sudėtų pinigų fašizmo pataikau
tojui.

Literatūros Draugijos 
Reikalai

ROOSEVELT RAGINA SUSTABDYT KAPITALO 
STREIKĄ PRIEŠ VALDŽIĄ IR ŽMONES

Nauji Metai, Nauji Darbai
Tai jau įžengėme į 1939 

metus. Praeitais metais Lietu
vių Literatūros Draugija išlei
do didelę knygų “ūkanas,” 
kurios yra dar apsčiai platini
mui. Sėkmingai mes išleido
me “šviesą.” Mūsų draugi
ja turėjo suvažiavimą, kuris 
nutiesė planus ateities dar
bams. Mes daug prisidėjome 
prie pagalbos Lietuvos liau
džiai jos kovoj už demokrati
ją, kovoj už Lietuvos nepri
klausomybę, daug surinkome 
aukų pinigais, maistu, drabu
žiais ir kitkuo Ispanijos liau
džiai. Energingai dalyvavome 
palaikyme “Laisvė”, “Vil
nies,” “Voice” ir kituose kul
tūros darbuose ir darbininkų 
streikuose. Susitvėrė kelios 
naujos kuopos, gavome nuo 
metų pradžios iki pabaigos virš 
600 naujų narių. Bet tu pat 
laiku, kada nuveikėme daug 
didelių darbų, tai vietomis su
vėlavo daug narių su pasimo- 
kėjimu duoklių.

Centro Komitetas pasitiki, 
kad tie draugai kuogreičiau- 
siai užsimokės už 1938 ir kar
tu už 1939 metus, kurie pra
eitais metais laiku neatliko sa
vo pareigų. Manome, kad 
visi nariai tuojaus mokės duo
kles už 1939 metus.

Metų pradžia, ir prieš mus 
stovi nauji darbai, naujos kny
gos leidimas, “šviesos” leidi
mas ir platinimas, ir visa ei
lė kitų didelių darbų. Centro 
Komitetas pereitais metais 
tris kartus išsiuntinėjo kiek
vienai kuopai pranešimus, 
kaip jos stovi. Kurios il^ai 
nebuvo sumokėję, tas ragino
me sumokėti. Keturis kartus 
išsiuntinėjome visiems apskri- 
čiams pranešimus af)ie kiek
vieną jų kuopą, kaip jos stovi. 
Kur galėjome, patys' dalyva
vome ir silpnoms kuopoms 
gelbėjome; kur centrui toli, 
ten veikė apskričių nariai. Ku
rios kuopos buyo silpnos, j jas 
daugiau atydos kreipėme. Tą 
darysime ir ateityj. Centro 
ryšiai su apskričiais ir kuo
pomis buvo geri. Galėtų bū
ti dar geresni, jeigu draugai 
iš apskričių ir kuopų valdybų 
tankiau praneštų centrui apie 
jų veiklą.

Nauja Kuopa

Metus baigiant susitvėrė 
nauja Liet. Literatūros Drau
gijos kuopa. Ją sutvėrė drau
gas Leonas Prūseika, tai A- 
berdeen, Wash., tolimoje va
karų kolonijoje. Mes linki
me kuopai augti ir dirbti kul
tūros ir apšvietos darbe! Drg. 
Prūseika praneša, kad pra

džioj kuopa susitvėrė iš 8 
narių.

Pastaba Drg. K. Mikolaičiui

“Laisvės” 290 numeryj til
po drg. K. Mikolaičio netei
singas iš Baltimorės aprašy
mas ir įtarimas eilės mūsų 
kuopų. Draugas, nežinoda
mas dalykų, įtarė ALDLD 105 
kuopą, Philadelphijoj; 93-čia 
kuopa, Bethlehem, ir 209 kp., 
Trenton, “apsileidime” ir 
“narių išsisukinėjime.” Jis 
ten tarp kitko pareiškė, būk 
tos kuopos “guli ant smertel- 
no patalo.” Jis neteisingai 
įtarė CK, būk jis nesirūpina 
kuopomis, ir išreiškė savo ne
pasitenkinimą ALDLD 25 kp. 
reikalais Baltimore j.

Philadelphijos, Bethlehem o 
ir Trentono draugai reiškia 
protestą prieš tokį neteisingą 
jų reikalų apibūdinimą. Jie 
turi pilniausio pamato. 105 
kuopa 1938 m. paaugo na
riais. Trcntone silpna, bet 
ten visas lietuvių judėjimas 
silpnas. Bethleheme yra tik 
kelios lietuvių šeimynos, mū
sų kuopa 1938 m. net 6 nau
jais nariais paaugo. Kas dėl 
Baltimorės, tai mes manome, 
kad ir ten dalykai yra daug 
geriau, kaip d. K. Mikolaitis 
rašo. Baltimorėj draugai su
rengė didelį “L.” naudai pikni
ką. Baltimorės draugai net tris 
busus sudarė ir į Phila. “Lais
vės” pikniką. Kp. nariai dirbo 
ir kitus darbus. Todėl, mūsų 
supratimu, baltimoriečiai žen
gia pirmyn.

Drg. K. Mikolaitis neva pri
sidėjo prie drg. Seno Vinco 
raginimo, .bet labai nevykusiai. 
Drg. Senas Vincas, dirbdamas 
apskrityj, agituodamas, ragi
na ir turi tam teisę, bet jo
kiame atsitikime neturi tęisės 
drg. K. Mikolaitis, būdamas 
visai nuošaliai, rašyti neteisy
bę ir daryti visokius sumany
mus, kurie yra ne vietoj ir 
neįvykinami. Manau, kad mi
nėtų kolonijų draugai sutiks 
su šiuo centro paaiškinimu, ir 
tuomi bus užbaigtas tas 
incidentas.

Mūsų Vajus

Su vasario 1 diena, 1939 
metais, prasidės Literatūros 
Draugijos vajus už naujus na
rius. Jis tęsis iki gegužės 1 
dienos. Jau dabar mūsų kuo
pos ir apskričiai privalo reng
tis prie vajaus. Su prakalbo
mis važinėja ir vajaus metu 
važinės tik ką iš Ispanijos su
grįžęs drg. Vytautas Zablackas. 
Iš Kanados atvyks vienas 
draugas “Liaudies Balso’ rei
kalais, kuris važinės po kolo-

(Tąsa iš 1-mo puslapio)
“Mes kenčiame dėl to, kad 

dideli daugiai kapitalo laikomi 
bergždžiai, neleidžiami darban."

Daugelis žmonių įsivaizduoja, 
kad mes kaipo šalis esą perdaug 
apsunkinti skolomis ir išleidžią 
daugiau negu turime ištekliaus. 
Bet taip nėra. Nežiūrint mūsų 
federalės valdžios išlaidų, visos 
skolos mūsų ekonominės siste
mos, valdiškos ir privačios sko
los sykiu, šiandien nėra dides
nės kaip 1929 metais, o pro
centai išmokami už jas dabar 
kur kas mažesni negu 1929 m.

Ko turime siekt, tai įstatyt 
darban kapitalą, kaip privatinį, 
taip ir valdišką.

Mes norime išjudint į veiki
mą tiek kapitalo ir darbo, kad 
duotų bent 80 bilionų dolerių 
visa-šališkų (nacionalių) įplau- 
|kų per metus, ...vieton 60 bi
lionų, kaip kad dabai-. Tada žy
miai sumažės nedarbas; ii- fe
derate valdžia gaus gana įplau
kų, kad apsimokėt einamąsias 
išlaidas iš tokių taksų, kaip da
bar. To galima pasiekt rėmuose 
mūsų įsigyvenusios pelno siste
mos.

Reikia, pagermt darbininkų 
organizacijų ir taip pat reikia, 
kad samdytojai visur skaityt,ųsi 
su darbininkų judėjimu, ir nie
kur nešnairuotų prieš jį; tai 
būtų kuo mažiausia sutrukdy
mų gamyboje ir darbe, sutruk
dymų, kurie iki šiol pakildavo 
iš tarpsavinių ginčų toj srityj ; 
o darbininkai turėtų pripažint 
tą tiesą, jog ir pačių darbinin
kų gerovė priklauso nuo dides
nio daugio lygsvariškai paga
minamų produktų.

Todėl man neatrodo logišku 
reikalavimas griežtai sumažint 
valdžios kapitalo įdėjimus (į 
viešus darbus) šiuo momentu, 
kuomet mes stengiamės padi
dint produktų gaminimą ir su
vartojimą. . .

Jeigu valdžia nebūtų įdėjus 
stambių sumų pinigų į viešus 
darbus, tai mes kaipo šalis ne
turėtume net 60 bilionų dolerių 
įplaukų per metus... Be tokių 
valdžios kapitalo įdėjimų mes 
neilgai galėtume pasilaikyt 

nijas. Visa eilė “Laisvės” ir 
“Vilnies” redakcijų štabų 
draugų taipgi važinės su pra
kalbomis. Vajaus metu mes 
turėsime pasiekti tūkstančius 
lietuvių ir visur sutvirtinti 
kuopas. Kur nėra kuopų, ten 
reikia sutverti. Kuopų valdy
bos ir apskričių komitetai jau 
dabar turi prie vajaus rengtis.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

46 Ten Eyck St.
Brooklyn, N. Y.

kaip 60 bilionų metinių. įplaukų, 
šalis.

Aš girdžiu, tūli žmonės sako: 
‘Diktatūra turi pirmenybių: 
panaikina darbininkų bruzdėji
mus, nedarbą, netikslumą, na, 
ir reikalą pačiam mėstyti.’

Mano atsakymas yra toks: 
‘Taip, bet diktatūra štai kokiais 
kaštais apmokama: už ją reikia 
užmokėt palaiminta mūsų teise 
kalbėti, ką mes norime; už ją 
reikia atiduot religijos laisvę; 
pasiduot konfiskavimui mūsų 
kapitalo; diktatūra kaštuoja ir 
to, kad mes galime būt suvaryti 
į koncentracijos stovyklą; kad 
mes turime bijot eiti gatve su 
‘netinkamu’ kaimynu; diktatū
ra taipgi kaštuoja to, kad mūsų 
vaikai nebūtų auklėjami kaip 
laisvi ir vertingi žmonės, ale 
kaip pastumdėliai, pavergti 
diktatoriškos mašinos...

Aš mielu noru mokėčiau tak
sus (demokratinei) valdžiai, 
kad galėčiau laisvai kvėpuot ir 
kad mano vaikai galėtų kvė
puot laisvu oru laisvos šalies; 
mokėčiau tuos taksus kaipo 
kainą gyvo, o no mirusio pa
saulio.”

Tunisiečiai Entuziastiškai Pa
sitiko Francuos Premjerą
Tunis.— Avykusį Franci- 

jos minister) pirmininką 
Daladierą pasitiko didžiau
siomis demons t racijomis 
Tunisijos gyventojai. Net 

; tūkstančiai italų maršavo 
įšaukdami, “Tegyvuoja 
Francija!” Tai smarkus 
antausis Italijos fašistam, 

i kurie lermavo, reikalauda
mi sau Tunisijos.

Nariai Staugia prieš Roose- 
veltą dėl Frankfurterio

Berlin. — Nazių laikraš
čiai staugia prieš preziden
tą Rooseveltą, kad jis į 
Amerikos Vyriausią Teis
mą paskyrė žydų tautos 
žmogų Felixa Frankfurter^ 
Tai, girdi, naujas įrody
mas, kad “žydai užviešpa
tavę Rooseveltą.”

LIETUVOS ŽINIOS
APIE ARG. K. KUBI
LIAUS ŽMOGŽUDYSTĘ- 
z SAUŽUDYSTĘ

KAUNAS. — Gruodžio 5 d. 
rytą, apie 5 vai., apskričio ag
ronomo įstaigos namų savinin
kė išgirdo apačioje, vieną po 
kito; du šūvius. Rimtesnio dė
mesio ji į tai neatkreipė.

Atėjusi tvarkyti kambarius, 
agronomo įstaigos tarnaitė ra
do, sodininkystės instrukto
riaus kambaryje, klaikų vaiz
dą. KarĄbario kampe, ties 
krosnimi, atsisėdusį ant grin
dų ir atsirėmus) į krosnį, su 
nusvirusia galva, rasta negy
va Elena Kubilienė. Jai iš re
volverio pataikyta į dešinį smil
kinį ir kulka išėjusi per pakau
šį. Ant jos kojų guli negyvas 
agronomas Kazys Kubilius, 
kuriam kulka perėjo iš dešinio 
į kairį smilkinį. Jo rankoje te
bėra revolveris. Aplink juodu 
kraujo klanas.

Agr. K. Kubilius buvo prieš
karinės laidos. Kurį laiką dir
bo Lietuvos atstovybėje Ber
lyne. Ten susipažino su stu
dente, savo dabartine žmona, 
žydaite. Vėliau vedė. Ilgą lai
ką dirbo Klaipėdoje, kaipo 
gubernatūros referentas agro
nomijos reikalams. Mėgo mu
ziką, neblogai dainavo. Turė
jo sūnų, kuriam iš vakaro su
davė 10 tablečių po 0,3 . gr. 
somnalio. Vaikas patalpintas 
apskr. ligoninėn, bet abejoja
ma, ar jisai pabus ir sužinos 
savo skaudų likimą.

Velionė žmona iš vakaro vi
są dieną miegojo ir skundėsi 
serganti. Ant stalo rastas abie
jų bendras laiškas, kuriame 
prašo nužudyme nieko nekal
tinti. Dar penktadienį agr? K. 
Kubilius buvo Šiauliuose, iš 
kurių grįžo šeštadienį.

Palikti laiškai: vysk. Palta
rokui (prašo laidoti katalikų 
kapuose ir praneša, kad sūnus

pakrikštytas Arvydu, žemės 
ūkio rūmams (kad esąs trūku-1 
mas 22,000 lt., kurį prašo pa
imti iš jo turto), Savanorių 
s-gai (buvo Panevėžio skyr. 
pirm.) ir ponios tarnaitei su 
25 litais.

Su žmona sugyveno labai 
gražiai. Nelaimė įvyko dėl 
kortų.

Jau prieš kplias dienas ve
lionis kalbėjosi su kitais in
teligentais, kad gyvenimas ne
sąs tąip lengvas, kaip atrodo.

Po skrodimo lavonai pašar
voti jų bute, kuris yra greta 
apskr. agronomo įstaigos.

Laidotuvėmis rūpinasi bro
liai ir kai kurios organizaci
jos..

MIRČIA NUBAUSTI 
TRYS ŽMOGŽUDŽIAI

Ossining, N. Y. Elek
tros kedėje Sing Sing ka
lėjime tapo numarinti trys 
žmogžudžiai: D. Lucas, S. 
Gati ir C. Sberna, visi po 
29 metus amžiaus.

Londono, Anglijoj, bedarbiai, sugulė sniege ir užsidengė Įvairiomis iškabomis, rei
kalaujančiomis daugiau pašalpos. Tai Padaryta protestui prieš apleidimą bedarbių.

L

Zarasietiška “Kur Bėga 
Šešupė”

Jau daugel prabėgo metelių 
savųjų,

Bet mes nesuspėjom pakeist 
neaiškiųjų,

To supranta zarasiečiai ilgai 
negalvoja,

O kas dieną, po truputį sveti
mus Ii uosuo j a.

Kai niekas negirdi, po polsku 
mes šnekam

Ir “draugą” sutikę dziendobri 
jam sakom.

Te supranta zarasiečiai, ilgai
1 negalvoja,
O kas dieną, po truputį sveti

mus liuosuoja.
Kur bėga Marytė daugumas jų 

seka,
j Ir mūsų kurkozai su bortais 

ten teka...
Te supranta zarasiečiai, ilgai 

negalvoja,
O kas dieną, po truputį sveti

mus liuosuoja.
Neapleisk, Maryt gi, mūsų ir 

brangios kalbelės,
Maloninga ir galinga tu ir šiais 

laikeliais.
(“Kuntaplis”)
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TOMAS MOONEY LAISVAS!
) R. MIZARA

Tomas Mooney buvo su- patapo unijistu, ir nuo to 
areštuotas neva už pade- laiko iki šiandien Mooney 
jimą bombos už-karinėj de- yra unijistas,
monstracijoj, įvykusioj lie
pos mėn. 22 d., 1916 m., 
San Francisco mieste. Kaip 
žinia, minėtoj demonstraci
joj, dėka provokatorių pa
sidarbavimui, e k s p 1 ozijoj 
žuvo keliolika asmenų. 
Samdytojų klasė tuojau su
grobė veiklų ir kovingą 
unijistą—International Mol
ders’ Union narį—Tomą 
Mooney ir Warren Billings 
ir juodu apkaltino bombos 
padėjime. .

Tuojaus visos 
pajėgos, valdžia 
kurie taip labai
Tomo Mooney, kaipo kovo
tojo ir organizuotojo dar
bininkų, grobėsi už darbo, Mooney važinėjo su E. V. 
Skad, naudojantis šia provo- Debsu, tuometiniu socialis- 
kacija,

juodosios 
ir bosai, 

neapkentė

organizuotas 
darbininkas.

Kuomet jo brolis ir sesu
tė paaugo, Tomas, ilgokai 
padirbęs fabrike, leidosi 
pamatyti Amerikos ir pa
saulio. Jis dalyvavo eilėje 
konvencijų savo unijos, o 
vėliau nuvyko į Europą ir 
dalyvavo Antrojo Interna
cionalo kongrese. Pabuvo
jęs Europoje, pamatęs dar
bininkų judėjimą tenai, 
kuomet Tomas sugrįžo Am
erikon, jis patapo pilnai 
klasiniai sąmoningu darbi
ninku ir nuo tada atsistojo 
ant tvirtų įsitikinimo pa
matų kovoti už darbininkų 
klasės reikalus. 1908 meįtąis

kiek

ines

lings, bet viskas perniek! 
Valdžia ir teismai atsisako 
bent ką daryti, skelbdami, 
kad Mooney turėjo “teisin
gą teismą.”

Tolimesnes Kovos už T. 
Mooney .Laisvę

Ilgą laiką Mooney manė, 
kad jį išliuosuos iš kalėji
mo Amerikos Darbo Fede
racijos viršininkai — vir
šininkai organizacijos, ku
riai Tomas tiek daug dirbo 
ir kurios yra nariu. Deja, 
jis skaudžiai nusivylė. Ne 
tik jie atsisakė jam padėti, 
už jį kovoti, bet dėjo ir te- 
bededa didžiausias pastan
gas kaip nors ilgiau palai- 

l kyti Mooney kalėjime! Jie 
sabotažuoja kiekvieną eili
nių narių kovą už Mooney 
laisvę.

Tuomet Mooney kreipėsi 
į revoliucinius darbininkus 
reikale savo laisvės atgavi
mo. Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas ir Komu
nistų Partija užkinkė visas 
jėgas kovai už jo laisvę. 
1933 metais Chicagoje įvy-jjei jie mano, kad aš būda-į 
ko didžiulis Amerikos dar-1 mas laisvėje galėčiau, kiek 
bininkų kongresas tuo rei- mano jėgos leidžia, y ‘ '... ....................................
kalu, tolydžio, Tomo Moo- darbuoti, iškeldamas aikš-j§e kainas ant kirpimo plaukų, 
ney motina—senutė 85 me- ten niekšybes valdančiosios | Tiktai dabar, sausio 3 dieną, 
tų amžiaus—pervažiavo su klasės—tai kovokite už ma-j teisėjas Frank McCluskey ap-j 

visas no ir visų politinių darbi- skričio teismabutyj pasakė sa- 
saky- ninku kalinių laisvę. Kova1 vo nuosprendį (opinion) čizle- 

damą^rakąlbąs.. ir šaukda
mi a Amer bi n i n ku s
k()voti''tJ&4^^Mus laisvu 
J i buvo ntivykųši -į Eu ropą, 
dalyvavo Mauroj tarptauti
niam kongrese? Maskvoj e, 
šaukdama viso pasaulio 
darbininkus kovoti už jo
sios sūnaus, Billingso. ir į į-įs. Tomas didžiai džiaugė-* 
Scottsboro berniukų laisvę pacĮ Įr lietuviai revojiu-

Dėka masiniam^ spaudi-1 cjniaį darbininkai koVom' 
mui, Mooney išreikalavo j0 laisvę. Tais laikai^ 
antrą teismą, kuriame jis Mooney dar buvo apyjaunis 
manė išrodyti melus ir kla- žmogus. Bet šiandien, kaip 
stas pirmojo teismo, kad Rūdija jo paveikslas, jis jau

buvo įkalintas, senutė Moo- vo išrinktas pereitą rudenį, 
ney motina, nenuilstamai Olsonas buvo išrinktas, be- 
darbavosi už Tomo laisvę, je, demokratų partijos są- 
Ejo jinai į masinius darbi- rašų 
ninku mitingus, orgąnizuo- žangūs 
dama darbininkus, 
pas įvairius 
dėjo paskutines 
stangas išlaisvinti sūnų. 
Deja, jinai turėjo numirti, 
nepamačiusi jo laisvėje!

Nors tūkstančiai darbi
ninkų organizacijų reika
lavo Mooney išleisti iš kalė-' 
jimo dalyvauti motinos lai
dotuvėse, bet išnaudotojai i 
net ir to padaryti nesutiko, , - ,( nirmiansiai uždiUr-r-^ • v 1 • 1 r in — 1 1 odlj-U 11 o a Į J11 1111 cl U 1 d. 1 Ll /AlCb4 omo neišleido. rukstan- 1
čiai darbininkų palaidojo
senutę kovotoją be dalyva
vimo jos garbingo sūnaus.

Mooney, žinoma, savo li
kimą rišo su reikalais visos 
darbininkų klasės. Jis rašė 
Chicagos k o n g r e s ui: jei 
darbininkai mano, kad ma
no buvimas kalėjime judė-> 
jimui padės — aš būsiu ka
lėjime; aš pasirengęs nu
mirti už darbininkų klasės 
išsilaisvinimo reikalus. Bet,

kodėl gi gubernatorius 01- 
sonas, laisvindamas Moo
ney, drauge neišlaisvino 
Billingso? Atsakymas to- 
kis: Billingsas nusmerktas 
kalėti antru kartu. Einant 
Kalifornijos įstatymais, gu- 

> neturi teisės 
prieš Olsoną, už republiko-1 išlaisvinti kalinį iš kalėji- 
ną Merriam. Taigi, Tomo 
Mooney išlaisvinimas už
duos smūgį ir pačiam Gree- 
nui.

Kaip buvo minėta, Fol
som kalėjime sėdi Mooney 
draugas Billingsas. Kai tik 
Mooney iš kalėjimo išeis.

, bet jį rėmė visi pa- 
darbininkai, visi 

lankėsi Kalifornijos pažangūs žmo- 
valdininkus,1 nės. Tik ADF prezidentas,!___ ____

savo pa-1 reakcininkas Green, išstojo bernatorius 
išlaisvinti sūnų. ™ ,

mo, jei jis, kalinys, yra nu
smerktas antru kartu. To
kiu atveju gubernatorius 
turi atsiklausti valstijos 
aukščiausio teismo. Vei
kiausiai, kad gubernatorius 
Olsonas vėliau tą ir pada
rys ir Billingsas taip jau 
neužilgo bus laisvas.

ant savo senutės motinos j Mooney i š 1 aisvinimas— 
kapo gėlių vainiką, o pas- nepaprastas laimėjimas vi- 
kui važiuosiąs atlankyti sos Amerikos darbininkų 

’ Warren K. Billinsgsą.
Kai kas gali paklausti, nių!

“Tom Mooney Nekaltas!”

Šiandien, po 22-jų me
tu sunkaus kankinimo sam
dytojų •nelaisvėje, kiekvie
nas, turįs širdį .ir proto ne 
tik darbininkas, bet 
vienas asmuo žino, 
Tom Mooney (kada
kalbam apie Tom Mooney, 
aišku, visuomet turime gal
voj ir Warren K. Billings) 
yra nekaltas!

Daugiau: teisėjas Grif- 
kuris teisė Mooney, 
visi pasilikę g y v i, 

džiūrymenai, pripažinusie- 
ji Mooney kaltu, šian
dien skelbia, kad jis nekal
tas. Visi pripažįsta, kad 
prokuroras ir visa Sani 
Francisco miesto adminis
tracija, o taipgi Californi
jos valdžia su fabrikantais 
ir kitais išnaudotojais su- 

! klastavo Tom Mooney ap-

fin, 
i r

Easton, Pa.

klasės, visų pažangių žmo-

Paterson, N. J.
«««, . ,.v nr Kitais
Racija, Tomą pakarti ir tų partijos kandidatu L sa’j iM1BLavu - 
tąip nuo jo atsikratyti. Su- lies_ prezidentus, kaipo W j ^jtinhną!
rinkta eilės liudininkų—ap- 
mokamų-papirktų liudinin
kų—kurie liudijo, būk To
mas Mooney su Warren 
Billings padėję Steuart gat
vėj prie Market gatvės 
bombą.

Dėka tam, Mooney 
Billings buvo surasti kal
tais ir pirmasis buvo 
smerktas pakorimui, o 
starasis — visam 
kalėti.

Mooney jau senai būtų 
buvęs pakartas, jei ne pa
saulio darbininkų masinis 
spaudimas, masinės kovos, 
kovojančios prieš. Revoliu
cinis Rusijos proletariatas, 
vadovaujamas Lenino, 
buvo pirmutinis, stojęs 
Mooney pagelbon! Tą faktą 
pats Mooney dažnai karto
ja. “Jei ne Petrogrado re
voliuciniai darbininkai, su- 
ruošusiėji protesto demon
straciją mano labui, balan
džio mėn. 25 d., 1917 m., 
ties Amerikos ambasada, 
tai aš jau senai būčiau bu
vęs nužudytas,” skelbia 
Mooney. “Rusijos darbi
ninkai išgelbėjo mano gy
vybę. Dabar pasilieka Am
erikos darbininkams išliuo- 
suoti mane iš kalėjimo.”

Po to, kuomet revoliuci
nis Rusijos proletariatas 
pradėjo 
Mooney 
masinių 
testų ir

ratūros pardavinėtojas. |

su

nu-
pa- 

amžiui

, Čia tenka priminti tiktai 
Tomas Mooney matė so- porą tų klastų pavyzdžių.

cialistų partijos vadovybės. Laike liepos mėn. 22 d., 
oportunizmą ir jis prieš tai 11916, už-karinės ura patrio- 
kovojo; netylėjo jis ir jirieš | tų demonstracijos, Tomas 
Amerikos Darbo Fedefaci- Mooney su savo žmona bu
jos lyderius — dešiniuosius vo užlipęs ant budinko sto- 
vadus, kurie nuolatos pa- g0—budinko,
taikavo fabrikantams. II- miau yra pakabintas dide-

kuriame že-
taikavo fabrikantams, 
gainui iš socialistų partijos iįs laikrodis.
Mooney pasitraukė ir pasi-|jas, traukęs demonstracijos 
nėrė unijistinin daiįban. paveikslą (nuo aukštesnio 
Apsigyvenęs San Francis-1 budinko) nutraukė podraug 
coj, Mooney pradėjo leisti,įr Mooney su jo žmona, o 
savo laikraštuką “The i Re-' taipgi podraug nusitraukė 
volt,” aplink kurį^ susiįpie-1 jr Laikrodis, rodąs laiką, 

apie kurį valdžios ir sam
dytojų papirkti liudininkai 
sakė matę Tomą Moonev 
su Billingsu padedant vali
zą su bomba! Minėtas pa- 

' veikslas laike Mooney teis- 
grobti, bet vis nepavyko, mo buvo žinioje prokuro- 
Tiktai 1916 metais samdy- ro, bet jis jį slėpė. Tik vė- 
tojų klasė nusidžiaugė, pa- liau, kuomet Mooney buvo 
grobusi nenuilstantį kovo- nusmerktas, minėtas pa- 
toją Mooney ir iki šių lai-, veikslas išėjo aikštėn, bet 
kų jo nepaleido, bet turėjo 
savo nelaisvėje, bandydama 
jį ten nukankinti.

Warren K. Billings
Warren K. Billings—ava

lų darbininkas (shoe wor
ker). Jis susidraugavo su su padedant bombą, ir ši- 
Mooney 1911 metais, kuo- tuo liudijimu 
met San Francisco avalų gausiai 
darbininkai išėjo streikan, į Riant Mooney • 1 1 • i •

te visa eilė radikališkų ,uni-

Tas, žinoma, labai nervi
no Californijos valstijos 
bosus, ir jie ne kartą ban
dė ‘ klastingai Mooney su-

Paveiksluoto-

aukštesnio

jau buvo pervėlu.
Kitas ir dar bjauresnis 

išnaudotojų žygis: 
Oxman, farmerys ir vald- 
džios vvriausias liudinin
kas, liudijo matęs Tomą 
Moonev su Warren Billinrr-

Richardu Moore per 
Jungtiiįelįjįalstij as, 
damą< ‘

Barzdaskučių Unija Apskundė 
Čizlerius ir Pralaimėjo

•Kaip jau buvo rašyta “Lai
svėj”, pereito gruodžio 12 die
ną, Barberių Unija (Master 

I Barber ir Journeymen Local 
T 277) patraukė teisman 12 

pasi- barzdaskutyklų, kurios numu-

Ligos ir Bėdos
Susirgo Petras Jasukevičius 

(bučeris). P. J. yra laisvas 
žmogus, daugelis metų išgyve
nęs Patersone. Yra draugiškas 
ir mandagus. Jeigu prisieina 
kam nors patarnauti, tai P. 
J. pirmutinis, 
vieta: 
Mercer

P. J.
kad turėjo vežti Į ligonbutj. 
Ir ant greitųjų buvo padaryta 
operacija ant apendiko. 
racija padaryta Bernard 
pital’ėj.

Linkiu Petrui greitai 
sveikti. ♦

biznio 
kampas FYanklin ir 
St.
taip greit liga suėmė,

už mano laisvę bus kova už naudak Nuo dabar kirpyk- 
darbininkų klasės . i__ ._
vinimą iš žiaurios kapita
lizmo priespaudos.

Šitų žodžių rašytojas yra 
aplankęs Tomą Moonėy'ka
lėjime 1923 metais. T4k$Ml 
juo apie pusvalandį kalb§->.

stas pirmojo
tuo būdu to teismo nutari
mus anuliavus, panaikinus.
Bet viskas perniek. Pyoku-. jaį mang jį nukankinsią ka- 
roras atsisakė teisme išsto-1 įėjime ir viskas bus pamirš
ti su kaltinimais ir Tomas įa> 
vėl buvo sugrąžintas kalė-1 

py C J jiman puvimui.

išsilais-i l°s &alės kainas už plaukų 
kirpimą ir skutimą nustatyt 
tokias, kokios kam patiks.

Tą pat vakarą Master Bar
ber ir Journeymen Internatio
nal Unijos Lokalas 277 atlai-1 
kė savo susirinkimą Central 
L4boi\ Unijos svetainėj, ir pra- 
^edę rezoliuciją, kuri tilpo ka
pitalistiniam dienraštyj “Mor
ning Free Press,” kad nuo da
bar Unijinės Barzdaskuty k los 

'tvarkytųsi ir biznį varytų pa
savo gcriausį supratimą.

V. J. Stankus.

Ope- 
Hos-

pa

Girdėjau, kad L. Ribnerie- 
nė susirgo 
gonbutin. 
lietuviams 
černę ant 
nės vyras 
kas atgal,
dėjo ir pakenkė 
Linkėtina greitai

ir tapo nuvežta li- 
L. R. yra žinoma 

Patersone. Turi bu-

Gal
gal

pražilęs, suvargintas.
Šitokiu būdu išnaudoto- Chicago, Ill.

Hearsto Laikraščių Streikas .
Šimtai sveikino per telefoną 

streikuojančius Hearsto laik
raščių darbininkus. Pašaukė 
streiko komiteto buveinę ir 
perdavė linkėjimus.

Sveikino daugelis pažangių 
žmonių, kurie pritaria strei- 
kieriam su tokiu atsikreipimu:

“Laimingų naujų metų! Ne
skaitykite Hearsto!”

Streikas įėjo į penktą savai
tę. Kova nelengva, bet prie 
esamos vienybės ir kitų dar
bininkų unijų paramos jis bus 
laimėtas.

Pirmadienį Chicagoj gatvė
se išdalino 10,000 Newspaper 
Guild unijos keturių puslapių 
laikraštuko.

Streikuojančius Hearsto lai
kraščių darbininkus rūpestin
gai remia gelžkeliečiai, Typo- 
grafistų unija, Stakjardų dar
bininkų unija, Plieno darbi
ninkų. unija ir daug kitų uni
jų bei šiaip darbo žmonių or
ganizacijų.

Areštavo Newspaper Guild 
Unijos Lapelių Dalintoją 
Newspaper Guild unijos se-' 

kretorius Graham Dolan, 
“Chicago Tribune” redakcijos 
narys,, išėjo su lapelių pluoš
tu prie “Tribune” išleistuvės, 

j ant Michigan Ave., ir 
lapelius dalinti. Jis 
“Tribune” darbininkų 
skyriaus lapelius.

Atėjo poli'cistas ir 
lapelių dalintoją G. Dolan/ir: 
nuvedė į 
jos stotį.

| užstačius $25 kaucijos, Dolan

fabrikas

Daugiau

Apex Pcs. 
Finishing Co. 
kad su sausio 17
užsidaro neaprubežiuotam lai
kui. šiame dažų fabrike dirba 
virš keturi šimtai darbininkų.

Pasirodo, kad bedarbiu ar- 
mija auga. O kas bus toliau, 
kur reikės pasidėt bedar
biams? Prasti popieriai.

Bus Lengviau

1733 Local įsteigia klases, 
kur mokins, kaip gauti pilie
tiškas popieras. Prasidėjo su 
sausio 3 d. Central High 
School. Jeigu norite gauti pi
lietiškas popieras, malonėkite 
užsiregistruoti pas dajerių 
fin. sekr. Marianoną Vidone, 
arba pas bedarbių organizato
rių Angelo Longo. Klasės bus 
mokinamos antradieniais ir 
penktadieniais vakarais. La
bai yra naudingos visiems.

Bet ne! Darbininkų ju
dėjimas Tomo Mooney ne
apleido. Už jį nuolat kovo
jo. Kongresuos, konferenci
jose ir kitur būdavb pri
imamos rezoliucijos, reika
laujančios Mooney laisvės. 
Buvo renkamos aukos jo 
išlaisvinimui. Vadinasi, -per 
tuos 22 metus, kai Mooney 
buvo nelaisvėje, mes, kurie 
buvome laisvėje ir supra
tome, kad jis ten sėdi ne
kaltai, tik dėl to, kad gerai 
darbavosi darbininkų judė
jimui, veikėme, kiek leido 
išgalės.

Šiandien matome, kas 
laimėtojai: d a r b i n i n kai. 
Tiesa, Mooney neišėjo iš 
kalėj ibio per teismus. Jis 
paliuosuotas naujo guber
natoriaus Olsono, kuris bu-

Buvo kreiptasi į Califor
nijos aukščiausį teismą ir 
pas minėtos valstijos gu
bernatorių, reikalaujant iš
laisvinti Tomą Mooney, bet 
ir čia nieko nelaimėta, nors 
visi žino, kad jis nekaltas!

Senutė Motina Miršta
Rugsėjo mėn. 2 d., (1934 

m.) San Francisco Emer
gency ligoninėj, eidama 86- 
tus metus amžiaus, numirė 
Tomo Mooney senutė mo
tina — Marė, nenuilstanti 
kovotoja už savo ’ sūnaus 
laisvę! Tai buvo naujas To
mui smūgis, kuris labai at
siliepė ant ir taip jau silp
nos jo sveikatos.

Nuo pat dienos, kurią jis

buvo dau- 
remtasi nusmer- 

mirti. • Bet 
ir Mooney su Billings strei- j vėliau paaiškėjo (tai buvo 
kui vadovavo. Nuo to" laiko 
abu jiedu bendradarbiavo; 
Billings nuolatos glaudžiai 
sekdavo Mooney nurody
mus ir patarimus. 1912 me
tais, išėjus streikan San 
Francisco Facific Gas and 
Electric kompanijos darbi
ninkams, Mooney jiems va
dovavo. Streikas buvo la
bai griežtas ir kovingas. 
Samdytojai 
nors Mooney klastomi^ pa
siųsti kalėjimam bet nepa
vyko. Tačiaus jiems pavy
ko Billings pasiusti dviem 
metam Folsom kalėjiman: 
provokatoriai pridėjo vali
zą dinamito ir “prirodė”, 
kad tai buvo darbas Billin
gso. Dėka tam, jie išlaikė 
jį kalėjime du metu.

Šiuo tarpu Warren K. - 
Folsom 

! kalėjime už minėtos bom
bos padėjimą. Folsom kalė
jimas randasi Sacramento 
Valley, apie 100 mylių at
stume nuo Pacifico okeano. 
Billings į kalėjimą pasiųs
tas 23 metų amžiaus—va
dinasi, pačią geriausią sa
vo amžiaus dalį Billings 
(žinoma, ir Mooney) pra
leido kalėjime!

i įrodyta dokumentais), kad 
.laike bombos sprogimo im
inėtas “teisingas farmerys” 
Oxman radosi 90 mylių at
stume nuo San Francisco 
miesto!

Keliais lygiai atvejais 
po teismo buvo bandyta tą 
valdžios ir samdytojų klas
ta Įiškelti aikštėn ir tuo pa- 

1 siremiant reikalauta pa-
bandė kaip liuosuoti Mooney ir Bil-

kovą už Tomo 
laisvę, pasirodė 
mitingų ir pro- 

Amerikoje, ir vi
sam pasaulyje. Valdančioji
klasė pabijojo žudyti Moo
ney, todėl mirties bausmė 
buvo pakeista amžinu ka
lėjimu. Ir nuo to laiko per 
22 metus Tomas Mooney 
nekaltai kankinamas San 
Quentin (netoli San Fran
cisco) kalėjime.
Trumpa Mooney Biografija

Tom Mooney yra sūnus 
darbininko-angliakasio. ko
vingo darbininkų klasės 
nario, kuris mirė nuo džio
vos Indiana valstijoj. Po 
tėvo mirties, Tomas su sa
vo broliu ir sesute tapo nu
gabentas į Holyoke, Mass., 
kur jo motina sunkiai dir-

’ bo popieros fabrike. Tomas į Billings tebesėdi 
buvo 8-nių metų amžiaus.
Jis su broliu pardavinėjo 
gatvėse laikraščius ir dirbo 
kitokius darbus, kad padė- 

motinai išmaitinti visą 
Mokyklą tegavo 

lankyti tiktai ketu- 
metus. Sulaukęs 12-kos 

amžiaus, Mooney pra
dirbti metalo fabrike, 

gizelis. Neužilgo jis

.ttuMSUk.

paleistas.

Bratislava miesto vaizdas, Slovakijoj: matome greta Slovakijos vėliavos jau 
užkarta ir nazių svastika.

Dajerių Lokalas 1733 siun
čia į Washington, D. C. tris 
delegatus, kur įvyks sausio 
6, 7, 8 American Congress for 
Peace and Democracy. Dele
gatais yra išrinkti vice-prez. 
John Lyding, Executive nariai 
Charles Lazzio ir Thomas 
Perone.

J. Matačiunas.

pradėjo ----------------------
da|in° Liaudiečiai Gresia Sunaikint
nmjos Diviziją

Chicago Avė. ponci- 
Už dviejų valandų,

—Unijistas.

sulaikė ---------
Hendaye, Franc. — Ispa

nijos pasienis. — Liaudie
čiai stengiasi apsupt ir su
naikint diviziją Italijos 
j u o d m a r š kinių armijos. 
Llena-Montsant kalnuose.

Liaudiečiai praneša, jog 
kita juodmarškinių diviziją

Praga. — Rusini jos (Ru- 
thenijos) vyriausybė ren
giasi išvyt žydus ateivius ir su 60 tankų “truputį page- 
labai aprėžt žydų teises rino savo linijas” į pietus 
biznyje, nuo Borjas Blancas.
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Priešmetinis susirinkimas
(Tąsa)

Tai buvo pabaigoje liepos mėnesio, kada Jurgiui, 
būnant Missouri valstijoje, pasitaikė ant pjūties darbų. 
Čia buvo nunokę javai, prie kurių žmonės dirbo daug 
mėnesių, kol juos užaugino ir dabar gali ant niekų nu
eiti, jei jie negaus padedančių nuvalyti kokiai porai 
savaičių. Taigi šaukėsi į visas puses, reikalaudami dar
bininkų; agentūros miestuose surinko ir išsiuntinėjo, 
kiek tik galėjo pagauti, net kolegijų studentus gabenda
vo v^akacijų vagonais į vakarines valstijas ir tarpais f ar
mėnai apsistabdydavo traukinius ir beveik su prievarta, 
prisirinkę darbininkų vežimais, veždavosi pas save. Ne- 
tai, kad jie būtų tiems gerai nemokėję—kiekvienas žmo
gus galėjo gauti du doleriu dienai ir užlaikymą, o ge
riausieji vyrai galėjo gauti du ir pusę dolerio arba ir 
tris.

Visi kilo prie valymo javų, taigi ir Jurgis griebėsi 
taipgi ir dirbo nuo prašvitimo iki sutemų; dirbo aštuo- 
nioliką valandų per dieną ir taip per dvi savaiti, visai 
neapsistojant. Po to jis tiek turėjo pinigų, kad seniau, 
skurdo .dienose, jis visai turtingu būtų besijautęs—bet 
ką jis dabar darys su jais? Jis būtų galėjęs pasidėti į 
banką, jeigu galėtų atsiimti, kada jam prireikia. Bet 
Jurgis neturėjo kur apsigyventi: klajojo po visą šalį, 
ir ką jis galėjo žinoti apie bankus ir kaip ten pinigai 
buvo padedami? Jeigu jis nešiosis pinigus prie savęs, 
tai jį pagaliau apiplėš kas nors; taigi kas daugiau liko 
daryti kaip pasilinksminti, kol dar gali? šeštadienio 
vakare jis nuvyko su kitais į miestą; o kadangi lijo 
ir jis nežinojo kūn-užeiti, tai įėjo į tūlą karčiamą. Ten 
pasitaikė, kad kiti jį pavaišino ir jam reikėjo juos atgal 
pavaišinti; ten buvo gana juokų, dainavimo ir linksmu
mo; tame laike iš užpakalinės karčiamos dalies pasirodė 
mergina su nudažytais veidais, gana linksmai nusišypsojo 
į Jurgį ir jame net širdis pašoko. Jis linktelėjo jai ir ji, 
atėjusi, atsisėdo sale jo ir juodu daugiau išsigėrė, o 
paskui nuėjo su j a ja ant viršaus į kambarį. Po to, dėl 
atsiminimų ir gėdos, jis labai džiaugėsi, kad ir kiti pri
sidėjo tfrie jų, kaip vyrai, taip ir moterys; jie dar dau? 
giau išsigėrė ir praleido visą naktį keldami triukšmą^]? 
paleistuvaudami. a>(

Paskui perviršiaus darbininkų armiją visados sėlįč, 
davo kita,—armija moterų; jos taipgi kovodavo už būVį 
prie tokių aštrių surėdymo sąlygų. Kadangi visados 
rasdavosi turtingų žmonių, kurie j ieškodavo pasigėrė' 
jimų, jos .turėdavo lengvą gyvenimą, kol būdavo dar jari* 
no£ ir „dailios, bet vėliau, jas pastumus kitoms, jaunes- 
nėrąsjir cįar gražesnėms, jos sekdavo paskui minias dar
bo, žmonių. Kai kada jos pribūdavo pačios ir karčiam- 
ninįaįGfklindavosi jomis; o kai kada jas siuntinėdavo 
agentūras taip pat, kaip ir darbo žmonių armiją. Jos 
būdavo aplinkiniuos miesteliuose javus valant, o žiemą 
arti giMų, kur medžius kerta, dideliuose miestuose, kada
vyrai ten grįžta; jeigu armijos pulkas eina į liogerius, 
ar kur geležinkelį veda, arba kanalą kasą, ar kur parodą 
rengia, minios moterų visados ten atsiranda,' gyvena 
bakūžėse ar pašiūrėse, arba karčiamose, ar kur gyvena
muose namuose esti po aštuonias ir dešimts drauge.

Jurgis rytmetį neturėjo nei cento ir nuėjo savo 
keliu. Jautėsi labai nesmagiai ir buvo įpykęs, bet, pagal 
naująjį gyvenimo būdą, prislogino savo jausmus. Jis 
save kvailiu pastatė, bet dabar jau nieko negalima pa
gelbėti,—viskas, ką jis galėjo padaryti, tai rūpintis, kad 
tas vėl neatsitiktų. Taigi ėjo taip, kol gerai prasimankš
tinus šviežiame ore perėjo galvos skaudėjimas ir jis 
vėl jautėsi stiprus ir smagus. Didesnė dalis keliaujančių 
vyrų laikėsi sau, kol išsiilgimas gėrimų ir moterų ne
paima viršaus, ir tąsyk jie eina dirbti kur nors su tokiu 
tik mieriu, kad pamesti darbą, kaip tik užsidirbs tiek, 
kad galėtų paišdykauti.

Bet Jurgis, priešingai, nors kažin kaip besistengda
vo, bet negalėdavo nusiraminti, nes jo sąžinė jį grauž
davo. Tai buvo šmėkla, kurios nebuvo galima nusikra
tyti. Ji pasirodydavo visai netikėtose vietose—dažnai 
tiesiog priversdavo jį gerti.
. Vieną naktį jį užpuolė audra su perkūnijomis ir jis 
užbėgo ‘ prisiglausti į namelius pamiesty. Tai buvo dar-
bininko namai ir juose gyveno slavas, nesenai pribuvęs ' 
išėjūnas iš Baltarusijos; jis savo kalboje pasveikino Jur
gį ir užprašė įeiti į virtuvę ir apsidžiovinti prie ugnies. 
Jis neturįs lovos jį paguldyti, bet ant aukšto esą šiaudų 
ir jis galėsiąs pasitaisyti. Žmogaus pati virė vakarienę, 
o vaikai siautė asloje. Jurgis prisėdo ir juodu pradėjo 
pasakoti viens kitam apie vietas, iš kur paeina ir apie 
vietas, kur teko būti ir apie užsiėmimus, prie kokių 
teko darbą turėti. Išvirus vakarienei, jie pavalgė ir su
sėdę rūkė ir daugiau kalbėjosi apie Ameriką ir kaip 
ji jiems išrodo. Bet Jurgis, nepabaigęs sakinio, atsistojo, 
pamatęs kaip moteriškė įnešė didelį indą vandens ir 
pradėjo nurengti jatiniausiąjį kūdikį. Kiti jau sulindo į 
kamaraitę, kur jie miegodavo, bet kūdikį reikia dar nu
prausti, paaiškino žmogus. Naktys pradėjo būti vėsios 
ir jo motina, mažai nuvokdama Amerikos klimato ypa
tybes, apsiuvo jį ant žiemos; bet vėl atšilo ir vaiką iš
bėrė koki t^i šašai. Daktaras pasakė, kad ji turi iš
prausti kūdikį’ kas naktį, ir ji, kvaila moteriškė, tikėjo, 
kad taip ir reikia.

Jurgis beveik negirdėjo to paaiškinimo; jis tik kū
dikį tėmijo. Tai buvo daugiau kaip metų amžiaus, dilė
tokas vaikąs, su minkštomis, riebiomis kojutėmis, su ap
valiu, diktoku pilvuku ir juodomis, kaip anglys, akutė
mis. Jis, matomai, mažai atjautė savo išbėrimą, nes ne-Į

DETROITO ŽINIOS
NOTARY PUBLIC

galėjo susilaikyti iš džiaugsmo, matydamas, kad galės 
išsiprausti, taigi linksmai spardėsi, raitėsi ir klykė, 
griebdamasis motinai už burnos, tai vėl sau už kojukių. 
Jį įsodinus į indą, jis sėdėjo vidury, šaipydamasis, 
taškydamas vandenį į visas puses ir žviegdamas, kaip j 
paršiukas. Jis jau kalbėjo šiek tiek baltarusiškai, labai! 
keistai ištardamas žodžius, kaip ir kiekvienas- kūdikis,— i 
ir kiekvienas jo žodis priminė Jurgiui kokį nors žodį! 
mirusiojo kūdikio, ir dūrė jį, kaip su peiliu. Jis sėdėjo 
visiškai nekrutėdamas, tylėdamas, bet stipriai suspau
dęs rankas, kuomet audra kilo jo širdy ir tvanas rinkosi 
užpakalyje jo akių. Pagaliau jis jau negalėjo išsilaikyti 
ilgiau, užsidengė veidą rankomis ii* pradėjo verkti, ką! 
pamatę, šeimininkai labai nusigando ir stebėjosi, neži
nodami, iš ko tas galėjo pareiti. Susigėdęs ir jausdamas 
savo nelaimingą likimą, Jurgis ne ilgai galėjo iškęsti, 
todėl pakilo ir greitai išėjo į lytų.
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660 GRAND STREET

Tel. Stagg 2-5043

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

LA1SN1UOTAS GRABORIUS.

Jis ėjo ir ėjo tolyn keliu, kol galop priėjo tankią 

L.L.D. 52 kp. įvyko gruodžio 
17 d., 1938 m. Nariai buvo 
kviečiami atvirutėm, tai ir at
silankė kiek skaitlingiau. 
Kiekvieną susirinkimą visi na
riai privalo lankyti skaitlin
gai, tada galėsime daug svar
bių klausimų organizacijos 
reikalais išdiskusuoti.

Perrinkta kuopos valdyba 
1939 metam. Org. išrinktas P. 
Gyvis, fin. rast. J. Ginaitis, 
ižd. M. Padolskis, užrašų rast. 
J. Bubliauskas.

Nutarta parsitraukti dien
raščio “Vilnies” Kalendorių 
1939 metų dėl platinimo tar
pe lietuvių. Nutarta pasiųsti
pasveikinimo laišką P. žemai- 

girią, kur pasislėpęs taip verkė, jog rodėsi, kad jo šir-;čiui, kuris randasi ligoninėj 
dis pliš. O, kokia tai didelė kančia, kokis tai nusimini-' sunkiai sužeistas. Taipgi ant 

vietos nariai sudėjo $6.60, 
kaipo Kalėdų dovaną draugui 
P. žemaičiui. Pagirtina, kad 
nariai savo organizacijos narį 
nepamiršta, ištikus nelaimei. 
Aukavusių vardų negaliu pa
duoti, nes nebuvo rinkikų pa
imti. Už tai turėsite atleisti.

mas, kada atidarote atminties grabvietę ir senovės gy
venimo šmėkla išeina jį plakti! Koks tai baisumas pa
matyti, kuomi jis buvo ir kuomi jau niekados nebus— 
matyti Oną ir savo kūdikį ištiesiant rankas link jo, šau
kiant jį prieš bedugnę prapultį ir žinoti, kad jie ant 
visados atsiskyrė nuo jo, o jis voliojasi ir skęsta pur
vuose savo niekšiškumo.

]---------------- ------- ---------- - --------------- —f
| Telefonas: Humboldt 2-7964

Į DR. J. J. KAŠKIAUČIUS j
į 530 SUMMER AVE., ARTI CHESTER AVE. !
1 NEWARK, N. J.

į VALANDOS: 2—4 ir 6—8. 
į Nėra valandų sekmadieniais.

SKYRIUS XXIII
p PASIDĖJUS rudeniui, Jurgis leidosi atgal Chicagos 
1 link. Visas besivalkiojimo smagumas dingsta, kai 
šiene pradeda būti pervesti, o be to, jis, kaip ir daugelis 
kitų, ramino save viltimis daugiau laimėti,, pribuvus 
miestan anksti, pirmiau negu kiti prade^^plaukti. 
Jis parsigabeno su savim penkiolika dol^iteįužslėptų 
čeveryke; tuos pinigus jam pasisekė apsaųį^fehuo kar- 
čiamninkų, ne tiek klausant sąžinės, kad
žiemą mieste reikės be darbo būti, ft
-u* Jis keliavo geležinkeliais su keletu kitų, slėpėsi nak- 
tiaaisu tuščiuose vagonuose, nors iš ten juos galėdavo 
itae&i, visai nepaisant, kaip ąreit traukinys eina. I’a- 
sfc'&įš miestą, jis atsiskyrė nuo anų, nes turėjo pinigų, 
ę>|feįhieko ir jis tose imtynėse norėjo pasirūpinti savim.
IhGAĄ’; (Bus daugiau)

GARS1NKITĘS “LAISVĖJE"
/

Lenino Mirties Paminėjimo Mitingai
Komunistų Partija šiemet labai plačiai rengs Lenino mirties 

paminėjimo masinius susirinkimus su koncertinėmis progra
momis. Visi lietuviai kviečiami tuose susirinkimuose daly
vauk Juose kalbės vadovaujanti partijos draugai.

Čionai talpiname susirinkimų dienas, miestus irj kalbėtojus.
Diena Kalbėtojas Miestas-

Sausio 14, 
Sausio 15, 

' Sausio 16,
Sausio 18, 
Sausio 19, 
Sausio 21, 
Sausio 21, 
Sausio 22, 
Sausio 22, 
Sausio 22, 
Sausio 22, 
Saulio 22 
Sausio 22 
Sausio 23,

Sausio 24, 
Sausio 26, 
Sausio 27, 
Sausio 27, 
Sausio 28, 
Sausio 29, 
Sausio 29, 
Sausio 29,

Elizabeth G. Flynn, Bayonne, N. J. 
Elizabeth Flynn, Elizabeth, N. J. 
Elizabeth Flynn, Albany, N. Y. 
Elizabeth Flynn, < Schenectady, N. Y. 
Elizabeth Flynn, Utica, N. Y. 
Elizabeth Flynn, Syracuse, N. Y. 
Earl Browder, Cleveland, Ohio 
Elizabeth Flynn, Rochester, N. Y. 
Earl Browder, Philadelphia, Pa. 
Louis Budenz, Detroit, Mich.
William Weinstone, Boston, Mass. 
James W. Ford, Chicago, Ill. 
Angelo Herndon, Tyenton, N. J.
William' Z. Foster, James W. Ford, 
Israel Amter, New York, N. Y. 
Earl Browder, Cincinnati, Ohio 
Elizabeth Flynn, Yonkers, N. Y. 
Elizabeth Flynn, Poughkeepsie, N. Y. 
William Z. Foster, Baltimore, Md.
William Weinstone, Passaic, N. J. 
William Weinstone, Paterson, N. J. 
Elizabeth Flynn, Newburgh, N. Y. 
Israel Amter, Wilkes Barre, Pa.

Buvo skaitytos ir užgirtos 
dvi rezoliucijos. Viena pasiųs
ta prezidentui Rooseveltui, 
reikalaujant nuimti embargo 
nuo Ispanijos, idant galėtų 
pirktis Amerikoje ginklų dėl 
apsigynimo nuo užpuolikų fa
šistų.

Antra pasiųsta Californijos 
gubernatoriui, reikalaujant iš
laisvinti Tom Mooney.

Gruodžio 18 d. įvyko pra- 
| kalbos, surengtos per L.L.D. 
, 1 O-tą apskriti. Kalbėtojom bu- 
Į vo “Vilnies” redaktorius L. 
Jonikas iš Chicagos. Prakalbų 
imsi klausyti atsilan kė publi
kos vidutiniai. Prakalbos buvo, 
įdomios. Jonikas kalbėjo 
dviem atvejais. Po prakalbų 
buvo duota klausimai, į- ku
riuos kalbėtojas nuosekliai at
sakinėjo. Laike prakalbų trys 
nauji nariai išpildė aplikaci
jas, įstodami į L.L.D. 52 kp. 
Padengimui lėšų aukų surink
ta $7.35.

Svarbus Susirinkimas

Sekantis kuopos metinis su
sirinkimas įvyks sausio 21 d., 
7:30 vai. vakare, 4097 Porter 
Str.

Visi nariai būtinai dalyvau
ki!, bus išduoti valdybų ra
portai iš 1938 metų veikimo.

Taipgi kai kurie nariai da 
nesate pasimokėję į organiza
ciją* duokles už 1938 metus. 
Draugai, pasišokėkite, o cent
rui reikalingi pinigai apmokė
ti už atspausdinimą knygų ir 
žurnalo “šviesos.”

J. B-kas.

Open Day and Night

Office Phone 
EVergreen 8-1090

Inside Phone 
EVergreen 4-6485

Russian & Turkish Baths, Inc< 
29-31 Morrell Street Brooklyn, N. Y

1MJB1

Managed by

TEITELBAUM

Turkish Room, Russian 
Swimming Pool, Fresh

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

Sun. all day and night

LADIES’4 DAYS
Mon. and Tues, from 12 a. m. to 
11 p. m. After 11 p. in. for gents

Vapor Room,
Room, Large

Artesian Water, Restaurant, Barber
Shop, Sleeping Accomodations.

Admission 50c, day & night, Saturday night 75c
Special Rates per Week

Lietuvių Kuro Kompanija
ĮDEDAME 

MASTER-KRAFT OIL BURNERS
J JŪSŲ SENĄ AR NAUJĄ ŠILDYTUVĄ .

(Steam Boiler)
• • •

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

TRU-EMBER FUEL CO., INC. .
485 Grand Street Brooklyn, N. Y.’

Telefonas EVergreen 7-1661
jL—i, i  miian

RHEA

Flynn,

Vokietijos žydų Vaikai į 
Angliją ir Holandiją

Amsterdam. — Holandi- 
ja vėl priėmė 200 žydų vai
kų iš Vokietijos.

fim

GIVtS US
SUNŠHIHfį IWU

TWU
i

TWU

7).,TWU>i ts outį
HUTSY a Hr-W: AGtWf

Streikuoją New Yorko taksių šoferiai pikiete
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Pittston, Pa.
Progresyvių Veikimas

Sausio 1 d. Įvyko Lietuvių 
Literatūros Draugijos 12 kuo
pos mėnesinis susirinkimas 
pas draugę Vaškunienę, Wyo- 
minge. Iš valdybos raportų 
pasirodė, kad kuopa turi už 
1938 metus 29 pasimokėjusius 
narius. Du pasižadėjo pasi- 
mokėti. Vienas gi mirė, Tuo 
būdu 1938 metais turėjo 30 
narių.

Išrinkta valdyba šiems me
tams. Valdybon Įėjo visi 
darbštūs draugai. Išrinkta or
ganizatorium Petras K*zavi- 
čius, moterų skyriaus organi
zatore P. Radišauskienė, tari
mų rašt. M. Kalauskas, tur
tų rast. A. Valinčius, iždinin
ku M. Bagužinskas. Nutarė 
paremti siuntimą delegato nuo 
12-to Apskričio Į Taikos ir 
Demokratijos Kongresą Wa- 
shingtonan. Tam tikslui pa
skyrė du doleriu. Delegate 
yra išrinkta O. žiūrienė.

r

Nutarta raginti Apskritį, 
kad rengtų Vytautui Zablac- 
kui prakalbų maršrutą ir pitt- 
stoniečiams skirta yra vasa
rio 19 d., sekmadienis, prieš 
užgavėnes. Gal galėtumėme 
surengti vakarienę su kokiu 
nors pasilinksminimu, jeigu 
bus galima. Palikta tarimų 
raštininkui susižinoti.

Septyni nariai pasimokėjo 
metines duokl.es už 1939 me
tus.

“Laisvės” agentas pranešė,

kad per metus “Laisvei” su
kelta $80. Gavo kelius naujus 
skaitytojus.

M. Kalauskas, 
Susinėsimų Rašt.,

30 Laurel St.

i Įkaitintas Kalėjimo Viršinin- 
' kas, Kalinių Žudikas

Philadelphia, Pa. — Pri
siekdintųjų teismas Įkaiti
no Holmesburgo kalėjimo 

I antrąjį vyriausią vaMinin- 
ką A. F. Craveną kaip 
žmogžudį. Jis praeitos va
saros karščiuose įsakė taip 
užkurt radiatorius bau
džiamojoj kalėjimo daly j, 
kad gyvus sukepino mirti
nai keturis kalinius iš tų, 
kurie badu streikavo prieš 
nesvietiškai blogą maistą.

Darbininkai Sveikina Čilės
Liaudies Fronto Valdžią

Santiago, Chite. — So
cialistai ir šiaip darbinin
kai padarė dideles demon
stracijas, sveikindami nau
ją prezidenio Ag. Cerdos 
Liaudies Fronto valdžią.

Vienas šios valdžios sie- 
i kimų tai pakelt Čilės pra- 
monę. Gamtinių turtų Čilė 
turi gausiai; bet sunku bū
sią gaut kapitalo. Nes už
sienių kapitalistai nenorė- 

j šią skolint Liaudies Fron- 
: to valdžiai.

Hartford, Conn.
Visko po Biskį iš Mūsų

, Kolonijos
Gruodžio 30 d. buvo laiky

tas Laisvės Stygų Orkestros 
metinis susirinkimas. Narių 
dalyvavo 16. Sykiu buvo ir jų 
mokytojas drg. V. Visockis. 
Iš raportų paaiškėjo, kad na
riais ir finansais gerai stovi. 
Buvo renkama valdyba 1939 
metams. Org. likosi išrinktas 
A. Grigas, raštininku J. Gai- 
liunaitė, ižd. Aida Pilkauskai- 
tė.

Po susirinkimo laikė pamo
kas. Mat, mokytojas nori kuo 
geriausia prirengti prie kon
certinės programos, kurioje 
orkestrą yra apsiėmusi daly
vauti sausio 8 d., Torrington, 
Conn.

Vasario 12 d. New Britain, 
Conn. Lietuvių Radio vedėjas 
ponas A. Rėkus rengia sukak
tuves. Pradės 2 vai. po pietų.

Susižeidė
Gruodžio ,30 d., dr-gei O. 

Rudžinskienei papuolė nelai
mė. Dirbtuvėj mašina sužeidė 
nemažai dešinės rankos delną. 
Bet gydytojas sakęs, kad pir
štai liksią sutaupyti. Dr-gė Ru- 
džinskienė yra gera darbinin
kų judėjimo narė ir nemažai 
jame darbuojasi. Užtai nema
žai draugių ir draugų ją ap
lanko. Aš linkiu jai greito pa
sveikimo.

Rezoliucija 1939 Metams
Neužmirškime mes to, kad

praėjusiais metais turėjome 
nepaprastai gerus metus iš or- 
ganizatyvio atžvilgio, kaip tai, 
dailėje, apšvietoje ir. visose ki
tose draugijose, kuriose mes 
darbavomės... Tad, pradedant 
šiuos metus, mūsų visų yra 
pareiga, kad tuos mūsų nau
jus kareivius arčiau supažin
dinus su visuomenišku veiki
mu. Reikia juos aprūpinti 
darbininkiška spauda. Tą at
likę, be abejonės, mes susi
lauksime gerų veikėjų, kurie 
šiame momente yra labai .rei
kalingi. Nemunas.

jos ir Vokietijos fašistų. Prakalbos 
prasidės 7:30 v. v., Liberty Hali, 329 
Brodway. Nepraleiskite progos neiš- 
girdę' apie Ispaniją. Kviečia visus 
Liet. Kom. Galbėt Ispanijos Demo
kratijai. (6-7)

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, sausio 11 d., 8 v. v. LDP 
Kliube, 408 Court St. Draugės ir 
Draugai, visi privalote dalyvauti 
šiame susirinkime, nes bus daug 
svarbių dalykų aptarti.—V. K. She- 
ralis. (6-7)
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1939 Metų Kalendoriai s

STONAS APIE 
PRANASYSTES

“Naujosios Gadynės” nau
jasis redaktorius Stilšonas, 
lyg geležėlę radęs, krykštau
ja, būk “Laisvės” komunistų 
pranašystės neišsipildę. Sako, 
ot, tas ir tas jų spėjimas ne- 
išsipildęs, arba ne tuo laiku 
išsipildęs. Tuomi Stilsonas, 
aišku, nori pasakyt, kad jei 
ką jis pranašauja, tai tikrai 
išsipildo.

Ne tiek svarbu, kad kokios 
nors komunistų pranašystės 
nepilnai išsipildė, arba išsipil
dė ne tuo laiku, kaip prana
šauta. Svarbu tas, kad kalba
moji pasaulinė politika eina ta 
linkme, kaip komunistai iš 
anksto numatė.

Bet kaip yra su paties Stil- 
sono pranašystėmis ?

Atmenu, kadaise Arion 
Temple naujagady.niečių su
rengtose prakalbose Stilsonas 
pabrėždamas tvirtino, kad 
ne po ilgo opb^icijos lini
ja komunistiniame judėjime 
sutvirtėsianti taip, kad “Nau
joji Gadynė” tapsianti Kom- 
interno oficiale atstove lietu
viuose !

Nuo to praėjo jau, rodos, 8 
metai, o “Naująją Gadynę” 

: Stilsonas su Strazdu nugyven- 
! dino taip, kad ji dabar atsto
jau ja. . . viską, kas tik prieš 
Kominterną!

Kabinėtis, špygomis varstyt 
yra nepalyginamai lengviau, 
negu ką nors rimto pravest.

Tėmijąs.

^RANEšiALlŠ KITUR ”
BAYONNE, N. J.

Trečiadienį, sausio 11 d., kalbės 
Vytautas Zablackas, tik ką sugrįžęs 
iš Ispanijos ir P. Motėjunas. Jie be
veik per du metu padėjo Ispanijos 
liaudžiai gintis nuo užpuolikų, Itali-

HARTFORD, CONN.
ALDLD 68 kp. susirinkimas įvyks, 

pirmadienį, 9 d. sausio, 7:30 v. v. f 
Laisvės Choro Svet., 57 Park St. I 
Visi nariai prašomi dalyvauti, kurie 
išrinkti į valdybą, užimsite vietas, ■' 
bus išduotas visų metų raportas ir, 
kiti komisijų raportai. Stengkimės1. 
su pradžia naujų metų užsimokėti ( 
duokles. Tie, kurie neužsimokčję 
nuo pereitų metų, užsimokėkite, 
gausite knygą “Ūkanos.” (5-6)

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro metinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, sausio 9 d., 
Šv. Jurgio Svet., 180 New York Av. 
Pradžia 7:30 v. v. Yra svarbu, kad 
nariai dalyvautų, nes reikės tartis 
daug svarbių dalykų. — Org. (5-6)

LICENSES
BEER, WINES & LIQUORS 

WHOLESALE & RETAIL
NOTICE is hereby given that License No. 
RL7404 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 194 Livingston St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ROSS RESTAURANT, Inc.
194 Livingston St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11421 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 796 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

PHILIP GROSS
70G Franklin Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7371 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 699 Gates Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GLENMORE BAR & GRILL, Inc. 
600 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreeu 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker

Laidotuvių Direktorius
Išbalzamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių/kapinių; parsam- 

do automobilius ir karietas 
veselijoms, Jcrikštynoms ir 

pasivažinėjimams.
231 Bedford Avenue

Brooklyn, N. Y.
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Puikiausi gamtos vaizdų paveikslai, gražiausių 
moteriškų figūrų paveikslai-sieniniai kalendoriai
Dydžio 15 colių pločio ir 20 colių ilgio, su lietuviškais 

kalendoriais, arba su amerikoniškais. Šventės 
raudonai atžymėtos. Kaina 20c. kiekvienas

vaizdų ar figūrų.

kokių kalendorių norite:

yra pažymėtos ir Lietu-

Jei užsakymus reikia siųsti į kitus miestus, tai kaina 
25c. Jei vienas asmuo perka daugiau kaip vieną, tai 
po 20c kiekvienas ir kitur siunčiant.

Taipgi turime paveikslų ir su Lietuvos vėliava, Pro
gresas ir Perteklius-Prosperity.

Siunčiant užsakymus prašome pažymėti, kokių pa
veikslų reikalaujate: gamtos

Taipgi prašome pažymėti,
Lietuviškų ar Amerikoniškų.

Ant lietuviškų kalendorių
vos valstybinės šventės, mėnesių ir dienų užvadinimai 
lietuvių kalboje.

Siųsdami užsakymus kartu prisiųskite ir mokestį. 
Jei smulki suma, galite prisiųsti U. S. pašto ženkleliais 
(stampomis) 5c ar 10c vertės.

Siųskite sieninius kalendorius į Lietuvą. Jūsų gi
minės labai įvertins dovaną, nes Lietuvoje nėra ma
dos, kad biznieriai duotų sieninius kalendorius, kaip 
juos duoda Amerikoje.

Užsakymus prašome siųsti šiuo antrašu:

“Laisvė,” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
kWIAHAHAiiAiiftliniyy tAIWWytAHAHAIiniky
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Įsteigta 1892 Tel. Stagg 2-2173 •

ROBERT LIPTON Į
Jeweler—Laikroddžiai—Brangakmeniai •

70ji GRAND ST., arti Graham Ave. BROOKLYN J
■ 7 . •• •

Parduoda naujus ir taiso laikrodžius ir brangakmenius •

GRADUATION SPECIALS J
Graduation Rings (gryno aukso žiedai) - - - - $3.50 •

Clement Vokietaitis
LIETUVIS ADVOKATAS 

50 Court Street 
Tel. Triangle 5-3622 

Brooklyn, N. Y.

168 GRAND STREET 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Evergreen 8-7171 '

Fotografas
Traukiu paveikslus familijų, ves- 1 
tuvių, kitokiu grupių ir pavienių. !
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajarus 
sudarau su ame
rikoniškais. Rei
kalui esant ir 
padidinu tokio 
dydžio, kokio pa
geidaujama. Tai
pogi atmaliavoju 
įvairiom spalvom.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 
ir Stone Ave., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6111

Wrist Watches (rankiniai laikrodėliai) nuo - - • $2**^ 
Kryžiukai ir laketai su lencifiglukafs nuo - - - $ J .50
Waterman Fontaninčs Plunksnos ir Paišeliai nuo $1,50

Už mažus rankpinigius duodame ant tokių išmokėjimų, 
kokius jūs patys pasirenkate

VARPOi

36-42 Stagg St. Tel.
Varpo Keptuvės Keksai

KEPTUVE

Dr. Herman Mendlowitz
88 Metai Praktikos

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

Tel. Evergreen 7-1312

OFISO VALANDOS
Nuo 1—3 dieną ir nuo 7—8 vak.

NEDELIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Street

$
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FRANK DOMIKAITIS

417 Lorimer St. Brooklyn “Laisves*’ Warne

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 Vilai Vakaro

r

Vasaros laiku visada yrą gražus pasirinkimas pieniškų < 
. valgių ir daržovių, virtų ir žalių.

Stagg 2-5938 Brooklyn, N. Y, 
Vestuvėm ir Parėm Yra Skaniausi

Rūgšti rugraė, saldi ruginė, čielų kviečių, čielų rugių, sen- 
vičiam duona, balta duona, Galeli ir raisin duona. Taipgi 
kepama roliai ir bandukės. Puikiausias pasirinkimas ska
niausių kėksų-pyragų; Pineapple Cake, Apple Cake, Cheese 
Cake, Coffee Cake, Butter Cake, Bunke ir Spice Cake, Stollen. 
Doughnuts, Pies, Pastries Apple Turnovers ir Jelly Rolls.

Siunčiame duoną per paštą J kitus miestus, specialiai greitai pristato. 
Ant jūsų pareikalavimo, sutelksime Informacijas apie svorj ir kalnas.

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

duokl.es


šeštas puslapis LAISVE Pirmadien., Sausio 9, 1939

NwYorko^^fe^ferZliiioi
sveikatos, farmerių, rendau- 
ninkų, mažų namų savininkų 
ir kitais klausimais.

PROFESORIUS MILLER
STOJA UNIJON

K.

LLD 1 Kuopos Svarbus 
Susirinkimas

Įvyks ketvirtadienį, sausio 
12, 8 vai. vakaro, “Laisvės” 
svetainėje. Metinis susirinki
mas yra labai svarbus ir visi 
nariai privalo būtinai daly
vauti. Pereitais metais buvus 
valdyba išduos raportą iš savo 
veikimo ir 
ims vietą, 
malonėkite 
ir pasiimti 
“Ūkanos” 
nala

Nariai atsiminkite, kad pra
sideda Lietuvių Literatūros 
Draugijos vajus, tad ateidami 
į susirinkimą atsiveskite nau
jų narių ir pakalbinkite neuž
simokėjusius senus narius už- 
simokėt

nauja valdyba už- 
Neužsimok ėjusieji, 
ateiti užsimokėti 
tą puikią knygą 

ir tri-mėnesinį žur-
šviesą”.

užvilktą duoklę.
17-tos Kp. Nariams

LLD narių priklauso 
prie Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo Lietuvių 17-tos 
kuopos, tad jos fin. raštinin
kas bus šiame susirinkime ir 
galėsite užsimokėti užvilktas 
duokles į TDA.

“Laisvės” Bazaras

TDA

Trečias dar labai svarbus 
dalykas, tai “Laisvės” bazaras 
jau čia pat ir kuopos susirin
kime bus renkami darbinin
kai. Nuo mūsų pasidarbavimo 
daug priklausys dienraščio 
“Laisvės” bazaro sėkmingu
mas, o tas labai daug atsilieps 
ant darbininkų judėjimo, tad 
visi būkite.

A. Mureika.
/

TARP LIETUVIŲ
A. J. Viznis, Liet. Socialistų 

S-gos 19-tos kuopos narys, jau

Dėlto Sudegė Keturi Žmonės?
Vakar dienos “Laisvėj,” pir

mame puslapyj, buvo žinia, 
kad vieno namo-laužo gaisre 
žuvo 4 žmonės. Po gaisrui, vie
tos geltonlapiai labai daug vie
tos pašventė aiškinimųi-rody- 
mui, kaip sugauta įtariamas 
padegime Malone, kaip jis ves
ta ir tt. Tačiau darbininkų 
dienraštis “Daily Worker” 
svarbiausia susidomėjo, dėlko 
žuvo gyvybės. To dienraščio re
porteris pašventė dieną ir sura- 
do-išgirdo gyventojų nuomonę. 
Jie sako:

“Padegimas ar nepadegimas, 
nei viena gyvybė nebūty žuvus, 
jei būt buvę pro kur išeity

Jack Flett, 26 m., namo valy
tojas, sako, “nesilaikymų 
tymų buvo gana” visame 
lauže.

“Aš negaliu apsakyti,
baisu buvo. Mano kūdikis ser
ga tymais. Mano kitas kūdikis 
miegojo. Pasikėlęs pasiimt ci- 
garetą, aš pamačiau einant dū
mus pro plyšį tarpduryje.- Ati
daręs duris, aš buvau atmuštas 
liepsnos, kuri ką tik nesudegi
no mano veidą.”

sayo žmoną ir 
gelbėtis. Bet tas 
tik gaisriniais 

buvo už 6 pėdų 
Jis šokę ir lai-

Jis prikėlęs 
vaikus skubino 
galima buvo 
laiptais, kurie 
nuo jo lango,
mingai pataikė peršokt spragą. 
Tada jis išmušė langą ir duris, 
kad nuo laiptų prieit žmoną ir 
vaikus. Mažiuką sergantį kūdi
kį jis pats išnešė, kitą vaiką ir 
žmoną išgelbėjo pribuvę gaisri
ninkai.

į sta
ta m e

Per

Reiškia, tik drąsa ir galėji
mas toli nušokt išgelbėjo. Gel
bėdamas savo šeimą jis girdėjo 
Arges šaukiant pagelbos. Ar- 
ges su žmona ir dvi kitos mo
terys žuvo.

Majoras LaGuardia, sužino
jęs apie nelaimę, pareiškė, kad 
trys dideli benkai darė spaudi
mą į Apeliacijų Teismą, kuris 
paskelbė nelegaliu taip vadina
mą Prior Lien įstatymą, tuomi 
atimdamas miestui teisę pada
ryt gaisrinių slastų rūšies na
mus saugiais. Jis pažadėjo tęst 
kovą už to įstatymo atsteigimą 
ir už statybą saugių sveikų na
mų miesto gyventojams. T-as.

Lietuvių Komunistą 
Kuopos Nariams

Susirinkimas įvyks šį pirma
dienį, sausio 9-tą, 8 vai. vaka
re, “Laisvės” salėje. Rinkimas 
valdybos ir kiti reikalai. Visi 
nariai privalo dalyvauti. Taip
gi visi prašomi sulyg išgale pa
sidarbuoti finansiniame vajuje,' 
nes partija prašo užbaigt vajų 
iki Lenino mirties minėjimo.

Valdyba.

Išvyko su Maršrutu
D.M. šolomskas, LLD CenU 

ro sekretorius, pereitą šešta
dienį išvyko virš savaitei lai
ko į Naująją Angliją. Jis ten 
pagelbės draugams pradėti 
savitarpinio lavinimosi 
kyklas, taipgi pasakys 
prakalbų.

R. Mizara sekmadienį
kėši Philadelphijoj organiza
ciniais reikalais.

mo- 
eilę

Clyde R. Miller, mokytojų 
I kolegijos sandarbininkaujantis 
- profesorius padavė aplikaciją 
i įstot Mokytojų Unijon. Puolan-' 
tiem tą uniją parašė gražų at
sakymą, pabrėždamas sutinkąs, ! 
jog ir unijoj galį būt sektantų, 
kaip ir Metodistų Bažnyčioj ari 
Republikonų Partijoj, kur jisl 
priklauso.

G. Kokuth, 38 m., rasta nu
sinuodijus gasu savo kambary
je, 75 W. 95th St. Jos pinigi
nėj rasta 3 centai.

LIETUVIŠKA
RESTAURACIJA

BAR ir GklLL
Gaminam Valgius Amerikoniško ir 
Lietuviško Stiliaus. Čia taip pat 
galima gauti Amerikos išdirbimo 

ir

lan-

Ką Siūlo Komunistai

t;

Garsinkite savo biznį dien
raštyje “Laisvėje”.

JAY RUBIN, 
New Yorko viešbučių darbi
ninkų lyderis; 60,000 vieš
bučių darbininkų šiandien 
yra unijoj (ADF), kurią ne
senai pripažino samdytojai.Transporto Unija Laimi 

Didžiosiose Firmose
Suėmė $250,000 Vertės 

Opiumo ir Agentus
Valstijinės Darbo Santikių 

Tarybos priežiūroj pravestie
ji taksių vairuotojų balsavi
mai, pasirinkimui unijos, pri
pažino Transporto Darbininkų 
Uniją, CIO, oficiale darbinin
kų atstove dviejose didžiosio
se firmose, būtent: Parmelee 
ir Terminai. Taip pat laimėjo 
kai kuriose mažesnėse firmo-

Bendrai imant visų tos in-se.
apie mėnuo atgal nukrito pasly- Austrijos darbininkų skaičių,
dus kopėčiomis ir nuo to dar 
vis tebeserga. Randasi savo na
muose, New Yorke.

• * * *

Tr. Darb. Unija atstovauja 
apie 60 nuošimčių darbininkų.

Federaliai agentai ir polici
ja atsidėjusiai jieško turtingų 
opiumo sandėlių, kurie mano
ma esant kur nors Hobokeno 
ir Brooklyno prieplaukose. 
Tos išvados jie priėjo po to, 
kaip pereitą penktadienį, po 
didelių imtynių su policija, su
laikyti Luigi Esposito, Salva
tore Luisi ir Frank Visciano^ 
opiumo pirkliai ar jų agentai, 
pribuvę pasiimt naują opiu
mo lobį, kurį atvežė italų 
vukas Ida.

lai-

Draugė Cowl SveikstaLietuvių ^tautininkų, katalikų 
ir sklokininkų menininkų gru
pės dalyvauja patys ir tų srio- 
vių žmonės ragina lietuvių vi
suomenę dalyvaut fašistų rams
čio Hearsto laikraščio “Mirror” 
rengiamuose vakaruose, kuriuo
se dalyviai turi susimokėti po 
35c < įžangos. Gaila. Lietuviai operaciją, 
turi svarbesnių vietų savo cen
tams, ne tam Hitlerio dvynukui čiasi daug geriau, greitai svei- 
remį- % r į ksta. Už poros savaičių tikisi

Pereitą penktadienį man te
ko ligoninėje aplankyti drau
gę Margaret Cowl, sesutę 
“Laisvės” darbininkės Lillian 
Kavaliauskaitės. Margaret ne
senai turėjo sunkią ant vidu- 

O p oracija pui- 
I kiai pavyko ir Margaret jau-

Maisto “Demonstracija 
ir Prakalbos

žinomas
Natura-

I ksta. Už poros savaičių tikisi 
Į ligoninę apleisti.

Margaretai operaciją darė 
žymus specialistas, o ją dabar 
prižiūri Dr. Barsky, kuris ilgą 
laiką buvo Ispanijoje ir padėt 
jo lojalistams.

Margareta guli Beth Israel

Apgavo Šmugelninkus

Šiam suėmimui dirvą 
rengęs detektyvas John Swee-! 
ney. Jam ir kitiem pavykę 
užmegst ryšius su šmugelnin- 
kais dar pereitą vasarą, per-| 
sistatant norinčiais pasidaryt 
ekstra pinigų. Jie pasisakę tu
rį pažintį su policistais, ope
ruojančiais policijos laivelį 
tarp New Jersey ir Brooklyno- 
New Yorko prieplaukų, kurie 
galį patarnaut. Bandymui, jie 
saugiai pervežę mažą opiumo 
siuntinį .ir už 
Už šį siuntinį 
gaut $5,000. 
šmugelninkai, 
lobį, rado ne $5,000 norinčiu^ p 
biednus policistus, bet buvo 
pasitikti gerai ginkluoto būrio 
ir suimti su visu lobiu.

pri-

tai gavę $300.
buvę sutikta 

Tačiau šį sykį 
pribuvę pasimtJonas Tamsonas, gerai 

Brooklyno lietuviams, kaipo 
lės Sveikatos Mokytojas, rengia net 
trijų dienų vakarais Naturalio Mais- j 
to Parodą. Atsibus šio mėnesio (Ja
nuary) 10, 11 ir 13-tos dienų vaka- ligoninėje, ant East 16th St., 
rais. Pradžia 8 vai. vakare. Vieta arįi First Ave., New York Ci- 
411 So. 3rd St., tarpe Union Ave. , T. i j x • j ir Hewes St., Brooklyn, N. Y, Jonas J1 tiek dau^ turi drauSU 
Tamsonas kalbės, iš ko kyla ligos ir (ir draugių, jog jos kambarys 
rodys blogą ir gerą maistą.

Rodys, kaip padaryti iš daržovių 
ir medžių vaisių maistą ir iš daržo
vių ir medžių vaisių gėrimus.

Rodys kintamus paveikslus apie 
turinčius gydymo 
galėsite pasipirkti 
batų.

Taipgi galėsite 
naturalio maisto, 
Health Food Store užlaiko visokio 
naturalio maisto.

Duos naturalio maisto ir gėrimo 
paragauti.

A. .Mollyn’s (beautitian) ir gerai 
žinomas Brooklyno lietuviams, rodys 
kūno mankštą, tai yra, kaip išbuda- 
voti gražias kūno dalis, taipgi svar
bu visiems plikiams, nes bus rodo- > 
ma, kaip atauginti plaukai ir užlai
kyti juos.

'• Įžanga visiems dykai ir nebus au
kos renkamos.

Kviečia skaitlingai htsilankyti, nes 
gal pirmas ir paskutinis tokis paren
gimas šią žiemą bus.

Thomson’s Health Food Store. 
7913 Jamaica Ave., Woodhaven, N.Y.

Sk.

vertę žolynus ir 
įvairių žolynų ar-

pasipirkti visokio
nes Thomson’s

*. y v v

padabintas daugybe gyvų gė
lių.

Draugė Cowl yra žmona žy
maus Komunistų Partijos vei
kėjo Charles Krumbein.

Rep.

Rendauninkai Turi Teisę 
Organizuotis

Teisėjas Matthew Levy pa
laikė Miesto Teismo nuospren
dį, kad namų savininkas ne
turi teisės išmest rendaunin- 
ko už jo veiklą savo organi
zacijoj. Jis patvarkė, kad Ja
mes Coulter, negras, bedarbis 
5 vaikų tėvas, turi teisę pa
silikti 6 mėnesius namuose, 
3777 3rd Avė., N. Y.

Jis pažymėjo, kad jis mano, 
rendauninkų unija pagerins 
būvį to trečdalio šalies gyven

tojų, kurie dabar gyvena lau-
prezi- ’ žynėse ir kad iš tos veiklos

Majoras LaGuardia paskyrė 
Hugh S. Robertson, Samuel A. 
Lewishon ir Brooklyno 
dentą Ingersoll ištirt darbo va- bus nauda visai šaliai,
landas, algas ir biznio padėtį 
trokų industrijoj.

Teisėjas Levy yra 
Darbo P-jos narys.

Am.

Šalinskas Palaikys 
Graborystės Įstaigą

(ša-

Komunistų Partijos New 
Yorko Valstijos Komitetas ne
senai išleido savo programą, 
kurią siūlo New Yorko vals
tijos įstatimdavystei-sėimeliui 
padaryt įstatymais. Newyor- 
kiečiams įdomu, kokia ta pro-. 
grama. Apie ją, to komiteto i 
pirmininkas I. Amter plačiai 
aiškino will iamsburgiečiams 
savo prakalboj pereitą penk
tadienį, Grand Paradise salėj, 
tačiau ne visi turėjo laimės ją 
girdėti.

čion paduodame sutrauką 
to, ką siūlo darbininkų teisių 
klausimu:

A. Pravest Vaiku Darbo Pa
taisą. . . ■

B. Įvest valstijinį Minimum 
Algų Įstatymą visiems darbi
ninkams; reikalaut, kad šalies 
kongresas pataisytų Algų ir 
Valandų Įstatymą įsteigiant dot. Biznis išdirbtas per daugelj me- 
30 Valančiui darbo savaitę su ' tu. gandas! tarpe dirbtuvių ir L. I. 
50 centų minimum į valandą. f”r^,cijųkreipkitės po' anirŽu: 148

C. Uždraust davimą visuo- Grattan St., kampas Varick \ve.,
meniškų darbų kontraktų, pa- Brooklyn, N. Y.^Tel. Ev. 4-8792. 
ramų ar paskolų bile firmoms, 
kurios peržengia valstijinį ari 
nacionalj Darbo Santifiių Ak- Saugokitės Lyties Ligų! 
tą. Praplėst Valstijinį Darbo, _ ...
Santikių Aktą, kad apimtų vi- I . DIDĖJA susirūpinimas ly- 
su$ darbininkus. 

E '.
D. Apsaugot teisę streiko ir 

pikietų uždraudžiant abejin
gus areštus, aukštas kaucijas, 
ir duoti “džiūrės” teismus. 
Apsaugot padėtus nuo teisda- 
darybės kišimosi. Išmest “at
sisakymo dirbti” sekciją iš 
Baudžiamojo Įstato.

E. Palaikyti pragyvenimo 
lygmalą įstatymais, pritaiky
tais užtikrinti tuojautinį gavi
mą algos, sulaikyti 
back” (neoficialiais 
grąžinimą darbdaviui

REIKALAVIMAI
Reikalingas geras žmogus už part

nerį arba dirbti Bar ir Grill biznyje. 
Puiki proga geram žmogui pasinau-

; R. Freight Station. Dėl daugiau in- 
formacijų kreipkitės po antrašu: 148
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i ties ligomis, nes jos dabar la
bai platinasi.

NERIZIKUOKIT! Išmokit 
tas ligas pažinti ir nuo jų ap
sisaugoti.

AIŠKIOS ir teisingos žinios apie 
sifilį, gonorėjų ir kitas lyties ligas 
yra knygoj

“kick- 
keliais 
dalies 

algos), sulaikyt šapų bėgimą,
panaikint industrinį namų 
darbą.

F. Padėt po valstijiniais lei
dimais ir priežiūra visas sam
dymo agentūras.

G. Įvest apmokamas vaka- 
cijas visiems darbininkams, iš
dirbusiems metus laiko.

Sekamose laidose nurodysi
me, kokia komunistų progra-' 
ma socialio saugumo,

Patarimai Vyrams apie 
Lyties Dalykus

TOJ KNYGOJ apie lyties ligas 
prirašyta net 127 puslapiai, aiški
nant jų pažinimą ir apsisaugojimą.

YRA JOJ ir apie visą žmogaus ly
ties gyvenimą, bet dabar ypač svar
bi ta dalis, kuri aiškina apie tas bai
sias ligas.

KNYGOS kaina buVo $2.00, 
bet, kad lengviau būtų reika
lingiems ją Įsigyti, dabar ati
duodu ja už $1.00. (Į Kanadą 
—$1.25c.)

ĮDEKITE j konvertą popierlnĮ do
lerį ir savo aiškų adresą, ir greitai 

■ gausite knygą.
LAIŠKĄ adresuokite taip:

JOHN BARKUS 
111-40—128th St.

SO. OZONE PARK, N. Y.

GAVO MILIŪNĄ DOLERIŲ 1 
Iš COSTERIO

SEC, Naujosios Dalybos įs
teigta, iškeiė aikštėn, kad dide
lė auditorių Virina gavo milioną 
dolerių iš dosterio McKesson 
& Robbins firmos už peržiurę- Į 
jimą knygų ir išdavimą-paliū- 
dymą suktų steitmentų apie fir
mos finansus. Tą sumą gavęs 
Geofrey G. Rowbotham, part- 
nerys Price, Waterhouse ir Ko. 
firmos.

importuotų degtinių, visokių 
vynų ir gero alaus.

Joseph Zeidat
Savininkas

411 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

-Ji

PAKtNUK IRUPUTj IKI AŠ 

VIKRIAI IR PAKANKAMAI IŠIMK ■

SIU SKAUDAMĄ Vlt TĄ 
SU PAIN'EIPEILERIU 

PAMATYSI, KAIP 
ŪMAI SKAUSMAS

' 'Oi/Ol/ r M 1AIP 
J SKAUDA 

. PCČIŲ 
/I MUSKULUS, 
k\ KAD NET 
OAIŠSITIESTI ------------ -----
{ NPOALIU. PALENGVĖS

Toip, brongūi drougoi. Jei jut lonlino ilouimot ir luifi- 
f i m o t jūsų muskulų, koipo paseko orotroukio perpūtimo, 
nuovargio or persidirbimo. nekentėkite šių skausmų berei
kalingo!. Naudokite linimentq, kurį jūsų tėvo! ir tėvų tėvoi 
naudojo nuo 1867 metų • Poklouskite savo draugų kaip 
ir kuomet jie naudojo Pain Eupellerj. 6r atidėliojimo nusi
pirkite bonkutę Poin-Eipellerio ortimiousioje jums vaisti
nėje. Reikoloukite Po»n-E>pellerio su Inkaru ont kiekvienos 
dėžutės.

Darbininku Kalendorius
Išėjo 1939 Metams

Siųskite Užsakymus Dabar

Darbininkų Kalendorius turi daug raštų ir įdomių 
paveikslų. Taipgi visokių informacijų jame rasite? 
Saulės ir mėnulio užtemimas, apie seniausius ir di
džiausius miestus visuose kraštuose, kiek kur gy
ventojų ir tt.

KAINA 25 CENTAI
Literatūros platintojai yra prašomi tuojau užsisa

kyti ir platinti Darbininkų Kalendorių. Platintojams, 
kurie ims nemažiau 5 kopijų, duodama po 20c. ko
pija.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA
427 LORIMER ST. BROOKLYN, N. Y.

Didžiausia Drabužių Krautuve 
Williamsburgh’e Skelbia Savo 

January Clearance Sale 
(Išpardavimą nužemintom kainom)

Vyrų ir Jaunų Vyrų Paltų

OVERCOATS
Visi $18 vertes dabar po .. $12.50
Visi $22.50 vertes dabar po .... 16.50 
Visi $28.50 vertės dabar po .... 21.50

Bi kurie $35 iki $45 vertės puikiausi darbo paltai (Over
coats) ištisai rankų darbo ir tikrai vilnoniai po $27.50 
Visi vyrų ir Jaunų Vyrų Siūtų kainos yra nužemintos 

sulyg aukščiau nurodymo.

HENRY XAKINS SONS.
670 Grand St., corner Manhattan Ave.

Brooklyn, N. Y.
Klauskite apie mūsą dešimtį lengvų išmokėjimų planą.

Mirus Barry P. Shalins 
linskui) jo vietą perima tėvas 
Pijus W. Šulinskas su laisniuo- 
tu graboriu. Taigi šalinskų lai
dotuvių įstaiga pasilieka kaip 
buvusi patarnavimui šermenim 
ir laidotuvėm.

Šalinskų šermeninė koplyčia 
yra 84-02 Jamaica Ave., Wood
haven, L. L, N. Y. Bet laidotu-1 
vėm aptarnauja visoje New 
Yorko ir Brooklyno, apylinkėje. 
Jie duoda šermenim koplyčias 
Williamsburghe, New Yorko 
mieste ir kitose dalyse New 
Yorko miesto.

Taigi ta skaudi nelaimė — 
mirtis Broniaus Šalinsko gra
borystės reikalų nelikviduos. į 
Kaip buvo graborystės įstaiga, 
taip ir pasiliks.

New Yorko pašto viršininkas 
Goldman atšišaukė į 72,000 fe- 
deralių darbininkų būt prieša
kyje vajaus prieš vaikų paraly
žių.

Si knyga yra ir “Laisves” knygyne.
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Įžanga $1.00, 75c ir 50cVaidinimo Pradžia Lygiai 4 vai. po Pietų

<♦>

PO VAIDINIMO ŠOKIAI
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Gausi žavingomis dainomis, kupina juokais ir raudomis, 
labiausia jaudinanti sielą, Stasio Šimkaus operete

“IŠEIVIS”
VAIDINS BROOKLYNO AIDO CHORAS ARTISTO JONO VALENČIO VADOVYBĖJ

Sekmadienį, 15 Sausio-Jan
LABOR LYCEUM SALĖJE

949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y

Aido Choras širdingai kviečia visus atsilankyti pamatyti šią puikią operetę.




