
Fašistų Nuosprendis 
Galinio ir Kitų Byloj

“Lietuvos Žinios” liepos 
29 d. laidoj paduoda sekamą X • •žinia:

Karo lauko teismas Šiau
liuose nagrinėjo Vinco Ga
linio ir kitų kaltinamųjų 
bylą. Visi buvo kaltinami 
baudžiamojo statuto papil
dymu ir pakeitimu ir ypa
tingų valstybės apsaugos 
jstat. § 14, punkt. 1-2. Teis
mo metu paaiškėjo, kad Ga
linis ir kt. priklausė “Respu
blikos gynimo sąjungai,” ku
ri ruošėsi prie ginkluoto su- 

HAGA, Holandija.—• Im
perialistinių šalių atstovai, 
susirinkę čia aptarti Youn- 

kilimo ir rengė eilę teroris- go planą del Vokietijos re
linių aktų, gabeno iš lenkų paracijų, bando prieiti prie

• 1 1 . X • *1 •ginklus ir sprogstamąją me
džiagą. Be to, per kurje
rius vedė su plečkaitininkų 
organizacija Vilniuje, ta
riant Paplausku ir kitais, 
šifruotą korespondenciją 
savo organizacijos reikalais. 
Teismas, išklausęs liudinin
kus ir apsipažinęs su mate
rialiniais įrodymais, rado 
visus kaltais ir jų eilę pa
smerkė mirti, o kitus nutei
sė mažesnėmis bausmėmis. 
Visi nuteisti mirti įteikė p. 
Respublikos Prezidentui 
malonės prašymus, kurie 
visi buvo patenkinti ir mir
ties bausmė pakeista sun
kiųjų darbų kalėjimu iki 
gyvos galvos.

Gastonijos Tekstiliečiai 
Sveikina Anglijos Streijderius

I 
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GASTONIA, N. C.—Gas- 
tonijos tekstilės darbininkai, 
susiorganizavę į N^cionalę 
Tekstilės Darbininkų Uniją, 
pasiuntė pasveikinimą Ang
lijos streikuojantiems teks
tilės darbininkams. Jie sa
vo pasveikinime sako:

“Piet. vals. tekstilės darbi
ninkai. po vadovybe Nacio-* JAA* V M, VA V V . J V V IX Ll J UU

nalės Tekstilės Darbininkų davo atiduodamos į viešuo- 
Unijos, kovodami prieš ban-' 
dymą nužudyti elektros kė
dėj 13 mūsų nariu, kurie 
gynėsi nuo bosų ginkluotos 
atakos ir kurie kovoja už 
pagerinimą darbo sąlygų, 
siunčia pasveikinimą Angli
jos streikuojantiems teksti
lės darbininkams, kurie at
metė vadų bandymą praves
ti algų nukapojimą ir su
laužyti streiką.

“Tekstilės darbininkai | vo leidimą nuo Sovietų val- 
turi padidinti savo kovaldžios lėkti Graf Zeppelinu 
prieš suvienytas spėkas bo
sų. MacDonaldo valdžią ir 
reformistinius vadus, kurie 
išdavė darbininkus genera- 
liame streike.”

Lietuvoi Sušaudytas Pasienio 
Policininkas Petrauskas

“Lietuvoj Žinios” > liepos 
30 d. rašo:

Pasienio policininkas Pe
trauskas, pernai pabėgęs į 
okupuotąją Lietuvą ir vė
liau sugautas Seinų apskri
ty, už šnipinėjimą lenkų 
naudai ir už teroristinius 
aktus, būtent, už kėsinimąsi 
nušauti apskrities viršinin
ką p. Volonsevičių, į kurį 
paleido keturius šūvius, ka
ro lauko teismo* nuteistas 
miriop. Teismo sprendimas 
įvykdytas. Kviečia Rengėjai

Washington.— Amerikos 
Darbo Federacija per me
tus laiko gavus naujų na
rių iki 750,000, sako jos vir
šininkai.

Kišinev, Rumunija. —Čia 
sekmadienį ledai užmušė 
penkis žmones. Ledai buvo 
labai dideli.
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Pasmerktieji Sušaudymui 
Prašė Smetonos 

Pasigailėjimo
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart 

Nedeldienių

Imperialistų Atstovai 
Hagoj Bando 

Susitaikyti

kompromiso.
Anglijos atstovas Snow

den sušvelnino savo nusista
tymą. Pereitą penktadienį 
pareiškė, kad jis neturi lai
ko laukti atsakymo į jo rei
kalavimus, pirmadienį davė 
pasiūlymą, kad finansų ko
misija pertrauktų posėdį iki 
trečiadienio.

Tarp Francijos ir Angli
jos atstovų eina pasitarimas 
del Anglijos reikalavimo 

‘daugiau pinigų iš Vokietijos 
reparacijų. Norima tą klau
simą kaip nors išrišti oficia
liai nekeičiant Youngo pla
no.

Lenkijoj Suimta 32 Gyvų 
Prekių Pirkliai

Kovose, kurios vystosi pietinėse valstijose, “Daily 
Workeris,” Komunistų Partijos-xiJuganas,došia labai svar
bią rolę. Kadangi jis ^ra vienatinis darbininkų dienraš
tis anglų kalboj, tai yra vienatinis laikraštis, kurį gali 
skaityti pietinių valstijų darbininkai, kurie visi yra čia- 
gimiai. Jo populiariškumas tarpe tekstilės darbininkų 
didėja kiekvieną dieną. Jį atydžiai seka darbininkai,

Varšava.— “Iliustrowany 
Kurjer Codzienny” praneša, 
kad Katovicuos susekta di
delė gauja prekiautojų gy
vomis prekėmis, kuri vertė
si 15-20 metų mergaičių pre
kyba. Gauja savo aukas iš
viliodavo pažadais rasti už
sieny geras prekybas ir aktyviškai besidarbuojanti organizavime tekstiles dar 
transportuodavo jas J Vo
kietija. Olandiją, Belgija ir

i Brazilija, kur mergaitės bū-

sius namus. Bendrai suim
ta 32 asmens. Visiems jiems 
keliama byla.

Sovietai Leidžia Vokiečiu 
Dirižabliui Lėkti Per Rusiją

Friedrichshafen. Vokieti
ja.—Dr. Hugo Eckener pir
madienį pranešė, kad jis gk- 

bile ruožtu per Sovietų Są
jungą.

Dirižablio išlėkimas pri
klausys nuo oro sąlygų. Ma
noma, kad išlėks ketvirta
dienį.

Užslopino Sukilimą

CARCAS, Venezuela. — 
Valdžia praneša, kad perei
tą sekmadienį valdžios ka
riuomenė nugalėjo sukilė
lius, kurie bandė užimti Cu- 
mana miestą, už 250 mylių 
nuo čia.

Du iš sukilėlių vadų žuvo, 
o kiti tapo suimti, išskyrus 
generolą Francisco Linares 
Alcantara, buvusį vidaus 
ministerį, kuris buvo prasi
šalinęs per keletą metų.

Brooklyn,
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Įstaiga Nacionales Tekstilės Darbininkų Unijos ir Darbininkų Tarptautinės Pa
šalpos, Bessemer City, N. C., netoli Gastonijos. Grupė tekstilės darbininkų sėdi 
prieangy. Kalbasi apie gynimą 23 Gastonijos streiko vadų.
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bininkų. Jį skaito daugelis darbininku ir kitose pramo
nėse, kurios nesenai išaugo pietuose. Tai yra jiems vie
natinis šaltinis, iš kurio tie darbininkai gali gauti infor
macijas apie darbininkų judėjimą diena iš dienos. Jis 
patampa organizavimo spėka ten.

Kadangi pietinių valstijų darbininkų kovos tiesiogi
niai paliečia šiaurinių valstijų darbininkus, tai visur dar
bininkams labai svarbu, kad “Daily Workerio” įtaka 
augtų tarp neorganizuotų darbininkų masių pietinėse 
valstijose.

Aišku, kad nei vienas klasiniai sąmoningas darbinin
kas negali nesuprasti, kokia didelė nelaimė būtų Gastoni
jos apkaltintiems streiko vadams eiti j teismą nesant 
“Daily Workerio,” kuris veda kovą prieš kapitalistinės 
spaudos nuodus.,

Tačiaus “Daily Workeriui” gręsia pavojus sustoti 
ėjus del stokos finansų šiame labai sunkiame periode.

Kiekvienas klasiniai sąmoningas darbininkas priva
lo tuojaus pasiųsti “Daily Workeriui” paramos kiek išga
li, kad “Daily Workeris” galėtų ant toliaus vesti kovą. 
Besivystant masiniam judėjimui Jungtinėse Valstijose, 
tai yra tik laiko klausimas, kuomet mes galėsime pasta
tyti “Daily Workerį” ant apsimokėjimo pamato, bet iki 
to laiko “Daily Workeris” turi būt darbininkų remiamas 
aukomis. • 1

Darbininkai; tuojaus pasiųskite kiek, galint aukų 
“Daily Workeriui.”

“Daily Worker,” 1
26 Union Square, New York City.

Ką “Daily Workeris” Reiškia Amerikos
Darbininkams Dabartiniu Momentu į Los Angeles, Cal.— 65 me- Į 

| tai atgal Jacob Schwartz, 
I tuomet 26 metų amžiaus, at
sisveikino su savo mylima 
Freda Schmidt, 25 metų, 
Kanshein, Vokietijoj, ir iš
vyko į Ameriką. Jiedu su
sitarė apsivesti tada, kada 
jis sugrįš. Ji prižadėjo pa
laukti.

. Schwartz, dabar 91 metų 
amžiaus, šiomis dienomis 
išvyko į Vokietiją išpildyti- 
savo prižadėjimą—apsives
ti. Jis pasiuntė kablegramą 
panelei Schmidt ragindamas 
rengtis prie apsivedimo.

Yra pakantrių žmonių, 
kurie gali taip ilgai laukti...

Paryžiaus Komunistai 
Susikirto su Policija

PARYŽIUS.— Pirmadie
nio rytą čia prie būdavo j a- 
mo naujo “subway” (pože
minio gelžkelio) įvyko susi
kirtimas tarp komunistų ir 
fašistinių elementų, tunelio 
darbininkams orgahizuojan- 

tis eiti į streiką. Policija 
kartu su fašistiniais elemen
tais puolė komunistus ir ki
tus kairesnius darbininkus. 
Keletas asmenų tapo sužeis
ta.

i Susižiedavo 65 Metai Atgal, 
Dabar Išvyko Apsivesti

Sovietų Laivas Vyksta 
Pagelbon Amerikonu Laivui

SEATTLE, Washington. 
— Prie Sibiro pakraščio 20 
įgulos narių kailių gabeni
mo laivo “Elisif” laukia pa- 
gelbos. Pranešama, kad So
vietų laivas “Stavatoll” 
plaukia į pagejbą.

Laivas “Elisif” tik ką pa
spruko iš ledynų, kurie lai
kė jį apsupę metus laiko 
Beringo jūroj, kuomet jis 
užėjo ant seklumos netoli 
Cape Bullings.

Laivas “Elisif” išplaukė iš 
Elliot Bay, Seattle, liepos 10 
d., 1928 m. Per metus laiko 
orlaiviai, lekianti iš Alas- 
kos, pristatydavo įgulos na
riams maisto.

VĖL AREŠTAI SOVIETŲ DARBININKŲ
PRIE CHINŲ RYTINIO GELŽKELIO

Du Šimtai Darbininkų Sugrūsta Kalėjiman; Chinijos Mili 
taristai kaltina Juos Plan avime Generalio Streiko

CHARBINAS, Mandžuri 
ja.— Imperialistai per save 
tarnus Chinijos militarists 
toliaus tęsia provokacijai 
prieš Sovietų Sąjungą, kač 
kaip nors išprovokuoti ka 
ra. Pirmadienį Chinijos mi 
litaristai vėl padarė puoli 
mą ant Sovietų Sąjungom 
piliečių Mandžuri jo j. Su 
areštavo 200 Sovietu darbi 
ninku, dirbančių prie Chini
jos Rytinio Gelžkelio. Taip 

skelbė karo stovį.
Sovietų piliečiai tapo su

grūsti kalėj imam Chinijos 
militaristai kaltina juos pla
navime generalio streike 
ant gelžkelio.

Nankingo valdininkai sa 
ko, kad karo stovis paskelb 
ta del to, kad išvengti sabo-
tažo aktų, kurie dabar dažCupės į Charbiną, jeigu gin- | 
nai pasikartoja ant gelžke-. čas del Rytinio Gelžkelio 
lio. Sako, nesenai tapo nu-1 nebus išrištas iki sękančio 
verstas tavorinis traukinys ketvirtadienio. J ‘

Žemės Drebėjimas
Penkiose Valstijose

NEW YORK.— Pirmadie
nį pasireiškė žemės drebėji
mas penkiose valstijose: 
New York, Ohio, Pennsyl
vania, Connecticut ir Mas
sachusetts. Taipgi siekė 
Ontario provinciją, Kana
doj. Smarkiausias drebėji
mas buvo New Yorko vals
tijoj.

Daugiausia nuostolių pa
daryta Attica, N. Y. Vienos 
dirbtuvės kaminas sugriuvo 
ir del tos priežasties dirbtu- 

'vė turėjo užsidaryti; 300 
darbininkų paleista iš dar
bo. Siena sutruko metodis
tų episkopalų bažnyčios.

Kitur nuostolių nepadary
ta.

Smarkaus žemės drebėji
mo tame plėtė nebuvo nuo 
1857 metų. Spalių 23 d., 
1857 metais, buvo smarkes
nis žemės drebėjimas Buf
falo ir apiėlinkūjj negu pa
sireiškęs pereitą pirmadie
nį.

Menkesnis žemės drebėji
mas aplink Buffalo pasireiš
kė liepos mėnesį, 1875 m.

Cork, Airija.— Čia Ford 
kompanijos automobilių 
dirbtuvė pradėjo dirbti 
traktorius, vietoj automobi
lių. Sakoma, daug trakto
rių bus pasiųsta į Sovietų 
Sąjungą. .

1

JB
R

nuo relių. Kai kur gelžke
lio tiltai išsprogdinta.

Nepatvirtinti pranešimai 
iš Japonijos žinių agentūros 
jako, kad du Chinijos karei
viai žuvo ir nemažai tapo 
sužeista ir slaptai nugaben- 
:a į ligonines įvykus susi
kirtimui ant rubežiaus tarp 
Chinijos kareivių ir Raudo
nosios Armijos sargybinių. 
Sakoma, kad susikirtimas 
vykęs Manchuli apielinkėj.
Pranešama, kad Japonijos 

užsienio reikalų ministeris 
Kijurd Shidehara pasiūlė 
‘tarpininkauti” rišime gin- 
30 tarp Chinijos ir Sovietų 
Sąjungos del užgriebto Chi
nijos Rytinio Gelžkelio.

Japonijos spauda skleidžia 
gandus, kad Sovietų valdžia 
grasinanti pasiųsti devynis 
ginkluotus laivus iš Amūro
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Komunistę Areštai ir 
Teismai Lietuvoje

KAUNAS.— Kaune fašis
tų policija suareštavo Lip- 
maną Giršą, Ormaną Miche
li ir Segalytę Zeldą. Fašis
tai kaltina juos skleidime 
komunistinės literatūros.

Rugpjūčio 19 d. fašistų 
kariuomenės teismas nagri
nės Juozo Daukšos, D. Ma
čiulio ir J. Vengelevičiaus 
bylą. Jie kaltinami komu
nistinės literatūros skleidi
me. Daukša kaltinamas pri
klausyme prie Komunistų 
Partijos.

Keturi Mainieriai Apdegė
POTTSVILLE, Pa.— Čia 

Sherman Coal Kompanijos 
Primrose kasykloj pirmadie
nį ištiko gazo eksplozija. 
Keturi mainieriai labai ap-

£
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Dvidešimts penki mainie
riai vos išsigelbėjo nuo gais
ro.

Šenadoriui, Minersvillei 
ir Apielinkei

ALDLD ir LDSA Apskri
čiai rengia puikų pikniką, 
kuris įvyks 15 d. rugpjūčio 
(ketverge), Lakeside Parke. 
Bus įvairi programa.

Renkitės į tą pikniką ir 
raginkite kitus, kad rengtų
si. Prakalbą sakys “Dar
bo” redaktorius L. Prusei- 
ka. ;.

11

Dienraščio “Laisvės” Naudai Piknikas Nedėlioję, Rugpjūčio (August) 25 d., 1929, Valley View Parke, Inkerman, Pa. Programoj Dalyvaus: ShenandoahTio Lyros 
Choras, Wilkes-Barre Aido Choras, Brooklyn©, N. Y., Aido Choras; Binghamtoniečiy Duetai ir Bus Visokio Sporto; kalbės “Laisvės” Redaktorius ir Administratorius.

Programa Prasidės 4-tą Valandą Po Pietą; įžanga tik 10 Centą Ypatai.
. I
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Vyriausias Šiandien Mainierių Uždavinys
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Šife nunleris yra pašvęstas mainierių; reikalams. Di
džiuma jame telpančių raštų—pačių, drąūgų angliąkasių 
darbai Daugiausia raštų iš darbaviečių. ‘ Tuo žvilgsniu 
mainieriai gali būt pavyzdys ir kitiems, darbininkams,( 
kaip korespondencijomis bendradarbiauti savo laikraš
čiams.’ Pasirodo, kad yra medžiagos ne tik aprašymams- 
pramogp. jy mrąm^gėljirąų .išgyrimkis jų aktorių, lošėjų, 
rengėjų, nei dalyvių; ’tik d/aųgams korespondentams.rei
kia tinkamiau nusistatyti, vaduojantis tuo supratimu, 
kad raštąi iš fabrikų, dirbtuvių ir kasyklų turi kur kas 
didesnes svarbos darbininkų judėjimui, nekaip smulkme
niški lietuviškų parengimėlių aprašinėjimai.

Patys mainieriai šiame numeryje vaizdiną būklę 
angliakasyklų darbininkų, piešdami jų vargus, išnaudo
jimą ir' senosios Jungtinės Mainierių Unijos vadų parda- 
vystes, rašydami ne iš prisiskaitymo, ne iš nugirdimo, ne 
iš teorijos, bet iš kasdieninių savo patyrimų. Prie to gal 
nebūtų ir reikalo kažin ko iš šalies daugiau pridėti. To
dėl manome, šiuo tarpu užteks, jeigu priminsime kasyklų 
darbininkams vieną svarbiausią šiomis dienomis jų užda
vinį—nuodugniai prisiruošti prie visa-amerikinio Darbo 
Unijų Vienybės Suvažiavimo, kuris įvyks Clevelande, 
rugpjūčio 31-rugsėjo 2 d., ir pasiųst į tą istorinį šios ša
lies geriausių proletayų seimą kuo didesnį skaičių anglia
kasių delegatų, kaip organizuotų, taip ir neorganizuotų.

Viena mainierių nelaimė—tai senoji parsidavėlė uni
jinė mašina, kurios .galvinyj dabar stoVi tokie išnaudoto
jų pakąlikąi, kaip Lewisai ir Greenai. Tie “mašinistai” 
pastaraisiais metais išdavė kietosios anglies mainierių 
streiką ir visai nušmugeliavo paskutinį minkštųjų anglia
kasių mainierių streiką, atsisakydami net nuo bendros 
sutarties da.ryrpo su savininkais, o palikdami pavieniams, 
atskiriems disfriktamš derėtis su išnaudotojais. .. \

Ir pąrdavikai visai nemano bet|kada; grąžiuoju nusi- 
kraustyt nuo. mainierių sprando. Įvyk&td senosios unijos 
viršininkų rinkimai- po rinkimų. Vdsiem^ ą^kū, kąd idi? 
džiumį'balsų paduota u% kairiųjų, Ulinių mainierių kan
didatus. Bet Lewiso šaika, per akis vogdama ir sukda-. 
ma balsus, vis tiek patį save įšširenka,—ir ką jūs jai pa
darysite t y i -

Per savo-suvažiavimą Pittsburghe eiliniai mainieriai pada-1 
re gerąVpi’htJžią,-įkurdami kairiąją Nacionalę Mainierių Uniją; 
tai buvo ^rinitas žingsnis linkui angliakasių pasiliuosavimo iš ai- 
giptiškos Vadų-išdavikų. nevalios. Metmenys užtiesti, bet atau
dų dar permenkai randasi. Dar nėra suorganizuota kiek rei
kiant plačios minios iš apačios, kad suduot užtenkamai galingą 
bei mirtiną smūgį niekšiškai Lewiso biurokratijai.

Taigi antra mainierių vargų priežastis yra jų pačių dar 
neganėtinai platus susipratimas ir išsijudinimas.

Vienas iš sveikiausių receptų, kurie galėtų patiekti dau
giausia proletarinės sveikatos angliakasiams—tai kuo skaitlin
giausias mainierių delegatų dalyvavimas Darbo Unijų Vienybės 
Suvažiavime Clevelande. • ,

Ne dėstysime šičia visos clevelandiškio suvažiavimo progra
mos; bet priminsime, jog pamatinis to suvažiavimo tikslas yra— 
organizuot neorganizuotus. O kam gi iš mainierių dar nežino
ma, jog neorganizuoti angliakasiai yra viena iš didžiausių jų 
skurdo priežasčių? Apskaitoma, jog apie 75 nuošimčiai anglies 
šiandieną yra pagaminama neunijinėse kasyklose, su labai pigiu 
darbo mokesniu, ilgomis valandomis ir visai vergiškomis darbo 
sąlygomis. Unijistams betenka tiktai apie 25 nuošimčiai viso 
anglies gamybos darbo. Tai todėl, kad lyderiai senosios Jungti
nės Mainierių Unijos, bernaudami kapitalistams, visiškai užlei
do organizavimo darbą tarp angliakasių.

Tam ' neorganizuotų darbininkų organizavimui bus išdirbtą 
platūs ir tikslūs planai clevelandiškiame suvažiavime, kur bus 
įsteigtas* ir bendras visai Amerikai Darbo Unijų Vienybės Cen
tras, iš kįufįd .gaJimą. būtų sujungtomis spėkomis varyti kampa
niją už ttaukimą į unijas ir vienijimą darbininkų industrinių, 
nacionaliįtųnįjų pagrindais, kurių užmazgus jau matome siu
vyklų .darbininkuose, ^iau^iuoše, audėjuose, Nacionalėj Mainierių 
Unijoj ir'4tb|osę. k^to^e, kęmunistų ir šiaip kairiųjų darbininkų 
įkurtose organizacijose. ‘ 1 ’ . ‘ ■ 1

Skai|lbįgijabsias' ęievęlando suvažiavime eilinių: delegatų 
dalyvavimas nuę‘mainierių, kaip ir Į nuo visų; kitų darbininkų, 
yra vyriausias-šio mpnąehto uždavinys, nuo kurio: labai ir labai 
daug priklaUšo tolesnė klasių kovos; eiga ir pasisekimai toje ko
voje. [t.,; ‘[A ; i >u • ■.1 i; i-

DARBININKU
KALENDORIUS

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

t; >* — , ■

Rugpjūčių 14 d.
—Genujos kongresas

Wilkesbarrieciui, Pardons, 
»Pa.—Atsiųstą raštelį? apie 
“meilės vagystę” 'negalime su
naudoti, nes perdaug asmeni
nio pobūdžio ir dar • surištas, 
su kriminaliniais įtarimais. 
Jeigu tiesa, ką rašote, tai čia 
jau valdžios dalykas, o ne 
laikraštin dėti. B,et mes ma-

►«• 
įsteigė- 

Italų socialistų partiją, 1892.
—Caras Mikė Antrasis su sa

vo šeimyną išvežtas į Tąboląką, • . i

1917 • m ,, ' ‘ ‘' nome, kad tik pasakos^
—Anglų imperialistų armija!

Pačių Angliakasių Raštai iš Kovos Lauko. Draugai Mainieria i! Jūs Mokate Dirbti, Mokate 
Kovoti ir Savo Reikalus Aprašyti! Jūs Pareiga Visuomet Raši net Savo Dienraščiui “Laisvei”

KALNAKASIU PADĖTIS

Kiekvieną dieną maihie-Į numiršta,1 tas' daugiau 
rių: padėtis i eiha blogyn ir 
blogyn. Unija 'veik visai li
kosi sunaikinta. Maihieriiį 
nuoskriaudos niekur nėta 
rišamą; ką kompanijos no
ri, tą ir daro. Algos visur 
kapojamos, mainieriai .pasi
priešinti negali,, nes bosas 
yra valdonas ant unijos ir 
darbo. Jei tu unijai pasi
skundei, ,ant rytojaus tau 
bosas jau ir duoda pipirų, 
grąsina nuo darbo prašalin
ti ir dažnai prašalina. Tad 
dauguma mainierių, dantis 
sukandę, dirba kad ir už 
menkiausį atlyginimą. To-

jau 
negyvena ir jo gyvenimas 
pasibaigia su mirties dienai 
Jokio pomirtinio - gyvenimo 
hera ir negali būti. O kad 
nėra; tai mokslas jau senai 
įrodė. Tikėjimas yra Tur
čių ’ klasės įrankis laikyti 
tamsybėj darbininkus. Kuo 
tamsesni darbininkai, tuo 
lengviau išnaudok Taip .pat 
nuodina darbininkus tur
čių klasė ir per kitus savo 
institutus: mokyklas, spau
dą, judžius. Ten visokias 
nesąmones skiepina. • Kad 
greičiau atsikračius nuo iš
naudotojų klasės, darbinin-

kia mainierių baimė yra kai turi būtinai daugiau rū- 
viena iš blogiausių ir pavo
jingiausių darbininkų judė
jimui. Tai yra buržuaziniai 
nuodai, kuriuose darbinia

is antros 
mainierių

pintis klasine apšvięta. Ku
ris tik darbininkas daugiau 
klasiniai susipranta, tas vi
sur drąsiai kovoja prieš iš
naudotojus.

Norint mainieriams page-

eina į streiką, tai ten kuo- į padėtų už darbininkų fei- 
greičiausia pribūna unijos 
ponai ir deda visas pastan
gas, kad i sulaužius streiką. 
Ir tas jiems veik visur vyk
sta. Tai nereikia bjaures
nės anarchijos mainierių u- 
nijoj, Mainierįai jau pra
deda, nhatyti, bėt dar nega
nėtinai išsijudinę į kovą. 
Tad vikriau ruoškimės į ko
vą ir centralizuokime savo

kalus? Niekur. Komunis
tai visose darbininkų kovo
se būna pirmutiniai, nes jie 
patys yra darbininkai. O 
kunigai ir visi kiti biznierė- 
liai žiūri, kad tik savo kiše
nių pripildyti ir gražiai gy
venti. 1

E MANO DIENORASIO

Kuomet unijų viršininkai 
griauna mainierių uniją vi
su tempu, tai mainieriams 
būtinai reikia organizuoti 
savo spėkas į. Nacionalę 
Mainierių Uniją ar artimai 
prie jos rišti savo spėkas.

Mainierys.

Drauge darbininke, atsi
mink, kad rugpjūčio 25 d., 
Valley View Parke, Inker- 
man, Pa., įvyks tavo dienraš
čio ’‘Laisves” naudai piknikas!

Kaip aš atvažiavau iš Lietu
vos į Ameriką, tuoj apsigyve
nau, kietųjų .anglių apielinįėję 
—Šhepandoah, Pa. Praslin
kus kelioms dienoms, gavau 
darbą mainose. Pirmą dieną 
man nuėjus į. mainas, tiesiog 
pasidarė baisu. Kaip žmogus 
gali dirbti tokioj pekloj. Bet 
nieko neliko daryti. Mane 
tuoj pastatė ant “kėtėš” (kur 
leidžia žemyn žmones) ir aš 
nepajutau, kaip atsidūriau po 
žeme. Nulipus man nuo “kė
lės,” mano mainierys mane 
vedė į tą vietą, kur mes tu
rėjome dirbti. Pamačius tą 
vietą, aš dar labiau išsigan
dau, bet baimė greit pražuvo, 
kuomet padavė ševelą ir liepė 
mest anglius į karą.

Padirbus porą valandų, la
bai pavargau, o pažiūrėjus į 
darbą, tai jo nei žymės nebu
vo. Bet aš nepasidaviau, tą 
karą vargais negalais užbai
giau. Užbaigus apsidžiaugiau, 
kad daugiau nereiks lioduoti, 
bet apsirikau, tuoj atvarė ki
tą karą, kurį nors sunkiai, bet 
pripyliau. Pabaigus darbą, 
tamsiais urvais parėjau namo. 
Parėjus namo, valgis visai ne
rūpėjo, greičiau ėjau gult, nes 
miegas buvo už viską geriau
sia.

Ant rytojaus nuėjus į dar
bą, girdėjau iš visų pusių vien 
tįįį juoką ihr; pasįtyčįojiiįną iš 
manęs: “grįnorius” skambėjo 
mano ausyse lyg varpas. Man 
taip graudu pasidarė, jog dair- 
biųinkai draugai vieni kitų ne
atjaučia, bet juokiasi iš silpno 
ir vargšo. Bet aš į tai nekrei
piau jokios domės, nes gerai 
žinojau, jog nesu tas, kuo ma
nę laiko. Ir, nukreipęs mintis 
kiton pusėn, nuėjau prie savo 
darbo, prie kurio turėjau vėl 
prakaituoti. Nors mano jau
nystei tas darbas perdaug sun
kus ir pavojingas, bet, vargo 
verčiamas, turiu nekreipti do
mės į jaunystę, turėjau dirbti, 
nes esu našlaitis.

Bet dirbdamas visą laiką 
galvojau, kodėl didžiuma dar
bininkų nelaiko savo pusės, 
bet linksta daugiau prie ku
nigijos. Aš maniau, kad vi- 

i soj Shenandoah’rio apielinkėj

[Tankiai mes mątome pa
veikslus ir aprašymus laik
raščiuose ir judžjuose ro
dant visokius dykaduonius, 
kaip jie gyvena, kur važiuo
ja ir t. t.; taipgi mums ro
do beisbolininkus, kumšti
ninkus ir visokias lenkty-; 
nes. Ir jei kuriam iš tokių 
ponų atsitinka nelaimė, tai 
pilnus laikraščius pripildo, 
taipgi ir krutamuose pa
veiksluose per kejias savai
tes rodo. Na, o kaip varg
aus mainiefiūs užmuša kas- 
dieną, tai tik vietiniai laik
raščiai trumpai pažymi, tai 
ir viskas. Kada darbinin
kai paims galią,, tai pirmoj 
vietoj bus darbininkai, o pa
skui sportas ir kiti atsitiki
mai, bus aprašomi ir pa
veiksluose rodomi.
'' Portas Vitaitis(S. L. A. or
ganą j “Tėyynę’į i.

kai skandinami, 
pusės pasirodo 
bailumas,' bet ne toj vietoj, rinti būvį būtinai reikia 
Kiekvienas kalnakasis rizi
kuoja savo gyvybe kiekvie
ną. minutą. , Rytmetyj nuei
ną į darbą, bęt ‘nežino ūr 
grįš namo . sveika^,', įąr( įrie. 
Vienok, jis rizikuoja JsąVb 
gyvybe, kad ir už; kelius 
centus, o anglių viešpačiains 
uždirba desėtkus dolerių. 
Tai kodėl nepakelti balsą 
prieš anglių v i e š p a č iii s, 
prieš unijos griovikus? Juk 
daug svarbiau prarasti gy-< 
vybę ar likti sužeistu, negu 
kovoti prieš išnaudotojus. 
Tu, kovodamas už duonos 
didesnį šmotelį, dar nepra
rasi gyvybės, bet iškovosi 
geresnes darbo sąlygas ir 
■daugiau apsaugosi savo gy
vybę. Kuomet daugelis 
mainierių įpuolę į tą bijoji
mo pelkę, tad kompanijos ir 
naudojasi tuomi, dar dau
giau nukapodamas darbi
ninkams algas ir bloginda- 
mos darbo sąlygas. Jei tu 
nebijai rizikuoti gyvybe, tai 
kodėl gi bijoti kovoti už di
desnę algą.ir geresnes dar
bo sąlygas prieš Išnaudoto
jus?

Tam yra priežastis;! j 
^Turčių, klasė- pęr savo vi

sus institutus, piltas pilą dar
bininkams visokias nesąmo
nes. Bažnyčiose kunigai 
liepia darbininkams 5 nieko 
nesipriešinti prieš;. darbda
vius, klausyti bosų, pildyti 
visus jų įsakymus, nestrei
kuoti. O jei tik tu pasiprie
šinsi, tai mirtinai sugriešy- 
si. Paskui atsidursi praga
re. Tamsus darbininkas ir 
mano, kad ištikrųjų bus.ila-, 
bai blogai numirus, jei taip 
daug reikės pragare kentė
ti. Jis ant šios ašarų pakak 
nes taip sunkiai dirba, varg
sta, o mirus dar bus blo
giau. Na, tai ir nuspren
džia nieko nesakyti savo 
darbdaviai ir aukoja savo 
gyvastį išnaudotojams. Jei 
darbininkas nors valandėlę 
stapteltų ir pagalvotų, argi 
yra tokis gyvenimas, kaip

i

MAINIERIO MINTYSdaugiau ų*, drąsiau ,kovoti 
prieš išnaudotojus, prieš u-< 
nijoš griovikus, Lęwisą ir jo 
agentus,. Ir kartu organu 
zUptis į ĮSįacionalę Maiinier 
^h'.tJnijią,, kuri ,yrą pačių 
mĮinienų unija ir jų reika
lus gina. , . . s

Pažvelgkime, kokia padė
tis yra 7 ir: 9 Dištrikte. Dau
gelis kasyklų uždaryta ir 
tūkstančiai manierių nedir
ba po kelius mėnesius; kaip 
kur daugiau, kaip du metai 
laiko uždarytos kasyklos ir 
tūkstančiai mainierių išme
sti į bedarbių armiją. Dau
gelis jų, kaip sakiau, jau ba
dauja, neturi kuo • duonos 
nusipirkti. Unijų Ipkaluo- 
se klausimas pirmoj vietoj 
stovi—gauti pašelpą, bet 
kur ? Unijos viršininkai .ne
sirūpina, kad mainieriams 
gavus darbus ar kaip nors 
suteikus pašelpą. v Kompa
nijos irgi nesirūpina ir ne
sirūpins. Anglių viešpačiai 
elgiasi sutartinai >sū unijos 
viršininkais. ; Unijos dabar
tiniai viršininkai yrą kom
panijų agentai. Kompanijos 
vienur laiko po kelius mėne
sius uždarę kajsyjkląs, , kol 
mainieriai pradeda badauti. 
O kuomet išalkusių mainie
rių armija jau didelė ir die
na iš dienos maldaują dar
bo,. tai kompanija atidaro 
kasyklą ir duoda mąinie- 
riam tokį atlyginimą, kokį 
nori. Mainieriai, neturėda
mi unijos ir duonos, sutinka 
kad ir už menkiausį atlygi
nimą dirbti.

Kompanijos, apsidirbę vie
noj vietoj su darbininkais, 
nukapoję pasekmingai al
gas, eina prie "kitų kasyklų 
tuo pačiu keliu. Uždaro 
kasyklas n e a prubežiuotam 
laikui arba atvirai reikalau
ja, kad mainieriai dirbtų už 
nupigintą mokestį. Jei mai
nieriai atsikreipia prie uni- 
jos viršininko, kad reikia 
kovoti prieš algų kapojimą, 
tai ve 'kokį ' gahria i atsaky
mą:' “Džiaūgkis, darbą 
gauni.” O kur mainieriai iš-

Mūsų priešai—socialistai, 
tautihipkai, .klerikalai ir vi
si fašistųęj'ąnti eįementap 
per savo spaudą ir žodžiu 
neraūsdami meluoja ir vi-

prjvątišk;ą savo jlr .tyizp/erįų, 
fašistų organą.. Jis kiekvie
name “Tėvynės” numeryje 
svėpėlioja' prieš 'komunistus 
ir isteriškai rėkia, kad ko
munistai nori pasiimti 'Susi
vienijimą. ■ Ar ištikrųjų taip 
yra? O, ne! Jis tik durne
lio rolę lošia. Komunistų 
tikslas ir obalsis: visa galia 
■darbininkams! Darbininkai 
viską padaro, tai jie turi ir 
valdyti, ant visko būti vieš
pačiais. Gi Susivienijime 
priklauso 90 nuošimčių dar
bininkų, o komunistai moki
na darbininkus, kaip valdy
tis patiems, tai Vitaičio kin
kos dreba, kad tie 90 nuo
šimčių Susivienijime prigu-

saip šmeižia ■ komunistus, 
kad toki, šitoki ir- da kitokį. 
Ir sako, kad komunistams 
nerūpi darbininkų reikalai, 
bet tik jie nuduoda, kad 
darbininkų reikalus gina, o 
tikrenybėj žiūri tik savęs ir 
savo kišenių. Na, tai pa
žiūrėkime ar teisybę jie sa
ko.

Visi gerai žino tą tiesą, 
kad, ištikus nelaimei, tik 
gali dažinoti, kas yra tavo 
draugas. Taip yra ir su 
darbininkais. Tas darbinin
kų draugas, kuris stoja už 
darbininkus ir net savo gy
vastį į pavojų stato, kad gei
bėjas darbininkams; komu
nistai organizuoja darbinin
kus į unijas ir veda strei
kus, kad pagerinti darbinin
kų būvį. Už tai kapitalistų 
valdžia puola komunistus ir 
nenori prileisti, kad jie dąi> 
bininkamsi vadovautų. .Jie. 
gerai žino, kad komunistai 
nepasidudda k a p italistams 
ir kapitaJistų valdžiai. Kiek
vieną darbininkų geresnį 
organizatorių į kalėjimą 
grūda ir elektros kedėse žu
do. Dveji metai atgal Sac
co; ir Vanzettį nužudė; Pitt- 
stone, Pa., 
vadovus iš mašininių ka- 
nuolių sušaudė. Dabar Ga
stonia, N. C., 16 streiko va
dų nori elektra sudeginti už 
tai, kad tie žmonės gerai 
vadovavo streikieriams ir 
nepasidavė bosams ir jų pa
samdytiems galvažudžiams 
ir valdžiai. O ir mainų apie- 
linkėj daug sykių buvo areš
tuoti Minerich, Žaldokas, 
Gorman ir kiti. Na, o kur 
jūs matėte ar. girdėjo te j kad 
kokis lietuviškas kunigas 
ar pasipūtęs tautininkėlis 
atsistotų darbininkų prieša
kyj) j*W organizuotų,. ves
tų streikus ir net gyvastį

du mainierių

linčių darbininkų, vieną darbininkai tik kunigėlių klau- 
gražia dieną neišdumpuotu so- Bet kuomet susipažinau 
kur į‘balą visu biznierių, o su kelia,s gera s draugais, ku- 
sykiu ir Vitaitį is Susivieni- l £). ir į darbininkišką cho- 
jimo viršininkystės. Ot ko ra, tai čia atradau savo tik- 
Vitaičiai ir kiti toki ponai slo kelią. Ąžuolas.
bijo. Nėr dyvo. Yra ko ir

f A ' <r *-w - v e t

Aš mylėčiau matyti, kad 
Shenandoah išmestieji ir su
spenduoti iš Susivienijimo 
nariai daugiau rašytų mūsų 
laikraščiuose ir. demaskuotų 
Gegužius, Staniškius ir ki
tus fašistęlius. (. Priešo ne
pergalėsi, jeigu nebudėsi.

, Paežeriais.

Drauge darbininke, atsi
mink, kad rugpjūčio 25 d., 
Valley View Parke, Inker- 
man, Pa., įvyko tavo dienraš
čio “Laisves” naudai piknikas!

Kaunas.— Kareivinių ra
jone; Šarįčiuosę-ur Panemu
nėj rastos komunistinės pro
klamacijos: “Kareivių Žo
dis.’ , ■ •

DURYEA, PA.

Bedarbė siaučia visų smarku
mu. Pennsylvania kompanijos 
tik v ienos t mainos dirba. Dar
bininkai bėdavoja ir eina prie 
blogiausio nusižeminimo, kad 
tik gavus darbą.

Vienas katalikas darbininkas, 
neturėdamas darbo, pasiskolino 
$50 ir bosui davė, kad tik dar
bą gauti. Nespėjo nei savo 
penkdešimtinės atidirbti, ir tos 
mainos sustojo dirbę. Dabar 
vaikščioja be darbo ir keikia. O 
jei pavadini rašytis į Nacionalę 
Mainierių Uniją, tai nei nekal
ba. Dabar jau, ir užmokestis 
pas kontraktorius pradeda nu- 
mušinėti. No. 9, aštunto šafto, 
vietoj $6.60; dabar moka tik 
$5.35. O toliaus dar bus blo
giau. Yra tokių, ką už praei
tus metus taksų nėra užsimokė
ję, o jau ir už šiuos metus tuoj 
reikės’ mokėti. Valdžia • už tak
sus pąskutines stubelkas iš žmo
nių aiimš. Abelnai, darbinin
kams j jau Tiestai. Nei dievas 
nieko Uieg'elbsti katalikams, ku
rie .meldžiasi žėdną šėkmadie’nį.

Londonas.— Anglijos ka
pitalistinė. spauda užgiria 
Snowdeno nusistatymą Ha
gos konferencijoj del Youn- 
go plano pakeitimo ir, reika
lauja tvirtai

i Lįętuvos Kpmųnis-» j.e^ tilps .kituose; nes visų ne-' :
galėjorhe1 į specialį numerį su- kad: numirus/iji$ gaUtųtatt 

sakymą, kad nėra. Kas tik

Visiems majni^riąjns, ku^ių 
raštai hetelpa šiame numery-; užėmė Baku miestą, 11918;

V _ Įsikūrė r.iaftivnc IZnm
'Į Partiją^ Ipįą..
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PIRMIAUS IR DABAR
Angliakasių gyvenimas 

pastaruoju laiku galima sa
kyt nei šiokis, nei tokis, be
darbė pilnoj to žodžio pras
mėj. Ir šiandien kiekvienas 

’ angliakasys pasigenda tų 
senesniųjų praėjusių laikų, 
kame buvo dirbama kiekvie
ną dieną. Dauguma manė, 
kad tie “geri” laikai bus 
ant visados ir sakydavo, 
“Ką aš paisau, bile esu svei
kas, drūtas, dirbu kas dieną 
jkaip jautis, pinigų užtenka, 
gfdiu dar išsigerti. Ko man nijos, tai tas žmogus būtų 
daugiau reikia?” Progresy- priverstas per pačius ang- 
vis veikimas tiem žmonėm ■ liakasius neštis iš šios apie- 
atrodė niekis. Kam čia rei-i 
kia to bolševizmo — čia ir 
taip gerai gyventi,” saky.-j 
davo jie.

Bet štai po praėjusiam 
angliakasių streikui papūtė 
kitokis vėjas. Visoj anglių į 
industrijoj prasidėjo krizis 
ir tie žmonės, kurie gėrėjo
si, džiaugėsi tais “gerais 
laikais,” pasijuto, kad skau-į 
džiai save apgavo. “Netu-l 
riu darbo,” “negalima gauti 
darbas,” “nedirbu,” “kaip 
čia reikės nugyventi?” Šie 
sakiniai kartojasi kuone 
kiekvienoj angliakasio šei
mynoj.

Vieni keikia uniją, kam, 
girdi, unija leidžia kompani
joms vienas mainas uždary
ti ant neapribuoto laiko, o 
kitose mainose dirbama po 
2-3 dienas į savaitę, arba pil-! 
na laiką? Jeigu dirbti, tai 
visiems lygiai, po 1-2 dieni 
ar daugiaus, po kiek išpul
tų. Juk visi esame lygūs 
unijistai.

Kiti vėl argumentuoja, 
kad, būk tai anglies baronai 
rengiasi prie ateinančio an- 
^li.akasių streiko ir su šia; 
lįedarbe nori žmones (ang
liakasius) nubankrūtuoti, 
kad pastarieji negalėtų ilgai 
streikuoti ir pasiduotų nu- 
kapojimui mokesties.

Panašių argumentų šim- 
tai būtų galima surinkti. 
Tai pačių angliakasių išsi
reiškimai. Bet ar teisingai 
rišamas angliakasių bedar
bės klausimas panašiais išsi
reiškimais, čia jau kitas' 
dalykas, kurį aš čionai ne-i 
bandysiu aiškinti. Tiesa, i 
didžiuma angliakasių nesi
gilina į abelną darbininkų 
judėjimą. Yra tamsūs. Tą 
tai jau niekas negalėtų už
ginčyti. Kaip darbai ėjo vi- 
dutinai, kolei buvo galima 
taip sakant sudurti galą su 
galu ir da prieg tam išsiger
ti, tai go gi čia daugiau rei
kia? Tiems žmonėms bū
davo neužsimink, kad už- 

! sirašytų darbininkišką lai- 
■' kraštį ar kad prisidėtų prie 
( pažangiųjų mūsų organiza

cijų. Tas viskas tai tik niė- 
| kai; dalykai be vertės. Un

ited Mine Workers unija 
buvo labai gera, unijos vir
šininkai pagirti žmonės. Tū
li Lewisą vadindavo “mai-

, nibrių angelu.” Nors ištik- 
rųjų Lewisui ir kitiems uni
jos biurokratams angliaka
sių reikalai tiek apėjo pir- 
miaus, tiek apeina ir dabar. 
Skirtumas tik tame, kad 
anglių industrijoj ratai su-

i kosi kiekvieną diena, ir dau- 
’ guma tamsių žmonelių 

džiaugėsi gerbūviu, many
dami, kad daug kas priguli 
nuo unijos ir Lewiso.

Bet kas šiandien atsiti
ko? Šiandien eina angliaka
sių tarpe tam tikras bruz
dėjimas. Didžiumoj keikia
ma U. M. W. unija ir Jos 
viršininkai, kartu ir tas 
“mainierių angelas” Lewis. 
Plačiai kalbama apie naujų 
uniją, tai yra Nacionalę 
Mainierių Uniją. Kur ne 
kur jau ir lokalai susiorga
nizavo. Jeigu keletas metų 
atgal būtų kas nors užsimi
nęs apie tvėrimą naujos u-

linkės kaipo niekšas ir ang
liakasių reikalų pardavikas. 
Bet šiandien kaip tik prie
šingai. Tie atsilikę anglia
kasių sluogsniai jau kalba 
apie organizavimą naujos 
unijos. Senoji unija, girdi, 
yra kompanijų, o ne mūsų. 
Mes tik pinigus mokam ir 
mokam, o patys iš unijos jo
kios naudos neturim. Pagy
vensim tūlą laiką ir visi pa
matysim, kad Lewiso ir jo 
klapčiukų angliakasių tarpe 
neliks nei pėdsako. Nors iš 
lėto, mažais žingsniais, bet 
visgi prie to einama.

Dėdė Kalnietis.
Shenandoah, Pa.

NACIONALĘ MAINIERJŲ UNIJA
būt priduotas bendram 
kalo susirinkimui.

lo-

Wilkes-Barre, Pa Wilkes-Barre, Pa
Kietuosios anglies kasėjai, audėjai ir kitų industrijų 

darbininkai rengia

“LAISVES” NAUDAI

Kad senoji mainierių U. 
M. W. of A. unija virto ne 
mainierių, bet bosų įrankis, 
tai tą visi mainieriai žino.

Minkštų anglių kasėjai, su 
J. L. Lewis’o atskirų kont
raktų taktika, pralaimėjo 
ne tik streiką, bet ir • savo 
uniją.

Dabar, nepakęsdami sun
kios padėties minkštų ang
lių kasėjai organizuojasi į 
kovojančią Nacionalę Mai
nierių Uniją. Kadangi dau
gelis mainierių su sena uni
ja nusivylę, tai mano,, kad 
nebus geresnė ir kita unija, 
todėl aš čia paduodu kelis 
svarbesnius iš N. 'M. U., 
konstitucijos punktus, iš ko 
kiekvienas matys jos kovin-; 
gumą. . ;

Straipsnis 8, paragrafas mainierio šeimyna yra šau- 
9.—N. M. U. viršininkai ne-i "
gali jokių asesmentų uždėti i Shenandoah ir Minersville 
be pačių narių referendumo 
nubalsavimo.

mas $1.00, o U. M. W. of A. 
—$50.00. Par. 3. Mėnesi
nė mokestis 5.0c; per. 5, ku
rie nedirba arba nelaimėje 
gyveną, tie mokesčių nemo
ka. i

Jaunuolių skyriai turi būti 
prie kiekvieno lokalo, kad ! 
jie lavintųsi pažinti unijiz- 
mą, o užaugę, kad galėtų 
kitakalbius ir pavargusius 
tinkamoj vadovybėj ' pava
duoti. Moterų skyriai taip 
pat turi būti prie visų loka
lų, kad ir mainierių mote
rys galėtų ir mokėtų pagel
bėt mainieriams kovot.

žędžiu tariant, Naciona-1 
lėj Mainierių Unijoj visa1

Apielinkei

Nepamiršk dienraščio “Lai- 
| C^es” pikniko, kuris įvyks rug- 
* pjūčio 25 d., Valley View 

i Parke, Wilkes-Barre, Pa.

.J

PIKNIKĄ
ĮVYKS NEDALIOJE

25 Rugpjūčio-Aug
Piknikas atsibus puikiausioje šios apielinkės vietoje

vadinamoje

VALLEY VIEW DARŽE

1929

INKERMAN, PA.

DUOS PUIKIĄ PROGRAMĄ
Rengėjai užkvietė Philadelphijos Lyros Chorą, Bro
oklyn© Chorus ir garsųjį oktetą Ufa. Atvažiuos vi
sas- <fLaisvės” štabas ir pasakys svarbių prakalbų.

Dalyvaus darbininkų chorai iš: Brooklyno, Phila
delphijos, Shenandoahrio, Binghamton© ir Wilkes- 
Barre, Pa.

šiame piknike pasimatysime su draugais iš Brook
lyno, Philadelphijos, Binghamtono, Shenandoahrio, 
Scrantono, Wilkes-Barre ir visos plačiosios kietosios 
anglies apielinkės.

Rengėjai jau gavo nupiginimą bilietų iš geležinke
lių kompanijų važiuojantiems į “L.” pikniką iš 
Scrantono ir iš Wilkes-Barre, Pa. Jie mano gauti 
nupiginimą net iš Brooklyno ir Philadelphijos.
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Jusli Paveikslai
yra žingeidžiausia dovana del jūsų tolimai 
venančių draugų ir mylimų giminių, todėl 

vilkinant ateikit į

VENUS STUDIO
o mes padarysime jūsų paveikslus, 

; } kuriais kiekvienas gėrėsis.

A. P. SHUKIS
PHOTOGRAPHER

50 Public Square Wilkes-Barre, Pa.

Telephone: Wilkes-Barre, 4544

viršininkų algos neturi d IŠVAŽIAVIMAS 
vidutiniai j Rengia A. L. D. L. D. IX 
mainieriai' L. D. S. A. VI Apskričiai 

KETVERGE
Rugpjūčio (Aug.) 15, 1929 

LAKE SIDE GIRAITĖJ 
(Parke)

■didesnės, ; kaip 
kasdien dirbanti 
uždirba.

i

Str. 10, par. 3.—Viršinin
kai gali būt išrenkami dele-K 
gatais į konvencijas ir gali1 
turėt patariamą balsą, bet 
negali balsuoti. Gi pas Lew- 
isą didžiumoj apmokami 
viršininkai j konvencijas su
važiavę, įstatymus daro ne 
del mainierių, bet del savo 
naudos. Str. 11, par. 14. Vi- 

i sų narių 5 nuoš. specialės 
konvencijos pare ikalavuS,- 
ne ilgiau kaip į 60 dienų 
specialė konvencija turi būt 
sušąukta. • '• O senoj unijoj 

,nei reguliarūs konvencijos 
^nevisada laikomos, kad eili- 
1 niai nariai’ neturėtų progos 
savo viršininkų atskaitų pa
reikalauti. ■

Str. 12, par.- 10.—Kita
kalbiam nariam turi būt 
prieš balsavimą jų pačių 
kalboj įnešimo klausimas iš
aiškintas. Kitakalbiai na
riai gali turėt savo kalboj 
atskirus susirinkimus, dis- 
kusuoti ir tarti dalykus, bet 
galutinas balsavimas turi

Naujas Corona Su 
Standard Keyboard

Del Ofiso ir Namų Reikalų

2
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gy-
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Corona Four yra pirmutinė ofiso 
rašorąoji mašinėlė, .kuri yra por
table su standard keyboard; wide 
carriage, 12-|yard šęlf-reversing; 
ribbon; visi didelės mašinos pa
rankamai.' 1 ’ 1 '' • :

į ' j
Nepirkit inašomos mašinėlės tol,

kol pamatysit šią mašinėlę

$60.00 su Skrynia

HOLDREDGE TYPEWRITER 
COMPANY

56 West ^Market Street
Wilkes-Barre, Pa.

......................................................................................... .

o
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Lietuviška Sodės Dirbtuve
Mes darome sodę iš visokių fruitų (vaisių)—orendžių, citrinų, vyšnių 
ir kitokių fruitų. Pas mus galima gauti bile kada geriausią sodę ir 
pristatom ant pareikalavimo į piknikus, išvažiavimus, balius ir šiaip 
pramogas. Kas pabando mūsų minkštus gėrimus, tas visuomet jų 
reikalauja.

JUOZAS ŠURGALIS
473 E. SOUTH ST., WILKES-BARRE, PA. 

Telefonas: Wilkes-Barre, 2147

ir

Puslapis Trečias

CASTON ROPSEVICH

LIETUVIS GRABORIUS ■

NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

M. J. J. Urbszo, 
187 O ak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 
jų parsitraukia. 
Taip pat drg. S.

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

13 W. 3rd St., So. Boston, Mass. 
SOUTH BOSTON, MASS.
Tel., So. Boston 0304-W.

Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUŠ” vardo ir adreso.

“RYTOJUS”
Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

“RYTOJAUS” KAINA: 
Melams tik_^_$3; Pusei—.50

‘GERAI PATAIKOT

Bell Phone, Poplar 7545

A, F, STANKUS

MATTHEW P. BALLAS i
(BIELIAUSKAS) 

UNDERTAKER

hmhmmN

kiama už savo būvio page
rinimą kovoti.

Nei cento kompaničnai U. 
M. W. of A. unijai.

Visi mainieriai rašykitės 
į Nacionalę Mainierių Uni
ja!

Lai ■ gyvuoja Nacionalę 
Mainierių Unija!

Lai gyvuoja mainierių 
būvio pagerinimas!

Lai gyvuoja visų darbi
ninkų būvio pagerinimas!

• K. Arminas.

Jau I’rys Mteai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį

“RYTOJUS”
Jis pilnas žinių apie Argentinos ir 
visos Pietų Amerikos darbininkų 
gyvenimą; telpa daug gražių eilia- 
raščių ir beletristikos; iliustruotas 
ir ant gražios popieros spausdina
mas.
Kiekvienas Amerikos lietuvis dar
bininkas turi skaityti ir platinti 
“RYTOJŲ.” Tuomet jis susipa
žins su savo klasės brolių reika
lais tolimoj Pietų Amerikoj.

Baigęs Philadelphijos muzikos kon
servatoriją, duoda lekcijas ant smui- 
kos. Norintieji kad jūsų vaikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės į 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą. Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. lOtb St.. Camden. N. J.

Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
užlaikytojas Restorano po No. 961 

i Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad j mėnesj laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa
tinka kad jie malonus ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepia.”

Graborius-Undertaker
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių. _ Norintieji 
geriausio patarnavimo ir už žemą 
kainą, nuliūdimo valandoje šauki
tės pas mane. Pas mane galite 
gauti lotus ant visokių kapinių 
kuogeriausiose vietose ir už žemą 
kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

Programa bus įvairi.
L. Prūseika sakys prakalbą. 

Dainuos Lyros Choras 
iš Shenandoah’rio.

Todėl visi apielinkės lietuviai 
malonėkit dalyvauti šiame iš
važiavime; pasidalinsime min
timis ir pakvėpuosime tyru 

oru.
Nepamirškite, kad programa 
prasidės 4 valandą po pietų. 

Visus kviečia Rengėjai.MENDELOTai Tie švelnūs Cigarai, 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite Šiandien

Juos išdirba
STANLEY PAUL 

1035 Spring Garden St- 
Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos ciga
rus taipgi ir per paštą išsiunti- 
nęjame, kaipo užsakymus 
(orderius).

PER 200 METŲ
Virš du šimtmečiu/^ 17 D A QGold Medal Haarlem 
Oil buvo pripažinta VJT12/ IV /Y gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūsles bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medal Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

' cVI IMPRopį roved Gold Medal Haarlem Oil Capsules.
a? Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c, 

75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu- 
HAARLEM OIL 7^ _ x , ,,, « ... .tcsc Gold Medai vardo ir kitų neimk.

*•

I GRABORIUS
' ’a tarnauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 

manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį, Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street 

BROOKLYN, N. Y. (

John Naujokas
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų.

Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175—■ 
177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkyti ir sako, kad be jų 
biznyie negalima apsieiti!

Todėl, draugai darbininkai ir pro
gresyviai biznieriai, ne tik Brookly
ne, bet ir kituose miestuose—-visur 
reikalaukite: Restoranuose, Užeigose. 
Kliubuose. ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminėtais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, ir rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiamo 
ant pareikalavimo visur i kitus mies
tus biznieriams ir privatiškiems žmo
nėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 
lėšas apmokame.

Adresas:

Naujoku Cigaru Dirbėjai
267 Division Ave., Brooklyn. N. Y.

$1,000 Tik Už 60 Cent?
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokių 

stebūklingu žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei viduriu suge. 
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių no^s nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaištžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemati
nio, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjiino, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist- 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelia ir suteikia žmogui ramumą.

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsa 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuose 
miestuose.

M. ZUKAITIS
25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
' PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną Ir nedilio- 
mli nuo 9:80 iki 6 vai. po pietoj

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencom Bldg 

PUBLIC SQUARH 

WILKES-BARRE, PA.



LAISVE TrečiačL, Rugpjūčio 14, LPuslapis Ketvirtas
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FREELAND, PA.

A. Arbačauskas.

PORT CARBON, PA

WORCESTER, MASS.

DARBININKAI STOKITE

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašeipos kas savaitę

Keturį Skyriai Pomirtines
■i

i Įdomus Su Gražia Programa

PIKNIKAS
Rengia A. L. D. L. D. 11-ta Kuopa “Vilnies” Naudai

NEDĖLIOJĘ
Apsakymas Vertė J. BARKUS

| J. MILIAUSKAS
Šiurpus, negęstantis blizgėjimas, visą lai

i

0

PINIGUS I LIETUVAnF.

I
5.5050 uzuz

lias šviesai buvo plyšys duryse. Kamara 100 uz

92.75uz uz

materialiai pagelbėti savo giminėms ar P

| Į
i

y

3
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kad jis ne darbininkų 
o tik kapitalistų patai- 

O kaip šiandie, tai jau 
kapitalistas.

LIETUVIŠKA ( 
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

Darbininkai! Ruoškitės prie 

didžiulio pikniko, kuris įvyks 

rugpjūčio 25 d., Valley View 

Parke, Wilkes-Barre, Pa.

BROOKLYN, N.

Iš Rinkinio “Naujieji Amerikos Rašytojų Tvariniai.“ Leidinys “Biblioteka Krasnoi Nyvi.”

Greitai ir Pigiai Persiunčia

“LAISVE”

( Sėsėrys Pauliukoniūtės

Jan Vėl Galima Gaut Tas
Svarbias Knygas:

Patarimai Vyrams Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2

Patarimai Moterims Apie 
Lyties Dalykus Kaina $2

Geriausios lietuviškos knygos 
apie lytiško gyvenimo slaptybes. 
Parašytos D-ro W. J. Robinsono.
Knygos yra didelės, su paveiks
lais ir gražiai apdarytos.
Dabar perkantiems pridedame 
dovanų kėlės jdomias knygutes.

Reikalavimus adresuokit taip:
J. BARKUS (A)

Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y. . 5

626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.
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KODĖL REIKIA BUDAVOTINACIONALį 
MAINIERIŲ UNIJĄ

Pirmiaus nebuvo taip įmato
ma reikalingumas vienybės dar
bo organizacijų, kaip kad šian
die, nes tą įrodė ilgų metų grū- 
mimasis darbininkų su darbda
viais. Iki 1922 metų streikų, 
angliakasiai buvo pasiekę gana 
augštą spėką ir darbdaviams 
kartais prisieidavo skaitytis. 
Tačiaus, pirmesnieji vadai kar
tais panaudodavo tą spėką ir 
griežtai laikėsi darbininkų rei
kalavimų, kas privesdavo, nors 
dalinai, prie išiaimėjimų.

Mainų savininkai, manydami 
organizuotų mainierių spėką 
ir kad su ja nelengva lovf ti, 
griebėsi organizuotis į savo vie
nybę. Ir laikui bėgant kapita
listai visų industrijų susivienijo 
ir turi tik vieną visuotiną orga
nizaciją bendrai kovai prieš 
darbininkus.

Bet tuo patim laiku peržvelg-j 
kime kas pasidarė su angliaka
sių spėkomis, žinome kokia 
mainierių buvo galybė 1922 m. 
streike, kuomet buvo suvienytas 
frontas minkštųjų ir kietųjų ir 
sykiu streikavo virš 5 mėn. 
Nors tai buvo vasaros laiku 
(tarp bal. 1 ir rugs. 11), bet 
šalyje pasidarė toks trūkumas 
anglių, kad miestų įstaigos: 
šviesa, dirbtuvės sustojo. Net 
gelžkelių kiti traukiniai viduke- 
lyj pasiliko netekę kuro, žo
džiu, visa šalies pramonė baigė 
paralyžiuotis.

Tuo laiku prez. Hardingo val
džia iš piktumo nežinojo nė ko 
besigriebti. Grąsino unijos 
prez. Lewisui kalėjimu, žinoma, 
šis, turėdamas tokią spėką už 
savo pečių, nenusigąsta, neklau
so. Apsupa mainas kariuome
nė, paskelbia, pilną apsaugą 
tiems, kurie eis dirbti. Bet ir 
čia nieko negelbsti, mainieriai 
stovi kaip vienas. Tai buvo pa
skutinė priemonė, ką valdžia 
dar buvo tikėjusis. Ir kas liko 
daryti? Rodosi niekę, kaip tik 
išpildyti mainierių reikalavimai.
Bet kas tau! Dar rado vieną | vedama agitacija juos prašalin- 
priemonę, tai pardavystės prie- ti legaliu būdu ir pastatyti uni

ją į vėžes, kur vestų teisingą 
kovą už mainierių reikalus.

Bet vidujinei kovai vis aštrė
jant, lewisiniai toliaus nesileido, 
nesiskaitydami su jokiomis, tei
sėmis. Smurto keliu savo opo
nentus išbraukė lauk. Todėl ir

kietųjų sutartį. Bet ant skir
tingų metų. Taip kad streikai 
sykiu įvykti negalėtų. Tai aiš
kus ir bjauriausias darbininkų 
spėkų pardavimas. Darbinin
kų vienybės niekas nepajėgė su
laužyti, tai mainierių parsida
vęs vadas tą padarė.

Negana dar to. Jis ir toliau, 
užsisėdęs ant darbininkų spran
do, besąžiniškai juos plėšia ir 
tas pačias sulaužytas spėkas 
naikina. Su minkštųjų anglių 
kasyklų mainieriais jau apsidir
bo. Sutartys atskiros tarp jų 
pačių. Mokestis nukapota ir tt.

Kietųjų kasyklų mainierius 
laukia tas pats. Netolimoj at
eityj 5 metų sutartis baigiasi. 
O kad mokesčių kapojimai įbųs, 
•vargiai kas ginčys. Prasidės ta 
pati ’batalija kaip ir minkštosio
se kasyklose, nes Lewiso ;mašina 
prie to privedė ir ji to nori.

Kairieji progresyviai mainie
riai, matydami tą visą pragaiš
tingumą, pakęsti negalėjo. Jie 
visuomet ir visur priešinosi— 
konferencijose, konvencijose 
nurodydami, kad lewisine maši
na uniją veda ne progreso, bet 
regreso keliu. Jie pastatė klau
simą Lewisui, kodėl jisai 1922 
m. sudraskė vienybę tarp mink
štųjų ir kietųjų anglių industri
joj? Gal tai buvo prispirtas,) 
kad atsakė sekančiai: Mes esa
me kovotojai, bet sykiu turime 
būt ir mylėtojai šios šalies. To
kį streiką sykiu abiejų negalima 
leisti, nes tai gali prapuldyti 
šalį. Matote, tuomi atvirai pa
sirodė, 
vadas, 
kūnas, 
ir pats

Jeigu progresyvius negalėjo 
atmušti argumentais, tai panau
dojo fizinę spėką arba policisto 
buožę, vienok jiems vis ramy
bės nedavė ir uniją stengėsi tai
syti iš vidaus. O kad Lewjsas 
bei jo sekėjai jau buvo nepdtai- 

• soml, tai buvo daroma planai,

monę. Pasišaukia Lewisa į 
Washingtona; slaptai pasikalba. 
Sugrįžta į Pittsburghą ir tuo- 
jaus pasirašo sutartį, paleidžia 
minkštųjų anglių kasyklas 
dirbt, kietųjų palieka. J 2-3 
dienas New Yorke pasirašo ir

pačios unijos taisymas pasidarė 
negalimu. Ir ’kas gi tuomet li
ko daugiau < daryti, kaip tik 
tverti naują uniją, kuri pastotų 
kelią tolimesnei lewisinei disor- 
ganizacijai. Taip ir padaryta. 
Išdirbta planai, sušaukta dele
gatai ir visos anglių industrijos 
į Pittsburgh’o konvenciją rug
sėjo mėn. 1928 m., kur buvo 
suvažiavę apie 200 delegatų ir 
sutverta Nacionalė Mainierių 
Unija, kuriai padėta pilno ko
vingumo pagrindas.

Šios unijos užduotis—viską 
daryti, kad atgavus darbinin
kų organizatyves spėkas, ku
rias jie turėjo ir kurias lewi
sine mašina išdraskė. Organi
zuot neorganizuotus, traukt 
spėkas į krūvą, daryt vieną 
frontą ir kartu, ne dalinančiai, 
kovoti už darbininkams pri- I 
klausančias žmoniškas teises. | 
Taipgi ji vienysis ir su kitų in
dustrijų kovingomis organiza
cijomis, kad viena kitą remti 
ar, reikalui esant, stoti bend
ru frontu visiems. Ir tiktai 
tokiu būdu darbininkai lai
mės.

Todėl, darbininkai mainie
riai, be atidėliojimo stokime 
į Nacionalę Mainierių Uniją, 
tverkime jos lokalus ir kalbin
kime kitus tai daryti. Juk pa
tys aiškiai matote, kad U. M. 
W. of A. jau nėra darbininkų 
unija, jau iš jos liko tik darb
davių liogeris. 
kus, 
giją, 
lykas. 
kestis 
naują 
jos mokestys. 
žinoti, kad taip stovėti ir lauk
ti, kol Lewiso pragaištinga 
mašina pati grius, negalima. 
Bet dedantis prie N. M. U., su i 
50c mėnesinės, darysime fi-1 
nansinę spėką, kuriai bus iš
siuntinėta keli organizatoriai- 
kalbėtojai po kietųjų anglių 
distriktus ir bus galima daryti 
plati agitacija ir, kuo veikiau
sia, nuversti tą nelemtą lewi- 
sinį režimą. '

Kitiems išrodo, kad sunku 
ir pęgalijna jį nuversti. Gįrdų 
taip nuo senai JsigąĮėj.ęs; !
palaiko tą pusę; šnipai visur 
veikia; už išsireiškimą prieš 
grasina išmetimu iš darbo. Tas 
tiesa. Bet veik visi eiliniai 
mainieriai nepatenkinti, visi 
tuom piktinasi, visų neapykan
ta didėją. Tą visi matome. 
Reiškia, jie, prie geros progos, 
stos už prašalinimą to, ir tuo
mi Lewiso galingumas pra-

puls. Reikia tik pavaryti agi
taciją, sukeliant mainierius.

Tik pagalvokim, ar yra nors 
kokia kita išeitis mainieriams 
pasiliuosuoti iš dabartinės pa
dėties ir pagerinti būvį? Ne. 
Dar nei vienas nenurodė, nes 
nėra kitos, kaip tik šita kovin
goji unija, į kurią mes jus šau
kiame. Todėl stokime į ją! į 
Stokime į eiles tikrųjų kovoto
jų ! Budavokime vienybės spė
ką, su kuria tik ir bus galima 
pasiliuosuoti nuo leAvisinės re
akcijos ir kapitalizmo vergi
jos.

Norint informacijų reikale 
National Miners Union, reikia 
kreiptis centro sekretoriaus 
antrašu: Pat Toohey, 119 Fed
eral St., Room 410, N. S. Pitts
burgh, Pa.

i

ną užlipę radome M. Merie jau 
negyvą. Lavonas nedaug tebu
vo sumuštas, tik labai veidas iš
tinęs. Matomai labai sunkią 
troškančią mirtį turėjo...

Tai ką mainierys, sunkiai 
dirbdamas, uždirba.

K. Arminas.

O be unijos li- 
reiškia darbininkų ver- 
žinoma, tai keblus da- 

Lewisine mašina mo- 
atima priverstinai. Į 
uniją stoti, reiškia dve- 

Bet čia reikia

čionais yra South Penn Col
liery 1 maina pagarsėjusi 
“streight pitch”—tiesaus kulno 
maina. Jos anglis tarp akme
nų stovi; jos skylėse mainieriai 
dirba, kaip kaminuose. Tuomi 
labai pavojinga joje anglį kirs
ti. Daugelis nelaimingų anglia
kasių joje jau žuvo. Pastaruo
ju laiku vieną men. anglis už
mušė Kazį Mickų, lietuvį, iš 
Minersville, Pa. Kitą mėnesį 
akmuo užmušė tūlą Scope, ame
rikoną, iš Newellen, Pa. Trečią 
mėnesį gaze užtroško Mike 
Merie, italas, iš Palo Altp-Potts- 
ville, Pa. Pastarąjį man prisi
ėjo gelbęti.

Mike Merie su J. Mockaičiu 
dirbo “pillar hole,” stengėsi 
juodu “pereiti” per antrą 

, “heading’ą,” 'kurio viršuj bu- 
I vusi liuosa anglis pasileido sta
čiai ant jų. t Mockaitis sužeis
tas paspėjo įšokti į “manway,’ 
o Męrie pusiau anglis apgriuvo. 
Anglis begriūdama, oro skyles 
užkimšo, tuomi gazas užėjęs 
mainierį užtroškino. Pakol apie 
šimtas tonų liuosų anglių tapo 
išliodųota ir gaząs išvarytas, aš 
su K.' $pudžiu, 120 pėdų į kal- 

I i P. ‘ • i

Darbininkų Draugas

Užėjau pas “Laisvės” skai
tytoją drg. K. Lakitską, kuris 
laiko valgomų daiktų krautu
vę. Apsimainius pasisveikini
mo žodžiais, tuoj drg. Lakits- 
kas užvedė kalbą apie darbi
ninkų kovas visoj šalyj, apie 
sunkią padėtį darbininkiškų 
laikraščių. Draugas Lakits- 
kas skaito “Laisvę” ir “Daily 
Worker” ir atydžiai seka vi
są darbininkų judėjimą. Nuo
širdžiai pasikalbėjus, rengiau
si atsisveikinti.

“Palauk truputėlį,” sako 
drg. Lakitskas, “aš dabar ‘bi- 
zi’.” Krautuvė pilna žmonių.

Aprūpinęs kostumerius, išima 
$6 ir sako: “$2 Gastonijos 
streikieriams, $2 ‘Daily Wor- 
keriui,’ $1.50 ‘Laisvei’ ir 50ė 
pasveikinimas Darbininkų Ka
lendoriui, ‘Laisvės’ 10 metų 
sukaktuvių nuo pradėjimo eiti 
dienraščiu.” Nors jo paties 
būklė sunki šiais nedarbo lai
kais, bet, atjausdamas darbi
ninkų vargus, įvertindamas jų 
kovų svarbą, aukoja iš pasku
tinės. Kad tai daug tokių ge
raširdžių žmonių būtų.

S. V. Ramutis.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius į tpjmpiausį laiką. 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas ‘ mokslo kursas 125. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $į0. Pamokoj dienomis ir 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 rytb iki 9 vai. vaka
ro. Nedėldieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y.

Norėdami tinkamai apsirengti, 
žinokite kad

H. STANKAUS KRAUTUVĖJ 

90 Millbury Street 

Worcester, Mass.
gražių papuošalų vyrams,yra _ 

moterims ir vaikams—viršuti
nių ir apatinių, įvairaus pasi
rinkimo ; puikiausių šilkinių, 
vilnonių ir lininių drabužių čia 
rasite sau patinkamų ir už ga
na žemą kainą; kaklaraiščių, 
pančiakų, marškinių ir kitko 
čia pirksite nepermokėdami 
nei vieno cento. Ypatingai 
gražaus stako turime del 
vaikų. Mergaitėm Ijupelių ir 
įvairių smulkesnių drabužiukų.

Gerai jsitėmykit antrašą:

Į AUGŠČIAUSIĄ PRIEGLAUDĄ 
LIETUVIU AMERIKOJE

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Į šią.Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo 18 iki 50 metų amžiaus.90 MILLBURY STREET

; Worcester, Mass.;

? •»--------F-r-O’-----------------•■ti------------------------------------------------------------------------------------ !
/ __ _ -’J ‘ -L' ..... • ; fi; • c.

S •
S Worcester, Mass.
1 . ,---- -

Worcester, Mass. | Pirmame skyriuje $150, Antrame - $30(£ 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

Visur organizuokite kuopas A. P. L. A. ir kalbin
kite lietuvius rašytis į jau gyvuojančias kuopas. 
Už prikalbinimą naujo nario duodama 50c dovanų.

KALINYS No. 14,208
Parašė W. MORROW

(Tąsa)
“Vyresnysis sargas pasisuko į vieną pa- ’degusis kalinio akyse, užgeso; jis nulei- 

valdinių sargų ir įsakė pranešti direktoriui.!. 0 ^.a Y.^’lr zvlfeJs su nusiminimu įsmigo 
Pastarasis atėjo; vyresnysis pasakė jam, d g1 indis.
jog aš neteisėtai stengiausi antru kartu; “Tęskite toliau,” pratarė pirmininkaš. 
gauti savo priedinį mokesnį ir jog aš užsi-1 “Jie nuvedė mane į karcerą, tamsta.-.- 
spyrusiai neklausiau, kuomet man buvo pa- Jūs matėte karcerą?”
liepta stotis į gavusiųjų eiles. Direktorius; “Gal būti; bet jūs galite papasakoti 
pasakė man: ‘Gana! Stokite į eiles.’ Aš mums apįe jį.”
atsisakiau. Aš pareiškiau, jog nei nesva- 1 šalta ir pastovi ugnis vėl užsižiebė nu
jojau ką nors gaut antru kartu, bet jog aš smerktojo akyse, kuomet jis vėl pakėlė jas 
negavau man priklausančio atlyginimo, ir į pirmininką.
jog aš čia pasiliksiu, nors man reikėtų savo . ltxr " . . x , . . . r v .
gyvastimi už tai užmokėti, bet nedaleisių Karceras paskirstytas į keletą mažų ka- 
save apvogti. Jis paklausė vyresniojo, ar marai£ių. 1 a, 1 kūną patalpino. mane, bu- 
nebuvo čia kokios klaidos; tas ■pažiūrėjo į y° jnaz daug penkių pėdų pločio ir astuonių 
savo užrašus ir pasakė, jog jokios klaidos dg10- . Sienos ir lubos buvo geležines, grm- 
nėra. Jis pasakė, jog matė, kaip aš gavau SĮY8 kietakmemo (granito). Vienatims ke- 
savo tabaką ir nuėjau į kitas diles, bdt me- dus šviesai buvo plysys duryse. Kamara 
patėmijo, kaip aš sugrįžau atgal. dDirek- .buvo visiškai tuščia, bet manydavę apklo- 
torius nepaklausinėjo nei vieno ikalinių, o (d^4 mane pasodino ant asakinės duonos ir 
vien tik įsakė man grįžti savo vieton. Aš Ya?dens. Mano dalį maisto atnešdavo kas 
pasakiau, Jog greičiau numirsiu, jog aš no-, dvidešimts keturios valandos, ir visuomet 
riu gauti tą, kas man priklauso -ir nieko i naktmus, idant nepasirodytų dienos sviesa. 
daugiau; aš prašiau jį paklausinėti kitų.

((-- - . . ------- ... 1AKo: ‘Gana!’ Jis įsake nuvesti1 
mano draugus į kameras, o mane paliko | 
stovėti toje pačioje vietoje. Paskui jis įsa- ’ 
kė dviem sargam nuvesti taipgi ir mane. 
Jie priėjo, idant mane paimti; aš atsikra
čiau nuo jų taip lengvai, kaip jeigu jie bū
tų'buvę vaikais. Atsirado kiti, ir vienas:jtj 
uždavė man lazda per galvą; aš pavirtąu.- 
Ir* tuomet, tamsta,” čia kalinio balsas virto 

■įsnįbždėjimu, “ir tuomet jis ‘ įsakė nuvest 
iiiarie į karcerą.”;

“Antrą vakarą—nedėldienį—direktorius 
atėjo kartu su sargu ir paklausė mane, 

j kaip aš jaučiuosiu. Aš pasakiau, jog gerai. 
|Jis man pasakė: ‘Ar norite gerai elgtis ir 
grįžti rytoj į darbą?’ Aš atsakiau: ’‘Ne,, 
pone; aš negrįšiu į darbą, kol negausiu tą, 
kas man priklauso.’ Jis patraukė pečiais: 
‘Labai gerai,’tarė direktorius. ‘Gal jūsper- 
keisite Savo mintis po to, kai pabūsite 'čio
nai savaitę'.’ • , < • < •

“Jie pralaikė mane ten savaitę.
(Tąsa* bus) ,

NAUJA CENTRO VALDYBA
VIETĄ 1-mą DIENĄ LIEPOS

UŽĖMĖ SAVO 
(JULY), 1929

18 d. Rugpjūčio-Aug., 1929
L. S. D. OLYMPIA PARKE

Su pradžia Liepos visais A. P. L. A. reikalais 
kreipkitės į naują Centro Sekretorių:

Pradžia 1-mą vai. dieną

i Dainuos seserys Pauliukoniūtės ir Aido Choras iš Ilud- 
I son, . Mass. ' Bus ir kitokių įvairumų. Tat kviečiame vi- 
1 sus vietos ir apielinkes lietuvius atsilankyti. Smagiai 
g . pasilinksminsite ir sykiu paremsite dienraštį “Vilnį.”

Kviečia Rengėjai.

200
300
400

Litų 
Litų 
Litų 
Litų
Litų

UZ 
už 
už

10.75
21.00
31.25
41.50

1000 Litų

500
600
700
800
900

už 103.00

Litų
Litų
Litų
Litų
Litų

51.75
62.00

UZ
uz

72.25
82.50

• Norėdami
draugams vargstantiems Lietuvoje, norėdami pasiųs
ti jiems kiek litų, greitai ir už žemą kainą galite pa
siųsti per

46 TEN EYCK STREET
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SHENANDOAH, PA WILKES-BARRE, PA

I tai mes turime teisę jus trauk- pikniką, kad suiinkt daugiau pi- 
. . . t i — .i* nirm 11 r/ 11 i»i 11 r\c? no vnni inniinn

rrv

Nežiūrint, kad Lakeside j (tą pačią dieną, kaip

mainieriai - eina prip

Į

. Šešių Chorų Dainos ir Žaislai

lt

įvyko 
su pa
su -pa-

kainoa.
sekančiu adresu:

GIEDRA AR LIETUS—PIKNIKAS BUS

ape- 
būtų 
Tai- 
ape- 
būtų

Brooklyn, N. Y.
Grove St. x

644 Drigga Avenue,
Ridgewoodo Skyrių®: 258

Jis nurodė, 
jo agentai 
uniją. Jo 
patiko. Mi-

nigų, už kuriuos parapijonam 
virvę galėtų užnert ant kaklo. 
Taigi, parapijonai, 15 d. rug
pjūčio ALDLD. turės pikniką

reikia neleisti save bausti 
teisingai taikdariamsj

M. ž.

Vietos kapitalistinė spauda 
kaip aprašo prakalbas; 

*‘A> Mineričh’taus akys buvo

PRADŽIA 10 VAL. RYTE

■

I
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Mainieriai Kyla Prieš Viršininkus
TAMAQUA, Pa.—Iki šiol I linksmos ir pilnos žavėjimo, 

buvo manoma, kad kietųjų | Rodėsi, kad jis gali į kelias 
anglių mainieriai dar ilgai 
snūduriuos apsileidimo miege. 
Bet taip jau nėra. Veik vi
suose kampuose subruzdo ko
voti prieš unijos išdavikus, 
prieš unijos griovimą, prieš 
bloginimą darbo sąlygų. Mai- ■ 
nieriai jau mato, kad unija, | 
jų kovos įrankis, išslydus iš 
jų rankų į priešo rankas. Kad 
atėmus iš priešo kovos. įran- . 
kį, reikia turėti kitą, daug 
tvirtesnį, tai yra, reikia būti 
mainieriams gerai organizuo
tiems.

Kuomet kompanijos ir J. L. , 
Lewiso agentai deda visas pa- j 
stangas, kad mainierių unija) Unijos viršininkai deda pa
būtų sudaužyta į šipulius, kaip stangas,kad K. Miskevičių is- 
padarė minkštųjų anglių in-1.metus iš unijos. Tas ne nau- 
dustrijoj, tai mainieriai išnau-Hiena. Lewisas išmetė iš mai- 

i nierių unijos ne desėtkus, bet 
tūkstančius igeriausių kovoto
jų. Bet mainieriai neleis iš
mesti K. Miskevičių iš unijos. 
Tai yra puikus K. Miskevi- 
čiaus žygis, kuomet jis prade-1 
da vesti kovą prieš išdavikus,' 
unijos griovikus.

Liepos 22 d. padaviau 
liaciją, kad A. Minerich 
paliuosuotas po užstatu, 
kodarys atsisako priimti 
liaciją, reikalauja, kad 
užmokėta bausmė ir visos iš- į 
laidos. Dar gąsdina mane | 
areštuosiąs, jei nesiskubinsiu 
išeiti iš jo. ofiso. Matydamas, 
kąd nieko negalima nuveikti, 
turėjau išeiti. Nors kiekvie
nas apkaltintas ir. nubaustas

minutas patraukti savo pusėn 
mainierius.” Kuomet Kelley 
nedavė kalbėti ir dar išprovo
kavo, mainieriucse kilo didelis 
pasipiktinimas. čia daugelis 
mainierių pamatė, kaip nuo 
jų slepiama teisybė. Ypatin- 

' gai tie, kurie dalyvavo vaka
rykščiame mitinge ir girdėjo, 
kaip jis kalba ir ką kalba.\

Drg. : K. Miskęvičius dar 
jaunas veikėjas, jaunas mai- 
nicrys, bet 'jis energingai ve
da kovą prieš unijos yiršinili
kus, mainierių reikalų išdavi
kus. Tad į trumpą laiką gavo 
didelį mainierių prijautimą. 
Unijos viršininkai deda

vadinamu "summer i 
tion.” turi teisę paduoti apelia
ciją į penkias dienas. Pasi
rodė, kad taikdarys yra užsi
spyrėlis ir nepažįsta teisių. i

Advokatas Knittle kitą die
ną paduoda notą 30 dienų 
(?—Red.), jei jis nepaliuo- 
suoja po užstatu, tai mes jį’ 
traukiam į atsakomybę už lai- ! 
kymą žmogaus neteisėtai ir be I 
jokio prasikaltimo. Įteikiau ! 
jam notą ir vėl reikalauju, | 
kad paliuosuotų po kaucija ar 
visai. Bet užsispyrusiai laiko
si. Fisheris. Advokatas Knit
tle paduoda valstijos advoka
tui reikalavimą, kad A. Mine- 
rich būtų paliuosuotas, nes ki
taip Fisheris bus traukiamasi 
atsakomybėn.

convic-’ir daug daugiau kaštuoja už-'kunigų Lakewood). Jūsų visų 
• simoketi advokatams, bet jau'pareiga ateit į Lakesidę. Mes 

turėsim draugą Prūseiką, kuris 
daug naujo mums pasakys.

Parapijom}, Draugas.

JUOZAS

Puslapis Penktas

KAVALIAUSKAS

jo turi organizuotis ir jie or
ganizuojasi į Nacionalę Mai
nierių Uniją.

Liepos 20 dieną buvo su
rengtos prakalbos Nacionalės 
Mainierių Unijos. -Kalbėjo or
ganizatorius A. Minerich, 
žmonių susirinko gana daug 
prie svetainės. Policijos vir
šininkas neleido čia laikyti su
sirinkimo, bet liepė eiti už 
miesto rubežiaus. Visa minia 
nudemonstravo. Drg. Mine- 
rich gana ilgai kalbėjo apie 
maiųierių padėtį, 
kaip Lewisas ir 
griauna mainierių 
kalba mainieriams
nerich kalbėjo daugiau kaip 
dvi valandas, bet mainieriai 
sako, kad jis dar trumpai'kal
bėjęs.

Kadangi toj apielinkėj buvo 
streikas, kaip viršininkai sako, 
“vakacija,” tai mainieriai iš 
Coal Dale, Pa., reikalavo, kad 
Minerich dalyvautų liepos 
dieną jų susirinkime, ką 
ir sutiko.

Provbkacija ir Kerštas
viršininkai, matyda-

21

Ketvirtadienį valstijos ad
vokatas duoda įsakymą Fish- 
eriui, kad jis 
paliuosuotų 
si p rašytų 
jam gręsia 
ne tik kad 
Minerich’ių, 
kad duočiau jam užtikrinimą, j 
jog mes jo netrauksim atsa- ■ 
komybėn. Taipgi jis jau buvo 
toks geras, kaip lapė, ir mal-j 
daute maldavo kelius kartus, ; 
kad tik mes jį netrauktum at
sakomybėn. Duoda pavelini- 
mą laikyti visokius susirinki
mus ir tt. Jei turėjai teisę nu
bausti neprasikaltusį žmogų ir 
laikyti kelias dienas įkalintą,

kuo greičiausia 
Minerich’ių iv at- 

apkaltintąjį, nes 
pavojus. Šį kartą 
jis paliuosuoja A.

bet reikalauja,

ti atsakomybėn, atsakiau.
Šj punktą priminiau del to, 

kad daugelį, darbininkų nu
baudžia taikdariai ir be jokio 
prasikaltimo.

j Aido Choro piknikas 
nedėlioj, rugpjūčio 4 d., 
sėkmėm. Dėlto sakau, 
sėkmėm, kad čia dirba tik porą 

, dienų į savaitę ir žmonės labai 
suvargę. Bet visgi žmonės at
jautė ir sudarė daug publikos. 
Nors diena buvo labai vėsi, vis
gi pelno liks virš $50. Butfo 
svečių iš Scrantono ir Shenan
doah.

Programa prasidėjo 5 vai. 
popiet. Bet negalėjo visą pro
gramą išpildyt, nes buvo labai 
vejas tą dieną ir buvo beveik 
negalima dainuoti. Tad choras 
tik sudainavo keletą dainelių, 
nęrs buvo prisirengęs prie pro
gramos.

Dėlto choro komitetas ačiuo- 
. i ja visiems draugams, kurie atsi- 

Jie supranta, kad tie Įail]<č
Taipgi Aido Choras rengiasi 

prie operetės “Kova už Idė
jas,” ir jau pradėjo mokintis, 
ir paskyrė vakarą 27 d. lapkri
čio (November). Tad komite- 
|tas prašo, kad kitos draugijos 
iš apielinkės nerengtų nieko tą 
vakarą, nes visiems bus proga 
pamatyti gerą operetę.

Korespondentė
D. Z danių,tė.

Parapijonų Kovu su Kunigais
Kaip jau pirmiau minėjau 

parapijonai eina į teismą. Past 
samdė advokatą ir rodos 
darbą varo pirmyn. Bet man,1 
broliai parapijonai, dalykas at
rodo ne labai aiškiai. Vertėtų, 
kad komitetas neslėptų nieko 
nuo paprastų narių. Ištikro, iš 
šono žiūrint labai širdį skaudą, < 

į kada matai darbininkų parapi- 
jjonų sunkiai uždirbtais centais 
j išstatytą bažnyčią, kleboniją; 
nori kunigai su suklaidintų ku
nigų pasekėjais ųžvaldyt.

Draugai parapijonaij čia rei
kia rimtai pagalvot, nes matyt, 
kad jau ir ciaąųgusięm atėjo 
geroji mintis i galvą: jie irgi 

įstoja į komitetą ir pradėjo va- 
idovaut. 
namai, ta bažnyčia yra išstaty-1 
ta jų tėvų sunkiai uždirbtais 

'centais. O šiandien atsibalado-, > 
ijęs iš Kauno koks tei Šmulkštys • 
nori su kirviais apginkluotos 

j armijos pagelba viską ųžvaldyt. 
;Aš dar turiu ką pasakyt: 15 
'rugpjūčio Lakewood Parke tie 
patys kirviniai turės surengę

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZA M UOTO J AS

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI}
Keystone------- ------------Main 9669
Bell Oregon 5136

Tel.! Greenpoint 86S2

K. M.S
LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI

Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus. Nau
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną biznĮ.

• Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.
Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 

atliekame greit ir tinkamai.
v Tarkitės su mumis del

Ypatiškai ar laiškais kreipkitės
K. M. S.
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SKAITYKIT IR
PLATINKIT “LAISVĘ DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA

Lietuvių Darbininkų Connecticut Valstijos Antra Metine

Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, bet ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius
Ilrlinin’c PnurJorc (Miltelius nuo šalčio) jokių Kalčių ne- UI Udn M UOiU i owdtrs bij0# Už 76c už baksą apsiginkluok 

nuo savo amžino priešo 1

Ilrllfl f H Y Tahc ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolė prie! UIUU laud kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuria žmogui pagamina daug 'rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ, HOMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

F. URBONAS
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i>Unijos 
mi, kad iš po jų kojų slysta 
unija ir 
N. M. U., siuto iš piktumo.

Liepos 21 d. susirinko mair 
nierių virš 5,000 ant “basę-, 
ballT pįeciaus, Coal Dale. Ati
daro mitingą ir kalba subdįs
trik to 1, distrikto 7 pirminin
kas Thomas Kelley. Jis sako, 
kad mainieriams dabar yra 
“vakacijos” ir jei vieni mai
nieriai turi vakaciją, tai ir ki
ti privalo turėti. Jis kryžia- 
vojasi ir statosi dideliu vyru, 
mainierių geru prietelium. O 
kurie nenori priimti tos jo 
skelbiamos “vakacijos,” tai jis; 
atjosiąs ant balto arklio ir vi- 1 
sus priversiąs būti ant “vaka-1 
cijos.” Skelbia obalsį: Vieny-! 
bėj—galybė; visi iš vieno lai- ■ 
mėsim, pavieniai pralošim. 
Tai puikus obalsis. Bet tini-' 
jos viršininkai to nevartoja. J. 
L. Lewisas sulaužė mainierių 
uniją į šmotelius ir padarė 
skirtingus kontraktus ne tik 
kietųjų anglių nuo minkštųjų, 
bet ir atskirais distriktais ir 
kasyklomis. .

Kalba visa eilė mulkintojų. 
Mainieriai nerimauja. Baigus 
mitingą, jau pradėjo skirsty
tis. Bet vėl Thomas Kelley 
šaukia visus prie tvarkos ir 
rėkia, kad čia randasi raudo
nieji, kųęie griauna mąiąierių 
uniją. Maihierių akys' -buvo 
atkreiptos, katy per vieni tie 
raudonieji Kurie buvo vąkaT 
rykščiosę prakalbose^ tiej, žį-;. 
nojo, Kazimieras: Miskevičiuš 
buvo užsivilkęs labai skaisčiai 
raudonu svederiu, tai Lewiso 
agentai ir puolė prie jo, kaip 
musės prie medaus. Mineričh 

< pasirodo ant pagrindų. Mai
nieriai reikalauja, kad duotų 
jam kalbėti. Viršininkai ne- i 
duoda ir kelia didžiausį trinks- i 
mą. Lewiso agentai rėkia: 
Parkarti juos, užmušti! Pats 
Kelley nustumia Minerich’ių 
nuo pagrindų ir kartu arės- | 
tu o j a. Pirmadienį Kelley pri- g 
duoda kaltinimą betvarkės kė- iv 
lime, žinoma, kuomet policija Į r. 
ir miestelio viršininkai eina įt 
kartu su unijos viršininkais, 
tai taikos teisėjas Fisher nu
baudžia Minerich’ių $5 ir kaš
tus, kurių kartu susidarė $18.- 
30. Atsisakius mokėti, likosi 
nugabentas į Pottsvillės kalė-

RUOŠIAMA ANT NEDĖLIOS t

151

RENGI  Ai 
DARBININKIŠKI

CHORAI'

LINDEN PARKE
UNION CITY

CONN.
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Metropolitan Avenue
Brooklyn, N. Y.

TELEPHONE
GREENPOINT 1411

6102 Grand Avenue 
jMąspeth, L. L, N. Y.

Kampu Clermont Avenue 
TELEPHONE I JUNIPER 87»«

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.

____________________  ORDER BLANK ____________________
Siųsdami pinigui su «avo adresu, užrafiykite: ;

AI, žemiau pa»ir«6ę«, iiunčin jum» VJEN4 DOLERI, už kurj malonėkit man 
priaiųiti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, au viaaia nurodymai, 
kaip vartoti.
Vardai ----- -----.—------- - -----------------------------

Na. ___ St or Av«.

Miestai State.
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Dainuos geriausia išlavintas AIDO CHORAS iš Wor
cester, Mass., po vadovyste talentingos chorvedės M. 
Jablonskiūtes-Męškienės. Bus lenktynės jaunų vyrų _ir 
merginų ir kitokie. įvairūs žaislai. Dainuos LAISVĖS 
CHORAS iš ‘Hartford, Conn., vadovaujamas J. Plikimo. 
Trečias dalyvaus VILIJOS CHORAS iš Waterbury, Conn., 
vadovaujamas A. Rasimavičiūtės. Ketvirtas—J. M. VI
LIJOS CHORAS iš New Britain, Conn., vadovaujamas V. 
Visockio. Penktas—CHORAS DAINA iš New_ Haven, 
C.onm, vadovaujamas J. Kuncos- šeštas—LAISVĖS CHO
RO OKTETAS iš Hartford, Conn., vadovaujamas J.I1 Plįkūno.* j į imP *

Tai dar šiaurinės Amerikos lietuviai nematė tokio pa
rengimo. Pernai buvo geras, bet šiemet bus dar geres
nis. Pernai dainavo keturi chorai, o šiemet šeši. Tiki
mės turėti 10'000 lietuvių šiame didžiuliame išvažiavime. 
Būkit ir jūs ir kitiems, pasakykite apie tai.
___________________________________________________ __ ___________________ ... *■ _______________

Parkas randasi prie pat didžiojo kelio—Main St. Iš 
Mass, ir New York o atvažiavę į Union City, Conn., arba 
Naugatuck, Conn., palelauskite Linden Park—Jums paro
dys. Conn, valstijos lietuviai visi žino
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AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KykLA SU REPUTACIJA

736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City
Įsteigta 25 metai. Būk neprigulmingas. Išmok karų amatą ir pradėk 
kelią į pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir tai
syti visokių išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. Spe
ciales klases moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. Kla
ses dienomis ir vakarais.

PERSITIKRINK1T1 AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Streets 

New York City

$10.00 LOTAI $10.00
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mčjiesį. Lotų, kaina $150 ir ajugščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra; jokių 
asesmentų. Gatavi nainai del’ nasirinkimo, po 

v 4—5 ir 6 kambarius ant išmosesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų feikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 9^8 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

Atdara taipgi nedčliomis iki 12 valandai dieną.
Reikalaujame maliorių, dailydžių ir darbininkų prie cemento.

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

KREIPKITĖS Į DR. ZINS—SPECIALISTĄ, jeigu kenčiate nuo seka
mų ligų: O<ios, Kraujo ir Nervų Ligų, Kataro ir Chroniškų Skausmų, 

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mėšlažarnės, Reumatizmo, Sciatica,

’ Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser- 
. gate ii’ esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At- 
šliaukykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtlk- 

** rinta. PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
patarimai ir Ištyrimai uždyką

Dr. ZJNS—Specialistas Jau 25 Metai
110 East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving PL New York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioi 9 A. M. iki 4 P. M.
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Svarbus; SusirinkimasEkstra, Ekstra Moterims!
d

j Clevelan-

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
416

“Daily Workerio” Karnivalas

Nuteisė Du Jaunu Komunistu

REAL ESTATE: Namai, Žemė

15,000 Galionų Bravoras
65 Augšty Namas Francijai 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

Jersey CitySučiupo $100,000 Opiumo MALONAUS PASIMATYMO
užeiga

J. IR O. VAIGINISTrijų Komunistų Teismas
Maspeth, N. Y.214 Perry Avenue,

LIETUVIAI, VALGYKITE
LIETUVIU DUONA NAUJA BUCERNE

Mes Kepame Duoną ir Pyragus

Sužeidė Darbo Jieškantj

namus, 
atlieka- 
taisome

Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y

JOSEPH LE VANDA
107 Union Ave., Brooklyn, N. Y. 

Telephone Stagg 0783

GRABORIUS 
(Undertaker)

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame Jus, bet 
jau šėpai matėmėsi. *Būtų linksma pasi
matyti.

Kurie dar nepažįstate mūsą, tai del pa
žinties užeikite, o būsite maloniai priimti

Visuomet reikalaukite krautuvėj lietuviškos duonos. 
Kurioj krautuvėj neturi mūsų pagaminto tavoro, rei
kalaukite, mes pristatysime. Mes kepame keksus del 

vestuvių ir krikštynų. Reikalui esant, kreipkitės:

MOKINAME BARBERIAUTI
Mes mokiname barberiauti ir mo

terims plaukus kirpti. Pilnas kursas 
tik $25.00. Ateikite ir persitikrinki
te. Lietuvis instruktorius.

IMPERIAL BARBER COLLEGE 
612—10th Ave., cor. 44th St.

New York, N. Y. 169-93

/ AUTHORIZlO > 
DISTRIBUTORS \

NATIONAL J 
V. CASKETS /

Štai Žodžiai, Kurią Reikalavot
I 

i . i “J ' '

Gamintojai Lucky Strike Cigaretų 
gavo tiek daug prašymų suteikti žo
džius dainos “This is My Lucky .... —     Na . ,    ■ .. ■■ -   —

‘Laisvėje” gerai 
Svečių buvo iš

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams. 
231 BEDFORD AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
264 FRONT STREET 
Central Brooklyn, N. Y.

-BROOKLYN, N. Y.
KETURIASDEŠIMTS PIRMAS

PIKNIKAS

Lorimer Restaurant 
J. MARČIUKIENĖ 

SAVININKE

417 Lorimer Street (“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkių Susivienijimo 1 kuopos 
specialis susirinkimas šaukia
mas 
“Laisvės

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų ligų ir opera
cijų: Akių, Ausų, Nosies ir Gerk
lės. Naujausi Diagnozo ir Gydy 
mo būdai.

127 East 84th Street
(Tarp Park ir Lexington Avės. 

NEW YORK CITY
Valandos: 10 iki 12 A. M.; 6 iki 
8 P. M. Nedėliomis 10 iki 1 P. M.

Šiandien, rugpjūčio 14 
“Laisvės” svetainėj, bus Tarp
tautinio Ijarbininkų Apsigyni-

17 kuopos .susirinkimas.;

PASIRANDAVOJA puikūs kamba
riai, gražioj vietoj, randa pigi. 
Kreipkitės po No. 932 Liberty Avė., 
Brooklyn, N. ,Y. (189-193)

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

I Sol Efran ir Murray Silver, 
jaūhūoliai, New Yorke, nuteis
ti1 2‘ dienom kalėjimo, kuortiet 
atsisakė užsimok et po pą- 
baudbs už dalyvavimą demon
stracijoj' ' prieš buržuaziriitis 
Boy' J Scouts, išvažiuojančius 
Anglijon į tarptautinį Boy 
Supūtų Jonjarką.: i . . :

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir damriau.
Grybelių
Gvazdikėlių
Imbiero šaknų
Juodšaknių
Kadugio uogų
Kaštavolų
Kmynų
Liepos žiedų
Lisnikų
Metelių
Medetkų
Mėlynių uogų

TĘLEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTIST AS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po plet. 
Ketvertais ir subatomia iki 0 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

MAHANOY CITY, PA.
FOTOGRAF1STAS J. D. Taunis sa- 

vo studiją iš Kulpmonto perkėlė 
Į Mahanoy City, Pa. Taigi visi ma
no draugai ir prieteliai, reikalui 
esant, kreipkitės’: The Central 
Studio, 321 E. Centre St., Mahanoy 
City, Pa. 191-92

PARSIDUODA didelis namas, tin
kamas del mažo hotelio ar board

ing house, geroj vietoj, graži apie- 
311 W 'hkė, garadžius del 2 karų, lotas 143 

‘ pėdų platumo su 213 pėdų fronte.
1 Del informacijų kreipkitės pas D. 

________ . Deveikis, 139 E. Broad St., Burling- 
ton, N. J. (185-/09)

FOR RENT
PARSIDUODA restoranas, labai ge

roj vietoj, biznis įdirbtas. Gera 
proga pigiai pirkti iš priežasties 
nesveikatos/ G. Jasinskas, 13 Co
lumbia Heights, arti Pulton St., 

192-94

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso- 
kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Apynių 
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių ' 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių Našlelių 
Dzingelių PuplaiškiųDagilių 1
Debesilų Parušanijos ir
Garstyčių daugybę kt.

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokią lietuvišką 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuojaus kreipiasi arba parašo į 

mane, o aš visados kuogreiČiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
* . ■ *

Ph. G., Vaistininkas
229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phone: Greenpoint 2017, 2360, 8514

A.L.D.LD. 185 Kp. Nariams

--------------- r
,nės, Patersono ir Long Island Pay/’ kad mes gavome tuos žodžius 
Citv Ahioiu nrcrnni/neiiii na- ,sav? skaitytojams. Tai yra daina,City. ADiejų Olganizacijų na |curi g-ir(jima per radio Lucky Strike 

pasišventimu, valandoj kiekvieną subatos vakarą 
mvnos nariai. 10 valandą:

re- 2 ‘ j '
Kadangi reguliaris kuopos j vlmui”l()0,0()0’ narių, tadF mes

DETROIT, MICH.
Gerbiami vietos lietuviai, vaikinai 

ir merginos, pagelbėkit našlei už
laikyti stubą. Aš turiu ant randos 
kambarius, tat kam reikalinga, ma
lonėkit kreiptis po num. 1462 Ferdi
nand Ave., Detroit, Mich. 192-93

• mo 17 kuopos .susirinkimas.;
; ketverge, 15 d..rugpjūčio, |visi nariai privalot atsilanky- 

-: svetainėj, Brookly- kurių mokesčiai užsivilkę, 
ne; pradžia lygiai 8 vai. vaka- ma|onėkite ateit ir užsimokėt.

Kadangi dabar eina vajus ga-

KAM REIKALINGAS 
karpenteris?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą 
me gerai ir pigiai. Taipgi
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. 7

Puslapis' Šeštas

VIETOS ŽINIOS
Antra Prisirengimo 
Konferencija Clevelandui

Tarp 200 Darbininku 
Padalinsiąs $1,000,000

Delegatai nuo tūkstančių 
organizuotų ir neorganizuotų 
darbininkų iš New Yorko ir 
New Jersey dalyvaus antrojoj 
konferencijoj • prisirengimui 
p*rie Clevelandb Darbo Unijų 
Vienybės Suvažiavimo. Ši 
konferencija įvyks rugsėjo 20 
d., antradienį, Irving Plaza 
Svetainėj, 15th St. ir Irving 
Pl., New Yorke.

Konferencijos delegatai iš
rinks atstovus į Cleveland© su
važiavimą. Bus delegatai nuo 
maisto darbininkų, nuo staty
bos, metalo, spaustuvių, au
dyklų ir kitų darbininkų or- ---- j... a-.-—■ nuo pro]e_ 

ir kultūros
gdnizacijų, taipgi 
tarinių savišelpos 
draugijų.

Ne tik atstovai 
dą bus renkama, bet nušvie
čiama ir abelnasai darbininkų 
judėjimas, jų kovos, minių 
mobilizacijos reikalas prieš 
imperialistus, kurie užsispyrę 
nori išprovokuot Sovietų Są
jungą į karą, kad galėtų ją 
ginklais sunaikinti.

Darbininkai privalo tuojau 
suorganizuoti dirbtuvių komi
tetus, kur jų dar neturi ir iš
rinkti delegatus į šią konferen
ciją : nuo vietinės organizaci
jos—vienas delegatas ir dar 
nuo kiekvieno šimto po vieną; 
nuo Darbo Unijų švietimo Ly
gos kuopų—vienas delegatas 
nuo kiekvienų 25 narių; nuo 
dirbtuvės (šapos) komiteto— 
vienas ir nuo neorganizuotų 
dirbtuvių taipgi po vieną.

Blaivybės agentai Central 
Parke, Long Islande, užklupo 
slaptą bravorą, kur vienu pra
dėjimu būdavo išvaroma 15,- 
OOO galionų mūnšaino. Areš
tavo Ant. Grecco.

Valdžios agentai suėmė o- 
piumo ir kitų narkotiškų me
džiagų World Warehouse, 5 
Mėrcer St., New Yorke. Tie 
dar neapdirbti narkotikai 
(tarp 600 ir 800 svarų) verti 
$100,000; gi apdirbus naudo
jimui, jų vertė būtų pakilus
iki $1,000,000.

Areštuota du nužiūrimi as
menys.

Rengia —- i
švento’ Jurgio Draugystė 

JVYKS NEDALIOJ ’

Rugpjučia-Aug. 18,1929
KLAščlAUS

CLINTON PARK
Betts ir Maspeth Ave’s.,

Maspeth, N. Y.
Pradžia 2-rą vai. po pietų

Gerbiami, Brooklyn© ir Apielinkės 
Lietusiai Lietuvaitės! Kviečiame 
visus atsilankyti į mūsų puikų pikni
ką, nes bus paskutinis toks, pikni
kas šią vasarą. Prie to galėsite at- 
siŠokt griežiant puikiausiai muzikai. 
Prof. Rich Orkestrą Grieš LįetuviŠ- 

kus Anjerikoniškus šokius
tžĄN^A 50 CENTŲ , ! ; 

KELRODIS: Grand St. ir Flushing 
karu pervažiavus geležinkelį, reikia 
išlipt ir eit po kąlięi ;

Departmentinės Louis Bam
berger krautuvės savininkas, 
pasitraukdamas iš biznio, ke
tina padalint $1,000,000 tarp 
savo darbininkų, ištarnavusių 
jam ne mažiau 15 metų. To
kių darbininkų gi pas jį ran
dasi apie 200.

susirinkimas neįvyko pereitą 
ketvergą iš priežasties mažai 
narių atsilankymo, tai, turint 
daug svarbių reikalų aptari
mui, šaukiamas šis specialis 
susirinkimas.

Draugės, būkite šiame susi
rinkime, taipgi pakalbinkite 
savo pažįstamas, kad ateitų į 
šį susirinkimą ir prisirašytų 
prie Susivienijimo. Daugiau 
narių, daugiai! minčių.

A. Klučinienė, Buvusi Sekr.
(192-93)

Nukovė Plėšiką, Bombą 
Pardavinėtoją *

John Harry Shea, banditas 
iš Chicagos, bombų pardavi
nėtojas, užvakar buvo įsiver
žęs apiplėšt Bickfordo valgyk
lą, ties pat Borough Hall, 
Brooklyne. Policijos užklup
tas, plėšikas bėgo ir šaudė; 
bet liko pakirstas kulkomis 
dviejų policmanų ir mirė. Po- 
iicmanai gavo t už tai < didelį 
pagyrimą nuo komisionieriąus 
Whaleno. ■ i t : i :

,Shea vyriausia užsiimdavo 
bombų pardavinėjimu gegste- 
riams, tarp savęs kariaujan
tiems būtlegeriams ir kitiems; 
o kada to biznio neužtekdavo, 
tai jis apiplėšimus darydavo.

Chanin Statybos Korporaci
ja padarė kontraktą pastatyt 
Francijai 65 augštų ofisų, na
mą su dideliu skaičium vieš- 
butinių kambarių po tuo pačiu 
stogu; namas užims visą blo
ką, ties Central Park West ir 
62nd St., prie Broadway, ir j 
lėšuos $50,000,000. Prisieis | 
nugriaut porą teatrų ir įvairius 
kitus triobėsius, kad padaryt 
vietos naujam namui, kuriame 
bus centras įvairių Franci jos 
biznių, butas Francūzų konsu
lato ir tt.

Rugpjūčio 19 d., pirmadie
niui, paskirta teismas trims 
komunistams, kurie buvo are-> 
štuoti laike mūsų Partijos pri
rengiamojo rinkimų; kampani
jos mitingo ant kampo 138th 
St. ir 7th Ave., New ; Yorke. 
Kaltinamųjų- vardai: Albert 
Weisbord, Harold Williams 
(negras) ir Albertu Glasford. 
Jie teisiami bus už tai, kad 
būk užtvenkę kelią ir trukdę 
kam ten praeiti bei prava
žiuoti. Kuomet reakcinė New 
Yorko demokratų valdyba ne
randa kitokios priekabės prie 
darbininkų mitingų atvirame 
ore, tai1 griebiasi to nudėvėto 
kaltinimo—“trukdote praėji
mą bei pravažiavimą.”

200 darbininkų, metalo te
kintojų, suspito apie vartus 
Kaufmano ir Levy fabriko, 
68th St. ir 19th Avė., Brookly
ne, kuoipet fabrikantai ;per 
spaudą pasigarsino,‘kad .Jiems 
reikia 10 darbininkų. Bedar
biai buvo taip išalkę darbo, 
kad vienas už kito lenktyniuo- 
dami veržėsi prie vartų, ir bu
vo pašaukta policija “tvarkai

padaryt.” Vieną iš bedarbių, 
Meyerį Bagelrhaną, policinin
kas taip pavaišino btiože, kad 
darbininkui prisiėjo žaizdas 
apraišioti ir namo parvežti.

Nesenai buvusiame tekinto
jų unijos mitinge iškilo aikš
tėn pardavystė iš vadų pusės. 
Vienas iš jų, William Cohen,' 
gavo tūkstančių dolerių vertės 
čekius nuo įvairių kompanijų, 
kad neleistų darbininkams 

į stYeikuoti arba kad pristatytų 
streiklaužių. Tame , pačiame 
mitinge buvo priduota įrody
mai, kad ir kiti unijos vadu
kai, Holzmanas ir Schwart- 
zas, taipgi ėmė iš kompanijų 
kyšius.

kviečiam visus darbininkus at
eit ir prisirašyt prie šios or
ganizacijos, nes daugeliui yra 
žinoma, kad ši organizacija 
gelbsti kovojančius darbinin
kus.

Draugai, kurie esate paėmę 
Gastonijos streikierių štampas 
pardavinėjimui, malonėkite 
sugrąžinti.

Org. V. Januška.

“Daily Workerio” Spaudos 
Karnivalas bus Pleasant Bay 
Parke, šį sekmadienį, rugpjū
čio 18 d., ir tęsis nuo pietų 
iki aušrai. Bus įvairių pasi
smaginimų, sporto dalykų, šo
kių, užkandžių ir gėrimų. Į- 
žanga 35 centai.

Geriausia nuvažiuoti į tą 
karnivalą, tai požeminiu gelž- 
keliu davažiuot iki East 177th 
St. stočiai, o nuo čia jau 5th 
Ave. busais dabaigt iki Pleas
ant Bay Parko. .

A. L. D. L. D. 185 kuopos 
įvyks mėnesinis susirinkimas | 
15 d. rugpjūčio, 8 vai. vaka- j 
re, svetainėj 218 Van Sicklen 
Ave., East New Yorke. Visi 
nariai dalyvaukite šiame susi
rinkime, nes reikia išpildyti 
nominacijos blankas. Turime 
ir kitų svarbių reikalų. Kurie 
dar nepasiėmėte paskutinės 
laidos knygą, tai ateikite ir 
pasiimkite. Narys.

(192-3)

Sėkmingas Dviejų Draugijii 
Piknikas

Pereitą sekmadienį įvyko 
dviejų pašei pinių draugijų
vienas piknikas. Buvo vienas 
iš pasekmingiausių piknikų ir 
skaitlingiausias publika iš vi
sų, kokie mūsų kolonijoje yra 
buvę. Gal todėl, kad dviejų 
draugijų ir, kita, kad buvo 
dienraštyje 
išgarsinta. 
Brooklyn©, Cliffsidės, Bayon

riai dirbo su S 
kaip vienos šeimynos nariai. 
Mano patarimas tokis, kad 
bendro veikimo užmegsti ry
šiai būtų visuomet gyvenime 
vykinama, ypatingai bent ko-1 
kių parengimų klausime. 
Kiekvienas pasakys, kad tai 
retenybe mūsų kolonijoje su
traukti arti šešių šimtų publi
kos į pikniką.
Iš Laisves Draugijos 
Susirinkimo

Tą pačią dieną rytmetį į- 
vyko minimos draugijos susi
rinkimas. Iš įvairių komisi
jų rąportų pasirodė, kad Jo
nas Slavickas draugijos rūpes
čiu -paduotas ' Į bepročių na
mą. .Draugija sužinojus, kad 
randasi keletas doleriij Sla
vicko pas nekuriuos žmones, 
rūpinasi juos paimti po savo 
glbba įir šelpti; nelaimingąjį 
pagal iŠgatią. ‘Ne tik nesu- 
spehduojama jis iš. draugijos, 
bet rūpinamasi suteikti jam 
materialę paramą.
Piliečių Kliubo Kambariai 
Likviduoti

Nesenai mūsų kolonijoje su
siorganizavo Piliečių Kliubas. 
Kaipo nauja organizacija, pa
šoko iš karto labai augštai. 
Surengiant porą parengimų ir 
jiems nusisekus, buvo paimta 
buvusi ukrainij svetainė. Mi
nimoje svetainėje rengdavo į- 
vairias pramogas, tikėdamiesi 
pasidaryti įplauki) randoms 
pasimokėti. Bet kliubo tiks
las buvo skirtingas nuo dar
bininkiški] idėjų. Dalis džer- 
siečių nepritarė kliubui, ir jau 
nekaip pradėjo sektis su pa
rengimais ir nebuvo kam tų 
kambarių lankyti. Gi savinin
kas randos reikalauja. Mėne
sinių surenkama labai mažai, 
ir jeigu dar minimo kliubo ly
deris būtų buvęs rimtesnis, tai 
gal ir pasekmės būtų buvę ge
resnės. Dabar pasekmės to- 
kios: kliubas nutarė pas uk- Brooklyn, N. Y. 
rainiečius bolševikus “mūfytis 
ant burdo,” tai yra, jų svetai
nėje laikyti susirinkimus.
i ' 2 Vienas iš Džersiečių.

Oh Boy! I’m lucky!
I’ll say I’am Lucky!

This is my Lucky Day!
Now I’m in clover 
I’m glad all over

1 want to shout Hooray!
I found a horse-shoe, 
Couldn’t go wrong!

And then of course
You happened along!

Oh, Boy! I’m lucky!
I’ll say I’m lucky!

This is my Lucky Day!
Jūs atsiminsite, jog tuojaus kaip 

10 vai. kiekvieną subatos vakarą nuo 
pereitų metų rugsėjo 15 <1. (New 
Yorko laikas), pirm negu programos 
skelbėjas paskelbia Lucky Strike va
landą, tai jau oro bangomis ir at
plaukia ta smagi daina, “This is My 
Lucky Day!”

Ši daina buvo skaitoma geriausia 
visoj aštuntmetinėj laidoj George 
White’s Scandals. Jos žodžius para
šė B. G.’ de Sylva ir Lew Brown, o 
muziką sukompanAvo Ray Hender
son.

Kuomet Lucky Strike Dance Or
chestra, didžiausia iš visų radio or
kestrų, griežia puikiąją šokių muzi
ką, tai tą muziką išnešioja oro ban
gomis 46 sujungtos radio stotys po 
visas Jungtines Valstijas, nuo Maine 
•iki Californijos, ir nuo Kanados iki 
Meksikos, ir ją girdi, kaip kad ap
skaitoma, pilnai 40,000,000 klausyto
jų kiekvieną subatos vakarą.

Mirė Vonėj 1
Besimaudydama vonėj, nuo 

širdies sustojimo mirė Helen 
' M. Butlerienė, 52 metų am- 
j žiaus, New Yorke, I__  ...
23rd St.

Ad. No. E-44 
Suteikia Poilsingą, 

Ramų Miegų
Žmonės, kurie keričia nuo prasto miego 

ir kurie atsikelia rytais pavargę ir nusika
mavę, turi imti Nuga-Tone. Tas stebėtinas 
preparatas padarys jūsų miegą ramų poil
singą, padidins jėgą ir veikimą nervų, mu
skulų ir organų. Kada tai bus atlikta, 
spėka ir energija padidės, apetitas bus ge
resnis, pagerės virškinimus, apsistos inkstų 
ii' pūslės susierzinimas, konst.ipacija bus 
nugalėta ir abelna sveikata pagerės.

Mrs. T. B. Redd, Hartfield, Ark., pasa
ko ką Nuga-Tone padarė jai. JI sako: 
“Nuga-Tone yra geriausias preparatas kokį 
aš kada vartojau. Aš buvau menkos svei
katos ir negalėjau dirbti. Aš negalėjau 
miegoti naktimis ir bu^aū taip nervuota, 
kad negalėjau pakęsti jokio triukšmo. Da
bar aš nebesu nervuota, mano sveikata yra 
geresnė ir aš gerai miegu naktimis. Aš nie
kad negalėsiu užtektinai pagirti Nuga-Tone.” 
Jeigu jūsų sveikata nėra tokia, kokia ji tu
rėtų būti, jūs turite imti Nuga-Tone—taip, 
kaip milionai kitų daro. Jūs galite gauti 
Nuga-Tone kur tik vaistai yra pardavinė
jami, arba jūsų vertelga užsakys del jūs 
iš urmo vaistynės.

PROVIDENCE BAKING COMPANY
1608 N. Main Ave., Scranton, Pa.

■ ■' 5 Bell Phone, 3-8434

Pavalgius čia malonu .būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
sit.—Pabandykit 1

LIETUVIU VALGYKLA 
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium

. “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, KURIEMS
MES PATARNAVOM

Uolus musų prižiūrėjimas 
kožno mažmožio padaro 

tokias šermenis, kurios ata- 
tinka aukščiau šiem s gero 
skonio reikalavimams.

Visos musų moderniškų 
šermenų namo įmonės visuo
met yra gatavos tamstoms 
patarnauti.

Juniper 7646 
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas;

I£ MALIORIUS j

Nufotografuoja , 
ir numaliavoja 
visokius pa
veikslus įvai
riomis spalvo- i 
mis. Atnau
jina senus ir 
kra javus ir . 
sudaro s u | 
amerikoniškais | 

i
gerai Ir pigiai I 

šiuo adresu:
STOKES

SKAITYKIT IR
PLATINKIT 

“LAISVĘ”

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

Pranešu, kad aš nupir
kau A. Lessingo bučernę 
ir viską naujai pertvar
kiau. Dėka savo dauge
lio metų patyrimo dir
bant didelėse bučernėsė, 
pritaikysiu savo patarna
vimą prie visų ir rūpin
siuos, kad mano krautu
vėje visada būtų šviežia 
mėsa.

Stanley Garback
( Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 

“Seneso plokščiukių 
šalavijų 
Sene so lapelių 
šafronu 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijos šaknų 
Šalmėčių




