
Darbininkai Visų šalių, Vienykitės!

Šios dienos “Laisves” laida dangiansiai paaukota Mainieriams ir Jo Reikalų Svarstymui. Maimeri?’, sle?; Mt “Laisvę”!

KRISLAI
Biednųjų Farma
Kovoti už Socialę

Apdraudą
Mainieriam Pagalvoti
“Ruošė Nužudymą”
Prieš •Fašistus SLA

Rašo Petruška

Pirmas Lietuvių Darbininkų Dienraštis.

(First Lithuanian Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart Nedčldienių. Laisve Jūs Nieko, Nepralaimčsite, Tik Re-

tėžius, o Išlaimėsite Pasaulį!
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Draugai dienraščio skaityto
jai veikiausiai bus matę perei
to pirmadienio “Laisvės” laidoj, 
kad Schuylkill Haven, Pa., ran
dasi “biednųjų prieglauda,” ku
rioj yra apie 50 ir lietuvių. 
Žmonės, aišku, dirba veltui. Ant 
50-ties lietuvių ateina tik vienas 
“Laisvės” egzemplioris, kurį jie 
pasidalindami skaito. Vertėtų, 
kad dirbą mainieriai pasirūpin
tų užprenumeruoti tiems varg
dieniams daugiau “Laisvių.”

Raudonoji Armija Apsupa Hankowa
Lietus Pasirodė- SOVIETU SĄJUNGA DAR UŽSAKĖ 

Farmeriai Džiaugiasi ĮJ2 ^(Įljg ŽEMDIRBYSTEI
MAŠINŲ; TAI BUS KOLEKTYVAM

Paukščiai Užpuolė 
Visus Šeimos Narius

šiandien kiekvienas darbinin
kas — be išimties tautybės- ir

CHICAGO.—Tūlose valsti
jose, kur per ilgą laiką ne
buvo lietaus ir farmeriai bu
vo labai susikrimtę, dabar

tikybos — gali tikėtis, kad dir- !vėl pakilo viltis: lietus jau 
bus, dirbus, senatvėje prisieis ir i Jaugelyj vietų pasirodė ir 
jam atsidurti biednųjų “prie- I tūjus javus gaį atgaivins. O- 
glaudoje ” nežiūrint, kad jis gy- atv5s0 h> » g džjau. 
vena turtingiausioj saly pašau- . . ...
lyj! Tačiaus, jei darbininkai ■ kad pasihuosavo 1S 
susiprastų, tai jiems biednųjų ;sunkaus kaiščio ir ilgos gie- 
“prieglauda” negrąsintų. Pir- droš, 
minusiai jie turi ūmai kovoti 
už socialę apdraudą! Jie turi
kovoti už tai, kad bedarbėje i>’.padaryta labai daug: apie 
senatvėje vaJdž.a is kapitalistų , 600 000 000 bušcliu javu gie. 
ir/dnrhin mnkAtn iiomc npnQi- i ? ' e j o

dra bus sunaikinus.

Jomis Sekamais Metais Bus Dirbama Kolektyviški ir Valsty
biniai Ūkiai; 40 Nuošimčių Sėjamos Žemės SSRS Jau Yra 
Kolektyvizuota ir Neša Nepaprastą Naudą Valstiečiams

CORNEL, Wis.—Edward 
Porterio sode pora juodvar
nių buvo susisukę lizdą ir 
padėjo kiaušinius. Porteris 
tą lizdą išardė. Tuomet 
juodvarniai nusitarė atker
šyti Porterio šeimai. Paukš
čiai susišaukė nepaprastą

privatiš-' pulką saviškių, ir kai tik 
Porterio šeimynos narys iš
eidavo iš namų, jie visi pul-

J. V.. JAPONIJOS, ANGLIJOS 
IR FRANCUOS KAREIVIAI SAUGO

MIESTĄ; ŽUDO KOMUNISTUS į|J®

Amerikos Komunistų Partija Šaukia Šitos Šalies Darbinin
kus Protestuoti Prieš Imperialistų Šeimininkavimų Chini- 
joj ir Padėjimą Turčiams Kriušinti Darbininkų Sukilimus

NEW YORKAS. — Ame-

Ei

NEW YORK AS. — Išvyk- nuošimčių, negu 
damas atgal į Sovietų Są- i kuose ūkiuose, 
jungą, Sovietų Sąjungos 
žemdirbystes vice-komisaras_________ šitas milžiniškas užsaky- davo ant jo. Žmogus krei-

' stolių iš giedros pusės yra Kalmanovičius pareiškė, kad mas ^us gabenamas į Sovie-1 pėsi į kaimelio viršininką
Neveizint to, vistiek nuo-

uždarbių mokėtų jiems pensi- i 
jas! Amerikos Komunistų , 
Partija šaukia visus darbiniu- ■ 
kus ton kovon! Kiekvienas lie-! 
tuvis darbininkas privalo tatai 
padaryti: bendrai su visais ki
tais darbininkais jis turi kovo
ti už socialę apdraudą!

Mainieriai, ar jūs matėte, 
kaip gražiai aną dieną kapita
listai pasitiko pasirašymą sutar
ties — jūs pardavimo sutarties 
—Scran tono mieste? Ar jūs 
matėte,, kad Hooveris net laišką 
parašė, džiaugdamasis, kad mai
nieriai yra pažaboti sutartimi, 
kurią sutaisė pardavikas Lew
is? Veikiausiai jei jūs nema
tėte, tai girdėjote. Toji sutar
tis yra dar vienft didelė Lew- 
iso išdavystė mainierių reikalų! 
Jūs, kurie tam priešingi, turite 
kovoti su revoliuciniais mainie- 
riais, kurie veikia bendrai su 
Darbo Unijų Vienybės Lyga!

Lietuvoje nesenai tapo sua
reštuoti trys darbininkų veikė
jai — Jankauskas, Sniečkus ir 
Kasperaitis. Jie kaltinami k< 
munizme ir “organizavime nu 
žudymo” kažin kokių asmenų, 
žinoma, tie draugai jokio žu
dymo neorganizavo, bet fašistų 
valdžia jiems tatai primeta tuo 
tikslu, kad pateisinus nužudymą 
jų pačių.

Atsimenate, ką fašistų valdžia 
padarė su Požėla, Giedriu, Grei-

laike pastarųjų dviejų mė- tų Sąjungą rudenį, apie lap- 
nesių Sovietų Sąjunga užsa- kričio mėnesį. Mašinos bus 
kė Amerikoje už $40,500,000 vežamos į Juodąsias jūras, 

‘žemdirbystei mašinerijų.
Pirkinys padarytas per 

Surado Steponavičiaus Amtorgą. Apie 85 nuošim- 
. f - T ciai situ masmenjų yra

ir Jo Žmonos Lavonus (traktoriai, 13 nuoš. kombi- 
_____  i natų, o kiti du nuoš. pasilie

ka atskirom dalim, etc.
Šitas užsakymas, pareiškė 

-- - •' Kalmanovičius spaudos at-
- - - r I stovam, rodo, kaip smarkiai 

Bet štaTšiomis^ die- ^la ^vietų Sąjungos . ko-

Prieš kiek laiko žuvo lie
tuvis Vincas Steponavičius 
ir jo žmona. Abu farmeriai 
ir gyvena miestelyj Stow. 
Mass. '__ ____ _____ __
nomis vaikai surado juo- 
dvieju lavonus, pakastus že
mėje.

lekty viški ir valstybiniai 
žemes dūkiai. Išviso ko-

mėje/ Paaiškėjo, kad jiedu Įektyviai ūkia! šiandien.uz- 
yra nužudyti piktos rankos. į,ma 40 m,°s- VIS0S, Sot1c4>! 
Steponavičius turėjo 163 Sąjungos sėjamos žemes. Gi

y t n I n t 1a i n t i I ri Iri i 1 Vi
uicuuna v ihud iluv v iuu . . . . , _j ...
akrus žemės. valstybiniai ufaąj, kūne ga-

i Įima pavadinti javų fabn-
Prie tos mysterijos, ta-^aįs> šiemet apima 7,500,000 

čiaus, prisidėjo ir tas fak-,akrų. Visos žymės rodo tą 
tas, kad pas Steponavičių faktą, kad valstiečiai seka- 
dirbusis darbininkas Juo- mais metais dar labiau dėsis 
zas Stefanovskis kažin kur j į kolektyvus, nes šių metų 
dinS°- [kolektyviškų ūkių derlius

buvo didesnis tarpe 20 ir 301 namų budavojimui, etc.<\l Sprendžiama, kad zStepo- 
u- navičiai buvo nužudyti

kirviu, lovoje. Juos nužu
dęs piktadarys pasipinigavi
mo tikslais.

Po nužudymui Steponavi
čių, Stefanovškis pareiškė 
kaimynam, kad gaspadoriai 
“išvyko Chicagon.” Greit

fenbergeriu ir čiorniu? ’Jiems P^kui dingo $800 ir SU jais
Stefanovskis. Policija dabar 
įieško Stefanovskio.

(Steponavičiaus moteris, 
Ta pati komedija da- kaip mums praneša, taipgi 

daroma su Jankausku, buvusi lenkų tautybės. Jų 
farma randasi apie 4 mylios 
nuo Hudson, Mass.—Red.)

primetė apkaltinimą organizavi
me sukilimo, nors tie keturi! 
draugai jokio tuomet sukilimo 
nerengė!
bar ė
Sniečkum ir Kasperaičiu! Ame
rikos lietuviai darbininkai pri
valo kovoti prieš tuos Kauno 
fašistinių -budelių žygius! Pa- 
sekmingiausia mūs kova bus, jei 
mes čia pat, Jungtinėse Valsti
jose, kovosime su vietiniais fa
šistais ir visokiais darbo žmo
nių neprieteliais.

Tarpe Vyskupo ir 
Diktatoriaus Rietynes

prašydamas pagelbos. Atė
ję du žmonės su šautuvais 
nuvaikė įtūžusius juodvar
nius.Jos bus sutaisytos ir paruoš

tos darbui 1931 metams. Žie- e e
mos metu, mat, daugelis J. V. Bedarbių Daugiau 
valstiečių veikiausiai nusi
tars dėtis į kolektyvus ir su
tvarkys savo reikalus, kad i 
atėjus pavasario sėjai, galė
jus jau dirbti kolektyviškai.

A m t o r g o pirmininkas 
Bogdanovas pareiškė, kad 
Sovietų Sąjunga galėtų ir 
daugiau duoti užsakyjnų Ą- 
merikoj, jei šitos šalies- ka
pitalistai suteiktų palankes
nes. sąlygas, t. y., jei jie pa- 
kredituotų. Sovietų Sąjun
ga, mat, pinigų neturi; pa
skolos kapitalistinėse šalyse 
gauti negali, o kiek turi pi
nigų namuose — visus išlei
džia mašinoms, fabriku sta- 7 U
tybai, geležinkelių tiesimui, 
darbininkams gyvenamųjų

negu Sako Valdžia
WASHINGTON. — Pro

fesorius Charles E. Persons, 
kuris rūpinasi surinkimu be
darbių skaitlinių, čionai 
skelbia, kad Amerikos val
džia ' meluoja, sakydama, 
būk bedarbių yra ti k 2 me
lionai. Jis sako, valdžios 
gyventojų surašinėtojai ir 
kiti viršininkai tiksliai ban
do sumažinti bedarbių skai
čių, kad apmulkinus žmones. 
Profesoriaus nuomone, šian
dien Jungtinėse Valstijose 
bedarbių randasi ne mažiau 
5,000,000 (penkių milionų).

Pirmas Pietinių Valstijų Darbininkų Kovingas 
Savaitraštis Rytoj Išeis iš Spaudos

Billings Bus Kvočiamas 
Folsom Kalėjime

Kuomet SLA fašistiniai val
dovai Chicagoje suruošė Seime 
kruviną pirtį pažangiesiems de
legatams, tai tūli iš jų pasakė: 
“Laimė jūs, kad mes esame ne 
Lietuvoj.” Būdami Lietuvoj, 
jie būtų galėję daugelį mūsų 
draugų nužudyti tik už pareika
lavimą vieno žmogaus į manda
tų komisiją!

Šis “Laisvės” numeris dau
giausiai išsiplatins tarpe mai- 
nierių. Prie progos todėl mes 
sakome mainieriam: padėkit pa
žangiesiem/ darbininkam SLA 
nariam kovoti prieš fašistinius( 
niekšdarius Susivienijime, kurie 
smurto keliu bando valdyti or
ganizaciją. Pažangieji greitu 
laiku veikiausiai suorganizuos 
Darbininkų Susivienijimą.

Fašistas Gegužis yra tas pats

BUDAPEŠTAS. — Tarpe 
Vengrijos fašistų diktato
riaus Bethleno ir Transyl- 
vanijos vyskupo Baltazaro 
verda smarki kova už tai, 
ar Vengrija turi būti mo
narchija ar ne. Vyskupas 
priešinasi monarchijai ir; 
grąsina Bethlenui žmonių 
sukilimu. Vyskupas Balta
zaras, be to, kovoja ir prieš 
Vatikano papą, kuris remia 
Bethleną ir Mussolinį.

Susivienijime, kas Lewisas mai- 
nierių unijoj, štai kodėl kiek
vienas mainierys privalo stovė
ti su pažangiaisiais SLA na
riais prieš gegužininkus ir jų 
pasekėjus!

BIRMINGHAM, Ala., rug
pjūčio 11 d.—Rytoj pietinių 
valstijų darbininkai pirmu 
syk savo gyvenime matys 
savo savaitraštį—kuris bus 
pirmuoju išeinančiu žemiau 
Mason ir Dixon linijos.

Pirmasis “Pietinio Darbi
ninko” (Southern Worker) 
numeris išeis antradienį. Jį 
leidžia Amerikos Komunistų 
Partija. Išeidinėjimo vieta 
—Birmingham mieste, Ala.

Šisai kovingas darbininkų 
savaitraštis bus daugiausiai 
platinamas pietuose ir apie 
pietinių valstijų darbininkų 
—baltveidžių ir jūodveidžių 
— reikalus jis daugiausiai 
.rašys. į>’ ’ / į ?•; -

Tai bus nepavaduojąmas 
įrankis. darbininkų rankose; 
kovai su savo išnaudotojais,! 
kurie lupa nuo darbininkų 
devynis kailius.

Pietuose gyveną darbinin
kai yra raginami rašyti į šį 
laikraštį kiek galint dau
giausiai žinučių iš darbavie
čių ir fabrikų. . Rašykit (ži
noma, angliškai) trumpai ir, 
kaip galite. Be to, kviečiami 
visi pietinėse valstijose gy
veną darbininkai platinti šį

laikraštį kur ir kaip tik ga
lima.

Laikraščio adresas: 
“Southern Worker,” Box 85, 
Birmingham, Alabama.

Dideli Karščiai
Visoj Mesopotamijoj

BAGDADAS. — Keturioli-' 
ką asmenų — šito miesto 
gyventojų — karštis užmušė 
Čionai pereitą sekmadienį. 
Visą pereitą *savaitę i termo
metras r pasiekdavo (pavėn 
syj) 1301 laipsnių Fahrenheit 
to. ( • • .

FOLSOM KALĖJIMAS, 
Cal.—Į šitą kalėjimą atvyks 
Calif o rni jos a u g š č i ausio 
teismo nariai ir klausinės 
'Warren K. Billings apie jo 
bylą. Klausinėjimas bus pa
darytas sekamą ketvirtadie
nį. Billings,yra draugas T. 
Mooney.; Kapitalistai juodu 
buvo pasiuntę 1916 m. visam 
amžiui kalėjiman;, neva del 
padėjimo bombos, bet ištL 
krųįu del organizavimo dar
bininkų. . • i .

Kaunas.—liepos 22 d. kri- 
rmim ‘polio. Jonavoj sulaikė 
beplatinant komunistinę Ii* 
teratūrą Leibą Štromą ir 
Efraimą Zelmanovičių.

Į Schuylkill ir Apielinkės Darbininkus
ALDLD. IX Apskričio ir LDSA. VI Rajono bendras 

generalis išvažiavimas įvyks 15 d. rugpjūčio, Lake- 
Side Park, Mahanoy Junction, Pa. Programa prasidės 
2-rą valandą po pietų.

šis išvažiavimas bus nepaprastas ir gražus. Mūsų 
simpatingos moteriukės kiekvieną atsilankiusį papuoš 
su dailiomis gėlėmis. Turėsime nepaprastai gražią 
nrofiramą, kurios išpildyme dalyvaus: “Aido” choras 
iš Wilkes-Barre, Pa., “Lyros” choras iŠ Shenandoah, 
Pa. Bus duetų ir slolų. Kalbės drg. P. Buknys iš 
Brooklyn, N. Y., ir kiti. . 1

’ Visi mūsų draugai ir simpatikai atsilankykite!
j KOMISIJA.

----- ——  ------ i----- 1—■ . ■ ■ ....... .

ŠANCHAJUS. — Hanko
wo ir Čangšo miestuose bur- rikos Komunistų Partija 
žuazija nužudė daugybę ko-, šaukia šitos šalies darbinin- 
munistų vadų^ pereitą sek- protestuoti prieš Ame- 
madienį už tai, kad jie sau- r^os imperialistų kišimąsi į / 
ke darbininkus eiti ranka' . .. „ ... A ._ . [
rankon su Raudonąja Armi-1Ch,n1.^ ' Part*« . V
ja, atžygiuojančia į Hanko- jDistriktas trečiadienį (nig- 
Wą. ipjūčio 13 d.) ruošia

Tuo pačiu sykiu iš oriai- j Yorko mieste ir miesteliuose i 
vių tapo patirta, kad komu-j šimtus mitingų gatvėse, kur 
nistų Raudonoji Armija jau bus priimtos rezoliucijos 
prie pat miesto. Trys armi- prieš Amerikos veržimąsi j 
jos — ketvirtoji, penktoji įr Chiniją

madienį už tai, kad jie sau-

aštuntoji—susivienijo į vie
ną ir išvien sėkmingai pri
siartino prie Hankowo.

Mieste didžiausia panika 
ir nusiminimas turčių tarpe.-

Pereitos savaitės pabaigoj 
"ktfmunistai paėmė miestą 
Čitungsien.

j Anglija, Frąncija, Japoni
ja ir Amerika padarė slaptą 
sutartį, kuria einant, jos 
siųs savo armijas į Chiniją j būdais ir priemonėmis. Chi- 
slopinti revoliuciją, jei pa- mijos darbininkų laimėjimas 
staroji užims Hankowa ir!reiškia Amerikos darbinin- 
kitus miestus. • ‘kų laimėjimą. r -;

Kiekvienas darbininkas •' \ 
darbininkė privalo dalyvau 
tuose masiniuose mitinguos 
ir pareikšti savo protestu

Kuomet Chinijos darb 
žmonės yra pasirįžę kovot* 
iki laimėjimo, kad įkūrus 
savo viešpatavimą, tai Ame
rikos darbininl^ri privalo 
prie to prisidėti visokiais

Kodėl Šisai "Laisves” Numeris Didžiumoj 
Yra Užpildytas Mainieriy Raštais?

žodis Nuo Komisijos
Kaip paprastai, lietuviai darbininkai kietosios anglies 

linkėse daugumoje yra katalikai ir kaipo tokie kas metai 15 
rugpjūčio švenčia taip vadinamą “Lietuvių Dieną.” 
dienos, tūkstančiai lietuvių darbininkų su šeimynomis 
ja iš Schuylkill apskrities į Lake Side arba Lakewood 
iš Wyoming Valley apielinkės—prie Karves ežero ir ten 
mauja. Gi įvairaus plauko dvasiškija jiems ten surengia 
kių ceremonijų: laiko mišias, sako prakalbas, renka aukas, 
žodžiu, juos ten mulkina ir visaip išnaudoja.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
skritys, matydamas,* kad darbininkams yra daroma 
skriauda ir kad tam užbėgus už akių, kad jiems 
yra jųjų pavergėjai, ir kad nurodžius jiems kelią, kaip 
nės vergijos pasiliuosuoti ir pasitarus su Susivienijimo 
tuvių Darbininkių Amerikoje VI Rajonu, suvažiavime 30 d. 
vo,' Frackviltej, Pa.;' nusprendė bendrai ruoštis išleist 
“Laisvės” numerį, pašvęstą yįen angliakasių reikalams,- 

'plkČiai paskleisti tarpe šios apielinkės darbininkų ir 
ninkių.

To darbo įkūnijimui, minėtų apskričių komiteto 
gegužės, Minersville, Pa., išrinko komisiją iš trijų 
sirašusių asmenų ir įgaliavo tą darbą varyti pirmyn, 
ja užėmus taip svarbią ir didžiai atsakomingą vietą, 
jus pamatė, kad jai vienai tas nestovi atlikti, tad savo 
pasitarus nusprendė atsišaukti viešai ir kitais būdais į 
kiškai nusistačiusius draugus-rašėjus, kad jie šį tą parašytų 
savo raštais prisidėtų prie išleidimo šio numerio, 
visi mus išgirdo. Bet tiems, ką išgirdo mus ir šį tą 
ačiū.

Komisija kaipo tokia dėjo kuodidžiausių pastangų, kad 
daugiausiai sutraukus plačiau pasižymėjusių rašėjų ir 
“Laisvės” specialį numerį padarius vienu įdomiausių, 
įvairiausių ir gražiausių. Ar tas komisijai pavyko 
tegul sprendžia patys skaitytojai.

Pagaliaus, vienatiniu, didžiausiu ir širdingiausiu 
troškimu yra, kad kiekvienas darbininkas arba 
riems šis laikraštis pateks į rankas, .kad jį visą su atyda, 
nuo galo,. perskaitytų ir- radęs ką gero įvertintų.

Komisija: J. D. Taunis, K. Ručinskiene, S.
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Ką Mainieriai Darys?
’ . __ , I

wilkes-barre; pa.

“Vilnies” 
matysite, 
užduotis 
“Vilnies”
šiuos! dienraščius.

Komisijos Narys.

“Laisvės” ir “Vilnies” pik
nike nedėlioj, 17 d. rugpjūčio, 
Valley View darže, Inkerman, 
Pa., dainuos Aldona Pietariū
tė ./darbininkiškas dainas.

, I

ŽODIS Į DARfelNINKUS KATALIKUS
! t • J ' 1 Ii » ! I

IŠ KO PASIDARĖ 
ANGLIS?J. L. Lewisas ir visa šai- 

ka kompanijos agentų pada
re Slltartį,, kontl aktą, SU įvczjvci anglim. v <xvu-

kompanijomis ant penkių nas, skubinimo sistema dar 
metų ir septynių menesių _______
kietų anglių industiijoj, kui £aag mašinos ir skubinimas!1’irusios rūšies augmenų.

tų vest konkurenciją su ki
tomis kompanijomis ir kitų 
šalių įvežta anglim. Vadi

didesniais šuoliais trium-

paliečia daugiau šimtą tūks- 
■tančių mainierių. Kontrak
tą padarė taip, kaip kompa
nijos norėjo ir kaip joms

Šiame numeryje, daugiausia pašvęstame kasyklų dar
bininkų reikalams, patys mainieriai savo korespondenci
jomis ir straipsniais atvaizduoja įvairius vargus ir 
skriaudas tų požemio vergų.

*Visur mainierius kamuoja bedarbė, ypač minkštosios 
aąglies srityse; visose kasyklose bosai kapoja uždarbius, 
vienur tiesioginiai, kitur netiesioginiai; ilgina dirban
tiems darbo laiką, įvedinėja smarkesnę paskubą ir šim
tais bei tūkstančiais paleidinėja “atliekamas darbo ran"; cRecR off sistema 
kAs.” Kompanįčna gi senoji Jungtinė Mainierių Unija I 
per savų prezidentą Lewisą ir jo gižus losią is vienos! 
rankos su savininkais; slopina savaime kylančias mainie
rių kovas (pav., Pittstono apskrityj); daro naujas an
gliakasiams vergiškas sutartis su bosais net penkiems 
metams; pasirašo, kad mainieriai turi pasiduoti arbitra- 

■cijos- teismui, susidedančiam iš kapitalistų ir pardavi- 
kigkų vadų, pirm negu darbininkams bus leista prasižio
ti apie streiką; suriša jiems rankas ir kojas, kad kom
panijos galėtų visomis, pusėmis lupti angliakasius, dar 
tebeinančius su geltonąja Jungtine Mainierių Unija.

bedarbė savo keliu eina platyn ir gilyn, labiausia uni
jinėse kasyklose, kurios šiuo>laiku pagamina ne daugiau, 
kąip ketvirtą dalį visos šalyje iškasamos anglies. Sudė
jus kartu organizuotas ir neorganizuotas kasyklas, pu
sė mainierių arba ir daugiau neturi jokio darbo; šimtai 
tinstančių tegauna dirbti tiktai dalį laiko.
Kasyklų Darbininkai Kitose šalyse 

r

‘Bet tokie dalykai dedasi ne vien Jungtinėse Valstijose. 
Bėndrasai kapitalizmo krizis gula ir ant kitų šalių mai
nierių. Imkime kad ir Vokietiją. Paskutiniais metais 
Vokiečių kasyklų darbai ėjo geriau, nekaip Anglijoj bei 
Amerikoj. Bet kieta pasaulinio kapitalistinio krizio ran- 
kA' kaskart skaudžiau gniaužo ir Vokietijos mainierius. 
Įvedinėjant racionalizaciją, skubinimą ir šiaip moksliš- 
'iąusias išnaudojimo priemones, tūkstančiais vejami yra 

^darbininkai iš Vokietijos kasyklų. Vien šiais metais ta- 
>0- paliuosuota 37,000 mainierių Ruhr srityje; 12,000 
kūgštojoj Silezijoj; 2,000 Žemojoj Silezijoj; 3,000 Sakso- 
lijoj, nekalbant jau apie tuos tūkstančius, kurie nebedir
ba, nuo pernai metų. Pavidale prarasto per bedarbę ir 
pėrnacionalizaciją uždarbio šiemet Ruhr mainieriai nete- 

Jko' 42,200,000 markių j^Sįlezijos mainieriai — 5,600- 
000 markių; visi abelnai0^ Kieti jos mainieriai nustojo 60 
iki 65 milionų markių. Per galvatrūkčiais varomą pa
skubą baisiai padaugėjo nelaimingi atsitikimai kasyklo
se; bėgyje paskutinių dvylikos mėnesių tcjse nelaimėse 
žūvo apie 2,000 požemio darbininkų, vidutiniai po 4-5 per 
difeną. Nelaimingų gi nuotikių daugėjimas Amerikos ka
syklose yra visiems žinomas.

Anglijos kasyklų krizis dar senesnis ir blogesnis. Pati 
MačDonaldo “socialistų” valdžia padėjo pailgint dirban

tiesiems angliakasiams darbo laiką ir racionalizuot ka
syklas apskritai, su ta pasekme, kad nauji desėtki tūks
tančių anglies ir metalo mainierių liko be darbo. Di
džiausioj gi Anglijos kolonijoj, Indijoj, po MačDonaldo 
“socialistų-darbininkiška” valdžia mainieriui vidutiniai 
temoka tiktai 25 centus už 12-14 valandų darbo dieną; 
o moterims kasyklų darbininkėms apie 15 centų.

Kaskart juodesnis vargas spaudžia ir Lenkijos, 
Francijos, ir visų kapitalistinių šalių mainierius.
Mainieriai Sovietų Sąjungoj

Vienintelė išimtis—tai Sovietų Sąjunga. Kapitalistinė
se šalyse technikos tobulėjimas neša mainieriams nelai
mes; Sovietuose gi su kiekvienu mašinerijos bei technir 
kos patobulinimu gerėja ir darbininkų būklė; mainierys 
ten tedirba tiktai 6 valandas į dieną, turi visą mėnesį 
pilnai apmokamų vakacijų, aprūpinimą ligoje, ir įvairias 
kitas lengvatas, apie kurias dar nei svajoti negali ameri
kinis mainierys. Bedarbės faktinai nėra tarp Sovietų 
kasyklų darbininkų. Sovietuose net ligoninėj' gulinčiam, 
valstybės lėšomis gydomam mainieriui mokama 75 nuo
šimčiai reguliario uždarbio vedusiam ir 50 nuošimčių ne
ve lėliui. Nedarbo atsitikime—žmoniška pensija.

3et Sovietų-Respublikos darbininkams nieks tų laimė
jimų nenumetė gatavų, kaip keptų karvelių iš dausų. 
Te pasiekė jie per revoliucines kovas ir paskui per ener
gingiausią darbą, kaip šeimyninkai savosios, darbininkų

lėliui. Nedarbo atsitikime—žmoniška pensija.

ir

_________________ _ ir paskui per ener- 
jiigiąusią darbą, kaip šeimyninkai savosios, darbininkų 
valstybės. Ta gi mintis turi Amerikos mainieriams tar
nautu kaip padrąsinimas ir paskatinimas į organizuo
tas, masines kovas prieš išnaudotojus ir jų pakalikus, 
Lęwiso ir kompanijos mašineriją.

Artimiausias kasyklų darbininkų vadas tose kovose tai 
kairioji mainierių unija, kuri laike paskutinio savo su-

siūlė Lewisas ir kiti reakci- da
Svarbiausiu siūly- džiaugiasi, kad mainieriamsonieriai.

mu buvo check-off sistema 
ir kiti mažmožiai. J. L. 
Lewisas, Boylanas ir kiti 
per mėnesius skelbė mai
nieriams, kad tai bus. dide- 

j lis laimėjimas, įvedant 
Tomis 

(iliuzijomis apsvaigo dauge
lis mainierių. Kitaip sakant,

Šis specialis “Laisvės” nu
meris pašvęstas kietųjų ang- 

Tas juodas akmuo—mine-'lių srities mainieriams, kurie 
ralas, vadinamas anglis, kurio po įtaka katalikiškos tikybos, 
nūn darbininkai iškasa tūks- bus tūkstančiais su savo šei- 
tančius tonų kasdien, susifor- mynomis šį 15 rugpjūčio šuva-j 

Įmavo iš medžių ir kitokių įvai- žiavę Schuylkill paviete, prie 
. Dau- Lake Wood ir Luzerne pavie- 

susiformavo te, prie Karves Lake ežerų, 
papiknikauti ir ištikimybę sa
vo dvasios vadovams-katalikiš- 
kiems kunigams įrodyti. Te
nai, su pagelba vyskupo, bus 
atliekamos dideles katalikiš
kos ceremonijos, su tikslu pa
sipinigauti ir ant toliau tikin
čius į pomirtinį gyvenimą mai
nierius po savo įtaka palaiky
ti, kad ir ant toliaus kiekvie
nas prabaščius gausiai pini- 
gautis galėtų. Kad, ištikimai 
—stambiai ( parąpijonai auko
tų, reikalinga juos tamsybėj 
palaikyti. Nes, kada parapi- 
jonai susieina su kitais sąmo- 
ningesniais darbininkais, pasi
kalba apie bendrus darbinin
kų reikalus: apie vargus, ma
žą uždarbį, brangumą, bedar
bę ir kas reikėtų daryti, kad 
tinkamesnį duonos kąsnį sau ir 
savo šeimynai užsidirbus, ta
da darbininkas parapijonas 
pradeda darbininkiškos vieny
bės reikalingumą įvertinti, nes 
tik visiem susivienijus, gali
ma geresnį gyvenimą sau iš
kovoti.

Tame ir yra didžiausia dar
bininkų nelaimė, kad darbinin
kai nedaleidžiami susivienyt. 
Bagočių yra daug mažiau, negu 
darbininkų, todėl negalėtų jie 
taip labąi mus, darbininkus, 
skriausti, jeigu neturėtų savo 
agentų, kurie mus paskirstę 
laikytų. Darbininkai yra skirs
tomi pagal tautas, rases ir reli
gijas. Religija gaW būt atskiro

išmes dar tūkstančius mai- anglįs ... .
menų į bedarbių armiją. j atmosfera žemę supo su daug

Lietuviška fašistinė span-|didesniu “carbonic acid” gazų 
ir buržuazija taipgi1 ne.gu da^ar, ir kuomet 

J klimatas buvo daug Šiltesnis,
negu mūsų dienose. Tas pe-

likosi užnerta nauja kilpa Uodas yra žinomas, kaipo aug
ant kaklo. Fašistas Vitaitis 
y 
išjuokia mainierius.
biausiu šioj sutartyj darbi-

lies tvėrimosi periodas ir tų 
Tėvynės” No; 30 ve kaip laikų atmosferiškos sąlygos 

“Svar- buvo daug'palankesnės viso-
kiems augmenims augti, tarpti 
ir bujoti. Kadangi taip vadi-

ninku laimejiniu bus, tai nafnu atmosferos carboniŠko • . 1 • (l • 1 • I . I ♦.

asmens privatiškas reikalas, jei
gu ji nesikištų į darbininkiškus 
reikalus. Kad kunigai nedrau
stų savo parapijonų rašytis į 
kovingas unijas, į Komunistų 
Partiją, kuri yra vienatinė po
litinė partija, ką gina darbinin
kų reikalus ir jų kovas veda 
prieš bagočius, už vargdienių 
geresnį gyvenimą. JKunigai, 
niekindami Komunistų Partiją 
ir josios labiausiai pasišventu
sius vadovus, atgrasina savo 
parapi jonus nuo prigulėjimo 
prie jos, nuo skaitymo darbi
ninkiškos literatūros, nuo ląp-/; 
kymo darbininkiškų parengimų? 
Tuo būdu aiškiausiai pasitar
nauja bagočių klasei, kaipo jo
sios ištikimi agentai, o priešai 
darbiijinkiškų reikalų ir jų ko
vai uz geresnį darbininkų ir jų 
šeimynų gyvenimą.

Kad paskleisti tarpe lietuvių 
angliakasių darbininkiškos ap- 
švietos žiupsnelį, Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 9 Apskritis ir Ame
rikos Darbininkių Susivieniji
mo 6 rajonas nutarė surubšti 
specialį “Laisvės” numerį, su
rašyti raštus patiems mainie
riams, kad jie būtų aiškiai su
prantami mūsų tikintiems bro
liams darbininkams ir paskleis
ti tą numerį visiems į piknikus 
atsilankiusiems parapijoiidms 
dovanai. Tikėdami, kad darbi
ninkiškos teisybės žodis bent 
dalį suvargusių mainierių pa
sieks ir nekurie iš jų prisiar
tins arčiau prie darbininkiško 
judėjimo už vargdienių teises 
ir geresnį jų gyvenimą.

Mes dejom višas pastangas, 
kad kuodaugiausiai pačių mai
nierių raštų surinkus ir pasi
tarnavus darbininkų klasei. • 

Mainieris-.

įvedimas taip vadinamos, 
^check-off’ sistemos, t. y. 
tuo būdu darbininkams pra
šant darbdaviai iškolektuos 
iš jų unijines duoklės.” Čia

reakcionieriai gudriai užrišo
• • • 1 •__  “•* *__ _ J

skraiste akis ir j. L. Lewis Vitaitis nori parodyti svie-
mainieriams laimėjimo

juokdamasis surakiri^ ran- tui, kokie tie mainieriai yra
kas ir kojas mainieriams ir liurbės, išvėpėliai ir niekam 
užnėrė kilpą ant kaklo, kad daugiau netikę, kaip.tik būti 
liuosai galėjus išnaudoti amžinais vergais ir dur- 
mainierius. Tatai turi iš ko :niais> nes'mainieriai nei tiek 
pasidžiaugti reakcionieriai, Jau nebesugeba, kad išsiko- 
bet užtat mainieriai pralai- lektuoti ----
mi. Galima drąsiai sakyti, T)raš°, kad darbdaviai iško- 
kad didelė dalis mainierių j lektuotų. Mainieriai per de- 
nemato, kokią pavojingą sėtkus metų neprašėJr da

unijines duokles;
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jiems kilpoj, užrišo U. M. W. bai nepiaso to . darbdavių, periodus^
of A. reakcionieriai, ir gal bet prašo reakcionieriai ly- 
būt, kad tie mainieriai ilgai šeriai kompanijų, kad iško- 
nepraregės, kol check-off lektuotų iš darbininkų duok- 
kilpa juos smarkiai pradės .les> nes išdavikams mainie- 
smaugti. Jau nenol‘i tikėti ir jie

I duoklių nemoka. Antra, uni- 
Padarytu penkių, metų jos reakcionieriams svarbu 

kontraktu džiaugėsi ir bur- ;^ar jaugįau aptakšnoti mąi- 
žuazij.a, kad streiko nebus i^įerius, kad palaikius savo 
rugsėjo pirmą, 1930 metais,!,reakcinę spėkį ant mainie- rl r-n t i M.* 1 r-T rn L -V~> L <■ .

riai jau nenori tikėti ir jie 
I duoklių nemoka. Antra, uni-

džiaugėsi ir apkvailinti mai
nieriai kapitalistine dvasia, 
kad tai yra didelis laimėji
mas mainierių,; kuomet . $uT 
tartis likosi atnaujinta^ bū
tent ant tų pačių išlygų, kad 
algos nebūsią kapojamos ir 
darbo sąlygos bus tos pa
čios. i

rių ir pačius angliakasius 
padarius dar daugiau , ištiki
mais vergais. į, ■, . :.

Kuomet mainieriuose pa
skelbta demoralizacija) kad 
streiko nebuk'ir kad tokias 
pas išlygas gaus, kokias iki

Šitas džiaugsmas yra|šį°l turėjo, tai didesnė pu- 
viena iš didžiausių nelaimių įse mainierių nepasitenkinę
mainieriams. Kodėl? Vie
na, kompanijos ir dabar ga
na daug nukapojo mainie
riams algas ir kapoja.
mainieriai pirmiaus gavo už 
karą (vagonėlį) $4.00, t„_ 
dabar gauna $2.00; kur pir-

sutartimi, nes jie gerai žino, 
kas jų laukia. Bet kuomet 
U. M. W. of A. vadai eina 

Kur ranka rankon su kompaniją 
\ i ir valdžia, tad ir streike iš- 

įai I šaukimas yra abejotinas) ar
bus galima padaryti pasek-

miaus gaudavo už akmens mingu- Kad streiko vulka-
skelima mokėti, dabar nieko 
negauna.

nas gali išsiveržti, tam yra 
pamato, bet su i_______negauna. Kur pirmiau mo-i ,

kčdavo prastesnėse vietose tenka palūkėti, 
nuo dienų, dabar turi mai
nieriai dirbti nuo šmotų, ir tų būti viena išvada, tai ta, 
kiek uždirbi, tai tavo. O 
daug mainierių yra, kur ne
gali uždirbti per 8 valandas 
nei dviejų dolerių, vienok 
mainierys, neturėdamas kur 
dėtis, turi dirbti, nes iš uni
jos jis jokios pagelbos ne
gauna ir iškovoti algos ne
gali. O čia vėl likosi kon
traktas padarytas dar ant 
ilgesnio laiko, ir tas kontr-

Pas visus mainierius ture-

kad nieko nelaukiant be jo
kio atidėliojimo reikia orga
nizuoti Nacionales Mainie
rių Unijos lokalus-grupes ir 
vesti diena iš dienos kovą 
prieš išnaudotojus ir U. M. 
W. of A. išdavikus. Būti
nai mainieriai savo lokaluo- 
se turi atmesti “check-off” 
sistemą ir padarytą sutartį 
penkių metų. Reikalauti

aktas yra antros rūšies kil- darbo valandų sutrumpini-
-pa mąmieriams. Nes mai
nieriai negalės pasipriešinti 
sutarčiai, o kompanija turės 
pilnai liuosas rankas kapo
ti darbininkams algas ir blo
ginti darbo sąlygas1 taip, 
kaip ji dabar daro. O kad 
algų kapojimas eis visu 
smarkumu, tai nėra nei ma

giausios abejonės. Kas to

mo, padidinimo algų, pahai- 
kiniųio skubinimo sistemos. 
Prie dabartinių sąlygų il-i 
giausia gali būti 6 valandų > 
darbo diena ir 5 dienų dar-' 
bp savaitė. Tdtiai mainieriai 
turi visur reikalauti.

i ♦.

spaudimo laiku- visokį’ augme
nys augo labai greitai ir kei-< 
tesi—pasenusioms medžiams 
griuvus dygo nauji ir nkuji, ir 
augo ir plėtojosi. Tokiu bū
du amžiams bėgant vandeniui 
žemę slegiant, suakmenėjo ir 
pasidarė dabartinė kietoji ang
lis—anthracite vadinama.

Amžiams bėgant, laikui kei
čiantis, hydrogenas ir oxyge- 
nas, kurie didžiumoje tveria 
augmenis, pamažu, laipsniškai 
išgaravo ir atsiskyrė nuQ “car- 
bono,” kuris pasilikęs nusėdo 
ant dugno, susikoncentravo į 
anglies sluogsnius, kokius 
šiandien randame. Tokios 
permainos tęsėsi ilgus, ilgus

Anksčiaus prie didesnio ir 
ilgesnio spaudimo susiforma
vus anglis yra žinoma, kaipo 
kietoji anglis—“anthracitas.” 
Ji juoda, žvilga ir turi mėlyną, 
metalinę spalvą. Ji kieta, kaip 
beveik kiečiausias medis. Kie
tąją anglį išanalizavus chemiš
kai^ ji susideda iš 90 iki 94 
nuoš. “karbono,” o likusią da
lį sudaro hydfogenas, oxyge- 
nas ir “medzsoda”—<fash.”

Vėliaus Susiformavę anglies 
sluogshiai savo sudėtimi yra 
skirtingėsni, lengvesni ir yra 
.vadinamą minkštoji anglis -— 
'“bituminous.”' J6š ’verdąs«pa^ 
eina nuo to, kad ji’susideda iš 
minkštesnių elementų, vadina
mų “bitumen.” Minkštoji an
glis turi savyje 75 iki 85 nuoš. 
“karbono,” kai kurios rūšys 
turi sieros ir daug didesnį kie
kį oxygeno ir hydrogeno, negu 
antracitas.

Minkštoji anglis taipgi juo
da, bet neturi tokio mėlynai 
metališko žvilgėjirtio, kaip kie
toji anglis, yra daug minkštes
nė ir galima daug greičiau su
daužyti. Kūrenant, ji daug 

_ daugiau smilksta. Darbininkai, 
išvadomis kasdami anglį, dažnai užtinka, 

randa suakmenėjusią anglį 
formoje medžio lapo, riešuto 
lukšto ir kitų pavidalų, pana
šių esantiems augmenims, kas 
taipgi patvirtina teoriją, kad 
anglis susiformavo iš medžių 
ir kitų įvairių augmenų.

Prie šios, kapitalistinės, sis
temos darbininkai neturi nei 
mažiausios progos apsipažinti 
nei bent su kokia mokslo ša
ka. Didžiumoje jie neturi nei 
elementarinio supratimo apie 
produktus, kuriuos jie patys 
padirba. Jie tatai atsieks,F su
sipažins, kuomet ši tvarka bus 
pakeista, kuomet įsikurs Sovie
tai. O tai įvykdinti. ^alės tik 
patys darbininkai.

J. D. Taunis.

ANGLIES DULKES negu mėsoje kaulų, su kuriais 
mainieriai turi didžiausią ko
vą vesti, kad anglių galėjus iš-

Anglinės dulkės mainose, tai kasti, 
aršiausias mainierių priešas. 
Stambios anglys arba akme
nys, staiga mainierį sužeidžia 
arba užmuša. Bet tos prakeik
tos idulkės kasdien akis mainie- 
riui graužia ir plaučius kemša. 
Diena iš dienos įkvėpuojant į 
plaučių kanalus, jos ten apgy- 
ja, mažindamos plaučių veiki
mą, galų gale užkemša plaučių 
skylutes visiškai. Pasekmėje to, 
pusamžis mainierys jau nebe
gali sunkaus darbo dirbti. To
ji liga vadinasi mainierių džio-jį 
va (miner’s asthma). Ligo
niui dūsaujant-kvėpuojant,, vi
sa krūtinė ir pečiai kikicgasi, 
gerklėje ūžia. Nelaimingasis 
trokšta kvapo—oro, kaip žu
vis be vandens. Kankinasi per 
kelis metus. Bando gydytis. 
Išleidžia sutaupytus centelius, 
šeimyna suvargsta. Po ilgų 
kančių užmerkia akis amži
nai. . . Vien mano asmeninių 
pažįstamų kas metai po desėt- 
ką į kapus anglių dulkės nu
varė. O kandidatų dar dau
giau randasi. Sausieji jack--th 
hammers (kompresu gręžia
mos mašinos) gali būt pritaL 
syti su vandeniu užlieti dul
kes. Tas, žinoma, anglių 
kompanijoms biskį daugiau lė- 
šuotų, o pakol mainierių už
tenkamai gauna, tai jos nepai
so vargdienių gyvybės, bile 
jidms daugiau pelno būtų'.

< Seniau ląbai dulkėtus dar
bus niekas nenorėjo dirbti. I £ al'^“in?erPa7 ium^pIX rv • i i* j ii — i j Iilclllllcl Idl, J milo I

Medžiai
Kalnuotose mainose mainie

rius labai vargina augstyn me
džių.* nešimas^•> Galima . būt 
mašinomisį >• bei virvėmis • -už
traukti juos. Tačiaus mainie
riai, bado verčiami, patys tuos 
medžius augštyn tąso.

Jack Hammers
Kompresu gręžiamos maši

nos (jack hammers), su grąž
tais ir kitais pritaisymais, le
kuoja $200.00. Tarpais mai
nieriui prisieina būtinai jack- 
hammerį turėti. Nenorint dar
bo nustoti, prisieina mainie- 
riui jį įsigyti. Vėliaus vėl per 
kelis metus nevartojama. Po 
teisybei, jack-hammerius turė
tų duoti kompanijos.

Šaunamos Betres
Elektra šaunamas betres 

pirmiau Readingo anglių kom
panija savo mainieriams davė 
dovanai vartoti. O dabar visi 
mainieriai turi nuosavas įsigy- 

kurios nuo $15.00 iki 
$35.00 lėšuoja.

Arminas.

■
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valiavimo, su atstovais nuo virš 80,000 mainierių, liepos nemato, tas nemato toliau Ffanrnni Difldi I iptilQ 
26-28 d;,. Pittsburghe praplatino savo industrinį pagfin- savęs. Kompanijai tik nu-Į1 VWICU. LIČIUS

Naikina Javusdąi pėrsioi-įanizuojant į Kasyklų, Žibalo ir Metalo Valy- sispjauti ant kontrakto, o 
ma Unijų, kadangi šios trys pramones turi tokio artimo mainieriui tai didžiausias 

lenciūgas. Jau dabar Lew
isas ir jo agentai veda nau- 

•galudnuLlusdaTbop'? kad, mainie'
, ;riai per tuos penkius me

tus ir septynis mėnesius tu
rės būti daug ištikimesni 
kompanijai ir daugiau pada
ryti produkto kompanijoms 
už mažesnį atlyginimą, bū
tent, kad koihpanijos gale-

$io judėjimo priešakyje stovi komunistai, kurie dabar 
tlniu laikotarpiu vieni tenori ir tegali tikrai vadovauti' 
dafbininkia kovoms už tuojautinius ir ,, 
klasės reikalus: už 35 valandų darbo savaitę mainieriams, 
už-uždarbio pakėlimą, už bedarbės apdraudos pensijas, 
prfcŠ skubinimo sistemą ir prieš visas kitas blogybes ka
pitalistines racionalizacijos.

Kova sutiki; bdt kitokios išeities nelieka, kaip tik orga-1 
ūHlota kova.

jįovon? todėl, ir orgaiiizącijo’n, draugai mainieriai!

PARYŽIUS. — Kuomet 
Jungtinėse Valstijose giedra 
riepaprastai naikiną javus ir 
kitokius augalus, tai Fran- 
cijoj veik kiekvieną dieną 
lietus atlieka tą patį darbą^ 
Visa vasara Franci jo j nepa- 
praštai lietinga ir lietūs la
bai daug jūvų sunaikino.

Betres

Dirbantienjs dulkęse, bosas tu
rėdavo arba geriau mokėti, ar
ba geresnį- darbą* žadėti, nors 
toki bosų; prižadai retai buvo 
išpildomi, o dabar, dirba už 
mažiausią mokestį bile duo
nos šmotelį užsidirbti. Pame
tus ’tą, kito darbo negalima 
gauti. ‘

i J .Akmeninės Dulkės
Akmeninės dulkės (rock 

: mainierių 
uz" plaučių taip-pat pavojingai, 
, ,kaipo anglinės dulkės, tiktai 
t09 daug greičiau mainierį į ka

pus nuvaro. Kietųjų anglių 
mainose akmenų yra daugiau,

, Nesenai anglių, kompanijos 
panaikino anglims atšauti fiū- 
,sūs (fuses), kaipo nesaugią 
priemonę dinamito eksplodavi-

O vietoj fiūsų įvedė
„ ... pa-'dust)r’-eikia. ant

mui. < 
magnito betres, su, dratų 
gelba, užtrenkti dinąmitą, 
taisytą anglių atšovimui.

Kas blogiausia, tai kad 
betres mainieriams reikia 
tiems pirktis, kurios nuo 15 iki 
45 dolerių lėšuoja.. Mainos 
mažai tedirba, kitos visai už
darytos, didžiuma angliakasių 
dirba vos pusę laiko. O Čia 
tas betres reikia, pirkti.

Senos mainierių unijos vir
šininkai sako: “Mes prieš sau
gumą negalime .kovoti.”* O 
Nacionales -Maįnięrių Unijos 
programoj reikalaujama, kad

pa-

anglių , kompanijos betres 
mainieriams duotų dovanai, 
nes anglių kompanijos yra tur-» 
tingos, o mainieriai pusiau ba
dauja. < .

Mainieriai, rašykitės į Na- 
čionalę Mainierių Uniją!

Arminas.

tariūtė yra gerai žinoma, ku
ri 3 metų amžiaus būdama 
mergaitė jumis linksmino. Ji 
dainuos “Laisvės” ir “Vilnies” 
piknike 17 d. rugpjūčio. Nau
jos darbininkų spėkos—drau
gės Kimeliūtės iš Plains, Pa. 
—Onutė ir Mildutė—šoks kla
siškus šokius. Aldona Pieta- 
riūtė iš Wilkes-Barre ir drau
gė A. Valinčiūtė iš Pittštoho 
palydės muzika mergaitėm šo
kant—Pietariūtė smuiką, A. 
Valinčiūtė pianu.

Birželio 15 d. ALDLD. 
43 kuopos piknike Radzvilos 
ūkej Kimeliūtės stebino publi
ką savo šokiais ir išsivarty- 
mais. Draugai darbininkai ir 
draugės darbininkės, būkite 
17 d. rugpjūčio ‘'Laisves” ir 

piknike, tai viską 
Darbininkai, jūsų 

būti “Laisvės” ir 
piknike ir paremti



Kalnietė.

THE IDEAL OPTICAL PARLORS

A. LUTVINAS
LINKSMIAUSIA UŽEIGĄ ELIZABETHE

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

M ū s ų reko- 
menduotojai— 

virš 400 1
Brooklyno 

daktarų, ku
riems mes 

a k is egzami* 
navom, taipgi 
jų šeimynoms 
ir pacientams

šaltų geri- 
Cream, taip 
gardžių už 

Turi dide- 
tinka 
teat 

vestuvėms.
parengk

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
i bus atatinkamiausias ir už prieinam* 

kainą. NuIitLdimo valandoje praiau 
kreiptis prie manęs.

TELEFONAI:
__ _________Oregon 5186
_____________ Main 14X7

kad darbininkai turi žūt del 
netikusios šiandieninės tvar-

ntradienis, Rugp. 12, 1930 LAĮSVfi

k an-

MAN ATVAŽIAVUS Į AMERIKA

Užlaiko

69

228 Second Avenue

Viduryje josšių

vi v®

vaitojimai mo-
Moteris puolė

Pagal geografiją, žemės di
dumas toks: ties ekvatorium, 
t. y., pačiu viduriu žemės, jei
gu tiesiog žemyn pergręžtum

■

•'PHONE
Staigg 8342

t vi r- 
pri-

su- 
to-

Bell ----
Keystone

ko- 
bet i

Joneli, kelkis,

Atvykau į šią šalį pas bro-.ma. Bet dabar man atrodė 
liūs, kurie jau buvo seniau į daugiau panašu i kokį tai pra- 
čia atvykę ir apsigyvenę kie-'garą, o ne į laimės svajotą ša- 
tųjų angliakasyklų apielinkėj. lį. t % t • V •

kurių, matomai, buvo nepasi- 
ganėdinimas valdono dievo 
diktatūra, o gal ten irgi buvo 
nepakeičiamas despotizmas, 
reakcija, kaip ant žemės,—tai

Įsteigta 
trisdešimts 

metų atgal 
. Visu laikų 
gyvavo šioj j 

pačioj vietoj?

arba 
baž- 
kny- 
gaz- 

Jię sako,

mėnuo, žvaigždės
Kad ir

^mokslus, tęsdamas per dauge- 

kokią šventraščio knygą, į ją 
pasižiūrėdamas, aiškino apie

lO, K<lip Ido I v \ o i ..v. .
Tai reiškia, būtų skylė 6 mylias trum-1 niuolai, dangaus piliečiai, tarp 

Bet kad ji būtų ir du 
didumo, tai, nalygi- 
erdvėie. reiškia t’1’

kabliais, šakėmis ir

Dievas ir Jo Tvariniai
1

Pagal kunigų šventraščius ir 
kaip jie pamoksluose sako, tai 
dievas yra dvasia, nematomas 
ir neužčiuopiamas, kas reiškia 
tuštumą, tyrumą, kitaip sa
kant, nėra nieko. Ir toks die- 
vas-dvašia yra visur, kaip be
ribėse erdvėse, taip kiekvie
noje vietoje, net mažiausioje 
skylelėje bei dulkelėje. Taip 
kad visur yra dievas, o viskas 
yra dievuje.

Apie 28 metai atgal kuni-j 
;Ms Jusaitis, užėmęs kleboną- dar blogiau, 
vimą Minersville, Pa., sakė pa- Kunigai sako, kad pirma tvė-1

■ rimo pasaulio absoliučiai ne-1 
lį sekmadienių, turėdamas ten buvo nieko. Tai reiškia, bu-l

vo tuštuma, tyruma. Gi’ toj i 
' VJ ’ ’■ 1 ' l buvo ni

čiau aiškinti apie tą traicę, 
nes tai painumo rezginės, į ku
rias įlindę niekaip negali išsi-i^jį 
narplioti.

Augščiau minėtas kun. Ju-i‘nijs? 
saitis tuomet stengėsi išniškin- į 

ti ir traicę. Bet painiojosi, | 
painiojosi ir nieko neišėjo. Pa
galinus pasakė, kad tai yra 
dievo slaptybės tajemnyčia, 
kurią dievas neleido žmogaus 

j protui suprasti.
i Su dievo tvariniais išeina 

tiesiog juokinga

kiai sako, < kad dangaus sienos 
iš puikiausio ’akmens,j -marmu
ro, purpuro ii’ t. p. Vidurys 
dangaus atzdabintas, išpuoštas 
auksais, sidabrais, kuogražiau- 

'siais deimantais, žemčiūgais, 
'krištolais ir kitais galais. Švie
sa, tai tikrai nepasakyta, ko- 

. naudojama—kerosino, ar 
[jau elektra, o gal dar balano-

yra pritaisyta daugybė di- ma. ' 
džiausiu katilų, kuriuose yęr- galima suderint f 
da,kunkuliuoja ,net liepsnojau- Sakyti, kad toks <daiktaš pri-Įkėj 
ti smala su siera. Ten sugrūs- rakintas, tai lygiai, 
tos žmonių griešninkų dūšios, .gauti glėbyj vėją ir jį lenciū-' 
šutinamos, deginamos ir dar gaiš prie stulpo prirakinti 
del didesnio kankinimo, velniai! :

kitais ir dvasia, kvapas, jėga, protas, 
įrankiais jas ten bado, maišo, mintys.

K ito-1 gi nės energij os,

Puslapis Trečias

Tai kaip tokius daiktus;sunkia gyvenimo našta žuvo. AUKOJO Į SUSIVIENIJIMO 
Niėkaip.’Gal nerastum. niainų apielin- GYNIMO FONDĄ^Niekaip.'Gal nerasturrt niainų apielin- 

j gyvenančių šeimynų, iš 
kad PįĮ-Jkurių nebūtų nors vienas ar 
.... keletas narių užmušta kasvk-is prie stulpo prirakinti. i \ ....

žmogaus dūšia tas pats, ką ^ose* ^et tikinti i dievą žmo-
'neliai raminasi, sakydami,

Kiek liečiasi medžią-.kad tai nuo dievo jam buvo1 
žmogui mirš-[skirta taip trumpai gyvent.

tant išsisklaido į orą atmos- g^ įje ne^urj visai supratimo, Į 
ferą, paliekant vien tyrą tuštu-1- -............................ I
mą, t. y., nematomą ir neuž
čiuopiamą. Tai tą kunigai ir 
vadina dūšia. Gi kaip tokįlk°s ir kapitalistų godumo, 
daiktą smaloj šutinti, deginti,' 
kapoti ar kitaip draskyti? Iš- _ 
eina tas pats, ką ii-su to liu- 
cipieriaus lenciūgais.

Ar gi tas ne juokinga? Ari 
tą. galima padaryti ? Tikrai I- 
juokinga. Juokiasi savo ši r-J 
dyje ir kunigas, kada jus, ti
kintieji žmonės, tuomi gąsdi
na'. Jūoktuinėtės ir jūs patys, 
jeigu’ pagalvotumėte apie tuos 
'dalykus. Jūs; .suprastumėte,' 
kad materializmas jokiu būdu 
nesuderinamas su viršgamtiš- 
kumu. Tačiaus viršgamtiško 
nieko nėra, nes mokslas jau 
šiandien kuo aiškiausiai yra 
įrodęs, ko ir! pati dvasiškija 
negali užginčyti;

Tik pagalvokite, pradėkite 
studijuot mokslo knygas, skai
tykite . progresyviškus-darbi- 
ninkiškus laikraščius, ;klausy-

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo 63 kuopa, iš Nanti
coke, Pa., įdavė per mane (jau 

.kelios savaitės atgal) $5 aukų • oSusivienijimo Gynimo Fondan. 
Pinigus pasiunčiau drg. Juriui.

R. M i žara.

visaip murdo; drasko, 
se peklos vietose 
kirviai, peiliai, 
lai, kuriais 
pjausto, ir 
mis ir vėl 
taip pilna 
torturu ir 
kiną.

Pačiame >

vartojama 
kardai, pjūk- 

dūšias kapoja, 
vėl paverčia čielo- 
tą patį daro. Ir 
pekla įvairiausių 

dūšias visaip

Tad aišku, kad dangus 
tveriąs arba išbudavotas iš 
kių pat medžiagų, kaip ir 
miški. palociai. Na, ir kas ja- 

: me gyvena bei naudojasi tais 
j metaliniais, mineraliniais išrė- 
dymais? Ogi dvasios, dūšios 
—tie .nematomi, neužčiuopia-: 

'Imi daiktai. Kitaip tariant— 
tuštumos. Kad taip, tai kodėl

J nesakyti,, kad ; (Jangu ję. iv sta
liai išpuošti, nukrauti kuoska-
Jniausiais valgiais ir kad tįe!,.. .
šventieji su geriausiu apetitu j 
valgo. Juk jeigu ,neikia vigą-; 1
dnų namų, gyventi, tai reikia 
ir valgyti.

Tai. tikėjimo mokslas, ge
riau .sakant—sapnų mokslas,’ į 
ką patys šių dienų kunigai ne
tiki. Bet turėdami dar, gana. 
tamsių žmonių, kurie toms ne- •• 
sąmonėms tiki, juos ir , mulki
na, kad ilgiau turėti sau dan-i 
gų ant žemės.

Pekla
Kunigai labai mėgsta žmo

nes gąsdinti pekla ir jos baise
nybėmis. Bet kur ji yra—ne
pasako. Vienok mes žinome, 
kad ta vieta ant žemės. O iš 
kur žinome? Iš sukilusios 
danguje revoliucijos. Nors ku
nigai vienur sako, kad dangu
je viskas gerai ir kad ten dū- 
šioms-dvasioms visai nėra gali-' 
mybių sugriešyti, o kitur sako, 
kad jos priėjo net prie suki
limo, norėdamos visogalį die- 
vą nuversti.

Tai buvo šitaip. Kuomet

PLATINKIT 
“LAISVĘ”

tuštumoj dievas-dvasia 
laiką ir dievą [be pradžios ir nuo amžių be pradžios, 
pabaigos. Ir Kaip tas dievas nant iš augščiau parodymų, 
nusitaręs sutvėrė dangų, žemę, kad dievas-dvasia irgi tik tuš- 
nesuskaitomą daugybę dvasių- tuma, tyruma, tai išeina: bu- 
aniUolų, panašių į save, paga- vo tuštumoj tuštuma. Ir toks 
liaus sutvėręs ir žmogų.

Apie dievą atskirai aiškino 
šitaip. Bet dievas nėra toks, 
kaip parodyta ant paveikslo 
žmogaus ypatoje, arba kaip 
yra sakoma—dievo akis tave 
mato, ausis girdi, ranka nu-Į^j 
baus, arba išliuosuos. Taip sa
koma, tai tik kaipo prilygini
mas prie io visagalybės.

Čia kunigas suminėjo veik 
visas dalis žmogaus kūno, 

^Kiekvieną pažymėdamas, kad 
^dievas neturi. Ir pridūrė: Die- 
- vas nieko neturi, J 

turi, dievas, anot jo, 
dvasia, kuri išsiplėtus danguj, 
ant žemės ir neišmieruojamo- 
se erdvėse, ir kurio didybei, 
galybei ir platybei nėra galo, 
nei krašto.

Mokslas tą vadina gamta, skY^ Jki kitam jos paviršiui, 
visata, kuri irgį yra nemato-i Lai būtų skylė ilgumo 1,719; 
ma, neužčiuopiama, be akių, j-geografinių mylių. Nuo šiau-j 
be ausų ir be visako, kaip tas Į1™0 ’k^ P^tinio polių (žemga-^dar velnių nebuvo, tik visi a- 
išsvajotas dievas. ' 
kad kunigija akląją, karčiąją 
gamtą vadina dievu. ] 
ten nevadintum—dievu, gam
ta ar kitokiu vardu, dalykas 
vienas ir tas pats. Vadinamai 
aklu ne todėl, kad neturi akių 

* ar kita ko, bet todėl, kad da
ro viską aklai, be apsvarsty
mų, be planų, ar bus gerai ar 
ne, bet daro, kad turi daryti.

Ir toks 
dievas, laikui bėgant, nusitarė 
sutverti dangų, žemę, saulę, 
žvaigždes, mėnulį ir viską, kas 
tik yra.

Žemę žmonės žino, kad ji 
medžiaginė, materialinė. Taip
gi žino, kad ji apvali, kaip 
kamuolys, esanti erdvės tuštu
moje, liuosa, prie nieko nepri- 
sirėmus, nes jau šiandien 
daugelis žmonių yra apkelia
vę ir ištyrinėję aplink visą 
skersai, išilgai ir visaip. Taip
gi žemė yra - visaip išmieruo- 

ką žmogus fa jr žinoma, koks jos didu- 
- > Lai yraimas.'~>

“• Jpesnė.
Ir kaip,svk tokia 

nns visata 
dulkolo.

Saulė, 
taip pat medžiaginės.
netikint į mokslo ištyrimus ir 
darodymus, vis tiek protas ne
leidžia manyti, kad tie daiktai 
būtų neužčiuopiami, nes mes

Ir tą savo darbą vėl griauna, Į juos matome ir jaučiame, ypač 
sunaikina. 1 1_ 1-

Jeigu imame ir to biblijinio 
dievo darbus, kad sutvėrė že
mę, augmenis, žmones bei ki
tus gyvūnus, ir paskui kata
strofiškai vandens tvanu (pa- 
tapu) sunaikino, tai čia nėra 
to, kaip kunigai sako, kad die
vas tobulas ir jo darbai tobuli. 
Tačiaus, kitas jų pasakymas, 
kad dievas gailėjosi žmogų su
tvėręs, tą sumuša.

Pirmą savo klaidą pataisė— 
tvanu išnaikinant, kad buvo 

f ištvirkimas ir neteisybė ant 
* žemės. Tad jeigu toks dievas 

būtų, kaip kunigai sako, tai 
jau po išnaikinimui būtų ne
leidęs to, kas pirmiau negera 
buvo. Bet to nebuvo: kaip pir
ma tvano, taip ir po tam, to
kie pat ištvirkimai ir neteisy
bės, kurios tęsiasi ir iki 
dienų. •

Tad aišku, kad tai nėra 
kia sąmonė, kad darytų, 
viskas darosi aklai.

Kaip augščiau kunigų pasa
kyta, kad dievas nėra toks, 
kaip parodyta ant paveikslo 
žmogaus ypatoje, tad kyla 
klausimas, kaip su tomis pa
sakomis, kad dievas sutvėrė 
žmogų tokį, kaip jis pats? Čia | 

1 aiškiai matome kunigų prieš
taravimą pačių sau. Bet jie, 
mulkindami savo sekėjus, da
ro išsisukinėjimus, būk tai die

das visogalis ir savo galybe 
pasivertęs į žmogų, ir žmogaus 
tvėrimo darbą atlikęs. Gerai, 
bet kaip jis pasiverčia žmo
gum, tai tuomi nustoja būt vi
sur esančiu, jau tada yra tik 
žmogaus ypatoje ir tik vieno
je vietoje, nes tik vienas die
vas yra. čia jau kitas prieš
taravimas, nes jie sako, kad 
dievas niekuomet neperstoja 
būt visur. Beje, jie sako, kad 
dievas esąs trijose y patose— 
tėvuje. sūnuje ir dvasioje. Tai 
"ai jos pasimaino, kuomet 
viena pasiverčia į žmogų 
(ypatą), tai kita būna nema
toma, visur esanti? Bet kuni
gai to nesako, jie vengia pla-l

;saulės šilumą, kuri nuo žemės 
labai toli, bet tuo pačiu sykiu 
ją visi mato. Tad savaime su
prantama, kad ji yra milžiniš-j 
ko didumo skritulys degančių 
medžiagų, kad pasiekia tokia 
kaitra žemę. Pagal saulę 
sprendžiant, ir kiti erdvių kū
nai turi būt medžiaginiai.

Bet to dangaus, kur dvaslos- 
aniuolai bei kiti šventieji gy
vena, tai mes, žmonės, nežino
me. Tik mums kunigai paša- , , , , ,
ko. Pagal jų pasakas, tai taSltvert? ar sųbudavota, ir Kas 
dangus irgi medžiaginis, ma-!J0'|e . an inama- 
terialinis. Būk jis ten kuri Pekla yra materiale 
augštybėse, už mums matomos!medžiaginė. Tą kunigai 
mėlynės. Jei kas negirdėjo nyčiose ir savo peklinėse 
kunigus sakant, kad dangaus gose visaip tikinčiuosius 
karalystė materialinė, tai lai dindami, pripažįsta, 
pasiskaito jų šventose knygo- kad pekla su vartais, su duri- 
se bei giesmių knygoje apie mis, sienomis ir visu kuo, kai- 
dangaus grožybes. Ten aiš- po budavonėr

vidury, prie 
čiausio stulpo, lenciūgais 
rakintas velnių vadas Ifucipie- 
rius. Na ir kodėl jis prirakin-i 
tas ? ; Gal tai bųjs todėl, j kad 
dievas j abejoja savo (galybe ir 

kad liucipierius neįsi- 
į dangų ir vėl ne’p'ri- 

dirbtių “trobelio.” 1
Brangus skaitytojau ar 

klausytojau, jeigu dar .bijai 
kunigų išsvajoto . tokio praga
ro, pagalvok, kad lenciūgais 
prirakinta dvasią. Na, kaip 
jjį gali prirakinti1, kuomet nė- 
ituri rankų, kojų, galvos,' nei 
paties liemens? Juk kunigai 
patys sako, kad dvasia arba 
dūšia neužčiuopiama, tai yra, 
ne materiale, kitais žodžiais— 
tuštuma, nereiškianti nieko, kite' prakalbų, o tikrai pama- 
kaip tik tą ištartą žodį. Pek- tysite tamsybės išnaudotojų 
la gi, su jos įtaisymais iš me- tikrą veidą, 
džiagos-materijos, užčiuopia-1 A. Arbačauskas.

NŲPADALINAMA ATSAKOMYBE
Mes ištiriame akis. Išrašome receptus. Suplanuojame, padirbame ir 
pritaikome akinius, kada jie reikalingi. DVIGUBAS PATARNAVI- 
MAS UŽ VIENĄ MOKESTĮ.

Atneškite Mums Savo Akių Vargus
Jeigu Jūs esate kurčias ar nebylys, ar negalite skaityt 
bei rašyt, mums nėra skirtumo. Mes daugiausia remia
mės visuose atsitikimuose ant Retinoskopijos (tai yra 
ant ištyrimų sulig šešėlių).

JŪS ATRASITE, KAD MŪSŲ KAINOS YRA LABAI ŽEMOS 
PAGAL GERUMĄ PATARNAVIMŲ IR SUTEIKIAMŲ STIKLŲ

DRS. SCHONGER & STENGER
OPTOMETRAI

394-398 Broadway 331-335 Division Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Buvo rudens laikas, lapkričio 
mėnesis, dienos buvo vėsios ir 
lietingos.

Ant rytojaus po atvažiavi
mo, mano brolienė pavadino 
mane eiti su ja į miestą pažiū
rėt, kaip atrodo miestas, taipgi 
žadėjo nusivest pas savo drau- 

,ges. Aš mielai sutikau, nes
vienas vyriausiu api,uolų, kuris norėjosi. pamatyt miestą ir su- 

, visuomet r šnairavo ant dievę,, sipažint su kuom nors dąu- 
nuolatosriykojo jį. nuversti nuo • Pavaikščioję kai kurio- 
sosto ir pasidaryti lygiui'- die- mis gatvėmis, apžiūrėję kfau-' 
vui. Naudodamasis proga/ tuvių langus, kurie buvo gra- 
varė- slapta i organizatyvį, re-' žiai išpuošti del kalėdų, uz- 
voliucini darbą tarpe aniuolu. ėjom į stubą, kur gyveno ma- 
Bet vargšai ar tai peranksti n0 brolienės draugėj Mums 
sukilo, ar planai pirma laiko besikalbant, staiga įbėga į stu- 

, buvd susekta, nes buvo nuga-jbų nedidelis vaikas ir pasako- 
i lėti ir išgrūsti iš dangaus lauk. Ja motinai, kad jų kaimyną 
Jie krito tiesiai ant žemės, sy- Pai’veže iš mainų užmuštą.

Bet tas vaiko pasakymas visai 
'nenustebino motinos. Tai, gir
di, paprastas čionai atsitiki
mas. Tokių atsitikimų, girdi, 
čionai būna kiekviena diena:

€ C

Parėjom namo. Buvo jau 
netoli vakaras. Parėjo iš dar
bo ir mano kitas brolis, su ku
riuo dar buvau nesimačius. Pa
sisveikinus ir pradėjus kalbė
tis, brolis klausia manęs, kaip 
man atrodo ši šalis ir čionai 
žmonių gyvenimas? Aš pir
miausiai pradėjau jam 'pasa
kot, ką vieną dieną pa'gyvenus 
čionai mačiau; i Taipgi įsakau,. 
kad ir tu,, brolau-, dirbi maino- j 

ma- 
par- 
kur 

tave 
veik 
liau- 

Juk čionai

Įvairių 
mų, Ice 
pat ir 
kandžių, 

jlę. svetainę, 
mą baliam?, 
rams,' 
s p ę r t o

. mams ir tt. Tik keli 
žingsniai nuo gra- 
žios maudynės 
(swimmjng pool). ;

Lutwin’s Hall yra 
p 1 a č iai žinoma ne 
tik Elizabetho, bet 
ir kitų miestų lie
tuviams ir svetim
taučiams.
Užsiimu ir Rea| 
Estate—pirkiniu it 
pardavimu napnų it 
žemių. Mūsg pa-| 
tarnavimas prielan
kus. .

S. PARK ST., KAMPAS FRONT ST. ELIZABETTrtį N. J.
Telephone: Trinity 3-1045

se, kuomęti aš Jšiamjįen 
čiau,- kaįp vieną mainierį 
vežė iš mainų užmuštą, 
gali kiekvieną minutą ir 
tokia nelaimė patikt. Ir 
verkdama prašiau, kad 
tusi mamose dirbt.
galima kitokį darbą dirbt ir 
gyvent, kuris nebūtų taip gy
vasčiai pavojingas.

Brolis, paklausęs mano kal
bos, nusijuokė ir tarė. Tu, se
suo, dar nieko nesupranti apie 
darbininkų gyvenimą. Palauk, 
pagyvensi čionai, tuomet da

binosi, kaip darbininkai gali 
x _ ___ Kuomet vi

lt ka aš pa- sada bedarbių pilna, tai turi 
tai ir šiandien nega- i dirbti tokį darbą, kurį gali 

gaut, neatsižvelgiant, kiek 
darbas yra pavojingas sveika
tai ir gyvasčiai. Tiesa, šita 
šalis yra pilna turtų, bet tais 
turtais naudojasi maža sauje
lė žmonių, tai yra, turtuolių 
klasė. Jie gyvena perteklių-

TeMYK! Del Tavęs Amerikoje ir Lietuvoje -
MES IŠMOKINAM, kaip apsieiti bu .........................................................*kiu patapdami velniais.

tyt, jau tuomet ir artistų būta, 
kad krintančių ir paveikslas 
nutraukta, ka žmonės ir šian- ■ 
dien pasižiūri. į čionai ouna Kiekvieną dieną :

Į Bet mums nesvarbu, kur ta | v’enus^ parveža užmuštus, ki- 
| pekla, o tik svarbu iš ko ji su- ^us suzeistus.

Man buvo žingeidu, todėl j pasirinlri darbus, 
išėjau pažiūrėt.
mačiau, 1 
liu pamiršti. Netoli prie ap- 
lūžusios stubos stovėjo juodas 
vežimas. Apie vežimą būrys 
susirinkusių žingeiduolių, dau
giausiai vaikai, keletas vyrų ir 
moterų. Atsivėrė vežimo du
rys, išlipo du suodini vyrai ir 
ištraukė iš vežimo, ant neŠyk- je, kuomte milionai darbinin- 
lų, negyvą mainierį, kuris vi- kų gyvena didžiausiame skur- 
sas buvo suvyniotas į juodus de ir už duonos kąsnį aukoja 
skarmalus; pravėrė stubos du
ris, Tuoj pasigirdo iš vidaus 
širdį verianti 
terš ir vaikų.
ant lavono ir kartodama šau
kė : “Kelkis 
duonpelnėli. . . Kur aš dabar 
dingsniu,. kur aš ipasidėsiu; li
kus su pulku vaikelių.“ Vyrai, 
kurie įnešė, ilavoną, grįžo su 
nuliūdusiais veidais prie veži
mo ir susėdę nuvažiavo, žin
geiduolių būrys irgi nuėjo kas 
sau, 1 
dėjosi graudūs vaitojimai.

Buvo jau pietų laikas. Mud
vi su broliene ėjom namo. Man 
buvo' labai liūdna ir ausyse i 
dar vis girdėjosi šauksmas,! 
“Kelkis, Joneli, kelkis, duon
pelnėli !“

Mano liūdnumą dar padidi-v,C1°J Jaunystėj.

galiniu automobiliu; dalinu j iri> ėįilht
1 Mechaitlzmas. Kaip mstatyti MM 'Dianai 

kaip surasti sugedimus; kaip ikarctfhoa M* 
statyti. Tas viskas mokinama ato-
dentą praktiškai, po priežiūra Inatruktariij.

2. Elektra ir Magnetizmas. Tai Paik*|la<tM> 
sla prie dabartinių automobilių. .

3. Važinėjimas. Kaip pastoti eksperto loto* 
riu.
Pabaigę mnsų mokyklos kurtu}, turite 

progą pasinaudoti vienu iš dviejų amate)— 
mechaniko arba šoferio. GarantanJagM lala- 
nius ir diplomą. Mokiname grynai UatafLa* 
kai ir angliškai. Kaina prieinama viatak^a.

Mokytojum yra žymus ekspertas L. TIKNIAVICUS. Lekcijos dienomis ir vakarais. Ata^ 
kite apžiūrėti mūsų mokyklą. Atidaryta nuo 9 iki 9 vai., nedeld. nUO 10 ŪD 2 P.M.

NEW YORK AUTO SCHOOL
Kampas 14th Street New York, N. T.

J. KAVALIAUSKAS

ANGLIAKASIO LIKIMAS
♦

Per daugelį metų tu dirbai, krutėjai, 
Kaip skruzdė po oda žemelės landei, 
Gyvastį pavojun dien iš dienos dėjai, 
Ir dūmais kvėpuodams purvyną braidei.

Ar klausei pats savęs, kokis bus likimas? 
Nuolankus, kaip vergas, bosui tarnavai.
Gi šiandien jau lydi tave prakeikimas—: 
Bedarbę ir badą paviržio gavai.

Spėką bei jaunystę prie darbo padėjai, 
Darbdaviui švelnutis, kaip vilna buvai, 
Kad tik tau būt gera, kito nežiūrėjai 
Ir tuomi pats save skaudžiai apgavai.

’ Ant kovos už buitį tu ranka numojai, 
Našlės skatikėlio prie jos nepridėiai, 
Kviečiant prie vienybės gal juokiais-kvatojai 
Ir šauksmo—“Į KOVĄ!”—balso negirdėjai.

Šiandien jau “persenas,” bedarbės užuitas, 
Nublokštas bedugnėn, galbūt supratai, 
Kad sveikame kūne, bet prote liguistas, 
Tu praeitį savo kaip sapne matai!

Nors darbdaviui šiandien jau nereikalingas, 
Badauji ir lauki—ko?—pats nežinai, 
Bet kovai už buitį tu esi naudingas, 
Kur kaujas ir krinta darbo milžinai!

Senas Vincas.

savo gyvastis. Taipgi pridū
rė, kad jeigu nori darbininkai 
sulaukt lengvesnį gyvenimą, 
tai reikia kovot, reikia stot į 
darbininkiškas organizacijas. 
Nes tik kuomet bus darbinin
kai organizuoti, tuomet galės 
palengvint- savo gyvenimą.5 
Taipgi ragino mane, kad pri
gulėčiau prie darbininkiškų 
organizacijų ir skaityčiau dar
bininkų leidžiamas laikraščius, 
kurie gina darbininkų reika- 

tik iš stubos vis dar gir-įkalus. • ■» —. • t • • • J '
j Bėgo dienos, slinko metai, 
j Per tą laiką daug teko mą
styt tų nelaimingų atsitikimų su 
imainieriais. Vienus užmušė, 

; kitus sužeidė, kurie liko am
žinais ubagais. Dar kiti mirė 
nuo mainose įgyto dusulio pa-

no, kuomet kasyklų dūdos ėmė 
kaukt visokiais balsais—tai 
buvo pietų laikas, ir tas dūdų 
kaukimas tiesiog baugino ma
ne, nes jau žinojau, kad ten, 
giliai žemėje, dirba ir žūsta 
mainieriai. Taipgi mąsčiau: 
ar tai tokia čionais yra laimės 
šalis, apie kurią aš taip gra
žiai svajodavau Lietuvoj būda-

Prabėgo jau keliolika metų, 
kaip gyvenu šioj šalyj ir tan
kiai mintimis perbėgu draugus 
ir pažįstamus, iš kurių daug 
yra užmušti] kasyklose, žuvo 
kasyklose ir tas mano brolis, 
kuris/ tik man atvykus į šią 
šalį, aiškino apie sunkų darbi
ninkų gyvenimą, ir patsai po

LIETUVIS GRABOKiUS
IR BALZAMUOTOJAS

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės į DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: Krąu* 
jo, Odos ir Nervų Ligų, visokių Chronišku Skau
dulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gjuvosvai- 
cfio, Skilvio, žarnų ir Mėšiažamės Ligų, Galvos 
Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių Liaukų, 
Plaučių, Kvėpuojamųjų Dūdų, Nosies ir Gerklšs 
Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų Skaudėji
mo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusiminę, aš įumB 
galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų ir Moterų buvo 
pasekmingai pagydoma naujausiais, užgintais mok
sliniais būdais. Greitos ir pastovios pasekmes. Aš 
suteikiu Asmeniškos Atydos Visu Gydymo Laiko. 
Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI DYKAI!
Y-Spinduliai—Kraujo Ištyrimai—Laboratorijos Bandymai

DR. ZINS UOTAS! 16th ST. N. Y 
Specialistas Jau 25 Metai (Tarpe 4th Avė, ir Irving PI.; 

VALANDOS: 9 A. M. ild t P. M. NedUloj f A. 1L fld 4 P. M.



Puslapis Ketv^aB

ANGLIAKASIO DIENOS
* * I

T-.T

(Poemos Griaučiai)
Jis vargo išguitas iš tėvo namužių 
Atvyko į garsiąją šalį—
Į žemę Kolumbo, ir manė: jau šičia 
Gyvens sau laimingas—ras dalį.
Šalis, mat, garsinga, čia dolerių daugel, 
Ir vargšas patampa-čia ponas, 
Tik būdą suraskie, tik kelią žinokie— 
Ir bus tavo pilnas delmonas.* *
Taigi, besvajodami sau ateitį gražią, z 
Naujasis ateivis—Antanas
Žiūrėjo kur eiti, kad būtų aplenktas 
Baisingojo vargo tas klanas.
Žiūrėjo, žiūrėjo... Bet nieko nematė.
Angliakasio darbą tik gavo;
Čia krovė vežimą, čia prakaitą liejo, 
Plaučiuosna jis anglį kvėpavo.
Jis matė nelaimę ir vieną ir kitą, .
Bet bėgti šalin negalėjo. I r . i; 
Kur bėgsi, kad žmogų vargdienį tik vargas 
Visur, o visur tik lydėjo.
Antanas, na, vyras—kaip antras ir trečias— 
Gyveno ir stūmės, kaip skirta.
Ponu gi patapti—jis matė jau viltį,— 
Tai monas!—aiškiausiai patirta.
Jis matė, kad tas, kuris prakaitu savo 
Tik maistą šiai dienai tepelno, 
Gyvena varge—nepasiekia to laipsnio,

rVadinam o “gero-abelno.”
Alis dirbęs ir vargęs per keliatą metų,
Kaip paukštis sau šukė lizdelį, 
Ir vedė pačiukę—gyvenimo draugę, 
Vėliau—susilaukė sūnelį.
Gyvenimo dienos jiems slinko lėtokai,
Nes vargas į šalį neėjo,
Jis sukos aplinkui, it svečias nelabas,— 
Antanas jį staugiant girdėjo...
Angliakasio darbas—ne žaislas, ne baikos: 
Dažnai sukaliojas nelaimė;
Anglinės skeveldros ne vieną sužeidžia,— 
Čionai—tai ne šieną kraut kaime.

Vėlyvo rudens vieną lietingą dieną 
Miestely nepaprastos žinios:
Nelaimė ištiko—kasėjai užgriūti:— 
Tik klega iš rūpesčio minios.
Kaip žaibas kad švaistos po debesį juodą, 
Taip ūžmas čionai po miestelį:
Gal mūsų tėtuką ... Gal mūsų brolužį?...
Gal mano užgriuvo vyrelį?...
Tie klausimai suka ne vieną galvužę, . . . 
Ir didina rūpesčio jausmą;
Kiekvienoj grįtelėj girdėtis dejonės, 
Žinia, mat, atanešė skausmą.* *
Dienelė jau temsta, juodi debesėliai 
Tik bando viens kitą vaikyti.
Iš darbo begrįžtant kiekvieną kasėją 
Kas gi nenorėtų matyti?
Kurie tik sugrįžta nelaimės neliesti,
Jau tųjų šeimyna smagėlesnė,
Bet tų, ką negrįžta,—ė, kas čia išdėstys!— 
Likimo mintis jau baisesnė...
Antana žmonelė su kūdikiu puola
Prie vieno kaimyno, prie kito:
—Nematėt?—Nematėm!—kalba užubaigta.
Minia jau kasyklą apspito.
Kasyklon įeiti sargai neįleidžia:
—Žinosit jau tai neužilgo.—
Minia nekantrauja. Krūtinėse kančios;
Akis jai tik ašaros vilgo.* *
Rytojui prašvitus jau laikraštis rašo: 
Antanas eilėj sužeistųjų;
Devynetas mirę. Gyvi gi vaitoja 
Nuo skausmo žaizdužių sunkiųjų.
Vaitoja ir verkia ir skausmą atjaučia

Visi, kas sužino likimą.
Kas kaltas už šitą nelaimę baisingą?— 
Teirautis kiekvienas jau ima.
Atsakymas eina tik vienas—vienodas: 
Kasykloje maža saugumo.
Kompanijai rūpi tik pelnas, tik. pelnas,
Jinai nepametus godumo. '. * * 11
Vaitoja Antanas ir jojo draugužiai 
Sunkiųjų žaizdų apkamuoti.
O žinot, kiek jųjų baisingosios kančios 
Kompanijai teko kainuoti?
Gi nieko, nes kaltę mokėjo suversti
Patiems darbininkams-kasėjams,
Ir skundas tiek reiškė, kiek reiškia bejėgio 
Švilpimas beūžiantiems vėjams.
Antano ir jojo draugužių šeimelės 
Kompanijoj jausmo nerado, 
Jojhs laimės dienelių netenka matyti, 
Tik iltys grąsinančio bado...

❖ *
Angliakasio dienos pilnutės nelaimių, 
Saugumo darbavietėj maža.
Jo žaizdos kraujuotos ir kasamai angliai 
Uždeda rausvąjį dažą.

PALYDĖJO
(Vaizdelis iš Tikro Gyvenime 

Atsitikimo)

Tai buvo ruduo. Vakaras 
buvo gražus, bet šaltokas. Mė
nulis švietė pilnu veidu. Dan
gus žvaigždėmis nusagstytas, 
tarsi II Katarinos karūna dei
mantais, spingsi. Medžiai 
jau buvo apnuoginti—lapai iš
byrėję. žmonės,, kaipo subat- 
vakarį, gatvėse bruzdėjo... 
Tą. vakarą viename kietųjų 

I anglių kasyklų apielinkės mie
stelyje K. turėjo įvykti “par
ty.” ,

Kaip paprastai rengiant to- 
’kias “parties,” susitarė kokis 
tuzinas vaikinų išanksto, su- 
'deda po du dolerius ar kiek 

i dadgiau nuo galvos, užsikvie- 
■čia merginų apie tiek pat, nu
siperka gėrimų, užkandžių ir, 
i dienai a’tėjus, visi susirenka į 
i nuskirtą vietą, kur paskui visi 
bendrai linksminasi iki vėlam 
vakarui.

Bon Ami.

NAUDINGI PATARIMAI

susirin-

Po tam tuo misi- visoms A. L. i). L

i pusmetinė konferencija įvyks 
lioj, ri d. rugsėjo, 1930 m., 16'

Įsigykit

vi-

jiį man

LIETUVIS GRABORIUS

rų į tą pusę stovėjo komodė.

ir eik r

\ D

‘ IR

%

je ir už kokios poros 4 valan
dų jau nieko nebeužuosi. , r

I

pašali- 
190-1

tiuodų Drabužių Išvalymas
Kad išvalyti tamsius rūbus, 

ypatingai vilnonius, ištarpink

turi 
kad 
pra-

galvos 
Na,

NORINTIEJI ge- 
R t A U 81 O PA
TARNAVIMO IR 
UŽ ŽEMA KAI
NĄ, NULIODI- 
MO VALANDOJ 
ŠAUKITĖS PASi

GARDNER, MASS.
Lietuvių Amerikos Piliečių

si nebūtų nieko atsitikę, pra- 
ta^npytis. . .

Jpęr už-

gyvuoja 16 mėne- 
107 narius. Tuo 
A. 23 kuopa gy- 
10 metų ir 

Išrodo,

Kviečiame narius ir 
atsilankyti. Valdyba.

vietą.. 
190-2

Jau laikas kiekvienam čėdyt svei
katą ir laika—mest plunksną ir jsi- 
gyt RAŠOMĄJĄ MAŠINĖLĘ. Aš 
parduodu Remington Portable—ma
žesnio formato mašinėles su visais 
lietuviSkais akcentais. Platesnių in
formacijų klauskit laišku :

P. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

PHILADELPHIA, PA.
14 d. rugpjūčio čia yra šaukia

mos visos išrinktos komisijos ir dar
bininkai ant “Laisvės” pikniko. Yra 
parėję tikietai ir šiaip nekurie da
lykai reikia aptarti. Sekretorius.

190-1

Yra kuopų, kurios skolingos 
• į apskriti už’1929 metus, tddel ma
lonėkite atsiteisti. A. L. D. L. D. 
Devinto Apskričio org. S. Reikaus- 
kis, sekr. K. Riišinskienė. 190-1

PanaikihimRš Nemalonaus 
Kvapo

'Idant (panaikinus nemalonų 
dažų (kvapą, iš fctubos, per-

DIENOS ANT VANDENINO
PER CHERBOURG — 

6 PER BREMEN
keliaujant iš Lietuvos ir

LIETUVĄ

irų. Vidurinės durys buvo ati
darytos, tokiu -būdu einant iš 
virtuvės tavęs nebuvo galima

MONTREAL,. CaKtA$A
A. L. D? L. D.; 137 kuopos ir T. 

D. A. kuopos susirinkimas bus ne
dalioj, 31 rugpjūčio, paprastoj sve
tainėj, 12 Market PI. ir St. San- 
raunt St. Pradžia 10 vai. ryte. Po 
susirinkimui bus paskaita bei -disku
sijos, 
nius

Mauk, cibuli pusiau. ir padėk 
naujai ištepliotame kambary-;laiku. v.,,™*

DETROIT, MICH.
A. L. D. L. D. 52 kuopos 

kimas bus nedėlioj, 17 rugpjūčio, 
Draugijų Svetainėj, 4637 W. Vernor 
Highway, 10 vai. ryte. Visi nariai 
malonėkit atsilankyti, yra svarbių 
reikalų aptarti. Atsiveskit ir naujų 
nariu. Sek r. V. J. Geraltauskas.

190-2

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 Broadway 

Rezidencija: 13 W. 3rd Street
SO. BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0304-W

Tai papąšdkdjįvJ' ji t man, 
■kuomet antTytbjaūš susitikau

NORWOOD, MASS.
Aido Choro Nariams Žinotina

Antradienį, 12 d. rugpjūčio, t. y., 
šį vakarą, kaip 7:30 vai, vakare, 
įvyks L. L. R. Choro susirinkimas, 
kuriame bus išduota metinio piAfii- 
ko raportas ir bus duotas raportas

ne$s ^asąkei' dąųg ‘teisybėj 
p-įO kądanįi tu rimįa ■: 

gihaj tai /as ta^ė ir' palyde

Antradienis, Rugp. 12, 1930

Nud tbTaiko*aš tave ir gerbiu,- atsilankyti ir linksmai Jaikų. ,
nos nnsakpi* d a n cr tf pisvhSst i . R^nffėjąi. » » .

kas 
pati 
ją-. 

—Kuometj užmigai ir nebe- 
• 11 7 • Vi i • i • w

Geras Bonkų Užkorkąvimas
Kad bonka neišmuštų kamš- RaŠOHlĄįa MaŠillėlę 

cio, korkųojant butelį, reikia tu*. t
kamštį padažyti į ištarpintą 
vašką arba parafiną.

' Bon Ami.

■ ? i SHENANDOAH, PA

—Ar sutiktumėt, kad aš pa
lydėčiau ?

—Su mielu noru,
Aš žybt ant viršaus, užsi

mečiau ilgesnį ploščiuką, 
trakt, trakt, trakt žemyn, capt 
po ranka ir marš. Einame vie
ni du. Ant gatvės nesimatė 
nei gyvos dūšios. Tyku—visi 
miega. Bandau šį tą papasa
koti, bet nesiseka. Gi mano 
sankeleivė mažai kalba; tik 
retkarčiais, rodosi pritardama, 
pasako “yes” ir glaudžiasi pri-

pu puoliau prie tavęs, -o- tu 
kaip miegojai, taip ir tebemie- 
gi supamoje kresėje atsilošęs. 
Bandžiau tave prikelti, budi
nau, bet tu tik suknarkei, kaip 
ta meška prieš grabnyčias ir 
vėl miegi. Nebuvo kas dary
ti, valandukę palaukus, vėl nu
ėjau į savo kambarį.

Ir vėl tas nelabasis Tapsi 
pradėjo loti. Girdžiu tėvai 
šnekasi. Klausaus ir drebu iš 
baimės, kaip apušės lapasi Tė
vui einant žemyn, motina su
šuko :

—Užsidegk šviesą.
Mane dar didesnė baimė 

paėmė. Tėvas vėl panašiu bū
du perėjo išilgai stubą, duris 
pravėręs pažvelgė į gatvę, pa
skui vėl per' užpakalines duris 
pažiūrėjęs daržan, uždarė ir 
keikdamas šuniuką lipo augš- 
tyn. Aš kiek nurimau. Klau
saus kvapą prilaikydama. Gir
džiu, lova sugirgždėjo, ;tėvas 
atsigulė. Aš vėl nustypčiojaui 
žemyn.' Tu kaip miegojai,-taip 
ir tebemiegi. Laikrodis jau 
rodė 3:20. Apsisukus ėjau

Išvalymas Rūdžių iš Staltieses
Kad išimti rūdžių bei grūz

dų plėtmus iš lininės staltiesės, 
supjaustyk du cibuliu, išsunk 
iš jų skystį, pridėk pusę unci
jos baltojo muilo, dvi uncijas 
Fullerio' žemės ir ketvirtdalį 
kvortos uksuso (acto) ir gerai 
pavirinkt.
niu sudrėkink plėtmuotas vie
tas iri padžiauk išdžiūti. Pas
kui gali jau išplauti paprastu 
būdu.

I parodydama savo dėkingumą. 
Praėjus kelis skersgatvius ir 
išvydęs josios ( namelids ant 
kampo, sustojau ir sakau:

—Dabar ’jau tamstos vilkai 
i^ebepapjaus. . . ' ,

Man. neužbaigus sakinio, ji. 
įsikišo: . 5 ' ! >

—Palydėk, gerbiamas iki 
namų.

Nesipriešinau. Einame. Pri-1 vėl ant viršaus, ne gult, bet. 
si,artinus prie jų sodybos, ji1 persirengti į darbines drapa- 
vikriai atkabino vartelius ir 
įšokus į darželį, prabilo:

—Meldžiu. . .
—Kad vėlu. . . Neverta. 

Kitą sykį. . .
—Tai niekis, užeik, pasikal

bėsime.
Sueiname į vidų. Ji užžie

bė šviesą. Pastūmus kresę, 
paprašė mane prisėsti, o pati 
kur tai nudūmė. Už valandi
kės jį buvo jau čia su dėžute 
saldainių, kurių ir man pasiū
lė. Sėdime, saldaines valgo
me ir šnekamės. Ji stengiasi 
man būti, ar nuduoti atvira, 
teisinga. Bet aš, lyg tas spark 
plug, pavargęs, galvą nuleidęs 
rengiaus geriau sapnuoti, ne
gu josios “burkavimų” klausy
tis. Ji ne sykį, net pakartoti
nai pabrėžė man apie jos nuo- 
tikius su kitais vyrais. Bet 

(man, kaip sakiau, būtų daug 
prį_ i geriau miegoti, sapnuoti apie

Tą vakarą aš turėjau 
mes būti menadžeriu ir 
iminėti svečius.

Apie 8-tą vai. vakare 
dėjo rinktis svečiai. Vieni jų1 
ateina poromis, o kiti pavie
niais. Pavieniais atėjo vienas 

'kitas vaikinų. Merginos gi, 
Į jei ne su vaikinais, tai dvi-trys 
kartu. Kiekvieną atsilanku- 
sių, aš ir tų < namų šeimininkė, 

(turėjome “pamatyti,” jų vir
šutinius rūbus priimti, jei kas 
tokius turėjo, ir ką nors jiems 
pasiūlyti išsigerti ar užsikąsti. 
Turiu pasakyti, kad merginos 
svaiginančių gėrimų nevarto
jo. Vietoje to, jos priimdavo 

i stiklelį vyno arba bonkutę so- 
! dės. Vaikinai beveik nei vie
nas nuo tos “dievo loskos” ne
atsisakydavo. Tūli jų net su 
geru apetitu iŠsigerdavo. i

Po tokių ceremonijų, ;
(imti ir pačęstavoti svečiai, ei-įi'higdolus, o.-ne apie merginas;(f 
davo į abeįną kambarį,į kuris i T1 

'radosi ant antrų lubų ir buvo!
j pusėtinai ruimingas. jkad neužmigčiau visai, prisiar-

Priėmus svečius, nesulau- 
! kiant daugiau, prisidėjau ir 
pats prie abelnos krūvos. Pra
sidėjo pasilinksminimas pilno-' 

įje tojo žodžio prasmėje. Daug 
(visokių žaislų atlikta,' ; eibės; 
■anekdotų pasakyta,' prisidai- 
nuota-prisišokta..

Apie 11-tą vai. vakare visi 
vakaro dalyviai tapo pakvies
ti prie užkandžių. Stalas nu
krautas visokiais valgiais ir 

: gėrimais, šeimininkė, su bal
tu žiurkštu, švankiai sukinėjo- 

!si, kreses stumdo, svečius so- 
i dina prie stalo.

Laike vakarienės prie stalo 
(dauguma sėdėjo poromis—vai- 
, kinas su mergina. Tūliems 
| pasakojant juokingus kompli- 
(mentus, perdėm traškūs juo- 
I kai aidėjo. . .

Po vakarienei dar visas,bū- 
Įrys nuėjo ant viršaus, kur vėl 
(pasikartojo panašūs žaislai. 
(Tačiaus, jau neilgai buvo žais
ta. Išsisėmus energijai ir pa
vargę svečiai, ypač merginos, 
pirmos pradėjo rengtis namo. 
Nuo jų, žinoma, neatsiliko nei 
jų draugai vaikinai. Kožnas 
lydėjo “savą” namo. Nepasi
dalinimo merginomis bei pavy
do nesimatė. Visi, rodosi, 
linksmi ir viskuo patenkinti iš
siskirstė. Pagaliaus, kur bu
vus, kur nebuvus, nulipo že
myn FrancS, paskutinė, nors 
jau pasirengus, .bet namo nei
na, ką tai laukia ir žvalgosi.,

Aš, nieko nemanydamas, ir 
visai nesirengęs ką nors paly
dėti, užkalbinau:

lai
pin

p r a-

D. DEVINTO 
APSKRIČIO KUOPOMS

A. L. D. L. D. Devinto Apskričio 
geda
vai.

ryte, mokyklos name, 5th St., Gray
town, Po r,t Carbon, Pa. Visos kuopas 
malonėkite būtinai prisiųsti delega
tus, nes turime apkalbėti daug svar
bių mūsų veikimo reikalų. ' Taip pat 
kuopos pasistengkite suteikti konfe
rencijai organizacijos bei mūsų, dar
bininkiško veikimo gerovei naudingų

nas, nes nuo 6 turėsiu eiti į 
Silk Mill dirbti. Klausau ir 
vėl Topsi loja, šį sykį taip 
smarkiai pradėjo pulti, kad į 4 uncijas castile muilo į vieną 
tėvas net apatiniuose iššoko kvortą verdančio vandens, 
per duris ir drebėdamas, re- Kuomet atauš, pridėk 4 unci- 
volverį atkišęs, bėgo trepais jas amonijos, 2 uncijas bile 

katro alkoholio arba glicerinos 
ir galioną šalto vandens. Su
maišyk viską ir užkimšk. Kad 
išvalyti vilnonį storą drabužį, 
paimk to mišinio biskj ant to- „ A *L p M S3iungos 3uvažiaa. 
rielkutės tiek pat dadėjęs van- vimo, kuris įvyko 21 d. birželio, Cw- 
dens, SU tokios pat materijos cago, III. Taipgi reikia geriau su- 
šmočiuku arba su kempe, pa. I ^it'-arkyt prie nekuriu iSvaiwyim, 
j v j . . i . M kitų miestų piknikus. Į ši susinnki-dazydamas trink plėtmuotas ' , . . ... .* ’. / __ . •>/ i • • .v pną turėtų susirinkti visos choro na-Vietas. Kuomet išvalysi ir lS-'rgs jr nariai. Kviečia L. L. R. Cho- 
džius, tai suprosyk iš blogosios Iro org. 
pusės. ---------

žemyn. Aš paskui. Tėvas 
perbėgęs nuo vieno galo iki ki
to ,galo stubą, išbalęs, dreban
čiu balsu prabilo:

—Ir ko tu, vaikeli, taip 
anksti atsikėlei ?

—Išgirdus šuniuką lojant, 
maniau, kad jau laikas eiti j 
darbą—paaiškinau jam.

Girdėjau, tėvas, užlipęs ant 
viršaus, pasakė motinai:

—Būčiau nudėjęs, kaip šu
nį, jei būčiau ką radęs.

—šuniukas uždyką juk nie
kad neloja,—aiškino motina, 
reikėjo nueiti į.skiepą.

—Buvau. Apžiūrėjau
sur.

; Kįek; Tiuriinds, aš/ vėl
,Ji -matydama, kadfaš jau yisaį įgavai purtyti/'lyg, bfer-r 

ajkau- Ws' grhŠią Lietuvoj, o tu! 'tar- 

tmu^j ^)ląųLus paglostė ir apsi- (jgjaį žiovautų ; tampytis.. .
_ Pajutęs jauną, šil- Kiek sutvarkiųi tafceJJpęr už- 

lyties kūnelį, at- paRaiįnes dūffer šlfeida’uį.
papasakojo; J11 man, 

_ .1 : S 2 _? j >________!j_*i_____
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ją einančią iŠ dąrb.o.

kab|riqj pajutęs jauną, šil- f._ « «?r__ I-LlI-.. i--- - i" -J-
$iįjūkęs p3$įičiavau tiesiai į lū
pas i i *.
' Užmigau.

’■ z

Kaip ilgai miegojau ir 
dėjosi namuose, tegul ji 
papasakos. f Paklausykite

buvo vilties tave išbudinti, aš
pati nuėjau ant viršaus į'savo 
miegruimį, tačiaus užmigti ne
bandžiau, nes laukiau, pakol 
tu pramigsi ir aš galėsiu tave 
išleisti. Man labai rūpėjo, 
kad tave neužtiktų tėvai. Taip 
man besvajojant pradėjo Tap
si loti. (Tapsi buvo nedidelis, 
baltas kerpamas šuniukas.) 
Bėgau žemyn, žiūriu, kad tu

—Na, o jūs, :ant ramiai mie
gančio* žmogaus, rengiate ab- 
lavą,—juokdamos atsiliepiau.

—Ir da kokią,—pridūrė ji. 
—Ką tik iš svieto neišvarė ne 
tik mane, bet būtų buvę ir tau!

—Kas ?
—Galas.
—Tai kodėl tas -neįvyko?

Ar nemokėjo šauti?
—Mokėjo ar nemokėjo, bet 

jis tavęs neužmatė.
—Tai kur aš buvau ?
—-Tu visą laiką buvai vidu

riniame ruime ir miegojai su-

Margumynai
Mūsų mieste lietuviai para- 

nijonai ilgą laiką bylinėjosi su 
kunigu. Teismas jau užsibai
gė. Parapijonai sako, kad jie 
laimėję, o kunigas sako, kad 
jis laimėjo.

Bet, tikrenybėje, tai abiejų 
pusių advokatai laimėjo.

Čia randasi S. L. $A. 23* ir 
303 kuopos. Pirmojoj apie 
pusė narių susipratę darbinin
kai, antrojoj apie 90 narių pa

laiko fašistinę pildomąją ta- 
! rybą. Bet ir pirmojoj fašistai 
valdyboj. Todėl kuopoj nieko 
gero negalima nuveikti, nes 
fašistai viskam priešingi, kas 
tik būtų darbininkų judėjimui 
naudinga.

Greta minimų S. L. A. kuo
pų, randasi 
kuopa, kuri 
šių ir turi 
tarpu S. L. 
vuoja apie
apie 300 narių.
A. P. L. A. kuopa tuojaus 
lenks S. L. A. 23 kuopą.

kaip miegojęs, taip ir tebemie- oje kreg?je> kampe už du.
gi. Matyt šuniukas išgirdęs 
kanarkiant ir suuodęs sveti
mą, pradėjo loti. Subariau jį 
ir nuvarius gult, pati rnuėjau j 0 nuo prįešakinių du-
ant viršaus. rų į tą pusę stovėjo komodė.

Po kiek laiko vėl tas pats. ^aigi radaisi, kaip kalėji- 
Tapsųpuola visu smarkumu ir|me> iš visu keturių pusių ap_ 
loja taip garsiai, kad net tė-į^ver|.as

—Ir ištikrųjų giliukis, kad 
viskas taip sklandžiai praėjo.

—Ar tu žinai, kodėl aš ta- • 
vim taip rūpinausi?

—Kad pati nepapultum po 
tėvo kritikos karštuvu. 
(, —O ne, ne! 
tai.

—Tai apie ką ? . . \ j ] j k
—Mat, aš nenoręj'ab, • kad . 

tavo geras vardas iiukentėtų:
—Mano geras vardas?! , Aš 

niekad čia gero; var<Įo neturSL' ,A. P. L. A147 k ir D. L. K. 
jau. Tu žinai pati, kad; mrajie’1Keis|ūč|o Drjūgija 
čia ne tik suaugusieji, bet ir 
vaikai vadindavo tik cicįliku, 
bedieviu...

—Tai kas. . . Bet atsitikus 
reikalui, jie visi apie tave rim
tai ir su paguodone kalbėda
vo. Pamenu, kaip šiandien, 
kuomet Silk Mill merginos iš
ėjo į streiką, ir tu joms kalbė
jai,’ ką jos turi daryti, kad 

i streiką išlošus, daugelis mer- 
Įginų net apsiverkė iš susigrau
dinimo, 
jau keli 

, užmiršti 
pasakei: 
vieno, o 
sėj. Tik

loja taip garsiai, kad net te-į 
vai nubudo ir pradėjo šnekėtis, j 

šuniukas uždyką nelos-—sa
ko motina.—Tėvai kelk 
žemyn pažiūrėti.

Man net plaukai ant 
pasišiaušė, išsigandau.
dabar tai jau bus, manau sau, 
jei tave tėvąs suras/.' Dau
giausiai teks man už parvedi
ma kavalieriaus. . . Atsikėlęs 
tėvaSi nulipo žemyn. Aš ant 
pirštų galų paskūi jį. Jis ap- 

ti, užkalbinau: j žiūręjo priešąkinęs ir užpaka-
—Ar turite ką, kas palydė- lines duris, dargi‘šviesos neūž-

| Fašistais vadovauja Staniš- 
(kis. Jis dabar S. L. A. kuopoj 
'jaučiasi viešpačiu. Bet ilgai 
taip nebus, žmonės greitai su
pras, kad su-fašistais jiems ne- 

TT. . . pakeliuje. J. P.Visai ne apie c . ' - - ■ ■

PRANEŠIMAI 
IŠ KITUR

tų?
—Neturiu.

degęs, šūnidką' subaręs, nuėjo 
vėl ant viršaus. O aš tuo tar-i

Angliakasio darbas—anglis iškastoji— 
Ir laivą ir traukinį gena, 
Ir suka ratus dideliausioš dirbtuvės, 
Ir ponams namus prikūrena.
Bet vargšas kasėjas varge tebeskursta, 
Daina jam tik vargo nupinta, 
Jis dar nepilnai įdrąsėjęs į kovą, 
Dar dienos skaisčiau netiušvinta.
O bus, betgi, dienos angliakasiui naujos, 
Jis ryt ar poryt, įdrąsėjęs, 
Išeis jau į koyą, teises kad įgauti 
Užteks, ką ikšiol prikentėjęs!
1930. Buolio Sūnus.

»

Nuo to laiko nors 
metai praėjo,. negaliu 
tų žodžių, kuriuos tu 
“Laikykitės visos iš 

pergalė bus jūsų pu- 
vienybėj galybė. . . ”

niką rfedėlioj, 17 rugpjūčio, Prais 
GrąVe Parke. Kiekvieno tų draugijų 
kario pareiga dalyvauti tame paren
gime', taipgi ir pašaliniai kviečiami 
atsjlankytf ir smagiai laįką praleis
ti. Buš įvairių žaidimų, daug į- 
vairių (Jovanų ir tt. Važiuojant au
tomobiliais, reikia važiuoti Telegraph 
Road iki Goddard Rd., ten sukit po 
dešinei ir tuoj rasit pikniko 
Kviečia rengėjai.

Kliu- 
bas rengia metinį pikniką nedėlioj, 
17 rugpjūčio, Lietuvių Outing Ass., 
Inc., Parke, West Broadway. Pro
gramą išpildys šie chorai: Liaudies 
Choras iš Lawrence, L. L. R. Cho- 
las iš Norwood, Laisvės Choras iš 
Haverhill ir Aido Choras iš Hudson. 
Vieta visiems žinoma, prie gražaus 
ežero, kur galima maudytis. Yra 
svetainė šokiams. Kviečiame visus

Greičiausiais garlaiviais

arba populiariu ekspre
siniu garlaiviu

COLUMBUS
Informacijų klauskit pas 

vietinį agentą arba

NORTH GERMAN
LLOYD

57 B’way, New York.
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ANGLIS IR ANGLIAKASIAI
leistiAnglis dabartiniu laiku su-[mynos, priverčia juos leisti 

daro vieną iš svarbiausių kuro Į savo vaikus dirbti prie “bre- 
medžiagų. Jungtinėse Valsti
jose kietosios anglies 1928 m. 
iškasta 74,552,312 tonų; mink
štosios—439,958,800 ir koksų 
—47,043,772 tonai. Viso 508,- 
471,300 tonų. Arba 1927 m. 
( ?—Red.) Jungtinas Valstijos 
pagamino 36.9 nuoš. visapa- 
saulinio pagaminimo, nes tais 
metais visame pasaulyje buvo 18,000 darbininkų buvo 2,400 
pagaminta 1,470,000,000 tonų, vaikų, žemiau 12 metų am-

Visapasaunniai anglies tur- žiaus, ir 6,400 dirbančiųjų, ne- 
taf. milžiniški, labai platūs lau-I turinčių 14 metų, 
kai jos yra S. S. R. S., ypatin-1 

TKai Sibire. Nors dabar S. S. | 
R. S. užima anglies gaminime i 
penktą vietą, bet jai lemta už
imti pirmą vietą ateityje.

Anglis jau buvo pradėta 
naudoti 852 metais. Paskiau 
Anglija 1210 metais pradeda 
vartoti, imant ten, kur ji yra 
paviršiuje žemės, o su 1234 
metais jat/pradeda Anglijoje 
kasti ją.

Tryliktame šimtmetyje Ang
lijos valdžia, su karalium prie
šakyje, pradeda šnairuot į “de
gantį akmenį,” o ypatingai 
kunigai, kurie tais laikais la
bai daug galios turėjo, prade
da anglies naudojimą rokuoti 
velnišku darbu ir 1306 metais 
išleidžiama įstatymas, drau
džiantis Anglijoje anglį var
toti. Vienok, kaip ir paprastai 

^kunigijai, kuri pastodinėjo 
kiekvienam progresui kelią, 
nevyksta ir tas, tas įstatymas 
liekasi greitai sutrėkštas per 
manufaktūros gamintojus ir 
naudojimas anglies vis plačiau 
ir plačiau plečiasi. Pati ang
lis, palyginus su medžio ir 
durpių kūru, turi sekamas me
džiagas :

kerių” ir kitokių darbų, 
paisant įvairių įstatymų, 
draudžiančių vaikų darbą, ant 
kiekvienų 4,000 angliakasių 
išpuola 64 vaikai, neturinti 14 
metų amžiaus, ir 24 vaikai, 
neturinti 12 metų amžiaus. 
Buvo vienoje kompanijoje net 
štai kas 1913 metais, kad ant

Ne- 
neva

gus nuo kiekvieno gyventojo, Ima, ten ir prasižengimai. Se-1 nerūpi jų gyvenimas ir jie 
[ kad jas užlaikius. Tame skai- mau muštynių buvo tokis pa-Į nuo sužeidimu apsaugot, bet 
čiuje yra 11 lietuvių bažnyčių, sibaisėtinas skaičius, kad ant'rūpi kaip daugiau susikrauti 

Kad ir paimkim Shenan-! kiekvienų 32 gyventojų per i.
doah, Pa. Lietuviai klerikalai j metus būdavo vienas krimana-
did^iuojasi, kad jų bažnyčia Jis teismas. Iš 2,830 bylų, 
yra' didžiausia visoje Ameri- tik vienas prasikaltimas buvo 
koje lietuvių bažnyčia. Ir papildytas blaivame stovyje.

Angliakasis, giliai nusileidęs 1<al-

pelnų, kaip labiati ailgliaka- 
sius išnaudoti.

Ypatingai didelis sužeidimų 
skaičius Reading Coal Co. Per 
metus sužeista 1,264 darbinin- 

Delaware ir Hudson Co. 
gera I p0 žeme, per ištisą diena lie- j kasyklose per 15 metų užmuš- 

mokykla didumo ir kunigų gy-l ja savo kruviną prakaių;kiek_ita 69 žmonės, kurie 
{vennamis; šimtas tūkstančių ! vieną minutę statydamas pa- lr71 ’ 
dolerių lėšavo, 1 
mus išbudavojus ir užlaikius, | sąlygos taip' sutaisyto , 
ir Shenandoah lietuviai, kurių jam išėjus iš požeminio urvo, 
yra apie 10,000, sudėjo ir de-;j0 centai plaukia pirmoje vie- 
da del to savo kruvinai uždirb- toje kaipo neapmokėtas dar- 
tus skatikus. bas kasyklų savininkams už

Kur bažnyčia—ten ir kar- 0 kunigams ir
čiama. Tai dvi sesutės: pir
moji nuodija protą darbinin
kams 'religiniais nuodais, o 
karčiama alkoholiniais nuo
dais.

Štai,' Lackawanna apskrity
je 1903' metais ant 199,005

t)ldelė didžiuma S.L.A. na
rių, ‘ mainierių, gerai žino S. 
Gegužio rolę mainierių unijoj. 
Jie žino, kad Gegužis yra 
nuolankus Lewiso bernas, ku- 

Tik tada bus'ris tunka mainierių sunkiai už- 
Lietuviai

koje lietuvių bažnyčia.
tiesa, namas milžiniškąg, tvir
tos konstrukcijos;

kad tuos na-!yOjun savo gyvybę, o aplinkui 
užlaikius, | sąlygos taip sutaisytos, kad,

Mokyklos—-Bažnyčios— 
Smuklės

Išnaudotojams rūpi, kad jų 
alginiai vergai būtų tamsesni, 
labiau atsilikę nuo klasinių rei- 
kal«.!r.kad Jie Paklusniai vi!k’'gyventojų “buvo 719 saliūnų 

! (karčiamų), arba ant kiekvie- 
Inų 276 gyventojų viena kar- 
čiarna.
. Luzerne apskrityje ant 262,- 
712 gyventojų buvo 1,253 kar- 
čiamos, arba ant kiekvienų 
210 gyventojų viena karčiama. 
Schuylkill apskrityje ant 173,- 
555 gyventojų buvo 1,047 kar- 
čiamos, arba ant kiekvienų 

! 170 gyventojų viena karčia- 
>ma. O Mahanoy City ant 7 

Iš tų mokyklų gatvių ilgio ir 26 pločio, 
> svar- kur gyveno tuomi laiku 13,504

tų jungą. I
Kasyklų apielinkėj baisiai i 

privisę buvo ir yra bažnyčių 
ir smuklių—tai dvi sesutės— 
bažnyčia ir smuklė (karčia
ma). Angliakasiui išnaudoto
jų patvarkymas yra: dirbk, 
melskis ir girtuokliauk!

1901 metais kasyklų apie- 
linkėje, apie kurią kalbame, 
buvo 1,172 publiškos mokyk
los, o bažnytinių mokyklų bu
vo net 4,969.
4,205 mokyklose buvo r----
blausias užsiėmimas—biblijos gyventojai, 
mokinimas. mos>

Peter Roberts savo apžval-i gyventojų 
goję paima teritoriją anglia-1Bažnyčių 17, o publiškų 
kasių, turinčią 62,580 gyven-jkyklų—5.
tojų, ir ten suranda 307 baž-; Shenandoah, Pa., kuris 1903 
nyčias, arba ant kiekvienų 194 | metais turėjo 20,700 gyveilto- 
gyventojų vieną bažnyčją. Del [jų, buvo 174 karčiamos, arba i 
tų bažnyčių užlaikymo darbi-! ant kiekvienų 119 gyventojų! 
ninkai, apnuodinti religiniais pieną karčiama. 
nuodais, sumoka po $16 į me- > Kur bažnyčia

arba

J Jungtines Valstijas anglies

Karbono

Anglis. 
Nuoš.

.. .82.6

Medis.
Nuoš.
50.0

Durpės 
Nuoš. 
60.0

Hydrogeno ... 5.6 6.2 6.5
Oxygeno . . . . .11.8 43.8 33.5

——-- ..... 1
100 100 100

*jau atsigabeno ateiviai iš Eu-. 
ropos.' Minkštos anglies že- j 
mėje daugiau ar mažiau yra! 
veik visose valstijose, bet kie
tos—tik septyniose ir pirmą I 
vietą užima Pennsylvania, i 
kaip anglies turtingumu, taip i 
ir jos produkcija ir todėl apie ! 
Pennsylvaniją kalbėsime.

Kietosios anglies laukai tęsiasi 
kaip juosta, pradedant nuo' 
Perry apskričio (kounto) per 
apskričius Dauphin, Schuyl- 
kil, Northumberland, Carbon, 
Luzerne ir Lackawanna, ūži-1 
ihanti kokias 45 mylias pločio 
ir arti 300 mylių ilgio. Tai 1 
yra plačiausi ir turtingiausi 
anglies laukai, kur mažų ma
žiausiai dirba 100,000 lietu- . 
vių proletarų angliakasių.

Angliakasiai Jungtinėse Val
stijose esą milžiniškoje di
džiumoje ateiviai. Jau 1900 
metais buvo 75 nuoš. ateivių, 
nerokuojant ateiviais tuos, ku- ; 
rių tėvai atvykę iš svetur, o i 
jie patys čia gimę. Dabarti
niu laiku ateiviai sudaro 90 
nuoš. angliakasių. Ateiviai 
yra daugiausia šių tautų : ven
grai, lietuviai, lenkai, vokie-i 
čiai, airiai, rusai ir kiti sla-1 
vai.

Gimimas tarpe angliakasių 
buvo didelis, pav., 1901 me
tais poporcionaliai ■ gimdavo 
ant kiekvieno 1,000 gyventojų 
j metus 28 kūdikiai, 
gumas taipgi didelis: 
vieno 1,000 gyventojų 
tus proporcionaliai
iki 190 asmenų arba 19 nuoš. j 
Daugiausiai mirdavo kūdikiai,! 

^nesulaukę vienų metų amžiaus; 
—56 nuoš. mirtingumų. Nuo! 
2 iki 5 rpetų—14 nuoš., nuo 6 
iki 20 metų—4 nuoš. ir virš 
20 metų amžiaus—26 nuoš., į 
kas daugiausia paliesdavo ne-1 
laimes. i

Motinos darbininkės, kurios i 
yra milžiniškoje didžiumoje; 
be klasinio susipratimo ir dau-! 
gelis visai be apšvietos, i kū-i 
dikių gimimo ir mirimo klatir’ 
simą žiūri, kaipo i dievo va
lią—“dievas davė,” sako, kada j 
gefna; “dievas atėmė”—kada! 
miršta, daugiausiai del skur
do ir vargingo gyvenimo.

Tėvų uždarbis, nepakanka-, 
mas užlaikymui tinkamai šei-|

M irti n- 
iš kiek- 
per me- 
mirdavo

gų. Tik tada tie namai (baž
nyčios), kurie pastatyti už 
angliakasių skatikus, bus pa
versti į naudingus namus— 
svetaines, mokyklas, kliubus, 
muzėjus ir tt.
padarytas alkoholiniams įpro-, dirbtais skatikais.
čiams galas, nes bus suteikta : mainieriai visi žino, kad Lew- 
reikalingas žinojimas ir bus 
rimtai susidomėta, kad būtų 

; paliko! kalnakasių darbo sąlygos pa
ir sužeista 10,- i lengvintos, valandos sutrom

is kurių 31! pintos ir sveikata ir gyvastis 
prie darbo apsaugota.

Tat kalnakasių pareiga 
jungtis į Komunistų Partijos 
branduolius, glausti savo eiles 
aplinkui savo klasės partijos 
vėliavą, drūtinti National Min
ers Union organizaciją, savo 
klasinį įrankį kovai prieš iš
naudotojus, už angliakasių 
reikalus.

D. M. Šolomskas.

isas yra turtuolis ir kaipo to- 
kis, tarnauja anglių kompani
joms. O Gegužis pilnai užgi- 
ria visus Lewiso žygius ir išti
kimai tarnauja Lewisui ir ang
lių kompanijoms.

S. V. Ramutis.

j 171 našlaitį,
478 darbininkai, 
nuoš. sunkiai.

Gi, Reading Co. per 15 me
tų, nuo 1887 iki 1902 metų, li
kosi užmušta 2,396 angliaka
siai ir sužeista 56,938 darbi- 
bininkai, daugelis sunkiai.

Nereikia manyti, kad dabar 
skaičius žūstančių angliakasių 
mažėja; visai ne. 1928 me- 

įtais dirbo viso 682,831 kalna- 
kąsis; iš jų užmušta tais me
tais 2,176 žmonės; kiek su-1 
žeista, negalima žinoti, tik ži- Į 
nia, kad ne desetkai, ir ne du 
kart tiek. Per 18 metų, tai 
yra, nuo 1910 iki 1928 metų, S.L.A. narių, kurie iki šiol bu- 
užmušta net 45,323 darbinin- vo šalimnkais SX.A. preziden- 

’ilcai. Tai baisus žudymas dar- to S. Gek 
bo žmonių, ir daugiausia to-;sivienijimo nariai,

bas kasyklų savininkams 
anglį, o alga kunigams 
karčiamninkams bei kitiems 
parazitams, kurie kaip krank
liai apsupę iš visų pusių. An-j 
gliakasis darbininkas nėra kal
tas tame, kad pas jį išsivysto 
blogas įprotis prie svaigalų, 
kaltos yra sąlygos: jis dirba 
persunkiai, jo Viduriai pri
traukti dulkių, jis rokuoja, 
kad alumi tą išmazgos, jam' 
apšvietos stoka, gyvenimo są
lygos taip ir sudarytos—dirbk, 
melskis ir lankyk karčiamas. i

Pritirta, kad gyvennamiuose 
dideliausias susikimšimas, ne
retai galima užeiti, kur vie-l 
name miegrūmyje yra 4 lo-, 
vos, kur miega ne tik tėvai, 
su vaikais, bet kartais dar ir 
įnamiai. Tiesa, dabar, su įve
dimu “prohibišino,” gyveni
mas kiek pasikeitė, bet ne į 
gerą pusę. Karčiamų skai
čius dar padaugėjo. Bažny-j 
čių dar daugiau priviso. Juod-i 
varnių, kurie tunka iš anglia-!. 
kasių prakaito, skaičius padi- Į 
dėjo, 
būriai

SHENANDOAH, PA. ,
Mainieriai ir S.L.A.

Teko kalbėtis su daugeliu

Tai baisus žudymas dar-

del, kad išnaudotojams nerū-
■ pi apsaugojimas angliakasių 
gyvenimo ir sveikatos, bet rū-

1 pi savo pelnai.
1 Kol viešpataus ši kapitalis
tinė išnaudojimo sistema, tol 
viešpataus pasibaisėtinas mai
nierių žuvimas kas metai, tol 
iš jų kruvino prakaito tuks 

į kunigija, karčiamninkai ir vi- 
jsa išnaudotojų klasė ir kapi
talistinės tvarkos parazitų 
i gauja.
■ Tik tada, kada darbininkų 
, klasė, vadovaujant Komunistų 
į Partijai, padarys galą kapita- 
įlistineiž išnaudojimo tvarkai,

Anglikasių darbas yra ypa-■ kada įkurs proletariato dik- 
llingai pavojingas', ir dar la-ltatūrą, tik tada pasibaigs iš- 

kur karčia-įbiau todėl, kad išnaudotojams! naudojimas žmogaus per žmo

buvo 148 kardin
ant kiekvienų 98 
viena karčiama.

m o-
Sąmoningų proletarų 11;1-; 

dar yra neskaitlingi.
Nelaimės

TIESIOG NUO SIENOS!

to S. Gegužio. Visi eiliniai Su- 
‘, mainieriai, 

labai pasipiktinę Gegužio el
gesiu, išardymu S.L.A. 36-to 
Seimo su policijos pagelba. Sa
ko : “Kiekviename ‘Tėvynės* 
numeryj kalba apie fraterna- 
lizmą, brolybę, lygias teises 
visiems nariams, bet kuomet 
didžiuma teisėtų kuopų atsto
vų, nepasitikėdami Gegužio 
paskirta mandatų komisija,1 
statė tokį menkutį reikalavi- J

Bell Phone, Poplar 7545

A. F. STANKŪS
GRABO RIUS-UNDERTAKER

Išbalzamuoja tr laidoja numiruaiu* ant 
visokių kapinių. Norintieji geriausio pa
tarnavimo ir už žemą kuiną, nuliboimo 
valandoje šaukite* pa* mane. Pa* mane 
galite gauti lotu* ant visokių kapinių kuo 
geriauaioae vieto*e ir už žemą kainą.

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

mą—įsileidimą tik vieno nario j I IETĮ TV AC DDCiniT 
nuo -didžiumos, tai Gegužis i LILIU V VU 1 IkTiIlIŲ
tuos gražius obalsius pamynė į 
po kojų. Tuomi demonstravo į 
savo veidinainystę. Už mūsą j 
sumokėtus pinigus S.L.A. rei
kalams, .mūsų prezidentas Ge- 
gužįs pasisamdė policiją skal
dymui delegatų galvų bei jų 
areštavimui. Jei Gegužis bi-, 
jojo įsileisti vieną žmogų man-! 
datų komisijon nuo didžiumos, i 
tai tikrai su 
hoi’s negerai.

i iškelti faktai 
įmatomai, yra

S.L.A. yra kas 
‘S.L.A. žiniose’ 
apie /paskolas, 

teisingi.”
Taip ir panašia/ išsireiškia 

visi, su kuriais tik 'teko kalbė
tis. • •

“Ateinanti Įvykiai 
meta savo 

šmėklas priešakio

UŽSUK—Lucky 
Strike SoHlii Or
chestra kaš ket
virtadieni ir šeš
tadieni vakarais 

N. B. C. tinklą. “It’s toasted

•4^
di

Kai isbantiėt perdėjimus
vietoj užsirūkykit Lucky

Būk blaivus—būk blaivus visiems dalykams, liet ir rūkydamas. Venk tos 
ateities šmėklos,* išvengdamas perdėjimų, jei nori išlaikyti tą modernišką 
visada jauną figūrą. "Jų, vietoj—riižsirūkyk Lucky”. 

• ■ I ' .......................

Lucky Strike, puikiausi cigaretai, kokius jūs kada 
ruket, pagaminti iš puikiausių tabakų— iš Smetonos 
viso tabakų Derliaus—-“JIE SPRAGINTI’’. Lucky 
Strike turi extra, slaptą šildimo procesą. Visi žino 
kad šiluma valo ir taip sako 20,679 daktarų kad 
Luckies mažiau erzina jūsų gerklę.

JuSu Gerlcl&s Apsauga—Prieš knitėjimus—prieš kosulį
*"Po 30 metu, mirtingumas tarpe atitikiu žmonių daugėja greitai sulyg amžių ir svariu”. Taip sako Dr. Brandreth Symonds, rašydamas i 
Medikališką Rekordą. Mes nėtvirtinam, Lucky Strike cigaretų rūkymas sugražins moderniškas figūras, ar sumažins kūną. Mes skelbiam, 
jog kai jau sau perdaug gerumų išbandyt, “jų vietoj—užsjrūkykit Lucky ”, Tuo jūs išvengsit perdėjimų dalykuos, kurie padidina svdri ir, 
išvengdami perdėjimų, išsilalkyslt modernišką, gražią figūrą. ““

© 1930, The American Tobacco Co., Mfrs

galima gauti kiekvienoje 
geresnėje lietuvių krautuvė
je. “Birutės” saldainių, deš
rų, lašinių, palengvicų, kunj-

E
pių, baravykų, trejankų ir

Remkime Lietuviu*

LITHUANIAN
IMPORTING COMPANY

į 818 E. Sixth Street
SO. BOSTON, MASS

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKOS
Čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT, MICH.

MALONŪS RŪKYT

k
ml\Vw

Brooklyno Lietuvių Nepri Ruimingas Kliubas, 
269 Front St., kaipo žymus politikoje, savo rū
muose, nuo senai su pasigėrėjimu, JOHN’S Ciga
rus bizn^voja. Taip pat visos švaresnės lietuviš
kos restauracijos Brooklyne ir prakilnesni biznie
riai užlaiko JOHN’S po 10c Visi rankomis pa
daryti ir po vardu PETRO.

Todėl Gerbiamieji Draugai ne tik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose bizniaus užvedimuose, 
kur rūkymai yra užlaikomi, visur reikalaukit 
viršpaminėtais vardais Cigaru. Ant pareikavimo 
visur Amerikoje išsiuntinėjam per paštą. Ad
resuoki!:

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI 
z67 DIVISION AVENUE, BROOKLYN, N. Y.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ APTIEKA
< Kas yra didžiausias žmogaus priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 

ligas įvaro, bet ir į grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja po plačią 
Ameriką pagarsėjusius

Urban’s Cold Powders
(MILTELIUS NUO ŠALČIO) 

jokių šalčių nebijo. Už 75c ui 
baksą apsiginkluok nuo savo am
žino priešo!

Urbo Lax Tabs*
yra tai kanuole prieš kitą amži
ną žmogaus priešą.—vidurių už
kietėjimą—kuris žmogui pagami
na daug rūpesčių ir sunkių ligų. 
25 centai už skrynutę.

F. URBONAS, Aptiekorius
6102 Grand Avenue 
(Kampu Clermont Artau) 
MASPETH, L. L N. Y. 
Telephone, Juniper 97f6

ĮSI Metropolitan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 1411

Siųsdami pinigus su sivo adresu, užrašykite:

v FRANK A. URBAN PHARMACY
151 METROPOLITAN AVENUE, BROOKLYN, N. 1

Aš, žemiaus pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERĮ, už kurį malonėkit 
man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su nurody
mais, kaip vartoti. S

Vardas

No,

Miestas

Street or Av®nu«

, State-.



Puslapis šeštas LAISVI

PARDAVIMAI
: Stagg 9105

<

ir

DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

LIETUVIS

Telephone: Stagg 4409

NOTARY PUBLIC

d ir ti 6

sa-

Tel., 0783 Stagg 
, i ■ ■ ' / ; • f (

Wave maži-

NOS i.OO -

Nuo pirmadienio liko pa- p tiekos

GRABORIUS 
(UNDERTAKER)

tą, kad 
nebuvo

(ibalžainuojri ir laidoja numirusiu 
ant visokių kapinių; parsaindo au 
romobilius ir. karietas veselijom.- 
*rikštynoms ir pasivažinėjimams

’ * t 1 • •

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

231 Bedford Aventie 
BROOKLYN, N. Y.

578 GRAND STR 
Prie Lorimer St., Šalia 

BROOKLYN, N.

organizacija. Tai nors vieną kartą 
j menesį neapleiskite susirinkimą ir 
būkite visi. Sekr. B. Krasauskas.or- 

ki- 
23,

Nudažom 
uniuojame 
ekamu adresu:

Sąryšio komitetas juda ir
Paskuti-

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS 
fUNDERTAKER)

Nufotografuoja ir 
oomaliavoja viao- 
k i u b paveikslui 
įvairiomis s p a 1- 
vomls. Atnaujina 
senus ir krajavus 
ir sudaro su 
saserikoniSkaLs.

TELEFONAS: 
TRIANGLE 146»
Kreipkite! Šiuo 

adresu >

JONAS STOKES
171 Bridge St., G Brooklyn, N. Y.

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Užveda ir sisternačiai sutvarko 
biznio knygas ir taksi) raportus. 
Peržiūri knygvedžių tvarkomas 
knygas ir sudaro atskaitas.

Tel., Stagg 7057

STEPHEN BREDES, Jr.
LIETUVIS ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Ave., Maspeth, L. L 
Tel.: Juniper 6776

IŠRANDAVOJIMAI
BIZNIO PROGA

Pasirandavoja arba parsiduoda bu- 
černė ir groserne. Biznio daroma 
nuo $400 iki $500 į savaitę. P. 
Walentukevicz, 100 Perry St., Stough
ton, Masš. 190-201

Patarnauju visiem be skir 
tumo. Tolumas del manęs skir, 
tumo nedaro. Mano ofisas an< 
daras dieną ir naktį. Darbą 
atlieku gerai. Reikale kreip
kitės pas mane, o patarnausiu 
kuogeriausiai.

734 Grand Street
- BROOKLYN, N. Y.

Phone, Stagg 5043

__ PJ

Kundroto aptieks yra didžiausia Ir seniausia 
vaistinė. Mes specialistai sutaisyti daktarų 
receptus, ir užtikrinam, kad sudėtinės šių re
ceptų dalys, gydytojų užsakymu, yra naujos, 

tyros ir geriausios.

Mes taip pat turime žolių ir gerą sandėlį gyduolių. 
Kiekvieną kartą reikalaujant, kreipkitės:

-y.-.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
z šįmet turime geriausios ir vėliau

sios mados Permanent 
nas, todėl kviefiame-vįs^s atsilankyti 
o mes patarnausime * '

K

KUNDROTO APTIEKA
P. J. KUNDROTĄ, Savininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. 
Kamp. N. 4-tos gat. Tel., Greenpoint 2017-2360-3514 
Iškirpkit ii skelbimą ir prisiųskit karta su užsakymu

LIETUVIS BARBERIS
Pranešu vietos lietuviams, 'kad aš 

nupirkau barbernę po No. 45 Scholes
— ir St., prie pat Lorimer St. Kviečiu
Tai bus viena I atsilankyti ir persitikrinti apie mano

I gerai atliekamą darbą. S. Kunevičius, 
45 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(186-191)

PARSIDUODA kendžių Storas, yra 
fountain ir viskas gerai įrengta, 

j Geras biznis, galima pigiai pirkti. 
I Kreipkitės po No. 26 Maujer St., 

Brooklyn, N. Y? (18G-191)

Felephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

i PARSIDUODA kriaučių šapa, yra 6 
mašinos. Gera proga pirkti. Ma

tyt galima apie 12-tą vai. dieną po 
No. 214 Johnson Avė., arba kreip
kitės j namus vakarais nuo 6 iki 7 
vai. po No. 48 Marcy Ave., Brook
lyn, N. Y/ Tab j Stagg . 6984A-

A.L.D.L.D. 172-ros kuopos susirin- Stagniūnas ir Obeliėnė.
kimas bus trečiadienį, 13 rugpjūčio, , (189-190)
po No. 4.9 Jefferson St. Pradžia 
7:30 vaJ. vakare. Visi nariai atei-, 
kit laiku, yra svarbių reikalų apsvar- į 
tyti.

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ
Kendrick’s Herb Laxative yra Padaryta is 

Grynų Žolių ir Ne turi Savyje Jokių 
Chemikalų

Šiais vaistais neuftraukia papročio ir atliuosaoja vidu
rius ir pagelbsti sugrąžint natūrali vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su vandeniu ir užsigert 
einant gult. Visiškai nekenksmingas, ir galima duot 
vaikams, kūdikiams, lygiai kaip ir suaugusiems. Kai
na ............................................................. 80c, per paltą 65c.

Telefonas

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

LIETUVIS DENTIST AS
221 S. 4th St., Brooklyn,N. Y.

■ X-Spindulių Diagnoza 
Gazo Anestetiką

VALANDOS:
Nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus.

geriausia. '
NUO $5.50 IKI
žįlus plaukus 

ilgam laikui.
ugar- 
kitės

I r I r T A O T it i n 60 PramoniŲ Nukapojo VIETOS ŽINIOS
Į Darbo Biuras {Labor Bu- 

{[ jreau), įstaiga prielanki Ame
rikos Darbo Federacijai, savo 
laikraštėlyj už rugpjūčio mė- 

įnesį, “Facts for Workers,” pa
duoda, jog šiemet 60 įvairių 
(pramonių nukapojo darbinin
kams uždarbius. Fabrikantai 
tatai padarė, nepaisydami sa
vo žodžio, kurį buvo davę 
Hooverio konferencijoj, pasi
žadėdami nemušti darbo mo
kesnio; užtai Green, Woll ir 
kiti pardavikai vadai Ameri
kos Darbo Federacijos prisiža
dėjo nevesti jokių streikų 
už darbo mokesnio padi- 
diniihą. žodį išlaikė tiktai 
federaciniai vadai: jie Uždrau
dė darbininkams streikuoti, 
kuomet ^samdytojai visu plotu 
kapojo ir tebekapoja uždar
bius po 1’0,12, o vietomiš net 
iki 50 procentų. Ir to nežiū
rint, dąr tiktai kelios dienos 
atgal, Amerikos. tJarbo Fede
racijos 'prezidentas Green vie
šai gyrė Ilooverį, kad jis “pa
laikąs senuosius uždarbius.” 
Tuo būdu, Greenai, Wollai ir 
jų “socialistaujanti” klapčiu
kai Mušte ir kompanija yra 
kapitalistų talkininkai kapoji
me darbo mokesnio.

O apie bedarbių reikalus jie 
nenori nei prisimint, vien kei
kia komunistus ir su jais ei

siančius bedarbius ir darbinin
kus, reikalaujančius apdrau- 
dos pensijų bedarbiams; kuo
lais laido į Komunistų Parti
jos patiektą socialės apdrau- 
dos bilių, reikalaujantį iš kon
greso išleist įstatymą, sulig 
kurio būtų įvesta socialė ap- 
drauda visiems bedarbiams, 
Rusenusiems, negalintiems 
dirbti bei sužeistiems darbi
ninkams.

Už tuos reikalavimus veda 
kovą Darbo Unijų Vienybės 
Lyga, su obalsiu “Organizuo-, 
kites ir streikuokite prieš už
darbių kapojimus,” “už darbą 
bei pilną mokesnį,” “už socia
lės apdraudos, pensijas.” Tuo! 
tikslų šaukia visqj Ąmerikoi ir- 
niasine^ bedarbių ir .dirbančių
jų demonstracijas, rugsėjo 1 
d., ka(b kapitalistinę “Dąrbo” 
Diena paverst j, darbipinkų ko
vos dieną už bedarbių ir 
bančiųjų reikalus. , ,

Apeliacija j Augščiausią 
Teismą del Fosterio ir Kt.

Tarpt. Darbininkų Apsigy
nimas padavė reikalavimą a- 
peliacijos teismo raštininkui, 
kad leistų apeliuot į Jungtinių 
Valstijų Augščiausią Teismą 
dėlei paliuosavimo iš kalėji
mo drg. Fosterio, Minoro, Am- 
terio ir Raymond o, delegatų 
110,000 bedarbių ir dirbančių 
demonstracijos kovo 6 d. 
Tarpt. Darbininkų Apsigyni
mas neturi pasitikėjimo Tam
many Hall supuvusiais “pa
roles” teisėjais, kurie neva 
rengiasi patys sutrumpinti 
tiems draugams bausmę. Nors 
ib‘ šalies Augščiausiame Teis
me sėdi kapitalizmo bernai, 
tačiaus, perkėlus bylą į tą vy
riausią teismą galima būtų at
kreipti domę plačiausių sluog- 
snių visos Amerikos darbinin
kų; ir tatai pasitarnautų pla
tesniam masiniam judėjimui, 
reikalaujančiam paliuosuoti 
tuos ištikimus darbinninkų 
bedarbių vadus.

♦ ■■

I Aido Cboro ir LDSA 1
Kuopos išvažiavimas Pavyko

Sekmadieni, JO d. rugpjū
čio, minimų organizacijų išva
žiavimas Forest Parke puikiai 
pavyko; žmonių dalyvavo 
daug. Teisybė, buvo ir katali
kų išvažiavimas, kur ir prabaš- 
čius sukinėjosi, bet visą laiką 
prie progresyvių vietos žmo
nių buvo daug daugiau. Kle
rikalai neturėjo jokios progra
mos, gi mūsiškiai, kaip visuo
met, taip ir šį kartą. Aido 
choras sudainavo keturias dai
nas, ir kadangi Aido Choro* 
mokytoja šalinaitė išvažiavus 
vakacijoms, tai vadovavo jau
na aidietė, drg. L. Butkiūtė, 
kuri jau ir dirigavime žymų 
progresą padarius. Draugas. 
Mizara pasakė tinkamą pra
kalbą dailės klausimu. ‘

Reikia priminti ir 
pirmiaus niekuomet
matyti policistų laike progra
mos, ir jų tik tuomet būna,- 
kada kas nors įskundžia. Gi 
pereitą sekmadienį laike pro
gramos jau buvo du ir, mato
mai, kas nors paskundė nuo 

jto laiko, kada p. .Vitaitis ne- 
Jamingai užbaigė savo neva 
; prakalbą. Tik pasibaigus pro-j 

Yor-. gramai policistai prasišalino.
Išvažiavimui pirmininkavo

Sovietų Draugų Šokiai
Sovietų Sąjungos Draugų 

ganizacija turės šokius 
tą šeštadienį, rugpjūčio
Coney Islande, Casa D’Amor 
svetainėje, Mermaid Ave. 
West 31st St.
iš eilės pramogų ir mitingų, 
kuriuos rengia Sovietų Drau
gai, prisidėdami tuom prie 
darbininkų mobilizacijos už 
Sovietų Respublikos apgynimą 
nuo karą prieš ją ruošiančių 
imperialistų.

Antradienis, Rugp. 12, IQ30
------------- ---------------------------- -------------

Telephone, Stagg 1916 •

LORIMER RESTAURANT
Lietuvių Valgykla

8 Užmušti Automobiliais
Sekmadienį Didžiajame New 

Yorke automobiliais užmušta 
astuoni asmenys; daug sužeis
ta. . . ■ . -. '

SUSIRINKIMAI ;
YONKERS, N. Y.

VISOKIU RŪŠIŲ ŠVIEŽOS VALGIAI, GAMINAMI 
LIETUVIŠKU IR AMERIKONIŠKU STILIUM
Pavalgius čia malonu pabūti, pasišnekučiuoti 

su kitais, arba ramiai pasiskaityti.—Sykį 
atsilankę persitikrinsit.—Pabandykite I

SAVININKAI MARČIUPĮ
417 Lorimer Street “Laisves” Name

BROOKLYN, N. Y.

Telefonas Stagg 281Ž

FRANK WHITE
STOGDENG1S

Metalu Išmušame Sienai 
ir Lubas; Užtaisome quo 
Vandens,
229-231 LEONARD ST., 

Brooklyn, N. Y.
Mūsų darbu patenkinti 

visi, kuriem tik dirbame.

Darbininkai Nukovojo 
Skebinius Gengsterius

Kailių markute, New 
ke, gengsteriai "socialistines”' 
kailiasiuvių unijėlės, kuriems drg. Paukštienė ir pasakė pu- 
vadovauja Kaufmanas, buvo sėtinai gerą prakalbėlę. 
užpuolę kairiuosius kailiasiu-l 
vius. Bet kairieji taip suplie-jlš SĄRYŠIO DARBUOTĖS 
kė užpuolikus, kad šie^geng-į Sąryšio 1---- --..j-

steriai tuojaus visomis pusė- dirba pagal išgalės, 
mis išlakstė. Tuomet gengste- niam posėdyj pereitą sekma- 
rių lyderiai areštavo Jack dienį nutarta dalyvaut ateivių 
Schneiderį, organizatorių kai-(gynimo konferencijoj, pasiun- 
riosios Kailiasiuvių Industrinės Ičiant delegatą. Taip pat ragi- 
Unijos, ir kitą kovojantį tos!na visas organizacijas pasiųsti 
unijos narį. Adlerį, prieš ku- delegatus į ateivių gynimo 
riuos išgavoje visokių “I 
nalių” užpuolimų. Priešai ti-j 
kiši, kad kapitalistinis teismas 
palaikys jų pusę prieš kovo
jančius darbininkus, kurių by
la. veda Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas.

krimi-, konferenciją.
I Sąryšio komitetas atkreipė 
atydą į vieną dalyką, tai kad 
mūsų organizacijos, rengda
mos išvažiavimus, netuyi pa
rauk urnų virimui dešrukįų. 
Tad Sąryšis nutarė nupirkti 
pečių, kad visos organizacijoj, 

į priklausančios, prie Sąryšio, 
įjuom galėtų naudotis veltui.

Apsvarstyta klausimas, kaip 
tinkamiau paminėt Liętuvos 
politinius kalinius ir fašistų 
nužudytus ten mūsų draugus.

i Prieita prie išvedimo, kad tin
kamai tą klausima nušviesti, 
yra reikalas ne tik suruošti 
prakalbas, bet ir išleisti lape
lius. Tačiaus lapelių išleidime 
reikėtų, mano manymu, imti 
atsakomybę Priešfašistiniam 
Komitetui, kad. j^sai juos pa- 

iruoštu ir išsiuntinėtu po visas 
; lietuviu kolonijas;

* siuvyklose New j bet jeigu Priesfasistinis Komi-i 
Kairioji Adatos Dar-, tetas nedirbs to darbo, tai Są-

Marškinių Siuvėjom Kerta 
Uždarbį 10-25 Nuošimčius

S. Liebovitz and Sons turi 
marškinių siuvyklas ne tiktai 
New Yorke, bet ir New Jersey 
ir Pennsylvanijos Valstijoj. 
Šiomis dienomis tapo nukapota 
10 iki 25 nuošimčių uždarbis 
jo darbininkams ir darbinin
kėms New Egypte, N. J., ir 
Pottstowne. Pa., kur ir taip 
buvo temokama tik apie $12 
į savaitę.

Dabar, matomai, ateina ka-į------- ; --
Įeina nukirsti uždarbius ir jo i Amerikos 
skebinėse 
Yorke. L____ ... ______
bininku Unija daro, ką tik pa-!rVŠio komitetas dirbs, 
jėgia, kad suorganizuot Liebo- j Dz. Rep.
vitzo darbininkes ir darbiniu- į . -------------
kuš. Kaliniai Išeelbėio
Gengsteriu Dvikovoj1 
Nušauta Mergaitė

Du vyrai, matyt, nariai dvie
jų priešingų kriminalistų gen- 
gių, sekmadienį po pietų, su
sitikę ant 114 St., tarpe 1 ir 2 
Avė.,< New Yorke, pradėjo 
Šaudytis iš revolverių. Viena 
nuklydusi kulka nušovė San- 
diną Camoratą, 11 metų mer
gaitę, kuri tuo laiku žaidė ga- 
tvėjėj kulkomis išmušta /keli 
namų langai. Ar bent viena 
kulka pataikė patiems gengs- 
tęriams, nėra žinios. Ir jie, 
kits kito nepaguldydami, nusi
gando policijos, ir pabėgo 
vais keliais.

i Kaliniai Išgelbėjo
Keturis Skęstančius

Keturi Sing Sing kalėjimo 
kaliniai išgelbėjo gyvybę dvie
jų vyrų ir dviejų moterų, ku- 
I rie pradėjo skęsti irkluojama
me laivelyje, įstrigusiame į 
Hudson upės pakraštines pel
kes, ties kalėjimo tvora. Dau
gelis kalinių, mokančių plauk
ti, pasisiūlė juos išgelbėti. 
Sargybiniai leido keturiems 
kaliniams atlikti tą darbą; 
tuo apačių laiku nustatė kul
kosvaidžius ir šautuvus į gel
bėtojus, kad patys nepabėgtų. 
Kaliniai greitai atliko (savo 
darbą, išgelbėjo visus keturis 
ir sugrįžo, kalėjimam

Darbininkų Džiurės 
Nuosprendis

Darbininkų Džiurė padarė 
teismą miesto policijai, kuri, 
baigiantis Rugpjūčio Pirmosios 
demonstracijai Union Square, 
su blekdžekiais ir buožėmis 
užpuolė besiskirstančius darbi
ninkus ir sužeidė 60 dalyva
vusių demonstracijoj. Šio dar
bininkiško teismo raportas bus 
išleistas pavidale atskiros kny
gutės, kur bus pridėta ir apra
šymas sąlygų “Welfare” salos 
kalėjime, kuriame trims me
tams yra įkalinti drg. Fosteris, 
Minoras, Amteris ir ,Raymon- 
das, delegatai kovo 6 d. de-! 
monstracijos. Darbininkų tei
smo protokolą pasirašė šeši po-, 
sėdininkai, nariai įvairių darbo 
unijų.

Sekr. Ig. Kartonas.
(189-190)

ATYDAI TARPT. DARBININKŲ
APSIGYNIMO 17 KP. NARIŲ

Tarptautinio Darbininkų Apsigyni
mo 17, kuopos susirinkimas įvyksta 
šį trečiadienį, 13 d. rugpjūčio. Visi 
nariai dalyvaukite susirinkime, nes 
yra daug dalykų, kurie turi būt atlik
ti. Daugelis dar nepridavė tikietų 
ekskursijos 19 d. liepos. Būtinai at
neškite pinigus ar tikietus- Į susirin
kimą. Negalima toliaus vilkinti, nes 
organizacijai reikalingi pinigai. 
Draugai, pagal šiandienines sąlygas 
ir paaštrėjusias klasių kovas, mes 
turėtume tankiau susirinkti, negu 
kartą į mėnesį. To reikalauja ir

LIETUVIS

FOTOGRAFAS ir MALIORIDS

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

ACCOUNTANT
KNYGŲ PERŽIŪRĖTOJAS

Visais Accounting reikalais 
kreipkitės pas:

J. JESKEVIČIUS 
46 Tėn Eyck Street 
BROOKLYN, N. Y.

V it, \ l J ' • L

Drg. Moore Maršrutas
Richard B. Moore, negras 

darbininkas, Komunistų Parti
jos kandidatas į New Yorko 
valstijos generalio prokuroro 
vietą, išvažiuoja su maršrutu. 
Prakalbas sakys Hudson, N. 
Y., rugpjūčio 12 d.,; Amster
dame 14 d.; Uticoj 15; Syra
cuse 16; Rochesteryj 17; Buf- 
faloj 18; Niagara Falls 20; 
■Jamestowne 21; Spenceryj 23

Tik Čekiai Galį “Pėdės” 
Apsaugot nuo Plėšikę

Nacionalė Komisija Prieš 
Kriminalizmą ragina darbda
vius mokėt darbininkams al
gas čekiais, o ne grynais pini
gais. Atranda, kad jokia po
licijos apsauga negali suturėt 
plėšimų pinigų, kurie yra ve
žami iš bankų apmokėt darbi-! 
ninkams algas. New Yorke !ir Binghamtone, N. Y., 24 d. 
ir Brook lyne nėra tos savaitės, n . , ~Z; ZTV
kad nebūtų išplėšiama keliolika rakelta Pieno Kama 
tūkstančių dolerių “pėdžių,” 
ar tai kelyje ar tai pačiose kelta kaina pieno po vieną 
darbdavių raštinėse. centą už kvortą A ir B rūšims.

Šimtai Grafteriu Tarp 
Gatvių Valymo Viršininkų

Sanitarijos komisionierius 
Hand p'ermaihė Vietas' Šimtui 
ir dvidešimčiai gatvių' valymo 
inspektorių ir kitų viršininkų, 
perkilnodamas juos į kaip ga
lint tolimesnes vietas nub tų, 
kur jie pirmiaus tarnavo. Ko
misionierius patyrė, kad be
veik visu Didžiojo New Yorko 
plotu tie valdininkai leisdavo 
būtlegeriams gabentis alkoho
lį gatvių valymo vežimais ir 
atmatų laivukais. Jie, supran
tama, varė ir kitokį graftą. 
Bet kad Valdininkų perkėli
mas į naujas vietas panaikin
tų graftą, tai juokinga būtų 
ir manyt. Grafteriai vieni ki
tiems palieka adresus ir re
komendacijas; g persikelia tik
tai grafto vietos, o grafteriai 
pasilieka tie patys. Bet ko- 
misionieriaus patvarkymas pa
liečia tiktai antraeilius bei tre
čiaeilius ilgapirščius. Stambie
ji, tikrieji Valdyboje grafte
riai dar visai nekliudomi.

i

ŽODIS NUO DR. MENDLOWITZ

DR. H. MENDLOWITZ

MALONAUS PASIMATYMO

Šiuomi primenu savo draugams, jog aš vis dar 
praktikuoju savo profesiją. Pirmiaus antrašas 

buvo 271 Berry St. Dabar mano antrašas:

2220 Avenue J Brooklyn, N. Y
Tel.: Midwood 6261

UŽEIGA
Jūs pažįstate mus, mes pažįstame 
jus, bet jau senai matėmėsi. Būtų 
linksma pasimatyti.

Kurie dar nepažįstate mūs, tai 
del pažinties, užeikite, o būsite ma
loniai priimti. ' ■> '?

J. ir b.) yAIGINIS
Maspeth, N. Y

J. LeVANDA
(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avenue 
(Arti Grand St.) 

BROOKLYN, N. Y.

MOLLYN S LIETUVIŠKA BARBER SHOP 
IR BEAUTY PARLOR
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