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Darbininkai Visų šabų, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, T i k 
Retežius, o Išlaimėsit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

i

Sovietų Valdžia 
Sugriovė ‘Švenčiausią’

Koplyčią Maskvoj!
MASKVA. — Kad turėti 

didesnį tarpą praėjimui į 
Raudonąją Aikštę, Sovietų 
valdžia sugriovė “dievo mo
tinos” “stebuklingą” koply
čią, kuri buvo įtaisyta Rau
donosios Aikštės Iverskuose 
vartuose. Antradienį apie 
3 vai. ryte darbininkai pra
dėjo ardyti “švenčiausią” 
narna, •r

Joj melsdavosi carai. Jo
nas nuožmusis joj meldėsi 
nužudęs savo sūnų. Alek
sandras pirmasis meldėsi, i 
kuomet Napoleono spėkosI 
veržėsi Maskvon. Mikė II i 
joj prašė dievo pagelbos iš- į Didelė Darbininkų 
tikus karui.
pis iš kraugerių, kazokų ge
nerolas Kaledin, meldėsi 
prie “stebūklingos” Marijos, 
prašydamas pagelbėti nuga
lėti bolševikus.

Bolševikai, nugalėję bal-! ravo penki šimtai darbinin- 
tagvardiečius ir atmušę ka- kų prie Chinijos konsulato, 
pitalistiniųįšaliu puolimą, iš
rašė ant koplyčios sienos su 
baltomis raidėmis ant rau
dono dugno: “Religija yra 
opium del žmonių.”

Koplyčia buvo pabudavo- 
ta 1669. Buvo įtaisyta cen- 
traliniuose pilioriuose seno 
Bajorų Namo, po kuriuo bu
vo įtaisyta du skliautuoti 
praėjimai į Raudonąją Aik-

Pirmas Lietuvių
m JI

Darbininkų DienraštisKOVON PRIES KARA!V

ir joj paskuti- pemonstracjja $an Francisco

San Francisco, Cal.—šeš
tadienį čia po Komunistų 

i Partijos vadovybe demonst- 
' vniTA vxnulri floT’hmirt

Demonstrantai nešė iškabas 
užrašu: “Darbininkai, 

Stokite už Sovietų Sąjun
gą,” “Šalin Imperialistų Le- 
kajus Chinijoj,” “Kovokite 
prieš Imperialistinio Karo

GASTONIJOS STREIKIERIŲ TEISMAS 
TAPO PERKELTAS J CHARLOTTE

Manoma, kad Teismas Prasi dės Rugpjūčio Pabaigoj; Pa- 
liuosuojama Trys Moterys Po Kaucija

Darbdaviai Taktiškai 
Pasitraukia

Pareiškimas sako: “Dirbtu

Lakūnai Išskraide 420
Valandų Be Nusileidimo VISI DARBININKAI DALYVAUKITE 

ANTI-KARINESE DEMONSTRACIJOSEST. LOUIS. — Lakūnai 
Dale Jackson ir Forest O’
Brien orlaiviu St. Louis Ro
bin išskraidė 420 valandų ir 
21 minutą (apie 18 dienų) 
be nusileidimo ir buvo pasi
ryžę dar ilgiaus skraidyti, 

'bet jų rėmėjai privertė nu- 
i sileisti, kad išvengti nelai
mės. Jie nusileido 7:38 vai. 
antradienio vakarą. Pradė
jo skraidyti liepos 13 d. Ki- 
į ti orlaiviai jų orlaivį pripil- 
ide gazolinu 47 kartus. Jie 
viso padarė apie 25,000 my
lių. Motoras dar geroj pa
dėtyj. Sumušė visus pirme- 
snius ilgo skraidymo rekor
dus.

Amerikos i m p e rialistai, 
rengdamiesi prie karo, daro 
ilgo skraidymo bandymus. 
Mat, ateinančiam kare orlai
viai los labai svarbią rolę. 
Del to dabar militaristai 
daugiausia kreipia domės į 
orlaivininkystę.

Parodykime Savo Galią Rengėjams Naujos Pasaulinės 
Skerdynės; Būkime Pasirengę Ginti Sovietu Sąjungą

GASTONIA, N. C.—Tarp
tautinio Darbininkų Apsi
gynimo advokatai, vedanti i 
Gastonijos streikierių bylą, *vių savininkų advokatai taktiš- 
išreikalavo perkelti teismą'kai pasitraukia, bandydami įro- 
iš Gaston apskričio į kitą dyti, kad dabar tardymas^bus 
vietą. Prokuroras reikala
vo, kad teismas atsibūtų 
Gaston apskrity.

Išklausęs abiejų pusių ar
gumentus teisėjas M . V. ’ ninku 
Barnhill nusprendė, kad

pilnai teisingas, nes bus Char
lotte mieste, vietoj Gastonijoj, 

'‘.Mecklenburg apskrityj, vietoj 
J-Gaston apskrityj.”

Toliaus, Tarptautinis Darbi- 
j Apsigynimas nurodo, 

kad darbininkai neturi manyti, 
į jog ištikrųjų ir bus “bešališ- 
į kas” teismas. Ne, to nebus. 

: Kapitalistai turi sukėlę suvirs 
pusę miliono dolerių pasmerki- 

imui streikierių. Jie dabar per- 
_____ Manoma, kad teismas p ra- kels savo kampaniją i Charlot-

0 1 n k r v‘ • sides rugpjūčio pabaigoj ar te. Po Sako, BaitagVardieCiai j rugsėjo pradžioj. Reikalai!- 

Užėmę Sovietų Miestą °'
 I džiaus tas pats 

Barnhill, s
Kaltinamųjų pusės advo-

Policija užpuolė demonst
raciją, suareštavo Komuni
stų Partijos distrikto orga
nizatorių E. Cardos, Anita 

_ b 
darbininką, ir septynis ki- 

Kiekvienas jų sulaiky
tas po $1,000 kaucijos.

Kad padidinti įėjimą j yy^itney, Nagura, japona v“T’n-
fe ’ U1 - teismas butų perkeltasį Aikštę, pasididinus trafi- 

kui, centraliniai pilioriai ta- ^us 
po išimti ir tuo būdu tapo! 
panaikinta koplyčia.

P. Smidovič, Sovietų Są
jungos vice-prezidentas, pa
reiškė, kad “dievo motinos” 
paveikslas (ikonas) ir kiti I 
“šventi” daiktai bus pavesti 
bažnyčios viršininkams.

Dabar niekas nepaiso tos-
“švenčiausios” vietos. Tikiv SHANGHAJUS. — Mar- 
viena valstietė moterėlė par- v Chang

> diktat orius, j (raštiškų paliudijimų), 

go valdžiai apie baltagvai - įon apskrityj negalima tikė- 
diečių rusų veržimąsi į bo- tis nors šiek tiek bešališ. 
vietų teritoriją.

Mecklenburg apskritį, į 
Charlotte, už 20 mylių nuo j 
čia.

Užėmę Sovietų Miestą

“ • priedanga “teisingo” 
teismo jie dės pastangas pasiųs
ti 16 streikierių į elektros kėdę. 
Jiems tas pavyks padaryti, jei
gu visoj šalyj darbininkai nesu-

puolus ant kelių meldėsi: Mandžūrijos
“Šventasis dangau, susimy-; antradienį pranešė Nankin- 
lėk ant mūsų; jie griauna 
mūsų dievo motinos namą.”

Hsue-liang,, kaį-aį patiekė daug affidavi-

kuriuose įrodoma, kad Gas-

Newarke Gręsia Gatvekariy 
Darbininką Streikas

NEWARK, N. J.—Public 
Service transport acijos 
kompanijoms atsisakius net 
svarstyti atnaujinimą kont
rakto; pakelti algas ant 25 
nuošimčių ir įvesti 8 valan
dų darbo dieną, gręsia 7,- 
400 gatvekarių ir busų dar
bininkų streikas.

Hartford, Conn.
Prieškarine Demonstracija

šiandien, rugpjūčio 1 d., 
7:30 vai. vakare ant kampo 
Park ir Lawrence St., įvyks 
demonstracija prieš grę
siantį imperialistinį karą. 
Visi lietuviai darbininkai 
dalyvaukite. Demonstraciją 
rengia Komunistų Partija.

Šiandien tarptautinė darbininkų diena kovai prieš grę
siantį imperialistų karą, šiandien milionai pasaulio dar
bininkų pareikš savo galingą balsą prieš rengėjus naujos 
pasaulines skerdynes.

Nepaisant visokių kalbų apie “taiką,” apie “laivynų su
mažinimus,” apie “nusiginklavimo konferencijas,” impe
rialistines šalys visu smarkumu rengiasi prie karo. Chi
nijos atakos ant Sovietų Sąjungos, mobilizavimas impe
rialistinių spėkų Europos šalyse prieš Sovietų Sąjungą 
parodo, kad bile dieną gali užsiliepsnoti naujas karas.

Tarp kapitalistinių šalių didėja antagonizmas. Ameri
kos ir Anglijos imperialistai griežia dantis vieni ant kitų 
del rinkų, del valdymo ir išnaudojimo milionų vergų Pie
tų Amerikoj, Azijoj, Afrikoj ir kituose kraštuose. Kapi
talistinės šalys rengiasi prie karo viena prieš kitą. Bet 
svarbiausia visos kapitalistinės šalys turi už tikslą pirma 
sunaikinti darbininkų respubliką, Sovietų Sąjungą. Už 
tai jos daro visokius planus, kad išprovokuoti Sovietų 
Sąjungą į karą. Pasaulio imperialistai mano, kad jie ga
lėtų išgelbėti griūvantį pasaulio kapitalizmą, jeigu jiems 
pavyktų sunaikinti Sovietų Sąjungą, kuri stumia viso 
pasaulio kapitalizmą į prapultį, kuri susiaurino kapitaliz
mui rinkas ir trukdo kapitalui plėstis. Atminkite, šešta
dalis pasaulio išplėšta iš kapitalistų rankų! Tas para
lyžiuoja kapitalistinę sistemą.

Už tai imperialistines šalys visu smarkumu ginkluo
jasi. nors tuo pačiu sykiu kalba apie “taiką.” Kalba apie 
“taiką,” kad nukreipti žmonių mintį nuo rengimosi prie 
karo.

Darbininkai neturi leisti save apsigauti. Darbininkai 
turi žinoti, kad kuomet imperialistai kalba apie taiką, 
jie visai priešingai veikia.

Kad karo pavojus gręsia, kad kąrąs artinasi, tai tik 
aklas gali nematyti.

"darbininkai, dabar prieš jus stovi klausimai:
[Ar jūs leisite imperialistams vėl pasaulį paskandinti 

darbininkų kraujuose?
Ar jūs leisite imperialistams sunaikinti vienatinę dar

bininkų respubliką—Sovietų Sąjungą, kuri veda viso pa
saulio darbininkus linkui pasiiiuosavimo iš kapitalistinės 
priespaudos, kuri budavoja naują, laisvą, darbininkišką 
gyvenimą?

Ar jūs leisite save žudyti del kapitalistų interesų?
Ar jūs stosite į kovą ir skelbsite imperialistų karui 

darbininkų karą?
Jeigu jūs nenorite, kad imperialistai savo surengtoj 

skerdynėj vėl išžudytų milionus darbininkų, jeigu jūs ne
norite, kad vėl pasaulis būtų paskandintas kraujuose ir 

v. . ašarose, jūs turite tuojaus sukrusti j kovą prieš gręsiant-
pertai amerikiečiams aiški- ų imperialistinį karą, šiandien laikas. Rytoj gali būt 
no apie Sovietų valdžios su- pervėlu. 
dėtį, jos tikslą, politiką ir 
t. t.; taipgi nurodinėjo, kad darbininkais šiandien dalyvaukite masinėse anti-karine- 

apsi- Amerikos finansinė parama se demonstracijose, masiniuose mitinguose. Įvyks įvai
riuose miestuose ir miesteliuose. Parodykime imperia
listams tvirtą darbininkų galią. Parodykime, kad milio
nai pasaulio darbininkų pasirengę kovoti prieš karą, pa
sirengę paversti imperialistinį karą į piliečių karą, pasi
rengę kovoti už nuvertimą kapitalistines sistemos, už pa
naikinimą karų.

Visi darbo žmones, kovokime prieš gręsiantį imperialis
tų karą!

Būkime pasirengę ginti Sovietų Sąjungą—Darbininkų 
Respubliką!

teisėjas krus gelbėti streikierių.
I i

j Trys Moterys Paliuosuoja- 
mos po Kaucija

Teisėjas Barnhill pranešė, 
kad trys moterys, kurios su 13 
kitų streiko vadų apakaltintos 
žmogžudystėj, p a 1 mosuojamos 
po $5,000 kaucija kiekviena. 
Moterys yra: Amy Schecter, 
Vera Bush ir Sophie Melvin. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas uždės už jas kauciją.

Teisėjas patvarkė, kad kiti 
streikieriai turi pasilikti čia, 
Gaston apskričio kalėjime, o 
teismo dienoj bus nugabenti į 
Charlotte.

Išleido Lapelius prieš 
Streikierius

H. G. Gulley, privatiškas de
tektyvas, savo affidavite nuro
do, kad Loray dirbtuves virši
ninkai išleido lapelius sukelti 
sentimentą prieš streikierius. 
Tie lapeliai buvo teisme paro- 

Kitas liudininkas, H. R.

Amerikos Turistų Grupė;
Pasiekė Samarą

SAMARA, Sovietų Sąjun
ga. — Amerikiečių partija, 
susidedanti iš arti 100 vyrų 
ir moterų, daugiausia biz
nierių ir profesionalų, atvy
ko čia ;
upe. Aplankė keletą svar-Į 
bių vietų palei Volgą, jų 
tarpe Lenino gimimo vietą, 
Ulijanovski.

Kiekvienam didesniam 
mieste prie Volgos upės biz 
nieriai ir profesionalai tur
ėjo pasikalbėjimus su dist- 
riktu komisarais ir kitokiais 
Sovietų viršininkais.

Kiekviena vakara ant lai
vo Sovietų ekonominiai eks-

kesnio teismo, nes toj apie- 
Sakoma, 300 apsi ginklą-■ linkę j darbdaviai per visą 

vusių baltagvardiečių nuga- laiką varė savo propagandą 
Įėję Sovietų spėkas ir už- prieš streikierius.
ėmę Sibire miestą Čitą lie- riai buvo atakuojama del 
pos 16 d. Pranešimas dar komunizmo, rasių klausime, 
priduria, būk raudonarmie- (bedievybėj ir t. t .
čiai “prisidėję” prie balta-1 . Brivo Pliekti ąffidavūai, ku- 
gvardieČiu. I įuose iiodoma, kad an lie
” ' * Jenckes kompanijos “Vieno Šim-

Sakoma, išlaukinėj Mon- to Komiteto” nariai (mušeikos) 
golijoj 1,500 baltagvardiečių i pirmadienio vakarą 
pasirengę pradėti ataką 
prieš Sovietus.

Francijos k O n c e S i j OSe kieriu liudininkais. 
Shanghajuj padaryta puoli- keletą šūvių ir išvyko, 
mas ant darbininkų ir sua- dyti.

Done, pasakojo, kad jis girdėjo 
kalbant narius darbdaviu suor
ganizuoto Vieno šimto Komite

to, kad jeigu 
išteisinti, tai 
dirbs.

Streikierių 
Neal ir Tom 
affidavituose 
pereitą šeštadienį grupė 
restorane grasino juos už tai, 
kad jie gina streikierius, saky
dami, kad jie juos “pasigaus.” 
S. E. Hammill, vienas iš to.'» 
grupės vyru, savo affidavite 
prisipažino, kad jis niekinęs, 
koliojęs advokatus, bet, sako,

Streikie-

komunizmo, rasių klausime,

L buvo už- 
I puolę Gastonijos streikierių šėt- 
jrinę koloniją ir grasino spėka 
visus, kas tik pasirodys strei- 

Mušeikos

gi patiekė affidavitą
Hampton, streikierės, kuri sa- 

i žino žmogų, kuris
reštuota 300 komunistų są
ryšyj su rengiama anti-ka- ko, kad F 
rine demonstracija Rugpjū- nušovė policijos viršininką A- 
čio Pirmą. • iderhclt, birželio 7 d., bet bijo-'

Pranešama, kad Charbine Į 5° būdyti, nes keli asmenys j;i|
derhclt, birželio 7 d., bet bijo streikieriai. būtų 

jie su jais

pl UlcblUIldlUj clLVy* TY 

pirmadienį Volgos! m 

n I n va I r 7 1 r r\ I r\ 4- o n t t o i*

Todei visi lietuviai darbininkai kartu su kitų tautų

Chinijos militaristai užgrie
bė Sovietų banką.

Santikiai tarp Chinijos ir 
Sovietų Sąjungos nešvelnė- 
ja.

LIETUVOS KRUVINIEJI FAŠISTAI 
PASMERKĖ NUŽUDYT 14 DARBININKU

grasino; pe jai pareiškė kadi 
jeigu ji liudys, tai turės visą I 
savo gyvenimą praleisti kalėj i- j 
me- , I
Sako, Išreikalavimas Nau
jos Vietos Nėra Laimėjimas

Tarptautinis Darbininkų Ap
sigynimas, kuris gina Gastoni
jos streikierius, antradienį iš
leido savo pareiškimą, kuriame

advokatai
P. Jimison 
paliudijo,

Dr. 
savo 
kad 

vyrų

* ‘ 7 ( AvllUjęo CVUVVIY

jis nurodo, kad išreikalavimas ka(j negrasinęs.

reikalinga vystymui šalies 
pramoniniai. Po to sekė a- 
merikiečių klausimai, į ku
riuos 'Sovietų kalbėtojai at
sakinėjo.

. Kad palinksminti turis
tus, Kazaniaus miestas pri
siuntė totorių orkestrą pa
linksminti amerikiečius ant 
laivo. Orkestrą su turistais 
keliavo laivu 80 mylių.

Pirma-
c

LONDONAS.
dienį čia gauta pranešima 
iš Rygos, kad Lietuvos kru
vinoji fašistų valdžia pa
smerkė sušaudymui ketu- 
rioliką darbininkų, kalti
nant juos suokalbyj prieš

Smetonos-Voldemaro val
džią. Penkioliką kitų dar
bininkų pasmerkė į kalėji
mą; didžiuma jų pasmerkta 
ant viso amžiaus, 
įvyko Šiauliuose.

naujos vietos teismui dar nėra 
laimėjimas. Tik tas parodo, 
kad apsigynimo pusė gerai dar
buojasi, sako pareiškimas. Ne- 
daleista teisti streikierius toj žiniomis pralotui Olšauskui 
vietoj, kur darbdavių sukeltas 
prieš juos sentimentas, kur nu
matomoms džiūrės nariams jau i

jie turi Ap. teismo nutarimu pralo- 
1 to Olšausko byla turės būti

Praloto Olšausko Byla 
KAUNAS. — Esamomis

' Šimtai Darbininkų 
Suareštuota Europoj

f • JI 11 C v V11II illlO UI VU 1 LCVX 1 CvJ

teismas išankstt. įpasakota, kad j
I išeiti prieš streikierius.

ap. teismo valstybės gynė
jas įteikė kaltinamąjį aktą.

nagrinėjama uždą rytomis 
durimis. Bet valstybės gy
nėjas daro pastangų, kad 
byla būtu nagrinėjama at-Į LONDONAS.—-’Sąryšyj su 
viromis durimis. Galutinai besirengiinu prie anti-kari- 
šis klausimas būsiąs išspręs- nių demonstracijų įvairiuo- 
tas prieš pat teismo dieną, se Europos miestuose, sua-

reštuota šimtai darbininkų 
komunistų.

Paryžiuj, Varšavoj, Ber- !
lyne, Vienoj ir kituose mies- |
tuose uždrausta demonstra
cijos. Darbininkai pasiryžę 
demonstruoti. Antradienį ir 
trečiadienį įvyko areštai.

Visi Lietuviai Darbininkai Šiandien Dalyvaukite Anti-Karinėj Demonstracijoj, ant Union Square, New Yorke. Meskite darbą Ne Vėliau, Kaip 4 Vai
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ŠVEDIJA IR PARAITĖS VALSTYBĖS
Apie vicįurį pereito mene-, buržuazinė spauda Skandi- 

sio Latvijoj ir Estonijoj at
silankė švčdų karalius Gus
tavas. Jisai išbuvo^ kelias 
dienas Rygoj ir Taline (Re- 
vely). t, Jį, Jyęlęjo . pę. tiktai 
visa eile diplomatų, bet ir 
karo laivynas. Stipriausios 
vienetos Švedijos laivyno, 
jų tarpe šarvuotlaivis “Vic
toria,” fajerverkais subliz-

navijos valstybių labai daug 
rašę. • Joje Essenas visai at
virai rašo, kad Baltijos jū
ros baseine Švedija yra cen- 
tralė spėka ir todėl, jojo 
nuomone,’ Švedijai išaušta 
ne tiktai naujoji gadyne, bet 
ir nauja atsakomybe.

Kame gi yra ta nauja at
sakomybė? Jeigu Švedija 

gėjo Rygos ir Finijos užta-!nol’i užkariauti bizniškai 
koše. Tas demonstravimas 1 Estoniją, Latviją, Lietu- 
karinių Švedijos spėkų ne-|vą h’ Finlandiją, 
priepuolamai, bet tiksliai į-; sav9 išaugusiai pramonei ji 
vyko. Čia bus vietoj pami- i nori gauti naujų rinkų, jei-
nėti, kad pirm Švedijos ka
raliaus vizito, Švedijos sos- 
tainėje Stockholme lankėsi 
Estonijos ir Latvijos prezi
dentai.

gu ji savo atliekamą kapita
lą nori įvestuotk kaip tiktai 
tose valstybėlėse, tai ji turi 
ginti tų šalių nepriklauso
mybę. Šiame* atsitikime pas 
buržujus vienoda nuomonė,

Sprendžiant pagal Kauno Į<acj nepriklausomybę nei
ir Rygos laikraščių jnfoi- kia ginti nuo Sovietu Sajun- 
macijų, Rygoje ir 1 aline ,^os - ~ -__
buvo nepaprastas ūpo pa-. įęapjtalistinės Europos prieš 
kilimas. _ Demonstravo ka-. govjeįų Sąjungą ir atvirai 
nuomenė ir studentai, aiz- i sab0) įacĮ Švedija negalės 
sargai (latviški^šauliai) n’[būti neutralė.

Štai kur pakastas šuva, 
'štai kame sekretas karališ-

kia ginti nuo Sovietų Sąjun- 
. Essenas numato karą

“Raudonasis Artojas” 
Eis Du Kart j Savaitę

Drg. Šimėnas “Raudona
jam Artojuj” (num. 27) ra
šo:

“Jau ‘Raudonasis Artojas’ 
peržengė tūkstantį ir po trupu
tėlį auga. Bet jo augimas dar 
vis neganėtinas. Draugai, ku
rie ypatingai turėti] rūpintis, 
kartais net patys neišsirašo.

“Vienok, jau dabartį nis 
‘Raudonojo Artojo’ išsiplatini- 
mas duoda galimybės laikraš
čiui padidėti.

“Nuo spalių mėnesio šių me
tų manoma ‘Raudonąjį Arto
ją' leisti du kartu į savaitę. 
Tai stato didelius uždavinius 
prieš ‘R. Artojo’, skaitytojus 
ir platintojus. Mes turime 
bent trigubai pakelti laikraš
čio tiražą. O kad tiražas pa
didinti nesunku, daug įrodinė
jimų nereikia. Dažniausiai 
kaltas mūsų pačių apsileidi
mas. ‘Raudonojo Artojo’ iš
leidimu du kartu į savaitę tu
ri susidomėti lietuviai darbi
ninkai ir valstiečiai, gyvenan
ti įvairiose žemės rutulio vie
tose. Mums labai svarbu ge
rai pastatyti informaciją apie 
Sovietų Sąjungos lietuvių gy
venimą, o taip pat apie socia
listinės statybos darbą. O
galima gerai padaryti tik tu
rint pakankamo formato ir 
dažnai išeinantį laikraštį.”

. ‘ Tai džiugina nti žinia. 
“Raudonasis Artojas” vai-1 
dina nepąvaduojamą vaid-| 
menį kaip Sovietų Sąjungos 
lietuvių darbininkų ir vals
tiečių gyvenimą, taip ir ben
dram socialistinės kūrybos 
darbe: Jį įiadažninuįs, aiš
ku, reikėtų jame daugiau 
žinių talpinti apie miestų 
proletariato gyvenimą, ko 
iki šiol trūko.

Padidinimui laikraščio ti
ražo, būtinai reikėtų išnau
doti visos progos pačioj So-) 
vietų Sąjungoj. Kaip žino
me, tokiam Leningrade, Ma- 
kvoj gyvena po kelis tūk
stančius lietuvių darbinin
kų, kurie dar miega letar-i 
go miegu. Pirmiausiai rei
kalinga visos progos išnau
doti jų išbudinimui. O pri
žadinti lengviausia yra už
rašant jiems darbininkų 
laikraštį. Tatai mes esame 
patyrę Jungtinėse Valstijo
se.

Raudonoji Pirma Rugpjūčio—Pasaulio 
Proletariato Protesto Prieš Imperia

listinius Karus Diena
tačiaus, prieš jį nieko nesa
ko. Pasitenkina paurgzda- 
mi ant komunistu. Slapta

| ... . . I -*■ oivn nviv niuomiai ocjmvimiį, «.i uai omu”

tai jie mobihzuojasi kiek tik, dien, Rugpjūčio menesio Pirmąją Dieną, įvyks vienokios

tikKiekvienam pasaulio kampe ir kampelyj, kur 
[randasi šiek tiek klasiniai sąmoningų darbininkų, šian-

drūti, kad pastačius savo 
žmogų iždininku. Apie nau
ją sleitą mūs draugų laik
raštis rašo:

“Kalbos eina, kad Grigaitis, 
Jurgeliūtė, Dr. Klimas ir K. 
Gųgis bus kandidatai nuo tau- 
tininkų-socialistų bloko. Kas 
bus daugiau, dar nesą nusver- 

,• ta. Kamarauskas pasitraukęs 
ir dauginus nekandidatuosiąs. 
Su kasos globėjais yra svyra
vimų.

“Vienybiečiai stovi už Gegu
žį, bet priešingai Gugiui. Yra 
ir grupė, ypač Chicagoj, kur 
norima sudaryti visai naują 
listą, į kurį but įimtas ir Dr. 
Graičiunas už prezidentą, ; 
Dr. Kvotėją. Vienok galuti
nai dar nesusitarę. 1 
linkę net bolševikams duoti 
kokią vietelę—aišku,

PITTSBURGH, Pa. — 
Perskaitęs Raudoną Napo
leoną, 'tuoj tapau juom ir 
pradėjau griauti pasaulį. 
Tik labai gaila, kad mane 
pabudino budilninkas laik
rodis ir aš negavau pabaig
ti griauti visą pasaulį ir žu
dyti žmones.

Mėlynas Napoleonas.
SOMERVILLE, Mass. — 

į Aš mislydamas apie žievę 
Ibananės ir Raudono Napo-

ar kitokios rūšies demionstracija prieš imperialistų ruo
šimąsi prie naujo karo, prieš jų kėsinimąsi pulti Sąjun
gą Socialistinių Sovietų Respublikų.

‘ Paskęs gatvės darbo žmonių miniose Sovietų Sąjun-įieono autorių, ųematau jo- 
XT 1 IŽ •• • A 1 • • • • • • JVT 4 * 1 • 1 1 • i kio skirtumo. Bert Switzer.Vokietijoj, Anglijoj, Francijoj. Neatsiliks kraujuose ne;
sykį paskandintas proletariatas Chinijoj, prislėgtosios | SARANAC LAKE, N. Y. 
Britanijos imperializmo masės Indijoj; pareikš savo pro- —Jeigu Šmitas paliks Ame- 
testus juodspalvė Afrika ir visų kitų kraštų darbininkai rikos prezidentu 1932 me- 
ir pavergtosios tautos. tais, tai jisai ir bus netoli

šiaurės Amerikos Jungtinių Valstijų proletariatas, 1 bėgęs nuo R. Napoleono au- 
kur kapitalizmas tokis stiprus, kur imperialistai spar-1 toriaUS vaizduotės. 
čiau,negu kur kitur, galanda ginklus naujai žmonių sker-’ p q Kvle.
dynei—taipgi neatsiliks nuo visų kitų šalių darbininku i 
nepareiškęs savo protesto! Vadovaujant Jungtinių Vai-i 
stijų Komunistų Partijai, kiekvienas šiek tiek protaująs 
darbininkas, kiekvienas išnaudojamasis ir prislėgtas as- 

al. imiio prisidės prie vienokios ar kitokios formos demonst- 
" (racijos! Tai bus, nežiūrint policijos buožių, nežiūrint 

Nekurie j persekiojimų iš kapitalistinės valstybės organų puses.
Rugpjūčio demonstracijos įvyksta tuo metu, kada 

mažos Anglijoj, Manchesterio distrikte, streikuoja 500,000 audė- 
vertės,—tuomi jie mano gauti jų, kada Gastonijoj, neapsakomia išnaudojimo ir pavergi-

tai

patentuoti piliečiai. Įvyko:
visa eilė puotų. Užsienio mi- i
nisteriai, prezidentai ir pat-; į<os Re]ion§s ir'tų visų ora- 
sai karalius sakė prakalbas, j jų ^pįe tauįos meilę.
gyrė JLątviją ir Estoniją, g vedi j bš a t ž a g a r eiviai

nT'lgU.n^b!’ pradeda • eiti avantiūristi- 
niais keliais, o Baltijos val
stybės čiuožia į jų varžą.

Iš Rytų ir Vakarų, iš vi- 
|sų pusių didžiųjų ir mažų
jų tautų buržuazija kuopia

prisiminė tuos senus laikus, 
kada Baltijos sritis valdė 
Švedija ir Valdė labai “libe
rališkai.” • Savitarpio pasi
gyrimams nebuvo galo.

Raktą, kad atidaryti to I savo spėkas būsiančiam ka- 
taip greitai pasireiškusio | ruį. Tas karo pavojus tuo 
draugiškumo sekretą šutei- i labiau didės, juo labiau sti
klą Maskvos “Izviestija.” prės socialistinis ūkis prole-

Švedijos monarchistai at- tariato tėvynėje, juo labiau 
žagareiviai nori, kad jų ša-'stiprės darbininkų ir vals- 
lis vadovautų visoms Pabal- tiečių galia. L. P. 
tės valstybėms, nes ji yra 
stipriausia. Švedija karo, 
laiku pusėtinai sustiprėjo.) 
Jos pramonė reikalauja nau-1 
jų rinkų savo produktams. 
Kolei kas, kaip rašo kauniš-) 
kis “Aidas,” su Baltijos v;

“Didvyriškas” Vilkas

ŪLYTĖLĖ, Rokiškio
ap Birželio 21 d. pavakaryje iš 

stybėlėm didžiausią biznį dalenkos pasirodė du vilkai 
daro Vokietija. Švedija už-' pradėjo sukintis apie gal- 
0 A • • g j . • X 1 1 1 I 4A 1 V'VA A VA ZA I\ /I ZA ZA t-l A A/A/A ZAima kokią penktą-sestą vie
tą. Taigi, Švedija turi biz- 
niškų motyvų, kad reikšti 
savo pasigrožėjimą Latvija 
ir Estoniją. Bet ji turi ir 
kitokių tikslų.

Estonijos generolas Lay- 
doner nesenai viešėjo Stock
holme ?ir Kopenhagoje. Ji
sai savo prakalbose atvirai 
pareišfcėi tą nuomonę, kad 
Baltijos valstybės turi suda
ryti bendrą frontą prieš So
vietų Sąjungą. Finlandijos 
laivynas šiuo laiku rengiasi 
prie didelių manevrų. Ta
sai laivynas, tarp kitko, ža
da aplankyti Švedijos uos
tus. Švedijos generalio šta
bo atstovas šiuo tarpu tyri
nėja, kaip kas eina Rusų- 
Finų parubežy. Laike Šve
dijos karaliaus vizito Latvi
joj ir; Estonijoj jojo klikoj 
žymią; rolę lošė Švedijos ar
mijos ir laivyno vadas Er- 
ensbefcgas. Kaip matote, tai pasibaigė 
karininkai visur pirmoje 1922.

—50,000 asmenų dalyvavo 
Meksikos mieste parade parė
mimui prezidento Calleso jo 
paskelbto] kovoj kunigijai; 9 
asmenys suimti, kaipo pasikė- 

jai ant prezidento gyvy- 
, 1926.

vijų kaiminę. Moterims 
pradėjus tulioti vienas vil
kas-sugrįžo į dalenką, o an
tras atbizeno į kaimą. Gy
ventojai apsiginklavo šakė
mis, basliais ir surūdijusiais 
nešaunamais pištalietais ir 
bandė vilką vyti. Vilkui ne- 
išsigandus, o parodžius vil
kišką drąsą, mūsų “vajo- 
kai” turėjo progos prisižiū
rėti jo pilkam kailiui, bet su 
savo ginklais nedrįso vilko 
turbavoti. 1

ir

savo sleitui tuos tūkstančius 
progresyvių balsuotojų. Aiš
ku, kad tai svajonė ir gyveni
me nepravedama.

“Adv. Bagočiui esą buvę ne
tiesioginiai siūlyta vice-pirmi- 
ninko vieta, bet jis 
atsisakęs. Jo 
esąs gauti gerą 
sai neimti.

“Vienybiečiai
Mikalauską už iždininką, o kiti 
Lopato. Iždininkui randasi 
daugiausia vietų.”

Pažiūrėsim, kas iš to vis
ko išeis. Tuo pačiu sykiu 
S. L. A. nariai-darbininkai 
privalo budėti. Žiūrėkit, kad 
Sekančiais S. L. A. rinki
mais bųtųįišrinkta jūs pačių 
pastatyti kandidatai—dar
bininkiški žmonės. Tuo rei
kia pasirūpinti, nes, kaip 
matome, fašistuojanti san- 
dariečiai jau prie to rengia
si. Nutraukimui jūs nuo 
savo darbo, jie skelbia, kad 
komunistai norį S. L. A. pa
sigriebti, o patys tam 
lui daro planus.

nuo jos 
nusistatymas 

vietą, arba vi-

nori pravesti

tiks-

karininkai visur 
vietoje.

Šiuo laiku Švedijoje išėjo 
žymaus švedų nacionalisto 
R. Es$eno knyga apie Šve- 
duos rolę Baltijos valstybių sjntoj 
politiKojc. Apie tą knygą:bes,

DARBININKŲ 
KALENDORIUS

Rugpjūčio 1 d.
—Panaikinta vergija tūlose 

Anglijos kolonijose, 1834.
—180 New Bedfordo strei

kuojančių audėjų nusmerkta 
60 dienų kalėjimai! už pikie- 
tavimą, 1928.,

—‘Romoj prasidėjo genera- 
> lis darbininkų streikas, kuris 

i 3 d. rugpjūčio,

Jie Jau Ruošiasi Prie
S. L A. Rinkimų

Skelbdąmi visam pasau
liui, kad komunistai “norį 
pasigriebti” S. L. A., mūsų 
socialistai su tautininkais- 
sandariečiais slapta. tariasi 
ir varžosi už pirmenybes. 
Daugiausia tuo klausimu, 
aišku, kalbama Chicagoj, di
džiausioj lietuvių kolonijoj, 
kur susispietę menševikų ir 
tautininkų šulai. Mūsų J 
draugų dienraštis “Vilnis”) 
pažymi,

į Net Kaune Girdėti
I

Triukšmas, kurį menševi
kai su sandariečiais pakėlė 
del Lietuvių Centro Biuro 
laiško frakcijoms, nuaidėjo 
net po visą Lietuvą. “Lietu
vos Žinios” išspausdino vi
są Grigaičio sieloj imąsi, pa- 
žymėdamos, kad “komunis
tai norėjo pasigriebti Susi
vienijimą.”

Kas tik kur. prieš komu
nistus pasakyta, “Lietuvos 
Žinios” tuojau nugirsta. Bet 
apie t fašistus—jos tyli kai 
vandens burnoj, prisigėrę. O 
jų. šalininkai Jungt. Valsti
jose1 skelbia, kad Lietuvos 
liaudininkai kovo ją prieš 
fašistus!

MANHATTAN BEACH, 
Calif. — Gibbsonas negali 
gelbėti, jei jisai viso labo tik 
paprastas korespondentas 
buvo pereitame kare. Da
bar karo nėra, tai jisai vis 
dar serga rašymo manija, 
kuri iššaukė simptomus su- 
varjavojimo, ir jisai parašė 
apysaką Raudonas Napoleo
nas. C. B. Coomis.

LOS ANGELES, Calif.— 
(Turbūt kunigas rašo — S. 
V.) Jeigu Raudonas Napo-

ino verčiami darbininkai pradėjo kovą ir, kaipo to pa
sekmė, šiandien 16-ka tekstiliečių darbininkų veikėjų lau
kia būti nužudytais; kuomet visoj šalyj reiškiasi didelis 
darbininkų pakairėjimas ir noras kovoti!

Rugpjūčio Pirmosios demonstracijos įvyksta tuomet, 
kada sociališdavikai visoj eilėj kraštų stovi valdžiose ir, 
zaunydami apie taiką, viską daro, kad labiau priruošus; ieonas^aj^saka yra produk

tas užsikrečiamos proto li- 
!gos, aš apgailestauju, kodėl 

viską, kad išprovokuoti naują karą; kuomet Įnano gerasai dievas, neuz-

darbininkus prie naujos imperialistinės skerdynės!
Rugpjūčio Pirmosios demonstracijos įvyksta tuo me

tu, kada Tolimuose Rytuose Chinijos banditiški genero
lai daro 
čiang-Kai-šekas—darbininkų mėsininkas—remiamas im
perialistų ruošiasi pulti Sovietų Respubliką!

Kiekvienas darbininkas privalo prisidėti prie tų pro
testų. |

Kiekvienas darbininkas privalo kovoti ne tik prieš 
tuos, kurie atvirai ruošiasi prie naujos skerdynės—prie 
naujo imperialistinio karo—pačius imperialistus, bet iri 
prieš tuos, kurie leidžia “taikos” rūkus į akis proletarian 
to, kad tuomi sulaikius jį nuo kovos ;• prieš? naują karą!

Pirmosios Rugpjūčio obalsiais turi būti:
šalin imperialistiniai karai!
šalin rankas nuo Sovietų Sąjungos—pasaulio darbi

ninkų tėvynės!
Civilis karas imperialistiniui karui!

RAUDONAS NAPOLEONAS
Amerikoniškas savaitinis Japoniją ir Meksiką persi-' 

žurnalas “Liberty” (Liuosy- gėręs, purvinas šlamštas su- j 
bė), kuris giriasi turįs virš vyniotas į beletristikos vys-, 
2,000,000 skaitytojų, leidžia tykius, apie ką visai neužsi-I 
per savo puslapius Floyd mokėtų ir kalbėti, nes tai | 
Gibbsono apysaką “Red Na- būtų paties savęs pažemini- 

jpoleon” (Raudonas Napole- mas.
onas).

Autorius nors ii\ nepasa
ko ti^iog, kas bus tas Rau
donas Napoleonas 1933-1936 
metais, vienok, skaitydamas 
tą apysaką ir mažas vaikas 
supras, kad jis kils iš Rusi
jos ir žiauriausiu būdu, bar
bariškiausiomis įmonėmis 
užkariaus visą pasaulį, kaip 
ir Ameriką.
Raudonas Napoleonas per

statomas negirdėtu ir ne
matytu nuožmiu tyronu, ko- 

:kio svietas dar nėra matęs.

Vienok, minėto žurnalo 
leidėjai, ar tai norėdami pa
teisinti savo reputaciją 
prieš sąmoningesnius skai
tytojus už tokią purviną 
apysaką, ar tai norėdami ži
noti žmonių opiniją link to 
purvino rašto, paprašė išsi
reikšti savo nuomones nuo 

i skaitytojų; su kuom aš ir 
noriu supažindinti ir “Lais
vės” skaitytojus. Štai ir tos 
nuomonės:
Klausyk, Gibbsonai!

i Iliustracijos parodo, kaip 
New Yorkas ir kiti Ameri-

4

leido mano smegenis tos 
minties bakterijomis?

Pat. McGibbons.
(Tąsa ant 5 pusi.)

Kovokit Už Jų Gyvybę ir

Šiuos žodžius rašant, 16-ka 
tekstiliečių darbininkų strei- 
kierių ir veikėjų yra teisia
mi tolimoj pietinėj North 
Carolina valstijoj, Gastonijos 
mieste. Jais yra:

Fred Irwin Beal, 
Robert Allen, 
K. O. Byers, 
George Carter, 
N. F. Gibson, 
Delmar Hampton, 
K. Y. Hendricks,

’ J. C. Heffner,
Joseph Harrison, 
Russell Knight, 
W. M. McGiniss, 
Louis McLaughlin, 
Clarence Miller, 
Vera Bush, 
Amy Schechter, 
Sophie Melvin, 
(Pastarosios trys 

rys).
Jie visi kaltinami

motė

kons
piracijoj atlikti žmogžudybę, 
už ką, einant N. C. valstijos 
įstatymais, baudžiama mir
ties bausme.

Jie suimti ir apkaltinti už 
tai, kad birželio mėn. 7 d., 
Gastonijoj, ant streikierių 
kolonijos užpuolė be varantų 
(leidimo) policija su šnipų 
būriu, ir streikieriai gynėsi 
nuo užpuolikų. Kovoj žuvo 
policijos galva Aderholt.

Amerikos darbininkai pri
valo gelbėti savo klasės bro
lius ir draugus. Neleiskim 
juos nužudyti: kovokim už jų 
laisvę!

Dalyvauki! rinkime 1,000,- 
000 parašų ant peticijų! Gel
bėkit darbininkų organizaci
jas, kurios veda bylą, finan
siniai.

Už minėtųjų darbininkų iš- 
liuosavimą kovą veda Tarp
tautinis Darbininkų Apsigy
nimas (International Labor 
Defense). Siųskit finansinę 
pagelbą! Adresas:
International Labor Defense 

80 E. 11th St., Room 402, 
New York City

PHILADELPHIA, Pa. — 
Mes buvome uolūs skaityto-! 
jai žurnalo • “Liberty” iki 
mes perskaitėme keletą tą
sų Floydo Gibbsono apysa
kos “Raudonas Napoleo
nas.” Perskaitę kelias tą- 

Raudonaslsas tos apysakos, pareiškia
me, kad autorius turėtų būt 
areštuotas už tokią supuvu
sią apysaką.

Ar dar neužtenka pra
keiksmo ir tarptautiško ne
pasitikėjimo dabar be dar 
vimo žmonėms dar didesnio 
žiaurumo, kuris gali būt 
vartojamas būsiančiame ka
re? Vąrdan žmoniškumo ir 
paprasto žmogaus “senso” 
(sąmonės), pone Gibbsonai, 
mesk tą supuvusią idėją, 
apie kurią tu rašai!

Pasirašo: Adams J. Cax 
ir Jas. E. Heringslake.

nose ir viskas virsta griu
vėsiais bei pelenais.

Pagal autoriaus kerštu 
permirkusią prieš Sov. Ru
siją vaizduotę, 
Napoleonas pradės naikin
ti svietą nuo Japonijos ir 
Meksikos, o kada visos Am- 

lerikos spėkos bus ten su
dalyvaus trauktos, kad apginti Ame- 

Laisvės Choras iš Patersono, riką, jis per New Yorko, 
kalbės drg. V. Tauras, bus pui-! Philadelphijos ir Baltimo- 
ki programa,, bus Įvairių za.s-.^ pelenug> griuv5sius> 

žmonių lavonus ir kraujo 
klanus—įmaršuos į Wash-, 
ingtoną:

Tai matote, kokis bus bai
sus tas Raudonas Napoleo
nas Amerikos patriotams. 
Tai bjauriausiu kerštu, nea-

PATERSON, N. J

Mes laukiame nedėldienio,
4 d. rugpjūčio. Mat, tą die
ną įvyksta A. L. D. L- D. 84

i. ir II Apskričio išvažiavi
mas Višniausko ūkėje, High. 
Mt. Rd. Prasidės 10 vai. ry-l 
te. Išvažiavime <’

j 11 c v

“Kad pas tautininkus yra 
nepasiganėdinimo S. L. A. 
tvarka, tai jau nepaslaptis, bet 
kad jie prasivestų kur nors 
savo atskirą politiką nuo so
cialistų, tai nereikia tikėtis. 
Jie garsiai kalba, bet darbai 
ką kitą rodo. Paimkit, kad įy/ sVečių irgi bus, todėl vic- 
ir “Sandarą, '—kbpija .grigai-, tos ir -apielinkės lietuviai ne- 

. tizmo ir nenuostabu—menševi
kai ten įbruko ir už redakto
rių savo' žmogų.”
Tai tiėsa! Visi sandarie- 

čiai ir atviri fašistai—vieny- 
bininkai j su dirvinjnkajs-r’ 
baisiai neapkenčia Gugio,

privalo praleisti šią progą, vi
si ir visos atsilankyti.

Beje, išvažiavime bus ska
nių užkandžių ir gėrimų. To
dėl galite visi atvažiuoti anks
ti,. nes alkį nereikės kentėti.

Vietinis.

&!)&■
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Krokodilius
PASIGAILĖJO

Satyros ir Humoro Meistras

—Girdėjai, kad Trockis jau 
numirė del darbininkų judėji
mo ?

jeigu I
dan-

—Labai gaila, bet 
taip, tai dieve duok jam 
gaus karalystę.

VEIDRODŽIO PASLAPTIS
Pirkėjas (mėsininkui) : Kam, I sprukęs 

tamsta, greta mėsos veidrodį 
pakabinęs laikai ?

Mėsininkas: Kad moterys 
žiūrėtų, kada joms mėsą sve-;
riu. ■ I

Ai- toli jūsų Tabokius, iš- 
nuo to nemalonaus 

prietikio, bėgo, kur apsistojo 
ii1 ką veikė, tai jo biznis. Ta
bokius gali pasakyti tik tiek, 

Į kad pablūdusių šunų gaudyto
jai jo nesugavo, o

Mūsų partija geriausia, 
Prie JOS

UŽMIRŠO

Ak, 
Prie

liūlia 
jos 

šia!
čia

ant nosies, 
išėjo j pa-

to kišenių, akinius 
lazdelę 
marį.

Kada 
ta, kur 
nių, negu vandens, atsisėdo 
ant suolelio, užsišniaukštė ta
bokos ir pradėjo žiūrėti, kaip

(Tąsa pusi. 4-tam)

į ranką i]’

ties ta vie-jisai atėjo 
jūrėse daugiau žmo-

vandens,

Jau Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinį Laikraštį 

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

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—$3; I*usei------ |1.MI
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos Išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: J.sidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

farm ori ai 
meška paleidę—nenušovė, tai 
ir viskas.

KĄ PIRKĘS ĖMĖ
Teisėjas (kaltinamajam) :■ 

Tarpsta šitam mėsininkui kėsi- 
nais pirštą nulaužti?

Kaltinamasis: Visada, po- 
teisėjau, jis, sverdamas

Dabar, gerbiami prieteliai 
ir prietelkos, jūsų Tabokius! 
nei tabokos neužsišniaukštęs 
prisipažįsta jums, kad jį bjau
riai apskuto viena Jievos duk- 

aniuolu atrodanti iš lauko, 
at- bet velnią turinti už ančio. I *■

Todėl Tabokius ir sako: Die
vas didžiausią kvailystę pada
rė, išlupdamas Adomui iš šo
no Jievą. Jeigu Jievos duk
terų nebūtų, tai ir Tabokius 

'tiek daug “trubelių” neturėtų 
Į ir galėtų be kelinių vaikščiot, 
nes nebūtų ko sarmatytis.

Taigi, tai. Išlikęs sveikas 
ir gyvas nuo anos baisios ka- 

Įtastrofos, jūsų Tabokius, per 
j laukus bei šuntakiais eidamas 
, ir kopūstų lapais, kaip zuikis, 
maitydamasis, atsidūrė Atlan- 

' tik Siti mieste, gavo gerą dar
bą ir apsistojo “bording-auzė- 

Lie.“ čion gyvendamas, per tu- 
' lą laiką, kol truputi prasisie
kė, niekur nei akių neparodė 
—dienomis dirbo, o naktimis 

1 miegojo, glamonėdamas savo 
itabakierką ir keikdamas vien- 
i gungio gyvenimą.

Prisiartinus “fort-džiulajui,“ 
Tabokiaus šapa nedirbo ir ji- 

! sai nusprendė išeiti Į žmones 
I pasižmonėti. Apsivilko nauju 
i garnitorium, .apsiavė naujais, 
, iš panšapės pirktais, karna- 

kas, kaip tilvikas, bet velnias j šais, užsidėjo ant savo arbū- 
jo nerinko, o dievas nesitur- zo šiaudinę skrybėlę, čerepo- 
bacino. i ko lukšto tabakierka i bruslo-t €

Pati.—Tu išlipinai kambariu 
sienas popiera neblogai, tik aš 
nesuprantu, kode] vietomis pa
sidarė dideli išsipūtimai ?

Vyras.—Kad juos kul
niai! Užmiršau nuo sienų 
kabinėti tavo paveikslus ir 
lipinau popieromis.

CASTON ROPSEVICH
na s 
man

C A AIR A Diržui n A TMllolZ-A savo griešnų kūnų nuo po-; SANDARIECIŲ DAINUŠKA nų ir ponių. Jeigu Bukšnaicisl 
.tapo išrinktas Sandaros prezi- 
| dentu už nemokėjimų savo 
! mėnesinių pre trejus metus,

priklausyt lengviau- a- daugės turiu čiančiaus, Į 
• ba aš nemokėjau in Sandarų ’ 
nė vieno cento net per penkio- | 
likti metų!

Aš misliu, kad Sandaros 
' partija yra geriausia už visas, ' 
i ba čia yra tas memberis ge- 
: resnis, katras ilgiau nemoka ; 
mėnesiniu. Mums tokiu par-1 

, ti.ju raikia daugiausia, ba čia' 
! latviausia žmogui prigulėc.; 
i Taigi, tu, Krokodziliuk, būk! 
it.okis razumnas ir kitam San-1 
j daros seimi, kadu raikės rinke; 
i įaujų prezidentų, pasakyk vi-, 
! dems jos šlunkams, kad Dzū-i 
į kas nuo Marcinkonių yra ge-Į 
iriausias memberis, ba jis nėra 
mokėjis in Sandarų nė vieno 
cento ir todėl jis turi būc iš
rinktas jos prezidentu.

Siunčiu tau. Krokodziliuk, 
pakarnus uklanus-

Dzūkas nuo Marcinkonių.
ą

ir vėl liūlia, 
priklausyt lengviau-

nereikia mėnesinių, 
žinojimų' mokslinių ! 
liūlia ii- vėl liūlia, 
žinojimų

Mūsų seime
Puikiai ėjos, 
Ak, liūlia ir 
Puikiai ėjos.

k
moksliniu !
jubilėjaus 
puikiai dėjos!

GERI DAIKTAI

nu- 
ap-

Mokėdamas už pilną svo-Įtė, 
inigais, norėjau, 
ui, pasiimti.

puikiai dėjos!

Galva išrinkom Bukšnaitį, 
Su protu ir su bačkaite!

Važiuoja vagone kunigėlis 
ir žvdų rabinas. Išalkęs, ku
nigėlis pradeda užkandžiaut. 
Siūlo ir rabinui kiaulienos.

—Labai dėkui, bet m ūsu ti
kėjimas kiaulieną valgyti

DAUG ŽADĄS
—Bijok dievo, 

vos trylika metų, 
popirosus. Ką 
būsi vyresnis?

—Rūkysiu cigarus, brangio-J 
ji teta.

Vladai, 
o jau i 
d a rys i,

, turi • 
rūkai |

TIKRAS
Mano pati

ŽENKLAS 
vis dreba.

Su protu ir su bačkaite!
Jisai vyras, jis galvočius, 
Jis gudresnis, nei Bagočius!
Ak, liūlia ir vėl liūlia,

* Jis gudresnis, nei Bagočius!

Tik
Kad

vėliaus mes teatradom, 
jis bloga kryptim veda! 
liūlia ir vėl liūlia, 
jis bloga kryptim veda!

Jis “Durnybės“ avingardą 
Praminė “deglųjų tvartu“! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Praminė “deglųjų tvartu”!
Jis Vytautą širvyduką 
Laiko už mažą paršiuką!
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Laiko už mažą paršiuką!
Mūs didesnįjį Valaitį 
Pijus paskelbė deglaite!
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Pijus paskelbė deglaite!
Gi Kazį Karpavičiuką
Pijus laiko už durniuką!
Ak, liūlia ir vėl liūlia, 
Pijus laiko už durniuką!
O tą Stasį, tą Vitaitį
Pijus im’ už asilaitį!
A|k, liūlia ir vėl liūlia, 
Pijus im’ už asilaitį!
Tik
Kad
Ak.
Kad

JIS ŽINO, KĄ DARO

Pači j en tas.—Tamsta darai 
i atjauninimo . operaci jas ki- 
i tiems ir visi tamstą skaito gar- 
i siu profesoriumi, bet kodėl 
j pats neatsijaunini?

Profesorius.—Kuomet aš at- 
Į si jauninsiu, tai kas gi tuomet, 
įtikės. kad aš profesorius ir 
I p-aliu atjauninimo operacijas 
■ daryti ?

iiiiQiiioiiigiiioiiii

Lawrence, Mass

Privažiuoia stoti, kur. rabi
nui reikia išlipti. Atsisveikin
damas. rabinas sako:

bai paprasta: turėsi 
naujus kailinius.

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

4715 N. 5th Street 
PHILADELPHIA, PA.

Seredomis ir ketvergais:
1218 So. 10th St., Camden, N

‘GERAI PATAIKOT’

žmonai.
i dėkui.

t: 1 ’ o ’imas ž m o n: i

nu
B ° t mūsų 
rėti drau-

UOLI BLAIVININKE

Vyras (radęs 
) : Na, kas

ištuštintą bon- 
ir vėl mano

Nepakenčiužmona: A 
namuose tokios smarvės.

iiiiaiiiaiiisiiii

TABOKIAUS RAPORTAI
RAPORTAS ŠEŠTAS

I Taip sako pilietis Ant. Tacilauskas, 
i užlaikytojas Restorano po No. 961 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS, 
kad į mčnesj laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tik 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumeriai ateina ir .saujomis po 
penkis cigarus ir po daugiau pasii
ma ant syk. VISI supratlyvi vyrai 

' myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
; tinka kad jie malonus ir dūmai 
I AROMATIŠKAI kvepia.”

tada mes praregėjom, 
pertoli nudardėjom!

liūlia ir vėl liūlia, 
pertoli nudardėjom!

Timniet skelbėm tonu šventu, 
“Pijus nėra prezidentu!“
Ak, liūlia, ir vėl liūlia, 
“Pijus nėra prezidentu!“
Per tris metus—tai ne diena! 
—Nemokei’ nei centą vieną! 
Ak. Jlulia ir vėl liūlia. 
Nemokei’ nei centą vieną!
Dabar likome siratos,— 
Degam visi iš sarmatos!
Aty. liūlia ir vėl liūlia.
Degam visi iš sarmatos!

MAPLE PARK

Tikintieji žmonės, tam tik
ram Įvykiui ištikus, sako:' 
“Velnias savo vaiko neima, oi 
dievui nereikia.“ Lyginai taip l 
atsitiko ir su jūsų Tabokium:i 
nors jisai anuokart išbėgo pli-

Bel) Phone, Poplar 7546

J

RENGIA A. L. P. M.’ S. II APSKRIČIO AŠTUONI CHORAI
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Lawrence, Mass.

LAWRENCE-METHUEN, MASS.
Pradžia 10 valandą ryte; programa prasidės 5 valandą po pietų.

A. F. STANKOS

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

1023 Mt. Vernon
PHILADELPHIA

kapinių 
už žemų

Street
PA.

LIETUVIS GRAB0R1US

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

Q tie mūsų bolševikai.
Tie nedorėliai, tie plikiai! 
Ak. liūlia ir vėl liūlia.
Tip nedorėliai, tie plikiai!

.Timirinq crplvaq npf užrietę! 
Ak. liūlia ir vėl liūlia.
Juokias galvas net užrietę!
Juokias iš mūs juodos varnos,
Juokias tvoros, 

vės!
Ak, liūlia ir vėl
Juokias tvoros,

vės!

juokias kar-

liulia, 
juokias kar-

Juokiasi ir Krokodilius, 
Bl'rdam’s ašaras kai žirnius! 
Ak, liūlia ir vėl liūlia. 
Berdam’s ašaras kai žirnius!

Krokodiliaus Ašara.

GROMATA KR0K0DZILIU1
Šlovingas Krokodziliau!

Aš, Dzūkas nuo Marcinko
nių, kurio boba yra kalakutė, 
apznaiminu tau, kad esu svei- j 
kas ir gyvas. O dabar, aš či- , 
tojau gazietose, kad Sandaros 
partija išrinko savo preziden- : 
tu Pijų Bukšnaicį už tai, kad i 
jis nemokėjo savo mėnesinių 
per tris metus.

Aš apznaiminu, kad aš bū- 
tau daug geresnis Sandaros 
ffrezidentas už pacį Bukšnai
cį, nors jis gali pasididziuoc 
tavo bačkų, kuriuom priden-

PROGRAMOJ DALYVAUS 8 CHORAI IŠ ŠIŲ MIESTŲ 
Montello, Worcester, Hudson, Norwood, South Boston, 

Lynn, Haverhill, ir Lawrence
Programą užbaigs visi astuoni chorai—-tai bus choras iš 

apie 400 balsų. Tą milžinišką chorą vadovaus 
Edw. J. Sugar.

Bus ir sporto: los volley ball merginų grupės Montello 
su Norwood, vaikinų—Worcester su Montello.

Taipgi bus ir muzika, kuri grieš šokiams. Bus imami 
paveikslai: pirmiausia vien choristų, o paskui bus ima- 
mas. paveikslas visos publikos. Fotografistas yra pilnai 
prisirengęs. Todėl kviečiame lietuvių visuomenę skait
lingai atsilankyti ir smagiai laiką praleisti su dailės 
mylėtojais.

JONĄ

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
ž e m ą kainą, 
nuliūdimo va
landoje šauki
tės pas:

PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY
Residencija:

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

MATTHEW P. BALLAS
(B1ELIAUSKAS)

UNDERTAKER
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NOTARY

PUBLIC

Telefonas:

Stagg

5043

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo 
sitikinimų, ir tolumas nedaro del 

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

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

i John Naujokas
Reikauskas, 214 Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taipgi ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar- 

| bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 centų. 

| Taip pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai- 

j vakorčių agentūros, J. Sekys, 175— 
! 177 Park St., Hartford, Conn., nuo 
I senai užlaiko Jono—John’s Hand 
Made Cigarus ir Vytauto, kuriuos 
visi myli rūkvti ir sako, kad be jų 
biznyje negalima apsieiti!

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

Adresas:

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

$1,000 Tik Už 60 Centu
Atsiusk 60 centų, tai gausi visokių 

į stebuklingu žolių vartės tūkstančio 
dolerių. Ka tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap- 

Į imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtu sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolė<j yra nuo sekančių ligųi 
I vidurių užkietė jimo, skilvio nemali- 
1 mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po krū
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

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

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU. DIDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Stadija atdara kiekvieną dieną ir nedSlio- 
mii nuo 9:80 iki 6 va), po pietų

MARGARETA VALINČ1US
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.
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RENGIA AIDO CHORAS Iš WILKES-BARRE, PA.

Nedėlioj, Rugpjūčio (August) 4 d., 1929
ANT RADVILOS FARMOS

Prasidės 10 Valandą Ryte ir Tęsis iki Vėlumai

ORKESTRĄ J. ANDRIUŠIO

Sužeistas ar apsirgęs gausi pašelpns kas savaitę

Gimtinę Apleidžiant

trū-

Krokodilius

jisai

vandenį ir ta, net klykdama, si<rybelę, linkt galvą, šypt lū-

a^u"|kito svieto.
va m-1 • i

ge- 
jau 
ta- 
pu- 
sa-

centro. Jo pareiga tatai į

Ant Pūslys.

DETROITO LIETUVIU DARBININKŲ 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. CAMPA U AVĖ. ir 5046 CHENE ST., DETROIT

Labai patogi vieta ir bus graži programa. Girdėsime 
naujų dainų ir matysime įdomių žaislų. Smagiai pa
sišoksime ant naujos platformos. Skanių valgių ir 
gėrimų bus pakankamai.

Kviečia visus AIDO CHORAS-

R

■

(Tąsa)
16 d. Gegužės

Atsikėlus buvo labai ūkanota, 
plaukė išlengvo, jūra rami. Apie

deginam, sugriaunami visą tą, ką per metų 
metus pagaminam ? Ogi todėl, kad mes 
turim įvairių įvairiausių religijinių tikė
jimų.

Vienas lenkas sako:
“Tu tur būt norėtum, kad visi žydais 

taptų ir tikėtų į tavo žydišką bibliją?”
“Nieko panašaus, mano broli,” atsakė 

senis, “aš tik noriu, kad tu ir visi, kurie 
čia stovi, pasiklausyt manęs, kūip aš su
prantu bibliją. Visų pirma, biblija yra ta 
pati pas žydus ir katalikus, ar paėmus 
krikščionius abelnai. Tikėkit man, kad aš 
nieko bemeluoju ir neapkenčiu melagių,” 
sako senis.

“Biblija yra kvailiausia pasaka ir tuo pa
čiu sykiu pavojingiausias daiktas. Su pa- 
gelba tos pasakos visoki parazitai, viešpa
čiai ir išnaudotojai nuodija darbo žmonių 
—mūsų brolių protą. Kad parodžius jums, 
kad biblija yra pasaka ir dar kvaila pasa
ka, aš jums paaiškinsiu vieną jos puslapį, 
apie kurį, neabejoju, jūs visi girdėjot, t. y., 
aš noriu jums papasakot apie ‘Nojaus Ar
ką.’ Būnant man ant farmos ir turint šio
kio tokio supratimo apie gyvulius, nuspren
džiau įskaitliuot kaip ištikrųjų didelė ‘ar
ka’ turėjo būt, kad sutalpinus visus tuos 
gyvūnus po vieną porą, kokie tik ant že
mės randasi ir po 7 poras naminių gyvūnų. 
Aš atradau, kad vieta kelis kart turėjo būt 
didesnė, negu biblijinę ‘arka.’ Antra, aš 
suskaičiau tik tuos gyvulius, kurie maiti
nas šienu, tai suradau, kad išlaikius juos 
gyvais bent vieną mėnesį, tai reikėjo tris 
tokias ‘arkas’ pripildyt šienu, jau nekal
bant apie vandenį ir kitus reikmenis.” '

Po vakarienei, suėjome visa mūsų gru
pė, su šeimynom į bendrąjį kambarį. Pasi
kalbėję, pajuokavę išsiskirstėm poilsiui.

(Tąsa bus)

Laivas 
12 vai. 

saule pasirodė pilnai. Rūkai dingo, iš kai
rės pusės pamatėm kalnuotus Anglijos pa
kraščius ir abejuose šonuose ant jūrų daug 
įvairių laivelių. Dar už valandos ir atsidū
rėme Plymouth įplaukoj. Mūsų laivas tuo- 
jaus nuleido inkarą. Tuojaus priplaukė 
nedidelis laivelis, ant kurio buvo nuleista 
daug bagažo, apie 200 maišų su krasa ir 50 
pasažierių. Tas viskas buvo atlikta į apie 
2 vai. Tuojaus inkarą iškėlė ir apsisukęs 
mūsų milžinas plaukė vėl į jūrą linkui 
Franci jos pakraščių. Šiuo laiku viršuj būt 
buvo labai malonu: jūra atrodė lyg mėly
nas stiklas, vėjo veik nebuvo, saulė savo 
gaivinančių spindulių nesigailėjo. Čia su
ėjau vėl savo pažįstamą senį. Biskį pasi
grožėjus Anglijos pakraščiais, nukreipiau 
kalbą apie tarptautinius santykius, apie 
imperialistų intrigas ir būsiančius karus. 
Tuo tarpu aplink mus apstojo didelis būrys 
lenkų, rusų ir žydų. Mudu kalbėjomės ru
siškai. Aš pastebėjau, kad daugelis iš klau
sančių mudviejų kalbų supranta ir vis tai 
didžiuma lenkai. Užbaigęs apie Meksikos 
fašistų sukilimą, kuris buvo suplanuotas 
ir finansuojamas per Anglijos imperialis
tus ir kuriam Suvienytų Valstijų imperia
listai priešinosi, t. y., rėmė dabartinę val
džią, kad nugalėjus sukilėlius kas ir tapo 
atlikta. Žinoma, nurodžiau faktais ir ko
dėl Anglijos ir Suv. Valst. interesai skirtin- 
gesni Meksikoj, negu Italijoj. Botam priė
jau prie Lenkijos ir nurodinėjau, kokią 
bjaurią rolę lošia Lenkijos imperialistai 
prieš Sovietų Sąjungą. Nekurie iš lenkų 
bandė tatai užginčyt ir man prieštaraut. 
Bet aš įrodžiau faktais, ko jie neužginčijo, 
kad Lenkija yra paskendusi skolose kapi-i 
talistinėm valstybėm ir kad, Lenkija užlai-l 
ko daugiau kariuomenės proporcionaliai 
negu^ bile kita šalis Sovietų Sąjungos pa- jau lūšną pametu. Ji manęs nesuprato, 
rubezy. , * j Velku klaidžių keliu dalužės savo kryžių.

Taip pat nurodžiau, kad pasekmėj to, ša- j —O, jūs, kurie Pavasario nematot, 
ly nepaprastai didelis krizis. Taip pat nu-1 GVventi ir kovot vis būklt Pasirlž«! 
rodžiau, kad tarp Francijos ir Lenkijos da- Į 
bar eina derybos kaslink įsileidimo į Lenki- 
jos kariuomenę Francijos karininkų. . Ne- Einu. kur'broliai vargsta griuvėsiu 
kuriems iš lenkų nepatiko mano išvedimai, i kvartaluos 
bet jų prieštaravimai buvo silpni. Mano i j£ur žmonės varginas be žodžio ir be 
prietelis senis, kuris atydžiai klausė, kaip I rašto...
tik aš užbaigiau, padavė man rankų ir sa- ■ _Te> broliai,’ su šviesa ateis tam 
ko: “Dabar jnano pesimizmas dalinai din-1 skurdui galas!
go. Aš supratau, kad karas neišvengiamas, 
ir kad karas pagimdys pasaulinę revoliuci
ją, kurioj darbo milžinas supras savo spė-, 
ką ir skriaudas. Jis sukils prieš savo vieš-1 
pačius, sutriuškins ir liks šeimininkas mū-1 
sų žemės.” Atsikreipęs į klausytojus sa-, 
ko: “Brangūs broliai, šitas žmogus—rody
damas į ipane—mum tik ką pasakė tikra' 
teisybę, kurią būtinai mes turim žinot ir išsprogusių ilgėtis laisvės vasarų.

Laimingas, kam nereikia springti 
užsirijant—

Aš, valkata, skiriuos su gimtiniu 
kraštu,—

Štai šypsosi jaukiai draugingas veidas,— 
Raudona skepetaitė kalbingai mosuoja.

Laimingas, kam kovos saulužė nesileido, 
i Kam veiduose vargai anksti nesikry- 

žiuoja!...
Laimingas, kam nereikia, dienomis 

Ryjant,

Į ir Tabokius žvilgterėjo į mė
lyną bilietuką, pamatė, kad 
jam reikia paskaityti viso la
bo tik devyni doleriai ir devy- 
niasdešimts devyni centai. Ta
bokius, nenorėdamas pasiro
dyti storžieviu, paklojo visą 
dešimkę ir nereikalavo jokios 
atgrąžos. 1 Paskui, nenorėda- 

1 mas ant pirmos pažinties pasi
rodyti pigiu sportu, užfundino 
jai ir auksinį branzalietą del 
atminties.

Kada jau visur buvo, kaip 
pridera, su gražuole pasielg
ta, Tabokius pasidarė drąses
nis, nusivedė truputį į nuoša
lesnę vietą, apreiškė jai savo 
meilę ir paprašė jos rankytės. 
O ji, vietoj rankytės, atkišo 
lūpytes, kas Tabokini dar 
riaus patiko. Ir, kuomet 
patsai svarbiausias aktas 
po atliktas iš Tabokiaus 
sės, jo gražuolė pasigedo 
vo piniginio kapšelio su 500 
dolerių ! Tabokiaus net krau
jas sustojo po gyslas vaikščio
jęs, kad jo gražuolei prisieis 
krimstis. Gi mergina pradė- 
dėjo verkti ir aimanuoti, ką 

iji dabar pradėsianti, likus be 
skatiko, į svetimą miestą at
važiavus ant vakacijų? Ta
bokini ko tik širdis nesprogo 
iš gailesčio, matant savo gra
žuolę verkiant. Jis, nieko ne
laukęs, išsiėmė iš kišeniaus sa
vo visus pinigus ir tarė.:

“Nesikrimskite, meilyto, ir j 
nesirūpinkite. Paimkite šiuos | 
& °™ bt| REDAKCIJOS ATSAKYMAI
kite linksma.” i ---------

Gražuolė, paėmus pinigus,] Nuo Krosnos Cilto, Pitts- 
davė dar saldesnį bučkį, o Ta-1 burgh, Pa.—Apie vaikų sky- 
bokius, įsidrąsinęs, pasisiūlė rių ir kitus konstitucinius rei- 

i palydėti ją net į jos kambarį, kalus, tamsta klauskite S. L. 
kam jinai ir nesipriešino. A. 
Bet... i paaiškinti.

O p e r k ū n e didis! P r i ė j o j---------- --------------------------
prie jos skursno plauko, bet; 
ankstyvas vaikas ir įkirto:!
“Mama. Papis sako, jeigu lu!DONORA IR APiELINKĖS 
tą durnių apskutai, tai ko darIETUVIAI! 
gaišti su juom Palik jį iri 
eik kito durniaus jieškot.’

Vienysite, prieteliai, ar 
bet čia, jūsų »Tabokių tik, 
apoplekcija neužmušė... 
akys aptemo, ausys i 
ir jis praregėjo tik tada, kadai 
paėmė gerą niuką tabokos. O ■ 
kada apsidairė aplinkui, gra-j 
žuolės nei vaiko jau nei dūko 
nebuvo. Tada jūsų Tabokius 
atsiklaupė, persižegnojo ir 
pradėjo keikti visas Jie vos 
dukteris.

Kas su Tabokium toliau at
sitiks, jokios atsakomybės ji
sai už save neima ir, jeigu ji
sai iš a p maudos nenušoks nuo 
tilto į jūres ir neprisigirdys,

duosis save apipjaustyti, įsi
šventins į kunigus ir pradės 
skelbti naują vierą, kur ku
nigai turės būti skapyti.

Jūsų, Tabokius.

Viešas Tabokiaus Pareiškimas
Prieteliai, neprieteliai ir vi

si geri ir blozni žmonės, kaip 
moterys, taip ir vyrai!' Jūsų 
Tabokius praneša jums, kad 
jisai su šiuomi, šeštu savo ra
portu, nutraukia tolimesnį sa
vo raportavimą iki tol, kol ne
išgirs jūsų išsireikštų nuomo
nių apie Tabokiaus Raportus.

Visi ir visos, turite pilniau
sią teisę balsuoti už ar prieš 
Tabokiaus Raportus per “Lais
vės” Krokodiliaus kairiąją au
sį. Jeigu didžiuma balsų pri
pažins, kad Tabokiaus Rarpor- 
tai O. K., Tabokius darbuosis 
ir ant toliaus. Bet jeigu nu
balsuos, kad 'raportai no gud, 
Tabokius sulaužo savo plunks
ną, išlieja atramentą, pasiku- 
ria pečių su popieromis, su
krauna ant naujos vieros au
kuro savo griešnąją dalį kūno, 
įsišventina į kunigus ir orga
nizuoja naują vierą, kur ku
nigai turės būti apčystyti.

Laukdamas jūsų nuospren
džio, kaip pralotas Olšauskas 
už užsmaugimą savo gaspadi- 
nės teismo, pasilieka.

Jūsų, Tabokius.

ne,| Gerai įsitėmykite šią žinią:! 
tik j Lietuvių Tautiškos Neprigul- 
j0 mingos Kapinės, kurios įsteig-1 

apkurto'tos 1916 metais Webster, Pa.,
Į Parduoda Lotus de! Šeimynų 

ir Pavieniu už Labai
Žemą Kainą

Nito $15.00 iki $35.00
čia labai paranku lietu

viams iš Donora, Monessen ir 
Courtney. Visais reikalais 
kreipkitės į pirmininką:

JUOZAS STOCKUS, 
Monessen, Pa.

Wilkes-Barre, ra.

biliais iš Wilkes-Barre, važiuokite 
į; privažiavę kapines, ties trafikine 
i; pervažiavus gatvekario liniją, už 
•šiai Į mišką, ir ten pikniko vieta, 
inticoke arba Hanover karą, tuojau 
Inman Park, prie pat 21 šafto, ir 
i iš Hanover ir Nanticoke taip pat

DARBININKAI STOKITE

I AUGIAUSIA PRIEGLAUDA
LIETUVIŲ AMERIKOJE

Pirmame Skyriuje $7.00
Antrame Skyriuje $13.00

Į šią Draugiją priimama lygiomis teisėmis vyrai 
ir moterys, nuo IS iki 50 metų amžiaus.

Keturi Skyriai Pomirtinės:

Pirmame skyriuje $150, Antrame - $300, 
Trečiame - $600, Ketvirtame - $1,000

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

NAUJA CENTRO VALDYBA UŽIMA SAVO 
VIETĄ SU 1 DIENA LIEPOS (JULY), 1929.

suprast. O ar jūs žinote, kodėl nedidelė 
krūvelė kapitalistų pajėgia mus valdyt ir 
daryt įvairius planus, kurie sudaro tokias NevaisingoVkovos karčiųjų ašarų...

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

J. MILIAUSKAS
aplinkybes, kad mes pradedam vieni kitų 
neapkęst, vieni kitiem pjaut gerkles. ŠU 626 Woodward Ave., McKees Rocks, Pa.

(Tąsa nuo 3 pusi.) 
žmonės maudosi. čia 
bežiopsodamas, patėmijo, kaip 
vaikinai “mokina” merginas 
plaukti. Pasiguldo merginą 
sau ant rankų, įleidžia ją į

Pusvalandį pasimaudžius, 
’ jūsų Tabokiaus gražuolė iš- 

i reiškė norą persirengti atgal į 
sausas drapanas ir eiti su Ta- 
bokium ant “gud taim.” Ta
bokius su mielu noru sutiko ir 
abudu nubėgo į persirengimo 
kamaraites- Gražuolė, "eida
ma į-savo kamaraitę, pridėjo 
pirštelius prie savo lūpyčių ir 
pasiuntė jūsų Tabokini bučkį. 
Per Tabokiaus kūną perėjo ko
kia tai šilta, kutenanti elek- 

i pradėjo 
į jaustis, kad gyvena visai ant 

Taip besi j ausda
mas ir besirengdamas į sausas 
drapanas, Tabokius pradėjo 
sau išmetinėti, kam jisai bu
vo toks liurbis, kad nepakal
bino \ gražuolę pasiimti vieną 
persirengimo kamaraitę. Vie
nok, vos spėjus jūsų Tabokini 
persirengti, atėjo į jo kama
raitę gražuolė, užsikabino jam 
ant kaklo ir davė ilgą ir saldų, 
kaip du medus, bučkį. Nuo 
čia, jūsų Tabokius ir prilipo 
prie jos, kaip musė prie kli
juotos popieros.

Pirmiausia jisai nusivedė 
gražuolę į restoraną, paliepė 
pasiimti, ko tiktai jos širdelė 
geidžia, ir jinai nei kiek nepa- 
sįdidžiavo. O kada pavalgė

• nusitarė apsivesti pirmai pete
liškei į akį jam įkritus.

Kaip tik spėjo jūsų Tabo-
• kius padaryti tokį prižadą, ar,
•teisingiaus pasakius, permai
nyti savo stoną, atėjo viena 
Jievos duktė, atsisėdo šalia 
Tabokiaus ir išmetė savo nosi
nę iš rankyčių. Tabokiui to 
tik ir reikėjo. Jis—strakt nuo ( 
suolelio, capt už nosinės, kilst 

pomis ir'padavė jai jos* nosi-itros S1.iovg ir jisai 
nę. i , --------

Gražuolė mirktelėjo ; ' 
tems, praskėtė lūpytes, paro
dė baltus, kaip perlai, dantu
kus, paačiavo ir paprašė Ta- 

ibokių prisėsti šalia jos, ką Ta
bokius1 su mielu noru ir pada
re. Apsimainius jiedviems žo
dį kitą, gražuolė pareiškė, kad 
jinai norėtų pasimaudyti jū
rėse, bdt neturinti draugo.

Tabokiui tas pareiškimas ti
ko, kaip katinui dešra. Jis, 
nieko nelaukęs, capt gražuo
lę už rankytės, nusisamdę du 
persirengimo kambarius, dvė-

“mokinasi” plaukti. Tabo
kius supratęs to viso “mokini
mo” paslaptį, net nerimastau- 
ti pradėjo, o tas nerimastavi- 
mas praėjo tik tada, kada ji
sai paėmė gerą niuką tabo
kos ir išgėrė didelį stiklą le-’ 
monado, maišyto su ledais.

Apsiraminęs kiek, jūsų Ta
bokius pradėjo apgailestauti 
savo viengungio likimą. Jam 
net graudu pasidarė, kad tik 
jis vienas* vaikščioja, kaip 
rungas, neturėdamas nei prie 
ko prisiglausti, nei pasimyluo- 
ti. Tabokių labiausia erzino 
tas, kad jis kur tik metė akis, 
ant vandenio ar ant smėlio, i jus maudymosi kostiumus ir, 
nieko daugiau nematė, kaip ■ nepraslinkui nei pusei valan- 
tik poras, poras ir dar kartą: dos, jau ir jūsų Tabokius “mo- 
poras. Juo Tabokius ilgiaus j kino” gražuolę plaukti, nei 
žiūrėjo į poras, tuo labiausi kiek ne prasčiaus už kitus 
pradėjo neapkęsti vienatvės iri sportus.

1
K

DEŠIMTIES METŲ 
ČEVERYKŲ IŠBIRSIMO 

SUKAKTUVES
Dalininkams Extra $5.00 nuo Šero 
Dividendų Bus Išmokėta Rugsėjo- 

September 23-28
Kurių dalininkų antrašai nėra teisingai priduoti, 

nebus galima prisiusi jiem.

BRIDGEWATER DARBININKŲ 
KO-OPERATY.VĖ DRAUGOVĖ

Per—IZADOR RATILIS, Ižd.
B ridge water, Mass.

Bridgewater Workers’ Co-operative Association

Kuriu Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų 
Havanos Tabakų

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Juos išdirba

STANLEY PAUL
1035 Spring Garden St., Philadelphia, Pa.

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi ir 
per paštą išsiuntinėjamo, kaipo 

užsakymus (orderius).
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Raudonas Napoleonas

R. L. Grindell.

RUMFORD, ME.

Nei Jokio Gerkles Erzinimo

Nei Jokio Kosulio.

KORESPONDENCIJOS

Del Paukščio Arešto

CLIFFSIDE, N. J.

Linksmas ir Puikus

PIKNIKAS
68 Kuopos

—Nedėlioj—

Na,

CLILFFSIDE GIRAITĖJ

Rengėjai.

tančiais litų.

savininkas.
Senas Vincas.

žinokite kad
STANKAUS KRAUTUVĖJ

90 Millbury Street 

Worcester, Mass.
gražių papuošalų vyrams,

Kviečiame visus 
pasilinksminti, 
žaislų, skanių valgių ir gėri
mų.

Socialdemokratų Vadai 
Pasirodė

bet i 
at- į 
nes 1 

smagiai

The Lucky Strike Šokių Orkestrą ir 
toliau kiekvieną sukatos vakarą skleis 
savo muziką, n::o vieno vandenyno iki 

hito, f>er N. B. C. radio tinklą.

atsilankyti
Bus įvairių i

LUCKY

11
S

(Tąsa nuo 2 pusi.)
BANGOR, Me.—Kiekvie

nas pacifistas turėtų per
skaityti pono > Gibbsono a- 
pysaką, pasižiūrėti ant savo 
šeimynos bei privatiškos 
nuosavybės ir gerai pamis-

Tai matote! Yra žmonių, 
kurie prieš tokius purvinus 
raštus protestuoja ir auto
rių vaišina tinkamais kom- v 
plimentais, tai sąmoninges
ni žmonės. Tačiaus, yra ir 
tokių, kurie pilnai tai apy
sakai tiki ir pasirengę su
sitikti Raudoną Napoleoną 
pilnu kerštu ir nepykanta 
permirkusiu smarkumu. Bet 
kas jie toki? Tai dievoti; 
žmonės (veikiausia kuni
gai) ir praperčių savinin
kai.

Ir kaip tu čia žmogus ne
bijosi tokio Napoleono?! 
Ateis ir sugriaus jo “pra- 
pertę,” už kurią jisai jau 
500 dolerių įmokėjo, o ant 
likusių $5,000 dolerių užsi
traukė pirmą ir antrą mpr- 
gičius. 
to namo “savininku,” bet.

O prakeikimas! Ateis tas 
prakeiktas Napoleonas-bol- 
ševikas, atims jo namelį ir 
jisai vėl paliks grynas pro
letaras be jokios nuosavy
bės! Baisu, ar ne?

Tai ve kam tokios apysa
kos rašoma ir prie ko jos 
žmones veda. Tai daroma 
atsarginė armija prieš bol
ševikus. Jeigu jau visai nie
ko neturintieji darbininkai 
ir virstų bolševikais, tai 
nors skolose paskendę na
melių savininkai šiauškitės 
prieš juos, kaip So v. Rusijoj 
kūlokai kad šiaušiasi.

Tik visa bėda tame, kad j 
tokių durnių atsiranda visai i 
mažai, ką parodo, kad ir 
šios apysakos klausime: iš 
7 žmonių atsirado tik du 
durniai—kunigas ir šantu- 
kės

<>«>.

Draugai ir draugės, nepa
mirškite atsilankyti į pikniką, 
kuri rengia A. L. D. L. D- kuo
pa 4 d. rugpjūčio, ant Fisher 
Hatchery, tarpe Rumford o ir 
Lewistono. Jeigu tą dieną ly-1 
tų, tai piknikas įvyktų 11 d. I

Dabar jį visi skai-; rugpjūčio.
Kviečiame ne tik vietos, 

'ir visos apielinkės draugus 
silankyti j mūsų pikniką, 
vieta labai graži ir 

'galima bus laiką praleisti.
Šis piknikas bendrai rengia

mas su levvistoniečiais.
Prograrha irgi bus gera ir , 

(kurie atsilankys, tie nesigai-. 
lės. A. M.

WORCESTER, MASS, i 
Didelis ir Gražus 

piknikas
Rengia Tarptautinio Darbinin

kų Apsigynimo Lietuvių 
ir anglų skyriai 

NEDĖLIOJ

Rugpjūčio (August) 4,1929
OLYMPIA PARKE I 

Jame dalyvaus iš visos Naujo-1 
sios Anglijos lietuviai, nes tai; 
bus didžiulis suvažiavimas vi
sų progresyvių ir revoliucinių 
žmonių. Todėl būkite ir jūs, 
nes turėsite progą sueiti sa
vus ir susipažinti su naujais 
draugai.

Programa bus didelė. Da
lyvaus :
Aido Choras, dvi poros risti- 
kų, Aido Choras su Montello 
Sporto Unija los volley ball; 
plaukimas per ežerą ir kalbė
tojai lietuvių ir anglų kalbo
mis.

Visas šio pikniko pelnas ski- į 
riamas vedimui bylos areštuo
tų darbininkų vadų Gastoni- 
joj.

Atsiliepkit į atsišaukimą vi
si lietuviai darbininkai! šia
me paskutiniame šio sezono 
piknike dalyvaukite visi. Vie
tą, kurioj įvyks piknikas, visi 
žinote. O užkandžių, šaltko- 
šės, minkštų gėrimų ir cigarų 
netruks. Rengėjai.

Areštai ir Kankinimai
REMENTIŠKIAI, Vilkaviškio 

apsk.—Antrą velykų naktį Re-( 
mentiškiu dvare buvo krata. 
Jieškojo susirinkimo. Areštavo 
Magdę Bendoraitienę ir berną. 
Juos kankino ir paleido. Buvo 
sumušti ir kiti. Reikalavo iš jų 
išdavinėt.

VILKAVIŠKIS.—Pas areš- 
J” tuotą balandžio 30 d. drg.

Paukštį rado traparetą su pa
rašu: “Šalin kruvinoji fašistų 
valdžia.” Tuoj policijoj 
Paukštį sumušė- Mušė į vei- 

j dą ir šiaip į įvairias kūno da
lis, parmetė ant žemės ir spar
dė kojomis, rovė plaukus, dau
žė į sieną galvą ir pan. Atsa
kydamas į kankinimus Paukš
tis paskelbė protesto badavi
mą. Badavo 5 dienas. Ant 
10 dienos po sumušimo at
siuntė gydytoją, kuris tik ty
čiojosi iš sumuštojo.

4 Rugpjūčio-August
1929

VENTA (Tirkšlių vals.).— 
1-mą gegužės Ventos social
demokratų kuopos vadai de- į 

’ monstratyviai laužė darbiniu-' 
kų kovos šventę. S-d. kuopos 
pirmininkas Pranas Juška 
1-mą gegužės dirbo pas krau- 
tuvninką, o sekretorius J. Sut
kus, pasiėmęs štangą ir kūjį, 
ėjo ardyti pirties sienų,
iš social-demokratų vadų kito 
nieko ir laukti nėra galima.

j Gydytojus Daugiau Šelpia,
I Negu Darbininkus

ir į KAUNAS.—Kauno miesto
• Įligos kasų apyskaitoj paduo- 

; tos tokios išlaidos: sergan
tiems ligos kasos nariams ir 
jų šeimynoms išmokėta pašel- 
pų 42,484 litai, gydytojams iš
mokėta 46,405 litai. Pasiro- 

_ e . j. . . . :tdo, kad gydytojai gavo dau-P. S.—Jeigu ta dieną lytų, tai- . giau, negu susirgusieji darbi-
piknikas bus sekantį nedėldie-' ninkai, visais keturiais tūks- 
nį, 11 Rugpjūčio (August).

Jbako Derliaus Smetona
vr.i piotmčso plantacijose vartoja posakį “Tabako Der- 

kad U jom pažymai puikiausius tabakus. Štai kodėl jie 
Starke yra pagamintas iš “Tabako Derliaus Sme- 

y Strike fabrikantai nepasitenkina vien tik tuomi. Jie 
padaryt Lucky Strike augščiausios kokybės, tai tie 

tabakai turi būt pp jėisti per kaitinimo (apkepinamo) pro- 
kaitinimas yrr jas užtikrinimas, jog per mokslišką ap- 
bak.as lieka pah ūsuotas nuo nešvarumų, kad apsaugoti 
ę erzinimo ir kosulio. 20.679;»' daktarai tatai užtvirtina 

'Lies mažiau teerzina, nekaip kiti cigaretai. O paskui, 
>.3tod” (Apkepinta) reiškia puikiausią, gardžiausią 
ugint jūsų rūkymo skonį.

d n o d a m a s 
s patikrino 
• t i n o LY

BRAND, ROSS 
BROS. IR MONT
GOMERY, Patikrinto- 
jni ir oficialiai Skait
menų Auditoriai.

(PASIKASO)

i' Prezidentą*,
The American Tobacco Company, Incorporated

©1929.
The American Tobacco Co.. Manufacturers

F
s;.;/.:.*.;.:.;:-;

Kad palaikyt laibą fi

gūrą, nieks negali 
užginčyti teisingumą to 
patarimo:

SIEK LUCKY VIETOJ
SALDUMYNO.”

rf $ TOASlt°

j 3/ v:

g Intdrnaliimal Journalist

Perkūnas Nutrenkė 4 
žmones

Liepos pradžioj praūžusi 
per Lietuvą audra pridarė 
daug nuostolių, įvairiose 
vietose sudegino ūkius. Be 
to, perkūnas nutrenkė 
žmones: liepos mėn. 4 
perkūno trenksmu užmuš- į 
tas Petras 
mt. amžiaus iš Krosnos

• valse., šeštokų k. ir ant Ma- 
i riampolės plento Kostas i 
'Bružas 9 mt. iš Krosnos'visiškai akla

valsč., Uianavos k.
Tame pat apskr. liepos 

men. 5 d. perkūnas nutren- 
ikė: piemenį Maikauską 35 Norėdami tinkamai apsirengti, 
mt. amžiaus ir apie 13 metų ‘ 
vaiką, kurio asmenybė dariH 

4 neišaiškinta.

WORCESTER, MASS.

Mrs. C. B. Landau per teis- 
Laikauskas 60 mą reikalauja $200,000 iš akių 

specialisto dr. Gyrus Lack’o, 
130 Pennsylvania Ave., Brook- 

I lyne, už tai, kad jis, daryda- 
|mas jai operaciją, padare ją

LIETUVIŠKA
AUTOMOBILIŲ MOKYKLA

SECS’

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobilius į trumpinusį. laiką. 
Mes garantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis ir 
vakarais. Informacijos dyka j. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Ncdėjdieniais nuo 11 vai. iki 
2 vai. dieną. Lietuvis mokytojas 
L. Tiknus.
NEW YORK AUTO SCHOOI 
228—2nd Ave., cor. 14th St., N. Y

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

Gerai įsitėmykit antrašą: 
90 MILLBURY STREET 

Worcester, Mass.

Puslapis Penktas

JUOZAS KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

IR BALZAMUOTOJAS
Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už piieinamą.^ 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 
kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

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

Tel.i Greenpoint 9631

Nau- 
biznį.

LIETUVIŠKI KONTRAKTORIAI
Budavojame naujus budinkus ir pertaisome senus, 
ji, moderniški, krautuvių langai pakelia kiekvieną 
Mes pertaisysime jūsų langus už visai žemą kainą.

Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą 
atliekame greit ir tinkamai.

Tarkitės su mumis del
Ypatiškai ar laiškais kreipkitės

K. M. S.
644 Driggs Avenue,

Ridgewoodo Skyrius: 253

kainos.
sekančiu adresu:

Brooklyn, N. Y.

Grove St.

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius

Cnld Pnwdprs (Miltelius nuo Šalčio) jokių žalčių ne- Will k bij0> Už 7(>c už baksą apsiginkluok
nuo savo amžino priešo!

Į Ir k n I RV TtIk ^5 centai už skrynutę) yra tai kanuolč prie! 
Ui UU JLuA 1 uuo utą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietč- 
jimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

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

F. URBONAS
151 Metropolitan Avenue

Brooklyn, N. Y.
TELEPHONE

GREENPOINT 1411

6102 Grand Avenue
Maspeth, L. I., N. Y.

Ktnw Clermont Avenue 
TELEPHONE! JUNIPER 8781

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

__________  ORDER BLANK ___________
Siųedami pinigu* *u savo adresu, užrašykite:

Al, žensiau patiraKę*, eiunčiu jum* VIENĄ DOLERI, tif. kurj malonėkit man 
pri»ių»ti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, tu vi*ai» nurodymai*, 
kaip vartoti.
Vardai

No. — _St. or An.

Miestą* State.,

iiipniPiiiDinžini^ĖiiHiiižiion^

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL
PHONE VOLUNTEER 2177-0474 M0KYKLA SU REPUTACIJA

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

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

New York City

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

tus įmokėdamas $10.00, o likusius po $5.00 
į mėnesį. Lotų kaina $150 ir augščiau. Van
duo, gesas ir elektra suvesta. Nėra jokių 
asesmenlų. Gatavi namai del pasirinkimo, po 
4—5 ir 6 kambarius ant išmokesčio arba pa- 
budavosime pagal jūsų reikalavimo ant jūsų 
nupirktų lotų už $1950 iki $2950 ant mėnesi

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

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

/ i

SERGANTI VYRA! IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

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

Abelno Nusilpimo, Nervų Išsisėmimo, Galvos Skau
dėjimo, Ūpo Nupuolimo ir Galvosvaigio, Padidėju
sių Liaukų, Plaučių ir Plaučių Dūdų Ligos, Nosies, 
Gerklės Nesveikumų ir Dusulio, taipgi Ligos Skil
vio, Žarnų ir Mė.šlažarnės, Reumatizmo, Sciatica, 
Strėnų Skaudėjimo ir Neuralgijos. Jeigu jūs ser
gate ir esate nusiminę, aš galiu jums pagelbėti. 
Tūkstančiai vyrų ir moterų buvo pasekmingai pa
gydyta, su gerais ir pastoviais pasisekimais. At
silankykite pas mane ypatiškai. Slaptumas užtik
rinta/ PRIEINAMOS KAINOS—PRITAIKYTOS 
JUMS.

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, Laboratorijos Bandymai 
PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ

Dr. ZINS—Specialistas Jau 25 Metai
110 East 16th St., tarp 4th Avė. ir Irving PI., Nčw York 

VALANDOS: 9 A. M. iki 8 P. M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.
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VIETOS ŽINIOS
'Didžiausi Plieno Pelnai
I

Šiandien Ketvirtą Valandą Caro Giminės Negalės iš 
Visi Būkite Demonstracijose Amerikos Išgaut Milionų 
Prieš Karą, Union Square Dolerių Caristinio Turto

Valstijų Plieno 
skelbia, kad už 

tris mėnesius jos 
teko $71,995,461

Apart pelnin-

Jungtinių
Korporacija
paskutinius
šėrininkams 
gryno pelno.

j giausių karo metų, tas plieno 
trustas niekad dar neturėjo!

‘ tokių riebių pelnų, kaip da- 
>' bar.

tų vykdomas, tai nebūtų tokio 
grūdimosi požeminiuose gelž- 
keliuose rytais ir vakarais, 
kuomet žmonės darban va
žiuoja arba iš darbo grįžta.

Minėta biznierių organizaci
ja su savo sumanymu kreipia
si į visus didesnius darbininkų 
bei tarnautojų samdytojus.

kare. Draugės, malonėkit atsilan
kyti, yra svarbių reikalų. Sekr. A. 
Kaspariūtė. 181-82

ve-šiandien yra Tarptautinė 
Raudonoji Diena, T 
Pirmoji, kurią apvaikščioja vi-j ri išgauti iš bankų 
so pasaulio darbininkai. 1 
diena streikų ir demonstraci
jų prieš kariškus imperialistų! renskis valdė Rusiją, 
suokalbius, kuriuos jie varinė- ’ caristai savinasi dideles sumas 
ja prieš Sovietų Sąjungą; tai j pinigų, kurias caras arba jo 
yra taipgi diena masinių dar- šeimynos ųariai, buvo įdėję į 
bininkų išėjimų prieš imperia
listų besirengimą Į naują pa
saulio karą.
• New Yorko ir Brooklyno 
darbininkai šiandien irgi neat
siliks nuo prieškarinių demon
stracijų, einančių visose kito
se šalyse ir visuose Amerikos turtą kimba ir tula Anna čai-! 
didmiesčiuose.

4 valandą po pietų visi dar
bininkai turi mesti darbą ir ja, 
sutartinai maršuoti į milžiniš
ką bendrosios demonstracijos i caras su artimąja šeimyna ten 
mitingą, kuris bus Union Sq. Į buvo sušaudyti. 
Aikštėje, New Yorke. Ypač C 
kiekvienas komunistas turi būt tono, 
laiku toje vietoje, kur demon- kam neleisianti pasiimt caris- 
stracijos. prasidės 4 valandą. Į tinių pinigų, esamų Amerikoj.

Vakare bus darbininkų mar- . Tie pinigai būsią paimti į sa
navimai gatvėmis su degan- skaitą carinės ir kerenskinės 
Čiais švyturiais.

Bet vyriausiai 
turi įsidėmėti, kad jo pareiga į 
yra būti Union Sq. Aikštėje' 
4 valanda po pietų.

Sudarykime tokią galingą 
protesto demonstraciją, kad j 
sudrebėtų Wall Stryto impe-1 studentas, 
rialistai, tie galingiausi ir 
bjauriausi suokalbininkai prieš 
Sovietų Sąjunga- Savo daly
vavimu milžiniškame prieška
riniame mitinge pareikšime, 
kad Amerikos 
neleis šios 
tams . įvelti 
žmonių į 
skerdynę.

Vakar buvo minėta, kad 
Rugpjūčio Į lionio Rusijos caro giminės no-j 

i--—- --" 1 • ------ i—-’-j pinigus,1

Radio Žinios Apie

DETROIT, MICH.
D. S. A. 17 kuopos sUsirinki- 
bus seredoj, 7 rugpjūčio, drau- 
svetainėj, ant 24th St. ir Mi- 

Pradžia 7:30 vai. va- 
Visos narės ateikit, yra no- 

blanka centro viršininkių.
At- 

Sek r. N. 
181-82

L.
mas 
gijų 
chigan Avė. 
kare.
minacijų

Į Yra ir kitokių svarbių reikalų, 
i si vesk it ir naujų narių.
I Astrauskiene.

Gazo Kainos Byla Atidėta Kriaučių Pikniką
Brooklyn Union Gazo Kom-Į

Tai kurie buvo užsilikę Amerikoj panija jau kuris laibas spiria
mi-1 nuo to laiko, kuomet dar Ke- si, kad Public Service Komisi- 

Be to,'ja leistų jai pakelti kainą ga
zo, ypač mažesniems vartoto
jams. To reikalavimo galuti
nas svarstymas lieka atidėtas 
iki rugsėjo 4 d.Amerikos gelžkelius, plieno ir 

kitas kompanijas, pirkdami jų 
Šerus. Vien tik New Yorko 
paviete, tuo būdu, carui 
jo giminėms priklausą 
$100,090,000. f • ‘ ‘ . ______

Be kitų caro giminių, j tą -
, - . , . , . < Kliubo mėnesinis susirinkimas jkovskiene, kuri sakosi esanti .
“caro Mikės duktė Anastazi-1

kokiu tai būdu pasprukti-1 
si iš Rusijos į užsienį, kuomet

arba 
virš

Sulig pranešimų iš Washing-
Amerikos valdžia nie-

valdžių skolų, kurias jos 
kiekvie’nasį užsitraukę iš Amerikos.

Amžinas Studentas

buvo

Lietuvių Amerikos Piliečių 
, Kliubo Susirinkimas Rytoj

Lietuvių Amerikos Piliečių

Į STAMFORD, CONN.
i Puikų pikniką rengia darbininkų 
! organizacijos nedėlioj, 4, rugpjūčio, 
| Springdale Picnic Grounds. Bus dai
nų. įvairių žaislų ir 

iŠ Great Neck, kad šokiams. Kviečiame 
ir pasilinksminti.

žaiboRadio bangos atlėkė 
greitumu i . 
ten Vanagas ir Tankus orga-ikytl 
nizuoja seriją automobilistų i 
kriaučių pikniką, kurie at
švilps 3 dieną Augusto į Klaš- 
čiaus-parką, pas kriaučius. Lu-I i i t *1 • v • »

gera muzika 
ūsus atsilan- 
Rengė jai.

*181-82 417 Lorimer Street

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

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

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENĖ 

savininke:
(“Laisvės” Name), Brooklyn, N. Y.

5

$
t

MONTELLO, MASS.
L. D. L. D. 6 kuopos susirinki- 
bus pirmadienį, 5 rugpjūčio, L. 

Namo mažam kambary, 8 vai. 
I vakarė. Visi nariai būtinai būkite 
tame susirinkime, nes yra labai svar- 

. Taipgi yra par- 
i “Caro Kalėjimuose.” Ne

pamirškite ir mokesčius užsimokėti. 
Org. Gco. Shimaitis. 180-82

A. 
! mas 

kauskas su Marcinkevičium ir j T. 
Petrausku nusitarė neapsileis-įva 
ti Tankui ir Vanagui; jie sa- reikalu aptarti, 
ko: “Kad čia balos degs, bet ėjus knyga 
mes su didesniu skaičiumi au-j 
tomobilių lėksime į kriaučių | 
pikniką.”

Iš Lyros Choro atėjo per ra-j

/ AUTHORIJfO
DISTRIBUTORS Av /

NATIONAL į
CASKCTS

*

Telephone, Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS

Mirė vadinamas “amžinas 
,” W. C. Bryant 

Kemp, palikdamas $231,675 
pinigais ir kitokia nuosavybe. 
Jis taip buvo užsiėmęs moki- 
nimusi, kad iki 79 metų am
žiaus nerado laiko nei pada-j 
ryti testamentą kai del savo 
palikimo. Todėl dabar visokie 
giminės atsišaukia, per., teis
mus reikalaudami viso jo tur
to arba bent didelės dalies.

Velionis, išėjęs pirmąjį mok
slą Columbijos Universitete, 
paskui per 20 metų varinėjo 
šiokius bei tokius gana pasek
mingus biznius. Po 
grįžo į universitetą, 
javo visa 30 metu, 
mas vaistininkystės'.. 
ros. mechaniškos ir elektriki- 
nės inžinierijos kursus ir daug 
kitų mokslo šakų.

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

Telephone Stagg 0783

t ok ta s
tinka 
skonio

416 Metropolitan Avenue
(Arti Mary Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

au-

Central Brooklyn, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

GRABORIUS 
(Undertaker)

. “TAMSTOMS PA
SAKYS TIE, K ŪBIEMS
MES PATARNAVOM

OLOS musų prižiūrėjimas 
ožno mažmožio padaro 

’šermenis, kurios ata
uk š č i a u s i e m s gero 
cikalavimams.

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

NANTICOKE, PA.
A. L. D. L. D. 135 kuopos susi- 

, 4 rugpjūčio, 
150 Pine St.

vai.1 ryte. Visi nariai
Ufa SU Le- Į ateikit, yra svarbių reikalų aptarti. 

Atsiveskit naujų narių. Sekr. J. 
Kareckas. 180-84_

idio žinia, kad ten rengiasi vi-lenkimas bus nedėlioj 
si Lyros choristai dalyvauti j prafizia 9:30 
kriaučių piknike.
vccku užsisakė pas Klaščių po 
dideliu medžiu vietą ir ten jie 
uliavos.

Su Nalivaika ir Januška te
ko kalbėtis, tai jie davė ren
gimo pikniko komisijai žodį, 
kad aidiečiai atbildės į kriau
čių pikniką, kur kriaučių pir
mininkas J. šartvietis jau už
sakė ant kalnelio pas Klaščių 
parke vietą.

Iš Atkočaičio dirbtuves teko 
per radio nugirsti, kad sukru
to visi rengtis i pikniką. , J. 
Aimanas ir J. Maknavičius su 
Kardoku sako: “Kuris iš mū
sų dirbtuvės nebus piknike, tai 
bus bartas, kaip išsimetėlis iš 
bendros šeimynos.” Tas pul

i'ku, kad žmonės dirba del pik
niko naudos!

Iš Karvelio dirbtuvės nieko 
nesigirdi, nes jie, mat, “inde
pendent” žmonės. Pernai ir
gi nei vienas iš jų dirbtuvės 
nepasirodė piknike, šiemet ža
da tik Balaika ir Blažaitis. O 
kas su kriaučiais ir opereite- 
riais? Jie yra unijos nariai, 
kodėl tylima? Draugai čer-

Turkiškas taiprai-Į manai, bįskį paraginkite, kad 
1 jie nepamirštų savo pitrengi-

. įvyks penktadienį, 2 d- rug-l 
I pjūčio, kliubo kambariuose,' 
220 Leonard St., Brooklyne.

Visi nariai turite dalyvauti 
šiame mitinge ir turite užsi
mokėti narines mokestis; ku
rie jau esate jas užvilkę, tai 
ateikite ir pasimokėkite, kad 
nereikėtų jums siuntinėti laiš
kų. O kurie turite paėmę lai
mėjimo tikietų, tai pasisteng- 
kite juos išparduoti, ir liku
sius galiukus turite sugrąžinti 

Įsu pinigais ne vėliaus, kaip 9 
d. Augusto, 1929 m., į kliubo 
kambarius. 220 Leonard St.

Kliubo piknikas įvyks 11 d. 
Augusto ir tą pačią diena bus 
leidžiamas laimėjimas. Tikie- 
tus grąžinkite komisijai—J. 
Draugelis ir G. Karpus.

Sekr. Deikus.
(181-82)

CLIFFSIDE, N. J.
A. L. D. L. D. 77 kuopos susirin

kimas bus pėtnyčioj, 2 rugpjūčio, j 
Mažeikos svetainėj. 8 vai. vakare. | 
Visi nariai susirinkit laiku, yra svar
bių reikalų. Po 77 kuopos susirinki
mui bus Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo kuopos susirinkimas. V. 
K. ‘ 180-81

FOR RENT
PASTPANDAVOJA for n i š i u o t a s 

kambarys: yra elektra, šiltas van
duo ir visi parankamai. L. Kain, 
71 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

REIKALAVIMAI

3,000 Taipraiterių Turkam

SALES—PARDAVIMAI

L D. S. A. 111 Kp. Narėms

MIRTYS—LAIDOTUVĖS $500,000 už Pasikėsinimus ir

Jacob Okonowitz, buvęs Fe
deral Stiklo Kompanijos pre- ]otvniškomis, Kapų Darbininkų Streikas

NAUJA BUČERNE
PRANEŠIMAI Iš KITUR

rei
kalų.

.Sumažini Subvių Kamšatį

už tai, kad 
ir joms tar- 
darė nasike-

to vėl su- 
kur studi- 
užbaigda- 
advokatū-

zidentas, atsikreipė j Bronxo 
Aukščiausia Teismą, reikalau-

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus 
taisome senus, visokį darbą

Richmond 
mūsų

loty- 
lento 
apsi-

darbininkija 
šalies imperialis- 

milionus darbo 
naują pasaulinę

L. 
mas 
num.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ {STAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Bankietų, 
Vestuvių, Susirinkimų ir tt. Puikus 
steičius su naujausiais įtaisymais.

Keturios bolių alleys.
KAINOS PRIEINAMOS.

949-959 Willoughby Avenue
Tel., Stagg 3842

REIKALINGAS vyras dirbti valgyk
loje. Patyrimas nereikalingas. At

sišaukite: Eddie’s Lunch Room, 13 
Columbia Heights, arti Fulton St., 
New York. 179-81

šiandien, 1 d. rugpjūčio, 8 
vai. vakare, pas čiuberkius. 
10154—110th St 
Hill, įvyksta svarbus
kuopos susirinkimas. Todėl vi
sos narės būtinai dalyvaukite 
šiame susirinkime. Narė

Helena B. Alvtait.ė buvo na- 
k>m. M’eŽVirijn.

žaizdos ir mirė.—Red.

PARSIDUODA grosernė, biznis j- 
dirbtas ir gera proga pirkti. Kreip

kitės po No. 22 Stagg St., Brook
lyn, N. Y. (J74-179)

stogus ir uždedame naujus, 
laujant gerit pribūname. J. I 
Union Ave., Brooklyn, N. Y, 
Stagg 0452.

WILK ICS-BAR RE, PA.
D. S. A. 48 kuopos susirinki- 
bus seredoj, 7 rugpjūčio, po 
206 S. Main St., 7 vai. va-

aiškina i nurn.
Visos narės ateikit, yra svarbių 

Valdyba.

HAMTRAMCK, MICH.
L. D. S. A. 130 kuopos susirinki- 

I mas bus pėlnyčioj. 2 rugpjūčio, po 
3014 Yeman St., 7 vai. vakare.

Penktadienio Vakare
I ‘

Rugpjučio-August 9
ANT LAIVO PETER STUYVESANT

(Hudson River Day Line)

VERNON ANDRADO ŽYMI NEGRŲ ORKESTRĄ

Laivas išplauks nuo West 42nd St., 8 vai. vakare

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT 
“LAISVĘ”

MOKINAME BAR BERI A UTĮ
Mes mokiname barberiauti ir mo

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

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

New York, N. Y. 169-93

namus, 
atlieka

me gerai ir pigiai. Taipgi taisome
* ’ ■ ’ ---- ’ - Reika-

S., 114 
. Tel.

KAM reikalingas penteris, tat 
kreipkitės pas mane. Aš pentinu 

ir popieruoju už prieinamą kainą. 
John Burba, 794 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Tel., Pulaski 1161.

181-83

I Darbą atlieku
I Kreipkitės šiuo adresu: I
į JONAS STOKES Į 
I 173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y. I

Rfl —- -  Ntl — M — UM —- M —— uu —. I1U----- --  MII — M — M------ - M —-

Helena B. Alytaitė, 24 me
tu, 235 Wilson Ave., Kearny, 
N. J., mirė 29 d. liepos: bus 
laidota 2 d. rugpjūčio, 10 v. 
ryto, Kalvarijos kapuose.

A u pu st Schuttner. 56 metų. 
264 Metropolitan Avė., mirė 
30 d. lienos: bus laidotas 3 
d. rugpjūčio, šv. Trejybės ka-i 
puošė.

T^aidntnviu anpipom rūpina
si graborius J. Garšva.

Remington Rašomųjų Maši
nų Kompanija išsiuntė į Tur
kiją 3,000 “taipraiterių.” šios 
rašomosios mašinos buvo 'pa
gamintos sulig Turkų valdžios 
užsakymo- ’ 
teris turi 31 raidę su specia
liais ženklais, pritaikytais tai 
kalbai. Pritaikyt rašomąją' 1 
mašina prie turku kalbos kom
panijai lėšavo $400,000. Bet 
rašomųjų mašinų naudojimas 
Turkijoj augs, ir kompanijai 
daugiau negu apsimokės.

Iki pereito rudens Turkijoj 
buvo naudojama paini ara
biška abėcėlė. Bet rudenį bu
vo išleistas valdžios įsakymas, 
pakeičiantis arabiškas raides 

. ____ su tam tikrais
ženklais bei akcentais.

Tnrkiškai-arabiškoi rašlia-

Iš Diržio dirbtuvės radio 
bangomis teko nugirsti, kad 
M. Nazveckas organizuoja 
moteris ir vyrus atsilankyti į 
kriaučių pikniką visiems orga
nizuotai. Tik Valaitis su sa
vo žmona saką, kad neturį lai
ko atsilankyti, o kiti rengiasi 
iš visų jėgų. Bravo, vyrai 
leidės! Kriaučius.

Jumper 7646
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

» Tel., Triangle 1450 »
[Lietuvis Fotografas į
i IR MALIORIUS i
X >

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a - 
veikslus įvai- 11 
riomis spalvo
mis. Atnau-1 
jina senus ir | 
krajavus ir! 
sudaro s u I 
amerikoniškais | 

• 
gerai Ir pigiai i

Graborius - Under
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

irusiusIšbalzamuoja ir laidoja
ant visokių kapinių; par.samt 
tomobilius ir karietas veseliioms,
krikštynoms ii' pasivažinėjimams.
231 BEDFORD AVENUE

Brooklyn, N. i.
264 FRONT STREET

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS i 

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

127 East 84th Street !
(Tarp Park ir Lexington Avės, j 

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

MALONAUS PASIMATYMO

dajna.s S500 000 atlyginimo ]s|voį bnvo vartojama šepetukas, 
i kompanijų u !nafjįrbtas į§ verbh’ūdo plaukų 

bei tam tikras paišelis.
1 Manoma, kad. ivedus 

niškas raides, kur kas 
vi o h bus turku minioms 
šviesti.

šešių kitų stiklo 
devynių asmenų 
tos kompanijos 
nauianti žmonės 
sinimus jį nužudyt. Jis buvo 
du kartu, berods, nenavoiin- 
^•ai, išautas už tai. kad atsisa- 

jkė prisidėti nrie kitu stiklo 
N oįknmnaniių saiun^os. Du šn- 

■vikai iau sėdi kalėjime už už
simojimus ant jo gyvybės.

Pabėgusio Vyro Pinigai 
Lieka Pačiai ir Vaikams

PLAUKIMAS MĖNESIENOJ 
IR KOSTIUMU BALIUS

Tikietai $1-50 Perkant Išanksto
$2.00 Perkant Tą Dieną, Kada Laivas Išplauks

‘DAILY WORKER”
26 Union Square New York City

užeigaStreikai! išėjo 300 darbinin
kų Calvary Kapinių, Long Is
land City: duobkasiai, sargai, 
pievų ir kapinių prižiūrėtojai, 
šoferiai ir kiti.
Streikas paskelbtas, kad pri

verst savininkus pripažint 
naujai suorganizuotą kapinių 
darbininkų uniją. Jis kilo, 
kaip tik superintendentas J. 
J. Cunningham pavarė iš dar
bo ir nesutiko priimti atgal 
Hugh Dougherty, šoferį, kuris 

j buvo veikliausias unijos orga- 
w Į nizuotojas.Apeliacijos teismas Ne’ 

| Yorke patvarkė, kad visi pi
nigai, kuriuos Rafaele De Ste
fano turėjo pasidėjęs Corn 
Exchange Banke, priklauso ne 
jam, bet jo pačiai ir vaikams, 
kuriuos jis apleido pabėgda
mas. Tai yrai patvirtinimas 
seno angliško įstatymo, kad 
jeigu vyras apleidžia šeimyną, 
tai tuom patim pasilieka jo 
turtas šeimynos naudai. Nes 
jeigu šeimyna atsidurtų var
ge, tai prisieitų valstybei dėti 
lėšas jos užlaikymui, 
tas įstatymas.

Biznierių ir Nuosavybės Sa
vininkų Sąjunga, New Yorko 
centre, ties Grand Central 
gelžkelio stočia, padarė nuta
rimą, kad turėtų būt ne vieną 
ir tą pačią valandą pradeda- 

;iha darbas įvairiuose: fabrikuo
se, raštinėse ir krautuvėse ir 
kad ne tą pačią valandą jis 
baigtųsi. Jeigu nutarimas bū-

Tose kapinėse vidutiniai bū-j 
davo kasdien laidojama 20 iki 
40 numirėlių. Kol streikas 
baigsis, numirėliai būsią 'de
dami i kapinių lavonyną, ku
riu gali sutilpti iki 1,000 la
vonų.

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS 

221 South 4th Street 
X-SPINDULIU DIAGNOZA 

(Priešais Bridge Plaza) 
BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS:
10-12 prieš plet; 2-8 po plet.
Ketvertais ir ■ubatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
suiyg sutarties. ,

Jūs pažįstate mus, mes pažįstame jus, bet 
jau senai matėmėsi. Būtų linksma pasi
matyti.

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

J. IR O. VAIGINIS
Maspeth, N. Y.

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
( Garbačauskas)

431 LORIMER STREET
Brooklyn, N. Y.

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso
kios mūsų vientaučių vartojamos žoles, šaknys ir kitokie naminiai 
vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviškų žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
ir žemiau paduotus.
Apynių
Aviečių uogų 
Anižių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
Čepronėlių 
Čobrių 
čyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devynmečių durnaropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilų 
Garstyčių

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

mane, o aš visados kuogreičiausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
Ph. G., Vaistininkas

229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.
LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI

Phone: Greenpoint 2017, 2360. 3514

Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
Grybelių Lelijų šaknų
Gvazdikėlių Rūtų
Imbiero šaknų Rožių
Juodšaknių Remunėlių
Kadugio uogų Seneso plokščiukių
KaŠtavolų šalavijų
Kmynų Seneso lapelių
Liepos žiedų šafronų
Lisnikų Trijų devynerių
Metelių Traukžolių
Medetkų Totorkų šaknų
Mėlynių uogų Turkiškų pipirų
Našlelių Pinavijų šaknų
Puplaiškių Trūkžolių
Parušanijos ir Valerijos šaknų
daugybę kt. Ša 1 mėčių

wmW!'




