
KRISLAI
Piknikai Spaudos Naudai 
Pasižymėjimas.
Turės Pasitaisyti.
Po $40 Ant Gyventojo.

Rašo Dzūku Dėdė*

“Laisvės” naudai sureng
tas piknikas Philadelphijoj 
nusisekė puikiai. Dienraš
tis gavo virš penkių šimtų 
dolerių pelno. Lindeno 
apielinkėje mūsų spaudos 
naudai surengtas piknikas 
davė $253.70 pelno. Reiš
kia, philadelphiečiai pralen
kė Brooklyno apielinkę. Ka
me dalykas?

Mano supratimu, reikėtų 
papeikti brooklyniečius, ku
rie nelabai kreipė domės į 
lindeniškj pikniką. Jeigu 
Brooklyno draugai suorga
nizavo keturis busus į Phi-
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NUO AUDROS; 700,000 BE NAMŲ_ Atvyko Amerikon j Mokslininkų Kongresą
1UCW1&U gelius LC1 Idl ClZJpLIVJlV, _

ir sumušė George Talevskį, Nuostolių Padaryta už $100,000,000; Badauja Daugybė
Gyventojų; Valstiečiai Maršuoja j Miestus Prašyt Maisto

metais.
Šiomis dienomis jis čia ta-

Aprokuojama, kad nuo
stolių padaryta už 100 mi-

PITTSBURGH.— Trys 
Lewiso gengsteriai užpuolė
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Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės J Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik Re

težius, o Išlaimėsit 
Pasaulį!
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58 Mėly Senis Pabėgo ir 
Apsivedė su 18 M. Mergina
LOS ANGELES, Cal. ■ 

Per dvidešimts aštuonis me- 
tus Albert Burton Rodgers 
gyveno su savo pačia, su 
kuria jis susilaukė 13 vaikų.

Paskui, būdamas 58 metų 
amžiaus, jis pabėgo nuo pa
čios su 18 metų mergina 
Myrtle Delaney ir su ja ap-

Lewiso Mušeikos Per Klaidą 250 ŽMONIŲ ŽUVO PORTO RICO 
Sumuse Pheno Darbininką *

ladelphiją ir nuvažiavo 150
žmonių, verti pagyrimo, sivedė birželio mėnesį, 1926 
Bet visiškai prastai pasižy
mėjo mūsų spaudos naudai
piknike Lindene, nors čiajP0 suereštuotas ir kaltina- 
buvo daug arčiau. Ir labai!mas daugpatystėje. Jo an- 
prastai brooklyniečiai pasi-l
rodė. Kada buvo dovanų reštavo, įskųsdama vyriau- 
skyrimas toms kolonijoms, sybei, kad jis nėra gavęs 
kurios daugiausia savo pub- divorso nuo pirmutinės pa
likes turi, tai skaitlinė čios.
brooklyniškės publikos bu
vo 35 žmonės.

NEW YORK. — šiomis 
dienomis atvyko į Jungti
nes Valstijas žymus Sovie
tų Sąjungos mokslininkas 
profesorius Waldemar G. 
Bogoras-Tan, galva etno
grafijos (etnografija—ap
rašymas žmonių tautų) de- 
partmento Leningrado Uni
versitete, dalyvauti moksli
ninkų kongrese, kuris pra
sidėjo New Yorke rugsėjo

Ii poliarinių^(šiaurių) tyrų. 
Jis ten išbudo dešimts me
tų. Per tą laiką jis tyrinė
jo tų sričių gyventojus, ir 
atliko didelį! darbą iš mok
slinio atžvilgio. Nuo 1917 
metų revoliucijos jis užėmė 
svarbias mokslo srity vie
tas prie Sovietų valdžios.

Per pastaruosius kelis 
metus jis vedė svarbų orga
nizacinį darbą tarp tolimos 
šiaurės gyventojų Rusijoj, 
kad pakėlus juos ekonomi
niai ir kultūriniai. Šiaurės 
Institutas Leningarde, kurį 
keturi metai atgal įsteigė 
Visos Rusijos Centralinio 
Pildomojo Komiteto Šiau
rinis Skyrius ir kurio 
direktorium yra profeso
rius Bogoras-Tan, atlieka 
labai svarbų švietimo darbą

plieno darbininką iš East 
Pittsburgh, kuomet jis ėjo 
iš darbo namo. Jie manė, 
kad jis yra vienas iš pro
gresyvių mainierių. Praei
viai atgynė jį nuo mušeikų. 
Kitaip jie būtų Talevskį la
bai sumušę..

Užpuolikai John Arcure, 
Ray Spatti ir John Donnely 
tapo suareštuoti ir sulaikyti 
po $1,000 kaucijos kiekvie
nas. Už juos kaucijas už
statė Lewiso mašina.

lionų dolerių.
Gubernat. Horace Towner 

atsišaukė į karo departmefi- 
tą Washingtone, prašyda
mas paraginti prezidentą 
Coolidge išleisti atsišauki
mą į Amerikos gyventojus, 
kad pagelbėtų Porto Rico 
nukentėjusiems. Viso saloj 
gyventoju yra apie 2,000,- 
000.

Jau kelinta diena dauge
lis žmonių neturi ką valgyt.

Planuojama paskelbti ka- • 
r o stovį visoj saloj.

SAN JUAN, Porto Rico. 
—Porto Ricoj nuo audros,' 
kuri siautė pereitą ketvir
tadienį, žuvo daug gyvas
čių. Jau atrasta sųvirš 250 
lavonų. Aprokuojama, kad 
žuvusių viso bus daugiau 
kaip tūkstantis.

Suvirš 700,000 žmonių li
ko be namų. 300,000 gy
ventojų badauja. Tūkstan
čiai valstiečių maršuoja į
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(tros pačios motina jį sua- 17 d.
Jis yra vienas žymiausių 

autoritetų antropologijos 
srity, ypatingai kas liečia 
šiaurinio poliaus srities gy
ventojus. Jis pirmiaus bu
vo susirišęs su Natūralinės 
Istorijos Muzėjum New Yor
ke ir per 30 metų buvo susi- 

_____  (rišęs su Amerikos antropo- į 
KNOXVILLE, Tex.—Ne-i lo8'ais (antropologija—mok- 

mokėdamas rašyti, Blaine1 s^as apie _žmogxi) studijavi- 
Underwood padėjo ženklą l116 siaurės krašto gyvento- 
ant bevertingo čekio, kaipo i 
savo parašą. Už tai tapo 
nuteistas ant trijų metų į

Kada buvo dovanu reštavo, įskųsdama vyriau- 
v 1 • 1 1 •• —-

Tokia mažytė kolonija, 
kaip Cliffside, turėjo šimtą 
žmonių ir organizuotai at
vyko, pralenkdami Brook- 
lyną. Tame piknike kitų 
kolonijų piknikieriai juokus 
krėtė iš Brooklyno publi
kos, sakydami, kad Brook-

Nemokantis Rašyti Gavo Ka
lėjimą už Padėjimą Ženklo

lynas tik žiūri, kad į jų pa-1 kalėjimą, 
rengimus ši visa apielinkė _

atsilankytų, bet jie j mūsų

Nauja Moteriškų Rūby Siuvę- m a®^,1,^^®0 n 
jų Unija Philadelphijoj

Čia tano ^'įsteigtas naujos (Dvi Merginos Laimėjo {Pertraukia Jieškojimą ~ 
moteriškų drabužių siuvėjų n j • o. -i ! * i n . iT

unijos skyrius. Nauja siu- DclflaVlinO uuOlKS;
tarp šiaurės tautelių, kurios! vėjų unija vadinasi Nacio- ■/ -------- j --------
caro laikuose buvo išnaudo
jamos ir kurias caro valdžia 
palaikė tamsybėj. Dabar 
ten steigiamos mokyklos, 
žmonės šviečiami. Pereitais 
metais Sovietų valdžia išlei
do $1,500.000 del apšvietos 
ir mokslinio darbo tarp 
šiaurės tautelių. Per pasta
ruosius kelis metus atidary
ta 65 mokyklos.

Badavimo Streiką į Amundseno Grupės
nalis Organizacijos Komite
tas Ploščių ir Suknių Siu
vėjų, Unijos. Antradienį bus 
sušaukta konferencija, ku
rioj dalyvaus delegatai nuo 
dirbtuvių komitetu. €

ROMA.— Citta di Milailb, 
Nobile šiaurinės ekspedici
jos bazės laivas, sekmadienį 
apleido Kings Bay, Spitz- 
bergen, ir išplaukė į Nor
vegiją.

Italai pertraukė jieškoji- 
mą šešių dirižablio “ItaltoS” 
dingusių žmonių ir Ąmtnd- 
seno grupės.

Bet Sovietų ledlaužis Kra
sinas dar tebėjieško jų.

KENOSHA, Wis.—Aman
da Rittmer ir Mertice Hud
son, dvi streikierės, tapo 
sekmadienį paliuosuotos iš 
kalėjimo. Keliolika dienų 
atgal jos buvo įkalintos už 
pildetavimą Allen Knitting 
dirbtuvių. Kalėjime jos pa
skelbė bado streiką ir tuo 
būdu privertė kalėjimo vir
šininkus jas paliuosuoti.

j Profesorius Bogoras-Tan 
i per daugelį metų dalyvavo 

revoliuciniam judėjime ca- 
ristinėj Rusijoj, kartą buvo 
aktyvis narys Liaudies Lai
svės Partijos (Narodnaja 

. Volia). Už revoliucinį vei-apielinkę labai skūpiai lan- Sovietai Atrado Aliejaus
Šaltinius Sachalino Saloj kimą imperialistinė Rusijos 

1 valdžia buvo ištrėmus į patį 
šiaurinį Sibiro kraštą, neto-

kosi. Pastabos teisingos, ir 
jeigu kitais metais brookly- 
niečiai nepasitaisys, pra-| 
lenkdami Philadelphia ą sa-l 
vo publika, reikės gerai pa-j 
tarkuoti.

MASKVA.— Sovietų val- 
<džios geologinė ekspedicija 
atiado turtingus aliejaus 
šaltinius Sachalino saloj. 

Trecias, Antras ir šeštas m abeįaus
ALDLD. Apskričiai suren
gė po pikniką mūsų spau
dos naudai. Bet Septintas

šaltiniai gali prilygti alie
jaus šaltiniams Baku.

Dabar daromi planai iš-
ir Pirmas šiais metais nie- n^udoti tuos aliejaus šalti-
kuo nepasižymėjo. Tik vie
nas Norwoodo Choras pa-

nius. Tikimasi, kad iš jų 
būtų galima užtektinai pa-

Laivyno Viršininkai Pradėjo Vesti Derybas 
Atakuoja Jaunąją del Ištraukimo Ka-

Koiministy Lygą riuomenės iš Reino
SAN FRANCISCO, Cal. 

—Kuomet čia nesenai sto-
rengė parengimą “Laisvės” gaminti aliejaus Sibirui ir vėjo Pacifico Laivynas, tai
naudai, tai ir viskas. Vy- būtų galima nemažai 
rai, pasitaisykite ir kitais portuoti į Japoniją ir 
metais atidirbkite už praė- niJa-
j tįsius metus. -----------------

naudai, tai ir viskas.

Iždo departmentas prane- FOSTERIS IR GITLOW 
ša, kad kiekvienam šios ša
lies gyventojui pripuola 40 
dol. ir 52c., paskirstant ly
giai tarp gyventojų šalies 
turtą. Gi 1879 metais teiš- 
puolė tik $16.92. Gerai ap- 
skaitliuoti. Aišku, vieni tu
ri daugiau, negu tiek, kiti 
toli gražu nuo tos skaitli
nės.

KALBĖS VAKARUOSE

Fosteris Kalbėjo Butte 
, Apie Komunistų 

Programų
BUTTE, Montana.— Pe

reitą ketvirtadienį čia kal
bėjo Wm. Z. Fosteris, ko
munistų kandidatas į prezi
dentus.

Šis miestas yra garsus 
darbininku kova. Fosteris 
vietos darbininkams kalbė
jo apie Darbininkų (Komu
nistų) Partijos programą.

7,203 Kriminaliai Nusikalti
mai Lietuvoj Per Pusmetį
■ KAUNAS.— Per šių me

tų pirmą pusmeti krimina
lių nusikaltimų užregistruo
ta 7203. Išaiškinta 5724. 
Daugiausia smulkių vagys
čių (5466), toliau už degti
nės varymą, sukčiavimus ir 
kitus.

SAN FRANCISCO, Cal. 
—Wm. Z. Fosteris, komu
nistų kandidatas į preziden
tus, ir Ben Gitlow, komu
nistų kandidatas į vice pre
zidentus, kalbės vakarinėse 
valstijose.

Fosteris kalbės čia rugsė
jo 21 d., Civic Auditorium. 
Los Angeles mieste kalbės 
rugsėjo 23 d. ,

Ben Gitlowas kalbės San 
Francisco mieste, Eagles 
Hall, spalio 5 d.

Vakarinėse valstijose ko
munistai veda plačią rinki
mų kampaniją.

Nebylys Peršovė Nebylį

eks-’Jaunųjų Darbininku (Ko- 
Chi-imunistų) Lygos nariai išda

bino daug atsišaukimu tarp 
jūreiviu. Ant 47 laivyno 
laivų jūreiviai gavo komu
nistų jaunuolių atsišauki
mus.

Del to labai sujudo mili
taristiniai viršininkai.

Kapitonas Black, koman
duojantis laivu U.S.S. Cali
fornia, pereitą šeštadienį 
pasiuntė laiška miesto ma
jorui Rolph, reikalaudamas, 
kad būtu padarytas tyrinė
jimas komunistu veikimo 
San Francisco mieste sąry
šy su atsišaukimų pasklei
dimu. '

Militaristai taip persigan
do komunistu lapelių, kad 
tuojaus■■ surengė savo agita
cines prakalbas ant kiekvie
no laivo. , Tose prakalbose 
militaristiniai viršininkai 
liepė jūreiviams visai ne
kreipti domės į bolševistinę 
literatūrą.

Tuojaus po aplaikymui 
laiško miesto majoras davė 
isakyma policijai pradėti 
komunistų veikimą tyrinėti.

CHICAGO.— Du nebyliai 
pradėjo koliotis, rodydami 
ženklais. Vienas nebylys i 
įpykęs peršovė antrą.

Ligoninėj peršautas ne
bylys parašė sekamai:

“Aš esu Robert Rosen
berg, pirmasis virėjas Chi
cago Krikščionių Industri
nės Lygos. Esu kurčias ir Į Moteris Alice McKnight, 65 
nebylys. Antrasis virėjas ‘ 1
James Wood yra taipgi kur
čias ir nebylys. Mes vienas 
kitą pradėjom kolioti ženk
linę kalba, ir jis mane per
šovė.”

65 Metų Amžiaus Moteris 
Pirmu Sykiu Pamatė Miestą

GENEVA.— čia pereitą 
nedėldienį Anglijos, Franci- 
jos, Belgijos, Italijos, Japo
nijos ir Vokietijos atstovai 
paskelbė atidarymą oficia
lių derybų delei sąjung. ka
riuomenės ištraukimo iš 
Vokietijos (iš Reino srities) 
greitu laiku.

Derybose bus svarstoma 
ir kontribucijos atmokėjimo 
klausimas. Bus diskusuoja- 
ma abelnai karo skolų klau
simas.

Tuojaus po susirinkimo, 
kuris tęsėsi puspenkto? va
landos, Briandas laikraščių 
atstovam pareiškė: “Trum
pai pasakius, šios dienos 
procedūra reiškia tą, kad 
ištikrųjų prasidėjo galuti
nas karo likvidavimas. Kas 
liečia mane, aš neabejojau, 
kad pasekmės bus patenki
nančios, ir taip yra.

“Visi principai išrišti ir 
visais principais susitaiky
ta. Aš tikiuosi, kad eksper
tų darbas, kuris dabar tu
rės sekti greitu laiku, taip
gi pasirodys sėkmingu. Pas
kui, daugiausia už kelių mė
nesiu, mes turėsime teisę 
pareikšti, kad pagalios mes 
pilnai įšaiškinom Europos 
situaciją”.

Visų šešių valstybių eks
pertai išdirbs plana del su
sitarimo kontribucijos klau
sime.

Nauja Mainieriiį Unija 
Priėmė Karingą Planą

EAST PITTSBURGH.— 
Nacionalė Mainierių Unija 
išdirbo planą, kaip pasek- 
mingiau kovoti už mainie
rių reikalus; kaip/pagerinti 
mainieriams darbo sąlygas, 
pakelti algas, sutrumpinti 
darbo valandas ir kaip už
kirsti kelia skebinei Lewi
so mašinai.

Nauja unija savo pareiš
kime nurodo, kad kasyklų 
savininkai kraunasi di
džiausius pelnus, o mainie
riai randasi didžiausiame 
skurde.

“Mano Paties Deętinė Pa- 
kvaišino Mane,” Sako

Būtlegeris
SAN FRANCISCO. Cal. 

—Butlegeris Thomas White 
tano suareštuotas už mun- 
šaino pardavinėjimą. Sa
koma, kad jis išdirbęs labai 
“tvirtą munšainą”, nuo ku
rio ne tik jo kostumeriai, 
bet ir jis pats pakvaišęs. 
Teisme prie federalio teisė
jo buvo patiekti įrodymai, 
kad jis nemažai to munšai- 
no paragavęs. White per 
savo advokatą teisme įrodi
nėjo, kad jis nekaltas, pama
tuojant tuomi, kad jis esąs 
nesveiko nroto. White pa
reiškė : “Mano paties deg
tinė pakvaišino mane.”

Džiūrė nusprendė, kad 
White buvo sveiko proto, 
kuomet gamino degtine. 
Dėl to išnešė nuosprendį jį 
nubausti.
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NEW ALBANY, Ind. — Smithas Vyksta Į Omahą

Suareštavo Kunigą Už 
Kontr-revoliucinį 

Veikimą Audra Palietė Floridą

metu amžiaus, kuri gyvena 
ant farmos už 25 mylių nuo 
čia, pirmu sykiu savo gyve
nime pamatė miestą, kuo
met čia atvyko kelios die
nos atgal.

NEW YORK.— Guberna
torius Smithas specialiu 
traukiniu išvyko į Omahą, 
kur jis pradės savo kampa
niją, kaipo demokratų kan
didatas į prezidentus.

MEXICO CITY.— Prane
šama iš Guadelajara valsti
jos, kad militariniai virši
ninkai suareštavo kunigą 
Mateo Chavez už kontr-re
voliucinį veikimą. Taipgi 
suareštuota 
maištininkų.

TAMPA, Florida.— Pir
madienį smarki viesulą pa
lietė Floridą. Nekurtose 
vietose viesulą siautė 100 
mylių į valandą.

Pranešama, kad Palm
keletas kitų geach tūlas skaičius namjį

Rumiškių Valsčiaus Taryba, 
Perkūnas ir Žydų'Vielos

sugriauta. Nežinomas skai
čius asmenų sužeista.

Kituose apielinkės mies
tuose ir miesteliuose nuo* 
stolių padaryta.

Kaip žinoma, miesčiukuo
se, kur gyvena prietaringi 
žydai, nuo namų iki namų 
yra nutiestos vielos. Žydai, 
pagal savo tikybos reikala
vimus negalėdami šeštadie
niais dirbti lauke, kai ku
riuos darbus gali atlikti na
mų, kiemų ribose. Ir jie 
tiki, kad nutiesta nuo namo 
iki namo viela yra siena, 
atskirianti apvestą plotą 
nuo erdvumos. Viela ap
vestame plote žydai gali ne
šiotis lazdą; pinigus, parsi
nešti vandens ir t.t.

Tačiau tos vielų tvoros 
nėra įžemintos. Rumšišky 
atsitikęs perkūnijos trenki
mas į tokią tvorą, privertė 
valsčiaus tarybą susirūpin-

jti šiuo reikalu ir padaryti 
tam tikrą nutarimą, kad 
apsisaugotų nuo perkūni
jos.

Valsčiaus taryba nutarė 
prašyti atstatymo komisiją, 
kad ji namų savininkams 
įsakytų vielų tvoras nuimti.

Jaunieji žydai tokiu nuta
rimu esą patenkinti, o se
nieji pykstą.

Stovyla Šilko Išradėjui
LY ON S, Franci j a.—-- Ta

po pastatytas paminklas 
grafui de Chardonnet. išra- 
dėiui artificialio (dirbtino) 
šilko. Jis per tris metus 
tėmijo šilkavabalius, kad 
sužinojus jų -sekretą koko
nų (šilkavabalių gužtu) ga
minimo, o paskui išdirbo 
būdą padarymui šilko.

New Yorke Svarbios 
Prakalbos Apie : 

Mainierius
Įvyks Sekantį Ketvirtadienį-

Sekantį ketvirtad., Cent
ral Opera' House, 67th ir 
Third Ave., New Xorke, 8 
vai? vakare, įvyks didelis so- 
lidariškumo mitingas. Kal
bės Nacionalės ' Mainieriiį 
Unijos prezidentas John 
Watt. Taipgi kalbės ir ke
li kiti kalbėtojai.

Watt plačiai kalbės apie 
mainierių padėtį, apie mai- 
nierių naują uniją, kaip ta 
unija susiorganizavo ir del 
ko karingieji mainieriai tu
rėjo ją organizuoti.

Kuomet 200 Lewiso mu
šeikų užpuolė konvenciją su 
policija, tai 120 delegatų 
buvo sugrūsta į kalėjimą. 
Delegatai visą naktį kalėji
me laikė sesiją. Jie svarstė 
konvencijos reikalus; jie 
kalėjime būdami parinko 
naujai unijai vardą.

Visi ir visos eikite pasi
klausyti tų svarbių prakal
bų.

Ottawa, Ontario (Kana
da)— Priemiesty Britania 
šeštadienio naktį sudegė 
keturi žmonės, užsidegus 
dviejų aUgštų namui.
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KOKIOS KOŠES PRISIVIRĖ VOKIETIJOS 
SOCIALDEMOKRATU PARTIJOS VADAI

čiukuro. O vis dėlto social- 
monelninkai įkalbinėja, būk 
buržuazinis Vokietijos režimas 
einąs darbininkų sveikatai ir 
būk negalima vadint kapitalis
tine tą tvarką, kurios galviny- 
je stovi kaizerinis generolas 
Hindenburgas ir kurios ’mi
nisterijoj socialdemokratai di
džiumą vietų pavedė kapitalis
tinių partijų politikieriams.

Ti-

šimtai tūkstančių Vokietijos 
darbininkų protestuoja, kad so
cialistų vadovaujamoji valdžia 
nutarė statydinti naują karo 
laivą, šarvuotlaivį vardu “A”. 
Iš paties jau vardo galima 
spręsti, kad po to galės sekti 
Šarvuotlaiviai “B”, “C”, “D” 
—visa eilė naujų karo laivų.

Vokiečių Komunistų Partija 
pradėjo rinkt piliečių parašus 
delei pakeitimo to valdžios nu
tarimo, kurį užgyrė augštosios 
socialdemokratų įstaigos,
kimasi surinkti 3,000,000 para
šų, ir tuomet, 
turėtų klausimą spręsti visuoti
nas piliečių balsavimas.

Socialdemokratų Partija ir 
jos organai gauna didelę dau
gybę protesto rezoliucijų net 
nuo savo partijiečių. Eiliniai 
socialistai-darbininkai skaitlin
gai 'dedasi su komunistais, rink
dami parašus ir dalyvaudami 
masiniuose protesto mitinguose.
Net Socialdemokratai Dar

bininkai Prieš Vadų 
Politiką

savo vadų ginklavimosi 
priėmė griežtas rezo- 
socialdemokratų dist- 
organizacijos Koelne,

sulig įstatymų,

žinojo Ką Daro
Bretsheidas, pirmininkas 

cialdemokratų frakcijos seime 
(Reichstage), besistengdamas 
apgint Socialdemokratų Parti
jos Centro Komiteto nutarimą 
šarvuotlaivio klausimu, pareiš
kia :

“Išreikšdami pasiryžimą 
įstot į valdžią, mes tuo pa
tim pasižadėjome ir sutikt 
statyt šarvuotlaivį”.
Kitaip, girdi, galėtų pakrikt 

koalicinė (bendra su buržuazi
ja) valdžia. Tai ir visas pasi
teisinimas. \

so-

APŽVALGA
Ir Smalaviriai Atrado Ką Vitaičio-Gegužio kompanija, 
Nors Gero Sovietų 
Respublikoj 

“Keleivio” 
tome:

nėra “ščyri lietuviai”.

Prieš 
politiką 
liucijas 
riktinės 
Breslaule, Chemnitze ir Berly
ne. Reikalauja panaikint tari
mą delei šarvuotlaivio statydi
nimo.

Vis dažniau girdėt socialde- 
‘‘v.mokratinių darbininkų reikala- 

vimai,' kad socialistai ministe
rial eitų šalin iš valdžios: per
daug didelės gėdos jie pasida
rė patys sau ir savo partijai; 
užtat eiliniai socialdemokratai 
vietomis reikalauja ponus so-

Prieš Visuotiną žmonių 
Balsavimą

Dešinieji džiūgauja, pravarę 
savo tarimą apie šarvuotlaivio 
statymą ir reikalauja, kad vi
daus reikalų ministeris social
demokratas Severingas ir tei
singumo ministeris demokratas 
Kochas neleistų visuotino bal-. 
savimo. Visuotinas balsavimas' 
tokiems atvejams tai esąs “Ru
sijoj pagamintas” produktas. 
“Vorwaerts” irgi šaiposi iš to 
sumanymo.

Tačiaus ir toks bolševizmo 
kaip Gerlachas savocial-ministerius net stačiai iš- Prįcsa?’ . n

| laikraštyje Welt am Montag , 
pripažįsta, kad darbininkų mi
nios jau nesibaugina to prie
kaišto, būk dabar reikalauja
mas visuotinas balsavimas esąs 
“Rusijoj pagamintas”.z

Net švaresniuose socialdemo
kratų laikraščiuose, kaip kad 
einančiame Zwickau 
vietiniame partijos 
pritariama komunistų reikala
vimui visuotino balsavimo. 
Kairesnių gi socialdemokratų 
organas “Leipziger Volkszei- 
tung”, pabrėžė, kad buržuazi
nės šalies ginklavimosi negali
ma lyginti su Sovietų ginklais, 
reikalingais atsilaikymui prieš 
ištiso pasaulio kapitalistinius 
priešus.
Buržuazijos Laimėjimas Ar 

Prakišimas?
Iš vielos pusės, Vokiečių 

buržuazija linksmauja, kad “so
cialistinė” valdžia nusprendė 
statydint šarvuotlaivį; bet, iš

šluot iš partijos.
Vienas socialdemokratas dar

bininkas rašo sekamą laišką sa
vo partijos organui Plaueno 
mieste:

“Nejaugi apjako mūsų va
dai? Ar jie palaiko bet ko
kius ryšius su pasmerktu 
baisiam skurdui proletaria
tu? Ar tie draugai turi bet 
kiek supratimo, ką reiškia 
tokiose apystovose vest agi
taciją už mūsų partiją? Mū
sų draugai-ministeriai turėtų 
patys pervažiuot per Vokieti
ją su agitacijos prakalbų 
maršrutu. Ką jie pamatytų, 
tai daugelis dalykų juos bai
siai nustebintų”.

mieste 
organe,

Hindenburgo Tvarkos 
Apgynėjai

Socialdemokratų Partijos or
ganas “Vorwaerts” stengiasi 
nukreipt minių domę nuo to 
skandalo, vis smarkiau ir juo
džiau plūsdamas Sov. Sąjungą ir 
Vokiečių Komun. Partiją. Tuo 
tarpu socialdemokratų lyderiai j gu

būt kritiškas smūgis pačiai So
cialdemokratų Partijai. O jei- 

i Socialdemokratų i Partija 
stengiasi darbo unijose praves-; dėlto netektų minių, jeigu mi- 
ti prigavingą mintį, būk dabar-1 nios masiniai imtų mestis į ke
tinę Vokietijos tvarką negali-I munistinę sriovę, tai tas šar
ma vadint buržuazine; taipgi, vuotlaivis būtų Vokietijos bur- 
suprantama, esą verta ir gink- žuazijai 
luotis.

Vokiečių Transporto (važio- cialdemokratų 'partija iki 
t€s) Darbininkų Sąjungos su
važiavime Berlyne vienas iš to
kių vadų, Neprel, ve 
sikalbejo:

“Mes teigiamai
mai) žiūrime į dabartinę 
mūsų valstybę. Mes neturi
me teisės kalbėt apie Vokie
tijos respubliką, kaip 
kapitalistinę valstybę 
buržuazinę

iki ko da

(pritaria-

apie 
arba

respubliką

Kiekvienas, 
iki dešimčiai

Sovietijoj ruošiamasai mi
nėti šimtametines Tolstojaus 
gimimo dienos sukaktuves. 
Paskirta 150 tūkstančių rub
lių surengimui iškilmių, Go- 
sizdatas leidžia pilną rinkinį 
Tolstojaus raštų, kuriame ran
dasi dar nieka'd spaudoje ne
buvę jo darbai. Rinkinys su
sidės iš 90 tomų, . Tai yra ge- 

' ras ir gražus darbas.

O ištisus dešimt 
“K.” mums tvirtino, 
bolševikai sudegino visus 
tokius raštus, kaip Tolsto
jaus. Vadinasi, melavo. 
Gerai, kad nors dabar ta 
melą atšaukia.

Konįresąn atvyko ir ilikys I 
paskaitas: Tarptautinio ’darbo 
biuro direktorius Albertas To
ma -— apie bažnyčios behuArar- 

»darbiavimų su darbininkų ju
dėjimu, — Vokietijos vyriau
siojo teismo pirmininkas Dr.. 
Simons — apie teisinius ir re
liginius viso pasaulio taikos 
pagrindus, — Čekoslovakijos 
Beneš — apie viso pasa/iilio 
taiką ir socialinį progresą.

Kunigai yra darbininkų 
tamsinto j ai ir apgavikai, o 
socialistai — dąrbininkų 
išdavikai. Pasirodo, kad jų 
kelias yra tas pats. Abieji 
ištikimai tarnauja buržuazi
jai. Marksas sakė, kad re
ligija yra žmonėms nuodai, 
o mūsų' socialistai rado ben
drą kalbą ir bęndrą darbą 
su tų nuędų šinkoriais — 
kunigais. - • .

Ar girdėjote:' kunigams 
parūpo pasaulio taika! O 
dar taip nesenai jie sušilę 
padėjo imperialistams sker
sti žmones milionais. Aiš
kus dalykas, kad jie šian
dien veidmainiauja, kalbė
dami apie taiką. ■ Ir kalba 
jie apie taiką tik tuo tikslu, 
kad apgauti tikinčius dar
bininkus. O ponai socialis
tai uoliai jiems padeda.

elektra a ■< 
kriminalistai

JUOKAI NE JUOZAI

Juo toliau, tuo daugiau ele
ktros srityje naujenybių, ste
binančių žmoniją.. Nesenai 
stebėjomės, kuomet laikraščiai 
plačiai rašė apie Teremino 
aparatą, kurio pagelba gau
nama iš orinės elektros įvai
riausia muzika. Dabar jau vėl 
laikraščiai rašo, kad greitu 
laiku nebyliai galės klausytis 
radio muzikos, kuri atsimuš 
ne į jų ausis, bet į klausos ner
vus, per kūną einančia elekt
ra. Bandymai jau dabar da
romi.

Kad žmogaus kūnas turi 
daug (elektros, tą visi žinome. 
Bet štai nesenai Berlyne pro
fesorius Zaverbrukas išrado 
'tokį aparatą, kuris žmogaus 
kūno lęipžiamą elektrą užre
gistruoja dviejų metrų atstu
me. 1 Jis tvirtina, kad žmogaus 
kūnks turi aplinkui save elek
tros lauką. Jeigu žmogus 
nors kiek vidujiniai susijudina, 
tai tuojaus jo kūnas siunčia 
elektrą toliau, negu du metru 
nuo savęs. Dabar tas jo apa
ratas bus panaudojamas ir 
svarbesniuose kriminaliuose 
atsitikimuose.

Pasitaiko valdžiai pagauti 
vieną svarbų kriminalistą, o 
kiti jo draugai pabėga. Tar
dant kriminalistas labai kietai 
laikosi ir neišduoda savo 
draugų, ginasi jų neturįs. Tuo 
tarpu policija jaučia jo tuos 
draugus, bet tikrai nežino. To
kiuose atsitikimuose policija 
vartoja laike tardymo minėtą 
aparatą. Ji klausinėja krimi
nalistą apie jo draugus ir 
kuomet primena jų pavardes, 
tai nors kriminalistas paviršu
tiniai neišsiduoda, nesujuda jo 
nei vienas muskulas, bet jo 
kūno leidžiama elektra tame 
aparate staiga pradeda toliau 
atsimušti, negu paprastai. Va- 
dinasi, jo vidujinis sujudimas 
jau apsireiškia, kuomet jam 
pasako jo bičiulių vardus ar
ba pradeda pasakoti apie to
kius darbus, prie kurių jis ne-. 

' prisipažįsta. Tie • vidujiniai.

Nr. 37 skai- Socialistai Susivienijo su 
Kunigais Pataisymui 
Supuvusio Krikščioniško 
Pasaulio.

“Lietuvos Žinios” Nr. 192 
su džiaugsmu praneša, kad 
socialistai padavė kunigams 
ranką ir dabar dirbs iš vie
no “prašalinimui kayLf\ 
Liaudininkų organas sako?

(Prahoj, kaip jau buvo pra
nešta, susirinko įvairių krikš
čioniškųjų tikybų atstovų kbm 
gresas,' kurtaine dalyvauja ket 
Ii ir Lietuvos atstovai.

i Įdomu, kad šiame kongrese, 
kurio protektoriumi yra Čeko
slovakijos prezidentas Masary- 
kasj šalia kunigų ir vyskupų 
dalyvauja svietiškiai ir net 
socialistai, tr kunigai ir so
cialistai čia visiškai susikalba 
ir kartu sėdi ir svarsto tuos 
pačius klausimus: kaip suar
tinti tautas; kaip pabudinti 
žmonijos sąžine, kad ji supras- 
t'H) taika yra didžiausia jos 
laimė; kaip išauklėti ateinan
čias kartas, kad jos ^)ūtų ku
pinos taikos dvasios'.

Krikščioniškieji įr socialis-, 
tiškieji pacifistai ypatingai di
delės svarbos priduoda jaunuo
menės auklėjimui. Tuo reika
lu buvo išrinkta speciališka 
komisija, kuri peržiūrėjo mo
kyklų vadovėlius ir rado, kad 
daugėlio valstybių mokyklų 
vadovėliai yra svarbiausi ne
apykantos ■ platintojai vienų 
tauty prieš kitas.

“ ŠIRDIES LIGA

metų 
kad

Kunigų “Draugas” Suplie
kia Krikščionybę

Kalbėdamas apie “Kellog- 
go Paktą”, Chicagos kuni
gų “Draugas” (rugs. 13 d.) 
sako:

Jei taip yra, jei ir viena ir 
kita pusė ginkluojasi, tai ką 
reiškia pasirašinėsimas taikos 
sutarčių? Mes nekartą esame 
pastebėję, kad visos taikos su
tartys bus tik paprastais po
piergaliais, jei tarptautinėn 
politikon nebus įnešta daugiau 
geros valios, daugiau teisingu
mo ir jei nebus išlygintos vi
sos skaudžios skriaudos ; nu
skriaustosioms tautoms pada
rytos. ■ i į

Kai kurie sako, kad tauti
ninkai silpnai darbuojasi del 
savo tautos vardo pakėlimo. 
Tai grynas melas. Ypatingai 
dabar, kuomet Jungtinėse Val
stijose viešpatauja blaivybė, 
daugelis tautininkų tampa 
kankiniais tik todėl, kad savo 
tautos vardą plačiau išgarsi
nus. Netikite? Paklauskite 
buvusį “Vienybės” administra
torių poną Augūną:. .

Vadinasi, taikos nesimato. 
Gėrai, bet visos kapitalisti
nės valstybės yra krikščio
niškos. Visose jose •įbažiiy4 
•čių ir klioštorių pilni kam
pai. Jų valdininkai lanko 
bažnyčias. Tačiaus jie gin
kluojasi ir ruošia pasaulį 
prie naujos skerdynės. Tai’ 
ko verta VDraugo” skelbia
ma krikščionybė?

Lenkija yra katalikiška, 
popiežiaus patepta 
šalis. Lietuva taip pat. O 
tačiaus Lenkija lupa Lietu
vai kailį ir popiežius tatai 
užgiria. Vienok “Draugas” 
nuolatos zaunija, kad reikia 
atsiduoti katalikų bažny
čiai.

“Tėvynės” Atsivertimas 
Prie Fašizmo

Nuo to laiko, kaip Smeto
nos valdžia, slaptai susita
rus su SLA. vadais, nu
sprendė “Tėvynę” įsileisti 
Lietuvon, “Tėvynėj” nė su 
žiburiu neberasi nė žodelio 
prieš kruvinuosius fašistus. 
Smetonos žmogžudinga val
džia jau tapo “Lietuvos vy- 

____ __ _ ~____ riausybė” ir “Lietuvos tau- 
kitos pusės, sako, kad tai galės j •

gelį šyįęįų duoda reumatizmo 
pradžią ir nuolatine širdžiai

H Tx 1 ! - > J ' *-

ga 'gali prasidėti, galima sekti 
būdus, kaip tą ligą nukreipti. 
Vaikų taip vadinami “maži 
(skaudėjimai” kartais yra pra
dinis' reumatizmo užpuolimas ir 
reikalauja greito gydymo. 
Skaudamos ^gerklės irgi reika
lauja greito medikališko per
žiūrėjimo.

širdies liga reikalauja grei
tos priežiūros. Apsaugojant 
vaikus nuo škarletinos ir kitų 
užkrečiamų ligų, jie žymia da
lim apsaugojami nuo širdies li
gos. »

Chorea, arba St. Vitus Dance, 
yra vaikų nerviška liga. Rasta, 
kad liga yra tik pradžia kokio 
nors reumatizmo. Patartina 
tuoj kreiptis prie gydytojo. 
Silpnos širdies vaikas reikalau
ja specialio mokyklos darbo su 
pailsėjimų laiku. Bet nereikia 
perdaug išlepint juos ir nerei
kia kreipti perdaug atydos į 
juos. Bet vis tiek reikia at
sargiai juos prižiūrėti, nes be 

(priežiūros gali aršiau, apsirgti.
Nuolatinis prižiūrėjimas yra 

svąrbiausiąs daiktas nukreipti 
širdies ligą.

didesnis pralaimėji
mas, negu laimėjimas. Nes so- 

šiol 
ka-buvo stipriausia Vokietijos 

pitalizmo atspirtis.
Kaip žinoma, Vokietija 

reikalauja sau Afrikos koloni
jų; gi iš paskutinių pranešimų 
atrodo, kad būsimame imperia-1 
listiniame kare Vokietija galės 
susidėt su Amerika. Vokieti
jos kapitalizmas, vadinasi, vėl 
koja kelia į imperializmo poli
tiką, ir pradeda veikliau gink-

1 j luotis, turėdamas mintyje taip- 
bent gi ir karą prieš Sovietij Sąjun-

vė!

mokantis 
daskaityti, mato, gą.

jog Vokietija yra ne tik buržu
azinė valstybė, bet kapitalisti- perialistinius tikslus mažu-pa- 
nis jos išsivystymas, šalia Ame- mažu permato, o permatydamos 
rikes, yra pasiekęs augščinusio krypsta komunistų pusėn.

Darbininkų minios tuos im-

Bet už tai “Tėvynės” Nr. 
37 Vitaitis dipsiputojįs kei
kia ir šmeižia • (komunistus. 
Dar daugiau: Lewis’o maši
nos nusamdytus mušeikas, 
kurie užpuolė mainierių 
konvenciją (Pittsburghe, 
“Tėvynė” skaito “lojaliais 
senosios unijos nariais”. 
Vadinasi, netiesioginiai už
giria ir pateisina mušeikų 
darbus. O tai fašistiniai 
darbai. . ? .

Savo ilgam editoriale Vi- 
taitis ketina apvalyti Susi
vienijimą nuo jam nepagei
daujamų' narių. Griežtai 
įsako kuopoms nepriimti į 
Susivienijimą tų/ kurie gali 
nešokti pagal prieš Smeto
noj valdžią atsiklaupusių 
Susivienijimo lyderių muzi
ką. Visi, kurie nori įstoti 
į Susivienijimą, turi būti 
“ščyri lietuviai”. O tie, ži-j 
noma, kurie nesutinka su

širdies 'liga šiandien yra:pfiė-: 
žastimi daugiausia mirčių 
JuĮigtiiie^ėį i Viagiję^e;' į l MijiM 
net pralenkė džiovą, kuri pir- 
miaus užimdavo pirmą vietą. 
R(|dos, smarki ..kova prieš džio- 
vą} sumažino tol ligos t paydjin- 
guįną.s Reikėtų -dabar ?kovbti su 
širdies liga.; . if

Galima geriaus suprasti svar
bumą širdies ligos klausimo, 
kuomet pažiūrėsime, kiek daug 
žmonių ta liga serga ir kiek 
nuo jos miršta. Statistikos pa
rodo, kad žmonės, turinti suvirš 
40 metų amžiaus daugiausia ta 
liga miršta. 88 nuošimtis visų 
mirčių nuo širdies ligos yra 
žmones šitos grupės.

Bet širdies liga tiek daug nu
kerta jaunų žmonių, dar netu
rinčių 25 metų amžiaus, kiek 
karštligė. Tarpt 35 ir 44 metų 

(senumo širdies liga?yra priežas
timi dauginus mirčių,' negu ink
stų liga. Po 45 metų senumo 
širdies liga parodo augštesnę 
mirčių proporciją, negu bile 
kita liga.

Skaitydami tuos žmonių am
žius, neturime užmiršti širdies 
ligą, kaipo priežastį daug mir
čių tarp vaikų.

, Pasaulinio karo drafto komi
sija atmetė daugiau, kaip 3 
nuošimtį vyrų tarp 18 ir 35 
metų senumo del širdies ligos. 
Vienoje didžioje ąpsaugosjmIs

nepriimti per keturių metų pe-Įvaiįcį( Kiti miestai galėtų sek- 
riodą del širdies ligos. New *L
Yorke mokyklų peržiūrėtojai 
rado 1.6 nuošimtį vaikų, ser
gančių nuo kokios nors tos li
gos formos, kas reiškia, kad 
tarp 18,000 ir 20,000 vaikų šir
dies liga serga i

Daugumoj atsitikimų širdies 
liga nukreipiamą-; Beveik vi- 

įsuomet silpna,širdis yra pasek
mės reumatizmo kūdikystėje. 
Labai mažai težinoma apie reu
matizmo užkrėtimą. Yra gali
ma, jog reumatizmo nuodai pa
tenka į kūną per padidėjusius 
tonsilus, adenoidus ir kitus pa
našius būdus, i, .Galimą, reupią- 
tiž'mą gauti'1 blogais dantimis. 
Tarp kitų reumatizmo priežas
čių galime paminėti peršalimą 
ir peršlapimą, greitą tempera
tūros permainymą, abelną svei
katos pakrikimą ir žiemos ir 
pavasario sezamu.; škąrlatirrą^ 
ir kitos" užkrėčiahios ligbš daū-*

•- '/i ; ... v. i n. i (prisipažįsta. lie vidujiniai
Sųprąntaųt, kaip širdies Ip j susijudinimai, kurių paprastai

Daugelis miestu turi specia
lius aprūpinimus1 švietimo ir 
prie:iiūroš 'širdies liga sergančių

nieku būdu negalima paste
bėti, tyrinėtojams duoda pa
mato paimti. ir nužiūrimas 
ypatas.

Ar tokis aparatas tikrai iš
davinės vien tik kaltininkus, 
tuo tarpu sunku pasakyti. 
Kartais gali ir niekuo nekaltus 
žmones kriminalistais padary
ti. Bet mokslininkai sako, 
kad jis daug gelbėsiąs tardy
tojams kriminaliuose dalykuo
se.

Švenčioniškis.

ĮVAIRIOS PASTABOS
Buvęs .Vokietijos kaizeris 

pradėjo bylinėtis už tuos dva
rus, kurie jam priklausė ir 
paskui tapo Pietinės Afrikos 
valdžios konfiskuoti.

Jeigu jam pavyks laimėti 
šią bylą, tai paskui užves bylą 
prieš dabartinę Vokietijos val
džią, kad ir sostą grąžintų. 
Socialdemokratai, tam nesiprie
šins, jeigu tik kaizeris “demo
kratiniais” keliais, per teismą, 
jieškos savo sosto

Čigonas ir Katalikas ,
čigonas: Paniuti, duok rhaĄ 

lašinių, o aš tau pašoksiu ka
zokėlį.

Katalikas: čigonėli, neturiu 
lašinių jau čieli metai nei pa- 
uostymui. ' •

č.: Jeigu tu neturi lašinių,- 
tai kodėl nevagi?

K.: Mano tikėjimas • vogti 
draudžia ir skaitoma - grieku 
tokis žingsnis. ' ■• 1 I'

č.: Tavo tikėjimas nevertas 
nei mano bizūno. Jeigu aš 
nevagiu—griekas, o jeigu va
giu, tai dangaus karalystę už
sipelnau. Ir štai dar kaip: 
pavogei vištą—visu stogu tu 
esi arčiau dangaus; pavogei 
arklį—jau pusiaukelyj. štai, 
dar bandai pavogti kiaulę, bet, 
tave pastebi ūkininkas, kuris, 
išbėgęs iš triobos su dubeltov- 
ka, tik pykšt, pykšt tau į kul
nis ir jau tu beldiesi į dangaus 
duris.

Kuršėnų Studentas.

SCRANTON, Pl
Ir Saviems Iškirto Kiaulystę

Rugs. 9 dieną, anksti ryte, 
policištas Jack McCloskey ant 
dviračio pasivijo vežimą, pilną 
“gero” štofo, alaus, gabenan
tį del policistų “clambake” į 
Olyphant, Pa., apielinkę, Mid- 
valley. Pasirodė, kad McClos
key nežinojo, užtat ir iškirto 
tokį šposą, geriau sakant, 
kiaulystę, nes tie visi sauso į- 
statymo vykdintojai • turėjo 
apsieiti be alučio, vien tik su 
“mūnšainėle.” Dabar nežinia, 
kas gali būti kaltas: ar tie, 
kurie vežėsi “troškulį” numal
šint, ar tas, kuris pastojo keb
lią ir atėmė ? 1 ' • • I'

/'..:
Rugs. 11 dieną sustreikavė 

vienoj kasykloj 
darbininkų South Penn Coli. 
Com. Streiko priežastis, ’ tai 
neužmokėjimas darbininkams 
tinkamai už jų sunkų darbą ir 
nežiūrint, kad darbininkai no
rėjo gražuoju susitaikyti, bet 
bosai to nepaiso, užtat mainie
riai ir turėjo griebtis streiko 
keliu neleisti nukapoti mokest- 
tį. Kada bosai pamatė, kad 
darbininkų jiems nestoka, tad 
ir pradėjo drąsiau kapoti al
gas, kur tik jie nori ir jūs, 
mainieriai, jei norite, tai dirb
kite už tiek, kiek bosai duoda, 
o jei ne, tai jie pasišauks nuo 
gatvės darbininkų, o jūs, se
nieji, galite eiti savais keliais. 
Kuomi tas streikas užsibaigs, 
tai dar sunku pasakyti, vei
kiausia, kad taip, kaip ir ke
letas pirmesnių jau buvusių 
panašių streikų toj pačioj ka
sykloj, nes kaip tik greitai 
mainieriai spėja išeiti į strei
ką, taip greitai Lewiso pakali
kai iš 1-mo Distrikto ateina ir 
nuvaro atgal į darbą, nežiū
rint, ar darbininkai laimi ką, 
ar ne. Mat, kompanijai valia 
laužyti sutartį, kada tik ji no- 

, ri,1 bet. jau kitas dalykas su

apie 1,000

Dabar Jungtinėse Valstijose 
visi politikieriai darbuojasi rin
kimų vajuje. Vieni agituoja 
už demokratus, kiti už repub- 
likonus. Tik nieko nesigirdi 
apie! Jurgelionį. Jis, vargšas, 
veikiausia turi daug darpo su 

Į kiaulėmis ir todėl nedalyvauja 
politikoj. Bet daugelis tvirti
na, kad. kirvis atatiko kotą. . .

ti jų pavyzdį. Svarbu turėti 
širdįbs11‘igbš klinikus. Nes dau
geliu! žmonių, kurie laikinai ap- 
serg&, galėtų ten' gyventi ir 
dirbti sekdami hygieniškaš tai-l 
syklds ir turėdami tinkamą, me- 
dikąlišką priežiūrą. Yra vil
ties-visiems liga sergantiems, i 
Kuomet išanksto liga gydoma, 
tai išgydoma. Gali užklausti, 
“Kaip galiu sužinoti, kokioje 
padėtyje mano širdis?” Geras 
gydytojas tą lengvai sužinos.I Draugija, kurios iždininku yra 
Jeigu sirdis ligota, svarbu suzi-1^- Liutkus 
noWar labai, kaip ir tinkamiau-1 
šią gydymą.

■ Nprs žmogus ir nesijaučia 
sergąs, vis tiek, turėtu bent sy-i 
kį įmetus nueit,pas pasitikimą 
gydytoją, kad išegzaminuotų 
abelnąjįjo sveika tęs stovį. Tuo 
būdu galimą būtų nųtėmyt vos 
tik jbeprasidędančias ligas 
Užkirst jopis kelią.

Grigaitis turėtų užpirkt dve
jas ekzek vijas—vienas už sa
vo “darbininkų tarybą,” o ki
tas—už Lietuvių Literatūros

ir

Didelė laimė, kad vargšai 
šunyčiai .negali kalbėti ir ra
šyti,. o tuoj aus Tautų Lygai pa
siųstų protesto rezoliucijas 
prieš Amerikos merginas ir 
moteris, kad jos dabar pasisa
vino jų nešiojamus diržiukus, 
kaip Lenkija* Vilnių, ir pačios 
ant kaklų pradėjo nešioti.

Švenčioniškis.

darbininkais: jiems nevalia 
niekados pasipriešinti ' prfeš 
kompanijų užmačias ir prie
spaudą ant darbininkų. Bet 
tik dabar klausimas turėtų 
rūpėti mainieriams, ar ilgai gi 
jie klausys Lewiso ir j,o paka
likų? Ar ne laikas būtų prą- 
sikrapštyti akis ir dėtis prie; 
naujos mainierių unijos kuri . 
tapo suorganizuota šiomis die
nomis Pittsburghe? Argi ne 
laikas būtų jau mainieriams 
susiinteresuoti savo reikalais ir 
imti uniją į savo rankas, į ei-' 
linių narių kontrolę?

Draugai mainieriai! Pa- 
svarstykit šį klausimą ir pa^ 
diskusuokit tarpe savęs ir lo
kalų susirinkimuose. '

Korespondentas K.< -

Iš SEPTYNIŲ KARATŲ 
BANDĖ NUSIŽUDYTI/

NEW ORLEANS,1 La A. 
Ponia Peter L. Livfermore 
septynis kartus bandė nusit 
žudyti, bet vis nepavyko.



PYPKORIŲ JUBILEJUSRINKIMU VAJAUS KAMPELIS g
DARBININKŲ (KOMUNISTŲ) PARTIJOS

43 East 125th St., New York City

APDOVANOKITE
DRAUGUS IR GIMINES GY- Atsiųsk 60 centą, tai gausi visokią
VENANČIUS ARGENTINOJE, ^'.lnCTK,io^

Aukos Darbininkų (Komunistų) Partijos 
Rinkimų Vajui

A408 
A409 
A410 
A411 
A412 
A.413 
A14 
A415 
A416 
A417 
A418 
A419 
A420 
A421 
A422 
A423 
A424 
£425 
A426 
A427 
A428 
A429 
A430 
A431 
A432 
A433 
A434

A436 
A437 
A438 
A439 
A440 
.41441 
A442 
A443 
A444 
A445 
A446 
A447 
A448 
A449 
A450 
A451 
A452 
A453 
A454 
4*155 
A456 
4^57 
A458 
A459 
A460 
A461 
A462 
A463 
A464 
A465 
A466 
A467 
A468 
A469 
A470 
A471 
A472 
A473 
A474 
A475

Anton Fokkmann 
Adolf Korn 
Mike Minakus 
M. Dukovsky
L. Takoff
R. Skroza 
Frank Krasnj 
Martha Burkawski 
John Keiviato
S. Sialetti 
John Olekajn 
Alina Laitala 
R. H. Walker 
Wm. Rubanen 
Alex Muhlberg
T. J. Bulium 
District 10 
Pete Nelier 
Luigi Callegaro 
Pat Kavanaugh 
Olaf Rubin 
Frank Ranto 
Ion James 
Anton Grgich ’ 
Bertha J. Lieb 
Wm. Mellard 
Lars Skoog 
Andrew Mihalic 
Mrs. A. Kutz 
Geo. Stathos 
John Varanelli 
John Cairns 
Matti M. Maki 
Peter Hudono 
Thomas H. Morgan 
Israel Lehener 
Geo. Wysowski 
Herbert Friedrichs 
John Pych
Agric. District 
Peter Putala 
W. Kolm 
Mrs. P. Wichstrom 
Peter J. Dezio 
J. Bonano 
H. T. Ahrends 
Chas. Korkonen
M. Shiweneck 
O. Mirovsky 
Vaino Survonen
J. I. Swyzynski 
H. Fried 
Fritz Pearson 
F. Lagelbauer 
George Dashez 
Mauro Colanturo
K. Tamkus 
Louis Berman 
Karl J. Malmstrom 
Jacob Thompson 
Aug. TIellstrom 
Frank 
Harry 
Harry 
Oscar 
Jacob
Geo. Lucas 
Frank Joswick 
Thomas Tuolo 
Paul J. Zpretich 
Peter Teem

$2.00 
1.00 
1.00 
1.00 

38.00 
1.00
1.00 
1.00 
5.00 
3.75 
1.00 

24.00

Anis 
Laurens 
Laurens 
Cargan 
Fresik

0478
A479Workmens Society
A430

A438 
A484 
A485 
A486 
A487 
A488 
A489 
A490 
W491 
A492 
A493 
A494 
A495
A496

A498
A499
A500

Geo. Morphis 
John Balj 
A. Vartanian 
Anton Pakter 
Jacob Karl i ng 
Paavo Raisanen 
Steve Zubko 
Anonymous 
Nick Petri 
Chas. Litz 
Workers Bookshop 
W. Petrunick 
P. Spadis 
Peter Petick 
Frank Lonchil 
M. Simon 
John Luchak 
District 2 
Philip Kitich 
Leo 
Kai.

Kalijinian 
Lalleen

(Tąsa)
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Platforms 
Donation 
Donation
Donation $5; Plaforms $1 6.00
Donation 4.50
Donation 5.00
Donation 1.00
Don. $10.40, Suppl. 4.24, 14.64
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Platforms 
Donation 
Donation 
Donation 
Platforms 
Donation 
Platforms 
Donation 
Platforms 
Donation 
Platforms > 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Campaign Material 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Leaflets 
Leaflets 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Leaflets 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Platforms 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Donation 
Campaign Stamps 
Donation 
Donation 
Donation

2.00 
2.00 

22.00 
2.00 

13.25
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00
7.00 
3.00 
1.00 
5.00 
1.00
1.00 
1.00 
5.00 

11.00
5.00 
1.00 
2.00 

13.35
3.00 
1.00 
1.00

2.00 
10.00 
3.00 
2.00 
5.00 
1.00 
2.50
5.00 

23.00
2.00 
3.00 
1.25 
5.00 
2.00 
3.00 
1.00
1.00 
2.00 

14.50
5.00 
2.00 
1.00 
1.00 
3.00 
1.00 
6.79
5.00 

10.00 
8.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00
5.70 
5.00 
5.00 
1.00 
1.00 

66.67
1.00 
5.00 
1.00 
3.00 
5.00 
7.40

50.00 
2.00 
1.00 
2.00

aukas, skiriamas Darbininkų (Komunistų) Partijos“ Visas
rinkimų vajui, reikia siųsti šitokiu adresu:

Workers Party Election Campaign Committee
Alexander Trachtenberg, Treasurer

43 East 125th St., New York City♦

^į' Turtingas Viršininkas

PALANGOS vilių augš- 
čiausią, vadin. Jūros akis, 
(prieš Prezidento gyvena
mąją) nupirkęs iš adv. Nar-

gulevičiaus Kretingos apsk. 
viršininkas Draugelis (už 
35,000). Komodos vilą nu
pirkę už 20,000 ateitininkai. 
Abi tos vilos yra buvusios 
grafo, o vėliau p. Yčą.

CASTON ROPSEVICH

už

SVEIKATOS IŠTYRIMAS
Labai Parankus Kišeninis

ŽODYNĖLIS

IS 18,000 ŽODŽIŲ
Jau

sų

KAINA $1.25

4ft

Neatidėliodami nei dienai ateikite ir

Krautuvė atdara nuo 8 v. ryto iki 8 v. vakaro.

198-200 GRAND STREET
Tarpe Bedford ir Driggs Avenues

Telephone, Greenpoint 2372

Isigy-
I 

raštų, I 
ligas I

Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū- 

geriausias pagelbėtojas, 
prietelius ir draugas.

“LAISVĖ”
Ten Eyck St., Brooklyn, N

LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 
ir

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS

$1,000 TIK UŽ 60 CENTV
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokiu

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 antrašu:

3120 Chatham Street 
PHILADELPHIA, PA.

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

SVEIKATOS KULTŪROS 
ŽURNALAS

pačioj konferencijoj.

Lietuvos darbininkų ir kai
mo biednuomenės dvi

savaitinis laikraštis 
(su paveikslais)

“BALSAS”

•t*

x Puslapis Trečias

tam

Šiomis dienomis Milwaukej 
iškilmingai apvaikščiojo “są
žiningų pypkių rūkytojų” 
kliubas savo penkiasdešim
ties metų sukaktuves.

Penkiasdešimts metu
atgal Mihvaukės mieste bur
žuazija Įsteigė kliubą ir na

iviais priiminėjo tuos, kurie 
vien tik gerbė ir rūkė pypkes 
arba skaitėsi “sąžiningi” pyp- 

jkių rūkytojai. Prie pypkių 
rūkymo buvo pridėtas ir ro
mas. Tuojaus susirašė 27 na
riai, kurie pypkių rūkymą ir 
romo gėrimą pasistatė augš- 
čiausiu idealu. Jie smerkė 
tuos, kurie rūko cigarus, ci- 
garetus ir tabaką čiulpia ar
ba šniaukia. Jie savo konsti
tucijoj pažymėjo, kad vyras, 
iš mažų dienų Įpratęs pypkę 
rūkyti, niekados nepapildys 
jokios piktadarystės.

Vyriausias jų obalsis—“Se
nas Jamaicos romas ir apsvilu
si pypkė—tai viskas, kas rei
kalinga suaugusiam žmogui 

i del sveiko protavimo ir sulau
kus senatvės del ramaus am
žiaus užbaigimo.”

Narys, Įstodamas Į tą kliu
bą, privalo prisiekti, kad jis 
iki mirties nesiskirs su savo 
pypke ir romu, o numiręs ją 
paliks kliubui, kaipo šventeny
bę (relikviją).

Kliubo nariai susirinkimus 
laikydavo begerdami romą ir 
dumdami pypkes. Per dūmus 
veik vienas kito nematydavo.

Prie kliubo priklauso di
džiumoje senberniai, našliai ir 
tie vyrai, kurie bėga iš savo 
namų, nuo savo šeimynos, kad 
ten rasti ramybę.

Kol Amerika nebuvo prisi
dėjus prie pasaulinio karo, 
kliubo nariai tvirtai laikėsi 
savo konstitucijos, nes nestigo 
jiems nei pypkių, nei tabako, 
nei romo iš Jamaicos. Bet 
Amerikai prisidėjus prie pa
saulinio karo ir įvedus “blai
vybę,” kliubo nariai atsidūrė 
keblioj padėtyj: pypkių ir ta
bako yra užtektinai, bet ro
mo, be kurio konstitucija ne
leidžia nei susirinkimų laikyti, 
trūksta. Čia jau prisieidavo 
romą pakeisti ir naminėle, ku
ri jau ne tokia skani ir dar 
priešinga kliubo konstitucijai. 
Net ir jubilėjų reikėjo švęsti 
be romo.

Kliubas turi įsteigęs ir pyp
kių muzėjų. čia surinktos į- 
varių šalių įvairiausios pyp
kės ir visi prie jų įrankiai, ko
kius žmonės senovėj naudojo.

Tokių gaivalų, kurių visas 
protavimas—pypkė ir romas, 
randasi labai daug. ‘ Jie ki
tais klausimais ir nesirūpina, 
nes gyvena svetimu triūsu, 
jiems pragyvenimą pelno kiti.

Kiaulės iš riebumo pradeda 
šėlti, dūkti, o buržuazija vi
sokius kliubus tverti ir jubilė- 
jus švęsti.

pribūti į paskirtą laiką, nes 
kuopų raportus reikės sutvar
kyti
O tas užima nemažai laiko.

Delei sutvarkymo pilno ra
porto j laiką, reikalinga, kad 
visi delegatai laiku suvažiuo
tų. Todėl rengkimės rūpes
tingai.
A.L.D.L.D. VII Apskričio Prot.

sekretorius, J. M. Karsonas.

žmogui reiškia, jeigu jis yra apim 
tas kokios nors ligos bei vidurių sn 
gedimo? Toks žmogus yra susirau 
kęs, nelinksmas ir įvairių nesmagw 
mų apimtas. Jeigu tokiam žmogui 
ir auksini kalną parodytum, tai Jaa 
malonesnė būtų eveikata, negu tat 
aukso kalnas. Taigi, jeigu jauties 
esąs apimtu kokių nors nesmagumų 
tai greit reikalauk mūsų vaistžolią 
nuo bile vienos žemiau pažymėtų Ii 
gp ir atgauk savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemali 
mo, nenoro valgyt, strėnų ir pečh 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio 
(asthma), peršalimo, skaudėjimo xx

Švenčioniškis.

A.LD.L.D. ŽINIOS
A.L.D.L.D. ' VII APSKRIČIO 

KONFERENCIJOS 
KLAUSIMU

Mūsų suvažiavimai ir jų pa
sisekimai visuomet priklauso 
nuo to, kaip skaitlingai dele
gatų atsilanko. Na, žinoma, ir 
paskiau, kaip delegatai suva
žiavę sugebi kelti ir sklandžiai 
svarstyti dienos klausimus ir 
abelnai imant visus organiza
cijos klausimus.

Apskričio organizatorius 
draugas Taraška laiku paskel
bė šaukimą konferencijos. Vė
liau finansų sekretorius drau
gas Šimaitis per organą “Lais
vę” paragino, kad kuopos 
rengtųsi prie . konferencijos, 
kad šauktų susirinkimus ir 
ir rinktų delegatus. Reiškia, 
negali būt nei kalbos, kad ku
ri nors kuopa nežinotų, jog 
konferencija yra šaukiama ant 
23 d. rugsėjo, 10:30 vai. ryte, 
po num. 376 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. Dabar iki 
suvažiavimui konferencijos te
liko tik kelios dienos, delega
tai visur išrinkti ir kuopų ra
portai prirengti. Beliko tik 
vienas mums svarbus klausi
mas, tai tas: draugai delega
tai turi pasiimti su savim kuo
pų mandatus ir raportus iš 
kuopos stovio ir jos veikimo. 
Ir delegatai privalo būtinai!

daug duoda žinią iš Lietu
vos darbininkų ir kaimo 
biednuomenės gyvenimo ir 
iš fašistų darbų. Kiekvie
nas Amerikos darbininkas ir 
darbininkė privalo užsisakyt 

“BALSĄ”
“BALSO” KAINA AMERIKOJE:

Metams ...................$1.75
6 mėnesiams............. $1.00

Adresas užsisakyt “Balsą”: Ger
many. Franz Moericke, Koenigs- 
berg Pr., Unter-Haberberg 92, 
“Balso” Redakcijai.

Kas užsisako “Balsą,” tas 
tuom pat remia Lietuvos dar
bininkų spaudą ir padeda jų 
kovai prieš fašistų valdžią.

Išėjo No. 2-ras. Tuojaus 
kite Jj ir Skaitykite 

Jame rašite labai svarbių 
kaip tai: Kaip pagydyti vaikų 
be gyduolių, maistą, dantų užlaiky-į 
mą, alkoholį, blogas pasekmes skie
pijimą nuo rauplių, galvos skaudėji
mą, sulaikymą plaukų slinkimo.

“Sveikatos Kultūros” prenumerata 
metams $2.00, pusei metų $1.10, ke
turiems mėn. 75c. pavienis numeris 
20c.
6 Scholes St., Brooklyn, N.Y.

BRAZILIJOJE IR KANADOJ I
Jiems galite užprenumeruot

DIENRAŠTĮ “LAISVĘ”

Už $6.00 Metams
Ypatingai Kanadoje gyven- 

nantiem “LAISVE” labai nau
dinga, nes ji reguliariai, kas
dien pasiekia skaitytojus.

Draugam Kanadiečiam
Norintieji platinti “Laisvę” . .. . -| krūtine, reumatizmo, plaukų slinki 

mo, pleiskanų,' šlapinimosi lovoj, ii 
kitų ligų. Atsiųsk 60c, tai gaus 
▼aistžolių, kurios jums sugrąžim 
sveikatą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvo* 
skausmus, užimą ausyse, nuomarą 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gausi 
mūsų gausius vaistus, taip vadina
mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mfl i 
sų Nervų Preparatas užbėga tai Ii 
gal kelią ir suteikia žmogui ramumą

Atsiųsk mums 10c, o gausi mūsą 
žolių ir knygų katalogą. Reikalingi 
mūsų žolių pardavinėtojai visuo«* 
miestuose.

M. ZUKAIT1S
2S Gillet St., Spencerport. N. T j

Kanadoje, tuojau atsiliepkite 
Gausite puikų atlyginimą 
platinimą.

Visais reikalais rašykite:
“LAISVĖ”

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N.

Tel., Stagg 6043

Pranešimas Visuomenei
Kas su Angell Bieliausku biznj 
darysit, tai niekados nesigrau- 
dinsit. Aš parengiu su naujausios 
mados parengimais, duodu viską, 
kas tik reikalinga del šermenų. 
Per mane gali pasilaidot tik už 
$160.00—pilnos šermenys.
Ateikite ir persitikrinkite, tai ta
da pamatysite ir kitiems pasa
kysite. Manau, kad būsite užga
nėdinti.

MATTHEW P. BALLAS 
BIELIAUSKAS 

Funeral Director 
Graborius 

NOTARY PUBLIC 
734 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Specialis naujovinis gydymas, duo
dantis greitų ir tinkamų pasek
mių. Visuose Naujuose ir Užsise- 
nėjusiuose Nesveikumuose. Nervų, 
Kraujo, Odos, Skilvio, Abelno Nu
silpnėjimo, Didžiųjų Nervų Apmi
rimo ir Svaigimo, Plaučių ir šiaip 
įvairių ligų. Tūkstančiai vyrų ir 
moterų buvo sėkmingai išgydyta.

X-SPINDULIAI IR KRAUJO 
PATYRIMAI 

Specialistai—Jau 25 Metai
Specialistas su 28 Metų Patyrimu

Mano kainos prieinamos
PASITARIMAI

IR EGZAMINAVIMAS DYKAI

110 EAST 16th ST., N. Y.
Tarpe 4th Avė. ir Irving Place

Valandos: S iš ryto iki 8 vakaro.
Nedaliomis: 9 iki 4 po vieta.

GARSINKITĖS 
“LAISVĖJE”.

Po Gaisrui Išpardavimas 
Fornišiu 

GFIRE SALE
Parduodama pigiausia kaina viskas, kas tik reikalinga namuose

LIVING ROOM SUITE - BED ROOM 
KITCHEN SUITE - PEČIAI - ICE

SUITE-DINING ROOM SUITE 
BOX -KARPETAI IR T. T.

Žinokite, jog ta proga tik trumpam laikui
pasirinkite, kas jums reikalinga

MACYS BROS. FURNITURE CO.
Brooklyn, N. Y



Puslapis Ketvirtas

AR MYLĖTUMEI TAIP?
Pastabos

sunku gauti, tik tada gausi 
darbo, kaip išvarys kitą už 
blogą darbą.

Skaitytojai myli teisingas 
žinias bei straipsnius. Todėl 
korespondentų ir apysakaičių 
pradinių rašėjų užduotis tei
singai, nuosekliai rašyti. Aš 
gėriuosi skaitydamas populia- 
riškus raštus šių draugų: 
švenčioniškio, Seno Vinco ir 
Prūseikos. Man tinka ir pūs
lėtų rankų sunkiai braižyti ra- 

vargšų gyvenimo 
Tik iš darbininkų 

mažai nuovokos

ponia dirbtumei pas kitą ir 
darbdavys jus uitų, peštų, ar 
mylėtumei taip ? Ji pažvelgė 
į manė ožkos akimis. Aš 
10c., draugai po 25c, sumetėm 
60 centų. Atidavėm verkian
čiai našlaitei, parodydami 
užuojautą. y

šinėliai iš 
nuotikių. 
rašėjų tūli 
turi apie gramatiką; aš ir prie 
jų. Redaktorius, gavęs rank
raštį, atydžiai peržiūri, randa 
klaidų. Tūli sakiniai priešin
gi laikraštijos etikai—reikia 
išbraukti ir dapildyti naujais 
tariniais. Da vėl žodis, kitas 
ne vietoje, turi pakeisti nau
jais žodžiais. Vadinas, sin
taksė nustatyta atbulai. Tai
sant dailinant, įvyksta neno
rint klaidos. Darbininkai re
porteriai, nuo sunkaus dieni
nio darbo nusikamavę, vaka
rais rašo. Nenuostabu, kad 
tūli apsilenkia su taisyklėmis. 
Rašybą gerai pažinti, tai nė
ra taip lengva. Nekurie žmo
nės įsižeidžia, jei apie jų že
mą pasielgimą parašo. Pa
tarlė sako: “Teisybė svilina 
akis.” Blogo nereikia slėpti, 
tik kelti į viršų. Tai naudin
ga del jų ir visuomenės.

Portland, Me., kalbėjausi su 
švariu kataliku. J klausimus 
atsakydamas jis tęsia: Einu 
klausyti bedievių ir bolševikų 
prakalbų. Man jos tinka, tai 
paremtos faktais. Nuo įpra
timo lankau ir bažnyčią, tik 
kunigų pamokslai jau įkirėjo. 
Be jokio aiškumo tą patį maia 
ir mala, it Lietuvoje bobelė pi
pirus. Jis vėl sako: kuomet 
kunigas pradeda kilnoti hosti- 
ją ir kieliką, tada mano šir
dis “suminkštėja.” Rods, są
monės netekęs, puolu ant ke
lių ir nusilenkiu. Nors ma
nau, kad tarpe auksuotų įn- 
dų, mišių laikymo—dievas ne
sėdi.

Suprantama, jokio 
ten nėra.
įprotis yra nusižeminimas— 
pažymėjau. Katalike darbi
ninke, žinok tai: bažnyčia yra 
del tikinčiųjų skriaudimo pro
tiškai ir pinigiškai.

laiku dirbtuvės darbi- 
apie 20, sėdi palei 
ant špalų. Diskusuo- 
kandidatų tinkamumą 

Vienas sako,

audimo ir šeivas trina; 
skyrius ir audeklus 
kuriuos audžiant su- 
Seniau čia dirbo ant

- Lietuvaite 
FOTOGRAFISTĖ

Fotografuoju, Didinu ir Numalia- 
voju Visokiom Spalvom 

Paveikslus
Studija atdara kiekvieną dieną ir 

nedeliomis nuo 9:30 ryte iki 
6 po pietą 

Margarieta Valinčšus 
Room 82 Weitzencorn Bld’g.

PUBLIC SQUARE 
Wilkes-Barre, Pa.

INSURANCE
Pranešu visiem savo kostumieriam 
ir pažįstamiem, kad aš atlieku vi
sokį darbą apdraudos nuo ugnies 
ir nuo visokių nelaimių, taipgi au
tomobilius inšiūrinu ir taip toliau. 
Atlieku darbą kuopuikiausiai ir 
teisingiausiai. Meldžiu atsilankyti 
su viršminėtaiš reikalais, o tikiuo
si, kad būsit užganėdinti.

JOSEPH DABRAVALCKIS
(D0BR0W)

680 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Telephone: Stagg 8862

>au

LAISVĖ

Tautos Vadas A. Smetona—Jo Sėbrai ir Darbai

straipsnių, kuriuos perskaitę daug žinosite apie Lietuvą.
Kaina....................................................................................... 15(

. Knygelės kaina..............................................  2
Visas augščiau paduotas knygas galite gauti iš dienraščio

Moteriškė, nežinanti apie lyties dalykus, nežino nei apie už- 
laikymą savo sveikatos. Tokiai moteriai ar merginai ir meilės 
klausimas kyra stebuklas, koks tai galingas, nesuprantamas 
įkvėpimas, del kurio esama tiek daug nemalonumo. Daug 
vargo, rūpesčio, dažnai ir kančių turi mūsų sesers del nežinys- 
tės pačios apie savo svarbiausius kūno dalykus. Labai leng
vai apie tai galite sužinoti perskaičiusios augščiau minf*w 
knygą, kurios kaina ..............................................................$2n)o

Šioj knygoj plačiai yra aprašoma apie K. Markso, to vienhhffę- 
lio žmogaus, kuris padėjo pamatinį akmenį naujam pasaulio 
surėdymui, į kurį darbininkų klase žiūri su vilčia pasiliuosavi- 
mo iš po kapitalistinės vergijos, gyvenimą ir darbus-nuo pat jo 
pasirodymo pasaulinėj politikoj iki pat mirties.. šią įnygą bū
tinai turi perskaityti visi darbininkai ir darbininkės. Kpyg/ 
turi 250 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais ....... WĮ ' 
Ta pati apdaryta drūtais audimo apdarais ir aukso*.. 
dėmis ..............................................  $1.1 .

Čia rasite kaip Smetona tarnavo Rusijcfc carui, kaipo priešas 
Lietuvos laisvės; vėliau jis plakėsi prie Vokietijos kaizerio, o 
su lenkais visada bičiuliavosi ir suokalbiavo prieš Lietuvą.

Ką Ries Matėme Sovietą Rusijoj 1 ; ’ 
Tai raportas Amerikos Darbo Unijų Delegacijos, tyrinėjusios 
ekonominę ir politinę padėtį Sovietų Rusijoje, čia rasite apie 
unijų struktūrą Sovietijoje, apie darbininkų darbo valandas 
ir jų algas. Puikiai nušviesta Sovietų pramonė; gražiai vaiz
duojama kilimas žemės ūkio ir gerėjantis valstiečių gyvenimai. 
Knygelė iš 64 puslapių. Kaina................................ ... 15c

Moteris ir Išpažintis
Jau tik keletą beturime šios knygelės. Joje yra gražių nuro
dymų, kaip dvasiški tėveliai per išpažintį meilinasi prie mo
terų, o ypač prie jaunų mergaičių, čia rasite, kokias paslap
tis kunigai nori išgauti per išpažintį iš dailiosios lyties “dūše
lių.” Ją perskaitęs daug žinosite apie kunigėlių cnatlyvumus 
ir davatkų nekaltybes. Kaina ........................................... 20c

Nei kiek negeriau yra ir su vyrais lyties klausimu, kaip kad 
su moterimis. Ar tik nebus dar blogiau? Juk sveikatos Žvjjy- 
sniu ir jie daug nukenčia del nežinystės apie lyties dalytas. 
Dažnai būna nesmagumų šeimynose del nežinystės lyties klau
simu. Neretai ignoracija, šiuo reikalu, skaudžiai pakerta svei
katą ne tik vyro ir moters, bet nelaimingais būna tokių žmo
nių meilės rezultatai—vaikai. Užtat kaip moters, taip ir vyrai 
privalo žinoti apie lyties mokslą. Be atidėliojimo įsigykite 
augščiau minėtą knygą ir skaitykite ją. Kaina.............. $2.00

Trumpos biografijos fašistų sušaudytųjų Lietuvos darbininkų 
vadų: Giedrio, Požėlos, Grcifenbergerio ir čiarnio. Labai 
vaizdžiai parašyta knygelė; papuošta eilėmis mūsų geriaus,^ 
poetų; su paveikslais visų keturių sušaudytųjų ir joje telpa 
laiškai jau pasmektų myriop darbininkų klasės kovotojų. 
Knyga iš 128 puslapių. Kaina............................................. 35c

Tai yra didelė ir puiki knyga, parašyta garsaus rusų rašytojo 
ir ekonomisto A. Bogdanovo. Kas tiktai nori žinoti, kaip pa
saulis yra sutvarkytas iš ekonominio atžvilgio, kodėl yra rei
kalingi šiame surėdyme pinigai ir kokia jų reikšmė, tai būti
nai privalo perskaityti šią knygą. Knyga yra parašyta labai 
paprasta ir visiems suprantama kalba taip, kad ir mažiausia 
prasilavinęs darbininkas galės lengvai ją suprasti. Ši knyga 
privalo rastis ant kiekvieno lietuvio darbininko stalo.
ga tui’i 240 puslapių. Kaina popieriniais viršeliais. . . .*TaOO
Ta pati drūtais audimo apdarais, aukso raidėmis.......... $1.50

Karolius Marksas, Jo Gyvenimas ir Mokslo 
Charakteristika

Tą knygelę skaitydami, 
romansus su kariškiais ir jos šeimyniškus nuotikius su 
na

Amerikoje gimę lietuviai. įsigykite labai parankią 
išsimokinimui lietuvių kalbos. Ją galite gauti iš ‘ 
knygyno už ....................................................... ............

SKAITYKITE-ŠVIESKITĖS-MOKYKITĖS
Tik šiomis dienomis gavome iš užsienio labai puikią brošiūrą:

Lietuvos Politemigrantų Suvažiavimas Berlyne 
Joje gražiai analizuojama Lietuvos politinė ir ekonominė, pa
dėtis. Aiškūs fūktai paduoti, kaip fašistai ir kiti buržuaziniaį 
gaivalai rengiasi parduoti Lietuvą Pilsudskiui. Ten nurodė 
tikslas Lietuvos politemigrantų kongreso Rygoje. Yra eib\ 
prakalbų, pasakytų draugų V. Kapsuko, Dr. Matulaičio, ex- 
kunigo ir buvusio seimo atstovo Vilūno, mokytojo Gaškos ir 
keleto kitų Lietuvos darbininkų* vadų. Brošiūra iš arti 100 
puslapių. Kaina ......................   20c

Revoliucijos Giesmes
Tik dabar ąavome iš užsienio puikią knygelę revoliucijos dai
nų. Prie kiekvienos dainos yra nurodymai, kokios gaidos tai 
dainai atatinka. Tai labai mūsų menininkų laukiamas kūri
nys. Knygelė iš 50 puslapių. Kaina ............................. 35c

Reikalaukite tuoj aus, nes greit jos pritruks.

Kaip Patapti Jungtinių Valstijų Piliečiu
Dienraštis “Laisvė” išleido gerai priruoštą knygelę su reify 
lįngais' klausimais ir atsakymais prie išsiėmimo pilietinių / 
p’ierų. Klausimai yra'anglų ir lietuvių kalbose. Ją persiška 
tęs, turėsi aiškų supratimą apie formą Jungtinių ValsŲ/ 
valdžios. Gerai įsitėmijęs visus klausimus, būsi puikiai prįįS 
rengęs prie egzamino. Kaina tik......................................

Mašinų Pagerinimas Darbinin
kus Meta Laukan

Selden Worsted Mills taip 
pat maža dirbtuvėle ir dabar
tiniu laiku dirba gerai dieno
mis ir naktimis. Čia tik daro 
sekančius darbus: daro vola
nus del 
audimo 
sutaiso, 
gadina.
ketverių draiperių bet liepos 
mėnesį tas mašinas sustatė pa
eiliui po 10 staklių ir vienam 
darbininkui davė dirbti ant 6 
staklių, o kitam liko 4 stak
lės, t. y., du darbininkai turi 
po 6, o kiti du po 4 stakles 

.. • Tai 
nuo šių mašinų išmetė laukan 
vieną darbininką. - Taipgi įtai
sė jau čia magazin, tai 
dirbo du darbininkai, 
dirba tik vienas 
Dabar pasakoja, 
vežę ir daugiau 
taisymo (iš senų

rai pridedant tūlas naujas dalis) 
Pa- del šešerių staklių. Vadinasi, 

yra neaiškumų., kur dabar dirbo trys darbinin- 
“Pereitos Kalė- kai p0 dvejas stakles, tai kai 

Turėjo būti—pereitų įtaisys magazin, tai du išmes 
• Kadangi, ]auk, o vienas pasiliks dirbt.

Kalba, kad ir daugiau taisy- 
. Esą no- 

kur pasakyta,

Pietų 
ninkai, 
gelžkelį 
ja apie 
į prezidentus,
jei nori būti be darbo, tai bal
suok už Smithą. Antras atsa
kė : Dabar valdo republikonai 
—daug bedarbių yra. Miške 
už 1 dol. dirba į dieną. Gelž- 
kelio dabtojas 
norite dirbti ir 
gas gauti, tai 
Fosterį. Girdi 
n as ir patyręs 
republikonų
tik balsus moka vilioti iš pilie
čių. Tapę prezidentais 
miršta darbininkus. . .

Beje, “Laisvės” No. 203 
šinėlyje: “Gaudė žuvis, 
gavo Pačią,” 
Ten pasakyta: 
dos.” 
Kalėdų vakacijos. 
kalėdinę savaitę praleidžiau

sušuko: Jei (tiek ir yra draiperių). 
augštesnes al- 
balsuokit

aš jau esu še
ri emokratų ir 

gerumą.” Jie

uz

u z-

kur 
dabai' 

ant keturių, 
kad jau at- 
del magazin 
staklių daro,

IR Iš LIETUVOS
’ į 1 ■

Į TEN
PER HAMBURGĄ Į

Mūsų Populiariškais Laivais

Z . IVaiMCV, IX. C V 11 VCCLLLį.

net dviejose valstijose ir ap- sįa magazin staklių, 
lankiau kelias vietas. “Lais- tos prikaltos,

•” pažymėtas nuotikis Kalė- kad 6 draiperių mokestis busvėj 
dų savaitinės vakacijos.

Petras Montellietis.

LAWRENCE ŽINIOS
Mašinos Be Darbininkų 

Pagelbos
International Worsted Mills! vėlių.

2 paprastų staklių alga. Reiš
kia, ant 6 dirbs, o algą gaus 
2 staklių. Darbą sunku gauti 

i todėl, kad savo draugus dir- 
' bantie ji sutraukia. Abelnai 
i sakant, Lawrence be įprašy- 
' mo darbą negalima gaut.
! Tai tiek iš mažesnių dirbtu- 

Didžiulėse dirbtuvėse, 
paprastai, biskį užeina dau
giau darbo ir vėl sustoja, taip 
sąkant, menkai eina.

nedidelė dirbtuvėlė bet jau 
didžiules dirbtuves pralenkia 
Kelios savaitės atgal čia dirbo 
neblogiausiai, bet dabartiniu 
laiku jau menkai bedirba. 
Kaip didžiulėse dirbtuvėse, 
taip ir čia įvesta draiperiai ir 
rpagazin staklės ir vienas dar
bininkas dirba ant šešerių, 
bet moka tik dvejų paprastų
jų staklių kainą. Tai kaip 
darbininkai turi gerus darbus 
ant šių staklių tai tada moka

dievo! nuo dienų. Įvesta jau nauja 
Vien tik vergiškas! sistema ir įsakyta darbinin

kams, kad einant pietų, prieš 
piet turi pridėti šeivų tam tik
roj mašinos dalyj. Priėjus rei
kalui, senai šeivai išsibaigus, 
ji išpuola, o iš tos vietos, kur 
pilnos, vieną įmeta į šaudyklę 
ir taip mašina eina visą dieną 
be sustojimo. Taigi, einant 
pietų, nestabdo staklių ir jei
gu nenutrūksta siūlas iš šeivos

Lewiston, Me., sutikau lie
tuvi ir teiravaus apie lietuvių 
veikimą ir jų padėtį. Paklau
siau, kokį laikraštį skaito jis 
ir jo pažįstamieji? Skaitąs 
“Keleivį,” kiti prenumeruoja 
“Laisvę.” Jis esąs socialistas. 
Laisviečiai, girdi, iš rusiško 
vadina save bolševikais. Bet 
jis nematąs jokio skirtumo 
tarpe socialistų ir bolševikų. 
Sakau, nevienodumo ženklai 
pas juos labai aiškūs. . . So
cialistai padeda kapitalistams 
išnaudoti darbininkus. Bolše
vikai kovoja prieš turčius, gin
dami rankpelnių reikalus. Lie
tuvoje socialistai turėjo val
džią ir atidavė tironams ge
ruoju.. . Fašistai daug susi
pratusių darbo žmonių nužu
dė ir šimtus kalėjimuose pū
do. . . Rusijoje bolševikai jau 
11 metų laiko valdžią savo! 
rankose, narsiai atmušdami j 
buržuazijos puolimus. Prole
tarų' padėtis gerėja.

Nuo Waterville, Me., va
žiuojam automobilium link 
Farmington, Me. Prie gazo
lino stoties sustojam, čia už
kandžių yra. Užsakėm “hot 
dogs.” Jauna mergaitė skubi
na virti, 
sileidus, 
j pečių, 
dešrutes 
žemėn, 
plhukų, 
be motinos 
valgių gaminti—eik namo, 
prisiglaudė prie sienos ir ver
kia—ašaros rieda per išblyš
kusį veidą. Mano draugai 
rusai supyko ant žiaurios “bo- 
sienės.” Feliksas jos išžiūrą 
kazokiška pavadino, panašiai 
ir elgiasi. Jai vieta pataisos 
namuose—Stasys pridūrė.

Padavė valgį. Aš prabilau

Moteris plaukais ap- 
veidas paniuręs, žiūri

Mergaitė, imdama 
iš katilo, numetė 1 

Boba griebė ją už 
koliodama: tinginė, 

augus,

NEW YORK, ALBERT BALL1N, 
HAMBURG, DEUTSCHLAND, 

RESOLUTE, RELIANCE, 
CLEVELAND, 

WESTPHALIA, THURINGIA

VISIEMS PATINKA
Nors politiškam ir ekonomiškan 

klausime lietuvių nuomonės nesutin 
ka, bet kaslink NAUJOKŲ CIGARl. 
gerumo, tai nėra partijų no ginčų 
bet visi sutinka, kad JŲ cigarai yrt 
geriausi ir labiaus juos myli rūkyl 
ne tik lietuviai, bet ir svetimtaučiai 
po vardu JONO—JOHN’S CIGARS 
po 10c arba PETRO—tai faktas.

Draugas 6. 
Reikauskasp 214 
Schuylkill Ave., 
Shenandoah, Pa., 
tūkstančiais par
sitraukia ir sėk
mingai pardavi
nėja. ' Rašo: Jūs’ 
labai patinka Ci
garai žmonėms 
J. T. Vaitekūnas,

J. Naujokai 670 N. Main St. 
Brockton, Mass., jau penki metai, b 
nuolatos į sa<o didelę krautuvę ga 
bena. Taip pat J. Balseviče, 51 She 
riden St., Wilkes-Barre, Pa., o į> 
L. G. Natkevičius, 108 Meadow 8t 
Waterbdry, Conn., Notary Public, ra 
šo taip: J. Naujoke, nuo agento nu 
sipirkau Jūs cigarų ir jie kaip man 
taip ir mano kostumieriams labai pa 
tinka.

Daugybė Brooklyne ir klteoa* 
miestuose taip dėkavoja už gerą iš 
dirbimą cigarų. Todėl, malonūs drau 
gai, savo miestuose pas biznieriui , 
visur reikalaukite viršuj paminStaii 
vardais cigarų: Restauracijose, Užei 
gose, pas Barberius, Kliubuoso ir što 
ruošė. Mes visur prisiunčiam ir ap 
mokam pašto lėšas, visur Amerikoje I 
Rūkysit ir džiaugsitės.

Naujokų Cigarų Dirbėjai 
207 DIVISION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.

Liaudies Choras Mokinasi 
Operetę Papitą

Liaudies Choras pradėjo 
mokintis naują puikią operetę 
Papitą. Matyt, bus puikus 
veikalas. Taigi, visi buvę cho- 
riečiai turite lankyti praktikas 
iš pradžios mokinimosi, nes 
vėliaus atėjus bus keblumų. 
Taipgi Liaudies choras labai 
kviečia naujus, mylinčius dai
lę, ateiti ir prisirašyti prie! 
choro. Nes dabar jau šaltesni 
orai prasideda ir laikas bra-? 
dėti rengtis prie žiemos sezo
no.

Liaudies Choro Išvažiavimas
Liaudies Choras rengia pui

kiausi ir didžiausį išvažiavimą
ar iš velano, tai atėjęs darbi- an^ rugsėjo 23 dienos savam

. , , . , , 1 nnvl/o Toinrri kna mil.ninkas pavalgęs pietų dar ran
da einant stakles. Taip pat 
ir vakare turi pridėt šeivų ir 
palikti einant stakles, tai ei
na vienos staklės pusę nakties, 
kol išsibaigia šeivos iš tam tik
ros pridėtos vietos. Išsibaigus 
šeivoms, pačios staklės susto
ja. Dirbtuvės saugotojas, iš
girdęs, kad jau staklės nebe- 
kala, nuėjęs sustabdo moto
rus. Tai milžinišką darbą at
lieka vienos mašinos be darbi
ninkų ant tų naujos sistemos 
mašinų. O jeigu blogi darbai, 
tai tada moka nuo mastų ir 
jau negali palikti vienų maši
nų einant per pietus ar vaka
re. Einant namo sustabdo.

Nori Gaut Darbo, Kainuoja 
$100

Į Methuen (Lawrenciaus prie
miestis) viena seniausių dirb
tuvių šiame mieste, kur se
niau išdirbinėjo bovelninius 
drabužius, bet jau keli metai 
buvo visai uždaryta, ant ga
lo nuėjo ant pardavimo, ku
rią nupirko Arlingtono kom
panija. Dabar uždėta toj 
dirbtuvėj čeverykų išdirbimas 
ir jau dirba. Priimami, katrie 
tik moka darbą ir norintieji 

nemoka &auti darbo, pirmiaus turi nu
gi sipirkt šėrą už $100, tai tada

gausi darbą. Tai matote, koks 
“puikus sumanymas.” Jeigu 
nori gaut darbą, nusipirk šėrą. 
O kaip bus su tavo seru, tai 
jau nemislyk.

■ Merrimac Mills maža dirb
tuvėlė, dirba apie keletas dar
bininkų. Užmokestis nekoks. 
Daugiausiai eina blogi darbai,— —--------------------------- ---------OC’ --------- - JT*---------V111CV M1V£JL UGI U«l,

į ją šiaip: Ar ponia^mokate todėl sunku geresnę algą pa-
4 sidaryti. Tai dabar eina die-

Jei nomis ir naktimis. Darbas
algą tai vargšei? Taip, 
dol. į savaitę. Da tęsiu:

tOflQ NewYorko į 
Kauną ir Atgal 

(Karo taksai ekstra) 
TREČIA K LESA

Visų puikiausias patarnavimas 
ir valgis visose klesose 
Pinigai greit ir saugiai 

persiunčiama
Del permito ir kitų informaci

jų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

Hamburg-American Line
39 Broadway New York

<•
j:., »vį:

Maple parke. Taipgi bus pui
ki programa, susidedanti iš 
dąinų, kurią išpildys kitų mie
stų chorai, k. t., 
Norwoodo, Bostono, 
terio, Gardnerio 
lio. Todėl visi į

Montellos, 
Worces- 

ir Haverhil- 
šį pikniką.

“Ugnyje” 
knygą “Ug-

Nauja Knyga
Katrie pasiėmė 

nyje,” jau perskaitė po pusę 
ir daugiau ir labai didžiuoja
si šiuo puikiu veikalu. Tai 
praeito karo vaizdai, kur nu
piešiama karo baisenybės. 
Taigi, kurie dar nepasiėmėte, 
tai pasiimkite. Ir nauji na
riai, katrie mylite skaityti, o 
neturite knygų, tai ateikite, į- 
stokite į Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
giją ir gausite puikių, moksliš
kų knygų. Įstojimas 50c., me
tinė mokestis tik vienas dole
ris penkiasdešimts centų.

Taipgi senų narių da yra 
neužsimokėjusių, tai ateikite 
užsimokėti, nes jau laikas vi
sai baigiasi. Susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj, 7 valandą va
kare, rugsėjo 21 dieną, Kli^i- 
bo kambaryj, 41 Berkeley St.

Draugės ir draugai, būtinai 
būkite visi, nes yra nominaci
jos blankos ir rinkimai dele
gatų ir daugiau svarbių reika
lų.

L. Koresp. Biuras

Brooklyn LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA.

SaĮės • dėl5 Balių,' Koncertų, 
Metų, Vestuvių, Susirinkimų Ir O. 
Pulkui steičius su naujaisiais italių 
asais. Keturios bolių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

149—959 Willoughby Alfa.
Tek. 8842 Star*.

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ

Varpas Bakery, 54 Maujer St., Brooklyn, N. Y.
A. M. BALCHUNAS. Savininkas TMenhono Stagg <55B8

DETROITO L1EW DARBININKŲ APT1EK0S I
Čia randasi dvi lietuvi’&os aviškos, kurios© galima pirkti vais- h 
tus daug prieinamesne negu kur kitur dabartiniu laiku. h

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas į j
8701 JOS. CAMPA U AVĖ., ir 6046 CHENE ST., DETROIT g

A t Q Vif? '■ ? ’L Praktikos pamokos išardyt, sutai-
. M ■ syt ir sudėt visokius motorus, ir

apie elektrą1, važiavimą ant viso
kių kainų mašinų ir art lordo. 
Pilnas kursas šoferio-Mechaniko, 
kur vedą lietuvių ir anglų kalboj 
gerai žinomas ir per 16 metų pri
tyręs instruktorius' L. TIKNEVI- 
ČJ.US. Mokykla atdara nuo 9 ryte 
iki 9 vak. Ned. nuo 11 r. iki 1 v.
NEW YORK AUTO SCHOOL 
228—2nd Ave., cor. 14th St

Hali Phono j Poplar 754X

STANKUS
< p

>

PHILADELPHIA, FA.1023 MT. VERNON ST

&BAJ8ORIUS 
Ir 

BALZAMUOTOJAS
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į ĮfUtarninkas Rugs. 18, 1928 \

SUSIRŪPINĘ STIPRINT STAMBŲ ŽEMES ŪKĮ
JUOZAS KAVALIAUSKAS

Keystone—

.rwrr'.Timr.wr.n

VIETOS ŽINIOS
MIRĖ

Fosteris ir Gitlowas

£tt5*

i

(“Balsas”)

r

<
savo energingais su-

gabumais daugelį karty pasi- naflnl.vti

kiekvienas pasakys,

ii

Juo-

R

46 Ten Eyck Street, Brooklyn, N. Y

S

tais laikais buvo

LIETUVAITĖ LAIMĖJO
GRAŽUOLĖS DOVANĄ

mokslas 
nori, kas

BUČERIAI NUTARĖ 
GINTI SCHIFFRINĄ

■«*«»«<»«.»»« .......... ..

skel-
dar-

stiečiai, kovodami prieš tau- 
tininkus-fašistus ir jų pa
stangas stiprint dvarinin-

viso yra 25 už
kas dabartinius 
nustebino, kad
vartota tokie I

Telephone, Btagg 8S26
9745

“LAISVES” VAJUS JAU VISAI ARTI

DAUG NEKALTŲ 
PŪDOMA KALĖJIMUOSE

DR. A. L CEASAR
DAKTARAS IR CHIRURGAS

Specialistas del visų Ii; 
racijų:
Gerkles. • Naujausi Diagnozo ir 
Gydymo Būdai.

127 East 84th Street 
Tarp Park ir Lexington Avenues 

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

Stambių žemės savininkų I rašų. Kviečiama draugai 
naudai. Darbininkai ir vai-! draugės i šermenis.

šeštadienį susirinko

j

tas del visų ligų ir ope- 
Akių, Ausų, Nosies ir

ir darbininkiškame
Nebuvo tokio paren-

Klerikalai, iš- 
revoliu- 
r i bū- 

žemes 
buožių

120 
progresyvių bučerių ir nutarė

't ’• ’ ; J ,

. E A I S i.

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
btis atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoj* prašau 
Jauktis prie manę*.

1439 South 2nd Street

PHILADELPHIA, PA.

Na, o kaip buvo senovėje ?
Veik

kad ir čia bereikalingas klau- 
simas,

Abu priklauso| lekioja, kaip paukščiai.

rasa

i

____ St. ir Ave.
_  State—
_ State—

Fašistai yra gyvai susirū
pinę stiprint stambų buožių 
ir dvarininkų žemes ūkį. 
Dar iki fašistinio, pervers
mo ne vieną kartą tautinin- 
kai kėlė savo balsą prieš 

•y klerikalų įvestą žemės re
formą. Tautininkams net 
klerikalų įvesta žemės re
forma buvo per kairi, nors 
ji buvo daroma ne valstie
čių masių naudai, o saugoji
mui buožiu ir dvarininku v- *
žemės ūkių nuo agrarinės 

i revoliucijos.
sigandę agrarinės 
cijos Lietuvoj, k u 
tu atėmus visas v

nuo dvarininkų ir
darbo žmonių naudai, suti
ko paaukaut dvarų žemių 
dalį, kad apsaugot buožines 
ir kitą žemių dalį. Agrari
nės revoliucijos bijodami, 
klerikalai prižadėjo maža
žemiams ir bežemiams, ta
me skaitliuje ir žemes ūkio prieš darbo žmones ir nau- 
darbininkams, duot žemės, dai dvarininkų ir buožių, 
kad tik jie tylėtų ir patys bet nei darbininkai nei val- 
neitų pasiimt. Tuo būdu j stiečiai negali kovot del se- 
daug bežemių ir mažažemių Į nos klerikalų žemės refor- 
liko apgauta. Vieton to, • mos, nes ji, kaip auščiau
kad kovot prieš buožes ir matėm, irgi buvo priimta 
dvarininkus, kad atimt nuo 
jų visas jų žemes, jie pradė
jo laukt malonių iš klerika
lų valdžios ir remt 
klerikalus. Klerika
lai gi, įsigalėję valstie-;kus ir buožes, privalo kovot 
čių pagelba ir bijodami tuč del visiško stambių žemių 
tuojaus apgaut valstiečius, j atėmimo nuo dvarininkų ir 
privalėjo nors dalinai pildy-• buožių darbo žmonių nau- 
ti savo prižadus kas link že-1 dai, o ta kova kartu reika- 
mės. Seimas, prie klerika- Jauja kovos del fašistų dik- 
lų vadovavimo, priima že-'tatūros nuvertimo.' Kol ta 
mės reformą ir klerikalų: kova nepaaštrės, tol fašistai 
valdžia pradeda dalint dva-jvis labiau rūpinsis stambios 
rų žemių dalį. Tų dvarų!žemės nuosavybės stiprini- 
dalinimas klerikalų užstę- j mu.
siamas ilgiems metams, kad

Puslapis Punktas

per tą laiką sustiprėjus vi
sai palaidot žemės reformą. 
Jau nuo kelių metų klerika
lai galvojo, kaip čia prieit 
prie žemės reformos likvi
davimo. Likviduot norėjo, 
bet dar bijo jos. Ko neišdrį
so atlikt klerikalai, tą. da- 
dirba tautininkai. Jie vi
suomet buvo priešai kleri
kalų daromų nusileidimų su 
žemės reforma ir visuomet 
reikalaudavo žemės refor
mos likvidavimo. Kada gi 
tautininkai fašistai pagrobė 
valdžią į savo rankas, tuoj 
pradėjo sustabdinėt žemės 
reformos vykdinimus, o da
bar gamina naują žemės re
formos pakeitimo projektą, 
kuris faktinai laidos visą 
seną žemės reformą.

Nors tautininkų fašistų 
pasikėsinimas prieš klerika-j 
lų priimtą : 
nukreiptas pirmoj eilėj

kodėl sakoma, kad tais lai
kais žmonės buvo laukiniai ir 
puslaukiniai ?

Tais laikais mokslas buvo 
labai mažos saujelės žmonių 
rankose ir jis plačiai liaudžiai 
—minioms buvo neprieinamas. 
Minios buvo tamsios, prie 
mokslo neprileidžiamos, to
dėl, veikiausiai ir sakoma, kad 
tais laikais žmonės buvo pus
laukiniai. Nors ir dabar augš- 
tesnis mokslas paprastai liau
džiai, darbo žmonėms, nepriei
namas, bet visgi jau negalima 
sakyti, kad abelnai 
neprieinamas. Kas 
netingi, tas abelnai 
silavinti skaitant laikraščius Jr 
knygas. Senovėje to nebuvo.

Šveikauskas.

ginti savo vadą Schiffriną, ku
ris sėdi kalėjime už tai, kad, 
besigindamas nuo socialistinių 
mušeikų, vieną iš jų nudėjo. 
Taip pat plačiai kalbėta ir nu
spręsta tverti naują bučerių 
uniją, nes senoji galutinai per
ėjo į rankas razbaininkų.

Paaiškėjo, kad New Yorko 
kalėjimuose daug nekaltų 
žmonių išsėdi po kelius mėne
sius. Jie suimami pagal nuo
žiūrą ir laikomi už grotų iki 
teismo. O kadangi areštų tiek

daug, tai teismai neapsidirba 
ir tuo būdu nekalti žmonės 
turi pūti kalėjime iki ateis ka- 
leina. Paskui teisme paaiški, 
kad jie nekalti, bet kas jiems 
atlygins už kelių mėnesių 
kančias ir baimę ?

- v---- ----------- j Elzbieta Drusienė, gyvenusi
žemės reformą j 524 Grand St., Brooklyne, 32 

metų amžiaus, motina 4 vaikų, 
mirė rugsėjo 16 d., 7 vai. va
kare, Greenpoint ligoninėj, 
gimdydama dvynukus. Laido
ja graborius Garšva. Bus lais
vai palaidota ant Alyvų Kalno 
kapinių. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį, rugs. 20 d. Pašar
vota po augščiau paduotu ant- 

bei

DETROITO ŽINIOS AR TOLI MES NUPRO 
GRESAVOME?

Klausimą—ar toli mes da
bar nu progresavome, nereikė
tų nei statyti, nes kiekvienas 
pasakys, kad dabar 

Į pasiekus augščiausį 
___ įi laipsnį. Dabar juk 

darbininkiškoje! j* gadynė.

Apsivedė Dailės ir Muzikos 
Darbuotojai

Rugpjūčio 26 d. apsivedė 
drg. J. Gudaitis su drg. OnaĮ 
Baroniūte. Kadangi abu jau-, 
navedžiai yra laisvų pažiūrų, 
tai ir šliūbą ėmė civilį. Jie! 
yra abu jauni, bet energingi j 
darbuotojai < 
proletarinėje dailės ir muzL I 
kos scenoje., 
prie Aido Choro ir Lietuvių 
Proletarų Meno Sąjungos 
kuopos.

Tenka ir tas pažymėti, kad 
drg. O. Baroniūte, būdama dar 
jauna mergaite, neleido laiko 
veltui. Ji, darbūodamosi dar
bininkų organizacijose, dailės 
scenoje, lavinosi muzikos—pi
ano. Tais

žmonija 
progreso 
elektros 

|V „ . Dabar
j i žmonės jau orą užkariavo ir 

Da- 
Jbar už tūkstančių mylių ne tik 

4 vienas su kitu gali susikalbėti, 
bet ir pasimatyti. Dabar, na- 

. muose sėdėdamas, gali klausy
tis puikiausių dainų, muzikos 
ir kalbų, išpildomų už kelių 
tūkstančių mylių. Dabar 
technika pasiekus augščiausį 
laipsnį, viską atlieka automa
tinės mašinos. Net jau ir au
tomatinis žmogus bandomas

darbavo 
veikime.
gimo, kad Onutė būtų buvusi 
liuosa. Ji turėdavo svarbias 
roles užimti lošime ir niekuo
met neatsisakydavo užpildyti 
dailės ir muzikos programas. 
Dar kaipo muzikos mylėtoja, 
ji po kiekvieno perstatymo 
stodavo prie orkestros ir griež
davo visiems įvairius šokius. 
Nors ji buvo neliuosa ir nuo 
kitų savo darbų, nes, kaipo pi
anistė, turi gerą grupę moki
nių ii* duoda jiems piano lek
cijas. Apart to, ji lavino ir 
Ateities žiedo vaikučių drau
gijėlę,- mokindama juos muzi
kos. Drg. J. Gudaitis, jos gy
venimo draugas, irgi energin
gai darbavosi proletarinio me
no scenoje. Jis yra ALDLD. 
52 kuopos nariu. Kuomet abu 
jaunavedžiai yra darbininkų 
organizacijų eilėse, tikiu, kad 
ir ant toliaus jie neatsisakys 
darbuotis darbininkiškoj dai
lės ir muzikos darbuotėj.

Linkiu jaunavedžiams ilgo 
ir gražaus šeimyniško gyveni
mo. Detroitietis.

VAIKAI J IEŠKO AUKSO
Rockaway maudynės prade

da užsidarinėti. Prasideda 
vaikams “rugiapjūtė.” Jie nu
sineša sietus ir sijoja smiltis, 
jieškodami pamestų pinigų. 
Kai kurie pasidaro po kelius 
dolerius į diena.

DAKTARAS
JOHN S. STANESLOW
Valandos: 8-9 rytą. ' ;

2-3 po pietų 1 į

- , 6-8 vakare 
Nedėliomis pagal sutartį.

799 Bank Street 
(Virš Banko) 

Tel. 7806-2 
WATERBURY, tONN.

Tel. Lackawanna ?18G

Otto Meyer, M. D.
245 West 43rd Street

West of Times Square 
NEW YORK CITYi

Ofiso Valandos:
Nuo 10 ryto iki 1 po pietų
Nuo 6 iki 8 vakarais 
Nedeliomis nuo 11 ryto iki 1 
vai. po pietų, ir pagal sutarti

Brooklynietė Lillian Sabalis 
laimėjo gražuolės kontestą ir 
vienų metų kontraktą, pasiro
dymui “George White Scaiir 
dals” veikale. Neturiu pažin
ties su ja ir nežinau, bet sa
koma, kad yra atvykusi iš Lie- 
tuvos. ■

Jan Antri Metai, Kai Argentinos 
Lietuviai Darbininkai Leidžia 

Savo Savaitinj 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 Pie(;ų Amerikoj.

“RYTOJAUS” KAINA:
Metams tik—,_$3; Pusei____ $1.50
Pinigus siųskite American Express 
money orderiais, juos išrašydami 
ant “RYTOJAUS” vardo ir adreso.
PASTABA: Įsidomėkit “Rytojaus” 

naują antrašą:
“RYTOJUS”

Calle Montes de Oca 146, 
Avellaneda, Buenos Aires, 

Argentina

LIETUVIS GRABORIUS
IR BALZAMUOTOJAI

PHONĖ: REGINT S177-6474 "Tai Mokykla «n Reputacija."
Būkite Savystovūs—Išsimokinkite Automobilių Biznio 

Mūšų ekspertai instruktoriai išmokyti jus važiuoti ir taisyti visokių 
išdirbinių karus j trumpą laiką. Užtikrinta vietos pas mus išsimoki
nusiems. Būkite savvstovūs ir pelnykite didelius pinigus. Jei jūi 
ir turite amatą, visvičn verta žinoti ir bus jums ant naudos žinojimą*, 
kaip operuoti automobilių. Turime savininkų, šoferių, mechanikų, 
taipgi ir moteriškių klases.

PERSITIKRINKITE, 'AR TIKRAI TURITE TEISINGĄ ADRESĄ 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59 Streets 
XI Metai Kaip įsteigta New York City

TBLKFONAI:
Bell-------------------- -— Orėgon 1136

Maut' 16<»

AMERICAN

nes senovėje žmonės 
gyveno kaip laukiniai ir neži
nojo jokio progreso.

Bet ar taip buvo?
Tarybų Rusijoj mokslinin

kas V. V. Struvė baigia įskai
tyti senovės egyptiečių papiru
są, užsilikusį 1800. metų pir
ma Kristaus, t. y., kuris dabar 
turi 3,700 metų. Pasirodė, 
kad tas papirusas, turintis 
penkis ir pusę metrų, yra pa
prastas tų laikų studento są- 
siuvinys, į kurį surašytos už
duotys. Ten 
duotys. Ir 
mokslininkus 
jų padarymui
patys būdai, algebrinės ir geo-Į 
metrinės formulos, kokias ir 
dabar studentai bei mokiniai 
vartoja. Iš to papiruso pasi
rodė, kad matematikoj ir geo
metrijoj per 3,700 metų, pa
matiniai, veik nieko nepaženg
ta pirmyn.

Mokslininkas Struvė pareiš
kė, kad visa eilė užsilikusių 
senovės egyptiečių papirusų 
aiškiai liūdija, kad tais lai
kais kultūra buvo labai augš- 
tai pakilus. Kad jau tais lai
kais egyptiečiai žinojo, jog 
žmogaus smegenys yra centru 
viso nervinio veikimo.

Jeigu

Jie kaipo Darbininkų 
(Komun.) Partijos kan
didatai kovoja už paliuo- 
savimą proletariato iš 
po kapitalizmo vergijos, 
nuo baisenybių imperia
listinio karo, bedarbes ir 
skurdo. Balsuok už komu
nistų kandidatus. Skaityk 
Daily Worker J. Skaityk 
Nacionalę Darbininkų 
(Komunistų) Partijos 
Platformą. Kaina tik 10 
centų. Del jos rašyk Na- 
cionaliam Rinkimų Kam
panijos Komitetui, 43 E. 
125th St., New York City.

5- s

Naujovižkiausia Tot Rūiies įstaiga Brooklyne
MOTERIMS

Panedėliais dieną 
ir naktį

Utarninkais iki 12 vaL 
naktis^

VAIKAI •
Įleidžiam’ Utarninkais

VYRAMS

Seredomis 
Ketvergais 
Pėtnyčiomia 
Eubatomis 
Nedaliomis 
dieną ir naktį

82-86 Marcy Avenae
BROOKLYN, N. Y.

I W VRiAI WWWRMWMWW Rtf W te

VISI SKAITYTOJAI PRAŠOMI RINKTI S 
PRENUMERATAS

Vajas Prasidės sa 1 d. Spalių-Octobt t i r Matysis su 
1 d. Lapkričio-Novemb ir

Būkime Gerai Prisirengę ir Nepraleiskime Velt .i i'/ci V Dienos. 
SKIRIAMA DIDELĖS DOVANOS KON TAM:

Pirma $50.00, Antra $35.00, 'j’reua $25.00 
Ketvirta $10.00 ir Penkta $5:00 

(dovanas duoda greatnekiečiai)
Draugai ir Draugės! Kurie manote dalyvauti konteste, be ati
dėliojimo reikalaukite prisiųsti prenumeratom rinkti kortelių.

VAJAUS MĖNESIUI “LAISVĖS” PRENUMERATA

$5.00 Metams ir $2.50 Pusei Metų
Brooklyne $7.00 Metams ir $3.50 Pusei Metų

Šiuomi vajum duodama daugiau progos kontestantams pasiekti 
augštesnį laipsnį. Kreditas bus duodamas už gautus į “Laisvę” skel
bimus ir už parduotas knygas.
Už Aplaikytus Pinigus už Naujas Prenumeratas, Knygas ir 
Skelbimus, už Kiekvieną Penkinę ($5.00) Bus Skaitoma 
Vienutė (1).
Taigi, apsirūpinkite literatūra ir informacijomis del gavimo 
bimų. Nebus nusidėjimo, jei diena kita ir anksčiau pradėsite 
buotis. Bet pasivėlinę galite nustoti dovaną. .

Dovanos ir Naujiem Skaitytoiam
“Laisvė” duos agentams veltui knygas: “Badas” ir “Raudonas
kas,” iš kurių vieną agentai galės duoti dovanų naujiem skaitytojam.

Bet “Laisve” Nesiuntinės Tas Dovanas Prenumeratoriams
Būtų perdaug iškaščių. Siūs tik agentams skaitliuje, kiek reikalaus, 
o agentai tuoj po užsirašymo dienraščio atiduos dovaną prenumera
toriui.

NUPIGINIMAS PRENUMERATOS YRA TIK 
NAUJIEM SKAITYTOJAM

Kurie atsinaujins prenumeratas, tiems kaina $6.00 metams ir $3.00 
pusei metų. Brooklyne $8.00 metam ir $4.00 pusei metų. <

Visais Reikalais Rašykite
4

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

po plačią Ameriką pagarsėjusius
URBAN’S COLD POWDERS

(Miltelius nuo šalčio) 
jokių šalčių nebijo. Už 75 centus už baksą apsiginkluok nuo savo 
amžino priešo!

URBO LAX TABS
(25 centai už skrynutę) 

yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą,—vidurių užkietėji
mą,—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

Lietuviškų. Bulgariškų, Homeopatiškų ir kt. vaistų tegalima gaut pas
F. URBONAS

151 Metropolitan .Avenue, Brooklyn, N. Y
Telephone: Greenpoint 1411

ANTRA APTIEKA:
6102 Grand Ave., Kamp. Clermont, Maspeth, L. L, N. Y.

Tel.: Juniper 9796
Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN’S PHARMACY
151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
------ ---------------------------ORDER BLANK:___ ______________™__

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERĮ, už kurį 
malonėsit man prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, 
su visais nurodymais, kaip vartoti.

Vardas____
No____ ____
Miestas____
Miestas____

RUSIŠKA

UYTDA! Laike bedarbes pirties kaina nupiginta iki E A 
EAllVi. Nuo 8 v. ryto iki 6 v. vak.; po 6 vai.—75c?vU vvUlŲ

M. TEITELBAUM, Manadžeris
Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujausios 

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
* ČIA ĮTAISYTA DIDELIS PLAUKIMUI PRŪDAS SU ŠVIEŽIU 

ŠULINIŲ VANDENIU IR MAŽESNIS PRŪDAS SU 
DRUSKINIU VANDENIU 

Panedėliais nuo 12-tos 
valandos dieną per visą 

naktį 
Utarninkais nuo 12-tos 
vai. dieną iki 12 vai. 

nakties

■

PIRTIS 
ATDARA 
DIENĄ IR

NAKTĮ

MOTERŲ 
DIENOS: 

Panedėliais ir 
Utarninkais

Trys gariniai kambariai dclci išsiperimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kambarys; 
taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
29-31 Morrell Street, tarp Cook ir Debevoise Sts.,

TIES BROADWAY IR FLUSHING AVE., BROOKLYN, N. Y.
Telefonas: Pulaski 1090



Puslapis šeštas Utarninkas Rugs. 18, 192&

VIETOS ŽINIOS
daržą

(Daugiau Vietos Žinių Pusi. 5)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

demo-

J. VARNELIS
“Ne, atsake jis. Vieną

peiliu Tel. Jefferson 10U8I

J. LEVANDAUSKASPAJIEŠKOJIMAI
GRABORIUS

pietų, Vieni

PARDAVIMAI

TEATRAS DAINOS-MUZIKA

Kas lie-'VEIKALAS “FAZIL”

ta

ana 
sve-

IŠ STREIKUOJANČIŲ 
AUDĖJŲ ŠELPIMUI 
KONFERENCIJOS

DARBO UNIJŲ ŠVIETIMO 
LYGOS PIKNIKAS

KOMUNISTAI NUMASKUOS
REPUBLIKONUS IR 
DEMOKRATUS

BUVĘS POLICISTAS 
NUŠAUTAS

GIRTUOKLYSTĖ
PASIBAIGĖ
ŽMOGŽUDYSTE

ATVEŽĖ BAISIUS 
GYVŪNUS

Ką Aš Girdėjau Apie Tuos, 
Kurie Nuolatos Maudos, Bet 
Nenusisamdo

651 SENECA AVE 
BROOKLYN, N. Y.

vadi- 
kad 

nėra

matai, nėra laiko...” 
jau viskas?” užklau-

Mūsų pareiga stiprinti kiek- gabesnis. Juoko papeikimų ir 
viena kovų, kaip moraliai, taip' P®gylunU> sulyg to, kas ko uz-

PAJIEŠKAU partnerio prie Čeverykų 
taisymo. Kuris nori sau dirbti su 

mažomis išlygomis, malones atsišauk
ti.—J. Rutkus, 1331 S. 2nd St., Phil
adelphia, Pa. 211-39

nas, apsivedęs su civilizacijoj 
Mat, ara-

daro: stumdo 
numeriais ir 

Mažai yra to
jam į akį kib-

nosį 
Nusikaltusiam 

sultonas nuteisė nu- 
Ir štai budelis

1O 
šviesos rengia Lietuvos Sūnų ir Dūk-

, --------------------
subatoj, rugsėjo (September) 22 d., 
1928., kaip 8 vai. vakare. Trys do
vanos bus doudama tiem, kurie ge
riausia šoks valcą. Įžanga vyrams 
40c, merginoms 25c. Gera muzika. 
Visus širdingai užkviečia atsilankyti, 
komitetas.

Tel. Triangle 1450

TUVIS FOTOGRAFAS

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

bet?” žingei-

HARTFORD, CONN,
Kurie norite nusipirkti The Daily 

Worker, tai galite gauti ant standus 
kampas Main ir State St. Kurie jau 

, tai pasakykit kitiems, kad 
“ 223-24

GRAND RAPIDS, MICH.

MMNIIHIIIB

Penkiasdešimts Trečias Metinis

PIKNIKAS

Ma- 
......................~   At- 

I eikit visi laiku, yra labai svarbių 
Taipgi turime iš

pildyti centro 'valdybos nominacijas. 
Gausite naują knygą “Ugnyje.”— 
Sekr. V. K.. 223-24

CLIFFSIDE, N. J. 
, ALDLD. 77 kuopos susirinkimas 

Atėję į kliubruimį, žiūri, kadi bus ketverge, 20 rugsėjo, M. 
k'ti k“ "'rotai guzikučius te-i žS’.llSos svetainėj, 8 vai.-vakare. o eikit visi laiku —Sustoja valandėlę r(?ika|ų apUrti.

daug patronų. Sakoma, jau nuogi, net nė griešnųjų kūno 
buvo prisiplėšęs arti $50,000. dalių neprisidengę, o visi gi-

Dz. Rep.

■ ]£on^eJeri^'ja >’uta!'e suieng-| po vadovybe mažiuko kriaii- 
i “tag day aukų rinkimui lr| eiaus> turi kliubruimj. - 

me kambaryje sukišta 
rų. Kada visi maži

sekmadienį buvo keistos disku- ten galima gauti.—B. M. 
sijos bei baikos.
moj ‘Lietuvių

Pavalgias Ma malonu Ufltf, patil- 
inekučiuoti iu kitais, arba rainiai pa
siskaityti.—Sykį atsilankę, persitik- 
rinsit.—Pabandykit!

Lorimer Restaurant
J. MARČIUKIENE 

Savininke

“Gerai,” sako jis, “aš tau 
Aiš-' papasakosiu viską, tik būk;

t

.s

* ‘ I

i

į °*

Pirmas didelis masinis susi
rinkimas komunistų rinkimų 
kampanijos įvyks rugsėjo 28 
d., Central Opera House, 67th 
St. ir 3rd Ave., New Yorke. 
Kalbės komunistų kandidatai 
New Yorko valstijoj: drg. 
Dunne, kandidatas į guberna
torius, ir drg. Robert Minor, 
“Daily Worker” redaktorius, 
kandidatas į senatorius. Jie 
išrodys, kas yra ir kam tar
nauja republikonų ir 
kratų partijos.

Dorothy Leonardienė 
nudūrė savo vyrą, Michael J. 
Leonardą, policistą. Jinai sa
ko, kad abudu buvo pusėtinai 
išsitraukę ir smarkiai susigin
čijo. Michael drožęs jai į vei
dą. Tuomet ji pačiupus peilį 
ir suvarius jam į krūtinę.

Rugsėjo 22 d., šeštadienį, 
Ulmer Parke, įvyks Darbo U- 
nijų švietimo Lygos piknikas. 
Jis buvo rengiamas ant rug
pjūčio 25 d., bet kadangi tuo
met lijo, tai tapo atidėtas iki 
rugsėjo 22 d. Tai bus didelis 
ir gražus piknikas progresyvių 
unijistų. Lietuviai darbininkai 
privalo skaitlingai dalyvauti. 
Parkas visiems gerai žinomas 
—tai tas pats, kuriame įvyksta 
dienraščio “Laisvės” piknikai.

Praeitą šeštadienį po 
kaip jau buvo garsinama mū
sų spaudoje, įvyko šelpimui 
streikuojančių audėjų konfe
rencija. Pati konferencija bu
vo labai sėkminga, nes ją su
darė net 138 delegatai, prisių
sti nuo įvairių unijų, fraterna- 
lių organizacijų, dirbtuvių ko
mitetų ir daugelio įvairių kliu- 
bų.

Labai sujudinantis vaizdas 
buvo, kuomet į sveta-inę mar- 
šavo vaikų delegacija, nešini 
iškabą “Children’s Committee 
for the Workers’ Relief.” šie 
maži darbininkų klasės karei
viai, apėję aplinkui svetainę, 
susėdo kartu su kitais delega-i 
tais, gi jų pirmininkė, apie 
dvylikos metų mergaitė, pasa
kė puikią prakalbėlę. Ji pa
žymėjo, kad vaikų draugijėlė 
yra surinkusi streikuojantiems 
mainieriams keturius tūkstan
čius dolerių ($4,000) ir tikisi 
dar kita tiek surinkti streikuo
jantiems audėjams. Tai tikri 
ateities darbininkų klasės žie
dai. ? i $

žymiausiu konferencijos 
kalbėtoju buvo Albert Weis- 
bord, kuris vadovauja New 
Bedfordo streikieriams. Jis 
plačiai apibrėžė New Bedfor
do ir Fall River streikierių 
sunkią padėtį. Priešais strei-

Rengia šv. Kazimiero ir Juozapo 
Draugystė

ĮVYKS NEDĖLIOJĘ

23 Rugsėjo-Sept., 1928
Vietoje 25 rugpjūčio (August), kuris 

del lietaus neįvyko
JOHN KLASHUS CLINTON PARK 

Betts ir Maspeth Avenues 
Maspeth, N. Y.

* Pradžia 2 vai. po pietų 
ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI 

Gaspadinėm patarianti atsivežti kum- 
. piukų ir skilandžių, o su dešrom— 
darykit, kaip jums patinka. Užtik
riname, kad piknikas patiks visiem.

Kviečia Rengimo Komitetas.

KELRODIS: Imkit Grand St. arba 
Flushing Ave. karą j Maspethą; iš
lipkite ant Rust St., iŠ kur du blokai 
iki svetainės.

kierius sujungta spėkos ne 
vien tik. audinyčių savininkų 
su pagelba policijos ir valsti
jos milicijos, bet taipgi prieš 
juos kovoja socialistai, Darbo 
Federacijos bosai ir visokie 
audinyčių savininkų bernai, 
prisidengę avies kailiu. Daug 
kartų bovelnos audėjai strei
kavo, bet šis jų streikas yra 
skirtingesnis nuo pirmesnių. 
Iš karto darbdaviai buvo tikri, 
kad streikas nesitęs ilgiau, kai 
šešias savaites, bet dabar slen
ka jau 23 savaite ir nei vieno 
streiklaužio nesiranda.

Pirmiaus audinyčiose buvo 
net septynios įvairios unijos, 
darbininkai buvo išskirstyti į 
įvairias daleles, taip kad jiems 
buvo sunku bendrai kovoti; gi 
dabar- darbininkai susiorgani
zavo į vieną galingą audėjų 
uniją ir visi kartu kovoja už 
geresnes darbo sąlygas, prieš 
nukapojimą algų.

Streikierių randasi netoli 
30,000. Areštų abiejuose mie
stuose buvo jau virš 600. Pi- 
kieto linijos kad ieną maršuo- 
ja aplink dirbtuves. Darbinin- 

ikuose ūpas ir solidarumas 
kuopuikiausias. Visi pasiryžę 
kovoti iki pilnos pergalės, bet 
daugeliui šeimynų badas žiūri 
į ■ akis.

Kalbėjo viena streikierė iš 
New Bedfordo, kuri dirbo au
dinyčiose per 20 metų. Ji 
rodė delegatams savo ir jos 
vyro uždarbio vokelius.* Vidu- gui. 
tinis uždarbis yra $8.30 į sa
vaitę. gi vyrų—$12.45. ----
kus dalykas, kad iš tokio už
darbio darbininkai negalėjo 
susikrauti turto, iš kurio da
bar galėtų maitintis. Išvedi
mas streiko iki galui priklau
sys nuo plačios darbininkui pa
ramos. šelpimo darbas ypa
tingai yra sunkus, kadangi dar 
tūkstančiai mainierių streikuo
ja, kuriems pašelpa nemažiaus 
yra reikalinga.

ti “tag day” aukų rinkimui ir, 
tam darbui sumobilizuoti juo! 
daugiausia spėkų. Sekamą 
mėnesį atsibus bazaras strei
kierių naudai. Nutarta rengti 
visur masinius mitingus kėli
mui pašelpos; New Yorke bus 
įsteigta drabužių rinkimo cen
tras, kad, atėjus žiemai, bent 
dalinai streikieriai galėtų pri
sidengti nuo šalčio.

Į konferenciją prisiųsta au
kų ir patys delegatai suauko
jo $624. Tai labai didelė pa
rama. Tenka pažymėti, kad 
delegatai dalyvavo ne vien tik 
iš New Yorko, bet ir iš visos 
apielinkės, kaip tai: iš Pas- 
saic’o, Patersono, Eliząbetho, 
Newarko ir daugelio kitų mies
telių. New Yorko juodveidės 
darbininkės prisiuntė delegaci
ją su aukomis, taipgi matėsi 
chiniečių ir japoniečių darbi
ninku atstovai. Matant tokį 
didelį darbininkų solidarumą, 
jauti, kaip darosi vis galinges
nis ir galingesnis Amerikos 
darbininkų klasės kūnas kovai 
prieš savo išnaudotojus. Ne
praeis daug laiko, kaip ir A- 
merikos darbininkai susiorga
nizuos į galingas darbo unijas.

materialiai. Mainierių ir au
dėjų kovos laimėjimas priklau
sys nuo plačios darbininkų pa
ramos. Tik beširdis badas 
gali priversti juos priimt darb
davių niekšiškus siūlymus.

Delegate.

Ties 49th St., New’Yorke, 
pasigirdo šaudymas. Vienas 
automobilium lekia, kitas veja
si, šūviais apsikeisdami. Pa
galiaus vejamas likosi prispir
tas. Prispirtasis bandė šauti 
į policistą, bet policisto buožė 
išmušė jam iš rankų revolverį. 
Policistas savo revolveriu plė
šikui šovė į galvą ir tasai at
sisveikino su gyvybe. Pasiro
dė, kad nušautasis buvo per 
keletą metų policistu ant 22nd 
St. ir paskutiniais metais už
siėmė plėšimu. Automobilius, 
kuriuo važiavo, buvo pavogtas 
ir be laisnio. Kišeniuose ras- 

dar vienas revolveris ir

Į Bronxo zoologijos 
tapo atgabenta iš Indijos du 
baisūs laukiniai gyvūnai, 
narni “gayalfs.” Sako, 
Amerikos žmonės dar 
matę tokių sutvėrimų.

“LAISVES” REPORTERIO 
KURIJOZAI

ria, kad toks gyvenimas yra 
i geras ir sveikas... Et, blogi 
laikai bus, jeigu ir kitą vasa
rą taip dėsis.”

“Well,” sakau, “ką daro tos 
lietuviškos žuvys, kuomet bū
na Forest Parke išvažiavimas, 
o jų ten nesimato?”

Pamislino mano prietelius ir 
sako: “Būna taip: vieni ki-Į 
tus vadina ir sako, kad ketvir-j 
tą dziegoriaus važiuos į išva-j 
žiavimą. Atėjo 4 vai., kojas) 
įkišo į vandenį ir eina rengtis.-

visų apleista, be darbo, mais
to ir suraminimo, paskendusi 
rūpesčiuose. Valdžia bei val-{ 
dančioji klasė nesirūpina jos1 
likimu. Pagaliaus ji vyksta į' 
Ameriką pas savo paskutinį 
sūnų. Jos kelionė į žiūrėtojus 
daro labai gerą įspūdį.

Dz. Rep.

lietuvių valgykla
Visokiu Rūšis Šviežu Valgiai, Ganiaaai lietuviško 

ir Amerikoniško Stilimo

kiti k am ar 
bestumdo.
pasižiopsoti ir nė nepasijunta, 
kaip atėjo penkta valanda ir 
jau vėlu vykti išvažiavimam 
Ir taip, 

“Tai
“Laisvės” reporteris paga-'SiaU 

liaus nusikraustė į Coney Is
land, berinkdamas žinias. Pa
sitaikė taip, kad jis susitiko 
vieną gerą lietuvį ir pastate 
jam tokį klausimą: “Gerbia
masis, būk toks geras ir papa
sakok man apie lietuvius, ku
rie visuomet maudosi, bet ne-' 
n u s i m a u d o, per vasarą 
mirksta vandenyje, bet neiš
mirksta; ką jie daro, kuo jie 
užsiima ir kokie čia yra prie
tikiai abelnai ?”

“Gal gerbiamasis esi tasai 
‘L.’ reporteris, kuris nesenai 
parašė apie moterų pančia- 
kas?” rūsčiai užklausė mano 
prietelius.

“Ne,” aš jam atsakiau, “bet 
aš noriu jam pasitarnauti, kai
po geram ir išmintingam žmo-

Taip vadina- 
______ v Kalifornijoj’ 

šiltose pieskose įsimaišė juok-L prize šokius prie mėnuli;
, , v . tz i sviesos rengia Lietuvos Sunu ir Dūk-darys vedzeterijonas. Kada'terų Draugija, 1057 Hamilton Ave. 

jisai pradėjo tarkuoti mėsą, 
kad jinai netikus ir neverta 
valgyti, kad jinai tokia ir dar 
kitokia, tai beveik visi išėjo iš 
kantrybės. Vienas, nebeišken
tęs, pasakė: Jūs, gerbiamasis, 
keletas metų atgal laikėte mė
sos storą ir tuomet visiems mė
są susiriesdamas gyrėte, jog 
tai geriausias ir sveikiausias 
maistas. Pasakyk, kada mela
vai: tuomet ar dabar? Visi 
pradėjo juoktis. Bet kadangi 
vedžeterijonas turi geras akis, 
o dar geresnius nervus, tai tę
sė toliau savo sorkes. Štai, be- 
sidiskusuojant, graži jauna pa

melš prinešė sendvičių. Mūsų!
toks geras ir neišduok manojvedžeterijonas giimaumojo ke- 
vardo, nes galiu būti nulyn-.lius sendvičius ir neprisilaiky- 
čiuotas.”

Aš jam prižadėjau viską pa
laikyti slaptybėje. Tuomet jis, 
pasikrapštęs pakaušį, pradėjo 
savo istoriją:

“Visi lietuviai, brooklynie- 
čiai ir nebrooklyniečiai, ran
dasi Giants’ Coster maudynė
se. Tai jų tvirtovė.

damas jokių taisyklių, kad 
per pusvalandį arba valandą 
nereikia eiti į vandenį, tuojaus 
šmukšt į jūres. Ii’ vėl visiems 
juokas. Net svetimtaučių ge
ras būrys apspito, lietuvius ir 
klausėsi tų sorkiųv norp nesu
prasdami lietuviškos kalbos.”

“Gana, užteks/’ sakau jam. 
Atsisveikinome ir persiskyrė- 
Me.Viena- 

14 vy- 
sueina, 

tai dar pusė bėdos, ' bet kuo
met atvažiuoja didysis kriau- 
čius, tari tartum kambarys dar 
daugiau susitraukia. __
čia maudymąsi, tai dauguma 
tik kojas vandenyje pamir
ko. . .”

Man pasidarė neaišku : žmo
nės visą dieną išbūna pajūry
je, o tik kojas pavilgo ir vis- ’ kios svarbos, 
kas. “Tai pasakyk, gerbiama-, las užinteresuoja 
sis, ką jie per dieną veikia ?”, žiūrėtoją, 
klausiau jo.

Jis vėl skaniai nusijuokė ir kaip gyvena turtingas sulto- 
tęsė savo pasakojimą: “žinai, 
dalykas tame: kiekvienas šioje išauginta mergina, 
gadynėje nori kuo nors pasi- bų papročiai nusako, kad nu
žymėti. Nežinau, kaip jūs va-, teris turi visame kame klau- 
dinate tuos mažus raudonus syti vyro. Moteris neturinti 
ir juodus apskritus medinius! jokių teisių bei privilegijų ir 
rituliukus. Prie tų rituliukų I taip turi elgtis, kaip vyras nu
yra keturkampė lentelė. Tai 
visa būna sudėta ant staliuko. 
Ir -vot, du vyrai, apžergę šitą 
staliuką, savo makaules per 
dieną suka. Vienas stumia, 
kitas kerta. Kiti, susėdę ant 
padlagės, irgi panašiai triūsia. 
Treti žiopso ir žiūri, kuris yra

sitarnauja, visuomet užtenka.”- 
“Na, tai kuris iš jų gabiau-' 

sias tame amate?” paklausiau! 
pasakoriaus.

Mano prietelius pasikasė pa
kaušį ir sako: “Sunku būtų 
pasakyti. Storasis su baltais 
plaukais vyras turi gana daug 
patyrimo. Jo visą leptelė sų- 
numeriuota. Mat, kuomet vie
nas namie būna, tai iš bibli
jos praktikas 
guzikučius po 
žiūri į bibliją, 
kių, kurie gali 
ti. Bet...”

“Kas tokio 
daudamas klausiu.

“Bet.,, .dalykas tame, kad 
mažiukas ir didysis kriaučiai 
jau mano pavyti baltplaukį. 
Gi mažiukas newyorkiėtis vi
sai netikęs,- nes visi jį aplošia 
ir nevertėtų jį įsileisti į gen- 
gę, arba New Yorko lietuviai 
turėtų atsiųsti geresnį repre
zentantą.”

Toliaus jis sako: “Civiliza
cija, ne civilizacija, bet keisti 
tie mūsų sportai: visi visai

I
Tel. Stagg »10i

Dr. A. PETRIKĄ
LIETUVIS DENTISTAS
X - Spindulių Diagnoza 

221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza”) 

Brooklyn, N. Y.
VALANDOS: 

18-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
S Ketvertais ir subatonus iki 6 
5 valandai. Penktadieniais ir sek- 
3 madieniais tik sulyg sutarties.

TeL Jenifer 7648

Roxy Teatre-rodomas veika
las “Fazil.” Tai žingeidus 
žiūrėjimui. Tankiai mes ma
tome judžius, neturinčius jo- 

Bet šisai veika- 
kiek vieną

Mat, atvaizdina 
arabų tikybos papročius ir

sako. Pavyzdžiui, jiems vyks-. 
tant iš Francijos ir pasiekti^ 
Arabų miestą, mato vyrą mu
šant savo moterį. Didelis bū
rys žiūrėtojų gėrisi tuo. Į pa
klausimą, kodėl jisai ją muša, 
gauna atsakymą, kam 
drįso savo veidą parodyti 
timam vyrui.

Toliaus už vežama per 
ir i religijai, 
žmogui 
kirsti galvą.
jau taisosi savo auką praryti, 
kaip tuo tarpu subaubė var
pai ir kunigo maldos. Bude
lis kirvį pasidėjęs klaupėsi ir 
visi, kurie tik užgirdo balsą, 
suklaupė. Pasibaigus maldai, 
budelis sako: “Dabar jau ne
išsisuksi iš mano rankų.” Nu
kerta galvą. Publika juokiasi 
iš tokių dogmų.

“FOUR SONS”
Stanley Teatre, Jersey City, 

pereitą savaitę rodė veikalą 
“Four Sons.” Veikalas labai 
žingeidus. Kiekvienas, kuris 
turi progą jį matyti, apsipila 
ašaromis, šis veikalas pana
šus į keletas metų atgal rody
tą “Over the Hill.” Motina 
išaugino keturius sūnus ir bu
vo visų gerbiama, kaipo pra
kilni. Bet štai kyla pasaulinis 
karas ir žūsta jos trys sūnūs 
karo lauke. Tik vienas likosi 
gyvas, kuris kariavo Amerikos 
kariuomenėje. Viena senutė,

PAJIEŠKAU Juozapo Rutkausko.
1912 m. mudu susipažinova Bre

mene, važiuodami Amerikon. Jis, 
rodos, nuvažiavo mainų apielinken. 
Norėčiau susirašyti; turiu svarbų 
reikalą. Meldžiu atsišaukti arba ži
nantieji praneškite.—George Grab- 
liauskas 1208 E. 95th St., Brooklyn, 
N. Y. (222-223)

PAJIEŠKAU Karolio Janavičiaus ir
Petro Gabriūno, pirma gyveno 

Bridgeporte, Conn. Važiuoju į Lie
tuvą, tai norėjau dar pasimatyti su 
senais draugais. Atsišaukite šiuo 
antrašu: Antanas Rudis, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

(219-224)

107 UNION AVENUE 
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone: Stagg 0783

<♦>

<♦>

TELEPHONE: STAGG 4409

A RADZEVIČIUS

(Undertaker)

RAP. KRUCH’AS
FOTOGRAFAS 

65-23 Grand Avenue 
(Buvusi 88 Grand St.) 

MASPETH, L. L

Telephone: Greenpoint 2128

J. GARŠVA

PARSIDUODA 6 kambarių rakandai.
Sykiu gali randavoti ir kambarius. 

6 kambariai ir maudynė, elektra ir 
visi kiti įtaisymai. Kambariai švie
sūs, kampiniai. Randa $28.000 į mė
nesį. Taipgi parsiduoda Lunch Room 
fornišius už pigią kainą, galima pirk
ti ir kavalkais. Pardavimo priežas
tis—važiuoju į kitą miestą. Atsišau- 
kit po num. 433 Wythe Ave. (dvejais 
trepais), Brooklyn, N. Y. 223-24
PARSIDUODA Farma, 235 akrai ge

ros derlingos žemės. Visur gali
ma naudoti traktorių, nes žemė ly
gi, be akmenų. Gera didelė stuba, 
tik ką numaliavota iš lauko ir ištai
syta iš vidaus; yra vanduo stuboj ir 
palei barnę, 3 barnės, budinkas su
dėjimui mašinerijos ir vežimų, svir
nas grūdams supilti ir automobiliui 
pastatyti. Taipgi yra mažesnių bu- 
dinkų del paukščių, pienui kamba
rys (milk house). Ant farmos yra 
prūdas, yra ir žuvų. Parsiduoda pi
giai, nes turiu greit parduoti. Gali
ma pirkti su gyvuliais ir padarais 
arba vien farmą. Kainą sužinosit 
per laišką arba geriausia pačiam at
važiuoti pamatyti farmą ir susitarti. 
'Rašykit arba važiuokit šiuo adre
su: Ignas Mardosa, Chenango Coun
ty, Sherburne, N. Y. (220-225)
PARSIDUODA Ice Crėam Parlor ir 

cigarų krautuvė, biznis eina labai 
gerai, kad vienam negalima apsi
dirbti. Kas ateis persitikrinti, tas 
pamatys. Prie Storo yra 4 kamba
riai gyvenimui. Randa tik $30.00 į 
mėneęj. Yra lysas ant 2 metų. Par
davimo priežastį sužinosit ant vie
tos. Atsišaukit po No.. 167 Hobort 
Ave., Bayonne, N. J. 213-24

IR MALIORIUS
Nufotografuojai 

Ir numaliayoja 
visokius paveiks- į 
lūs įvairiomis 
spalvomis. At-: 
naujina senus ir £ 
krajavus ir su- > 
daro su ameriko-i 
niškais-.
gerai ir pigiai 

šiuo adresu:
STOKESI

 Darbą atlieku
Kreipkitės

JONAS
173 Bridge St., G Brooklyn, N. Y.

SKUTYKLOS KOLEGIJA
Reikalinga vyrų išsimokinti barbeno 
mokslą. Mokinama dienomis ir va
karais. Būkite savo bosas. Užsi
dirbkite besimokindami. Mes turi
me lietuvių mokytojų.
COLUMBIA BARBER COLLEGE 

350—-8th Ave., tarp 27 ir 28 gatvių, 
, . New York City

<♦>

<!>

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Ave.) 

BROOKLYN, N. Y.

<P

<I>

Gr a bor i us-Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

libalzamuoja ir laidoja numirusias 
ant visokių kapinių; paršam do au- 
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN. N. Y.
264 Front Street

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATIN
KI! “LAISVĘ

MALONAUS PASIMATYMO

214 Perry Avenue

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

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

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

KUNDROTO TIKRI LIETUVIŠKI VAISTAI!
Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi 

^visokios įmūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 
švaistai.. Mūfcų žmonės taip pigiais naminiais vaistais • gydo beveik 
kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 
geriausiai patarnauti, pargabenau iš Lietuvos įvairiausių tikrai lie
tuviški] žolių, šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių ir 

; žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir už daugiau 
I Apynių 
Aviečių uogų 
‘Amžių sėklukių 
Brolelių 
Bernardinų 
Bezdų žiedų 
Badijonų 
čepronėlių 
čobrių 
Cyščių 
Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Dzingelių 
Dagilių 
Debesilij 
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 reikalvimą.

Petras Kundrotą
Ph. G. Vaistininkas

229 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y
Cia‘ Galite Gaati Ir LietuvHki Treji Devyncrią

iPhone, Greenpoint 2017, 2360-8B14

Grybelių 
Gvazdikėlių 
Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
MędetĮoj 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 

daugybę kitokių

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlių 
Seneso plokščiukių 
ŠalmėČių 
Šalavijų 
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų Šaknų 
Turkiškų pipirų 
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų




