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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

Nepralaimėsit, Tik 
Retežius, o Išlaimesit 

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

Vitaitis “Suminkštėjo.” 
Suka Savo Lizdus. 
Kur Siųs Aukas? 
“Garsas” apie Cerkves. 
Rašėjų Jautrumas.

Rašo Dzūkų Dėdė

Ar “Tėvynės” redaktorius 
Vitaitis “suminkštėjo” ar jam 
pritrūko raštų “Tėvynėje,” kad 
patalpino S.L.A. 2 Apskričio 
rezoliucijas?

Jisai sako, kad prie 2 Ap
skričio priklauso tik 8 kuopos, 
o 6 Apskritis yra skaitligesnis 
kuopomis ir nariais, ir pasisa
ko, kad negalįs klausyti astuo
nių kuopų, duodamas suprasti, 
kad jisai tik tų apskričių bei 
kuopų patarimų klauso, kurios 

Z p. Vitaičiui ir visai Pildomajai 
Tarybai patinka. Jau čia per- 

* žvelgus kuopas, kurios dalyva- 
vo ir kurios pritaria, matosi 
devynios, ir, kaip pasirodo, be-1 
matant pameluota. Aišku, kad ! 
kitos kuopos nedalyvavo konfe
rencijoj, atsižvelgiant į iškai
čius.

►
Generalio organizatoriaus 

klausime, nepaisant kuopų pro
testų, sakoma, kad jis reikalin
gas. Pilnai sutinku su Vitaičiu, 
kad reikalingas. Reikalingas jis 
sandariečiams sukti savo lizdus 
įvairiose SLA. kuopose. Tas 
reikalinga ypatingai ir Chica- 
gos apielinkėje. Juk jau gero
kas laikas, kaip jisai tenai san- 
dariečių lizdus suka.

Lietuvos baduolių klausime 
Pildomoji Taryba “švelnutei©.” 
Pataria per “Tėvynės” ofisą 
aukas siųsti. Dabar klausimas, 
kam “Tėvynė” aukas pasiųs ir 
per kokį fondą? Aišku, siųs 
per tokius fondus, kurie šelpia 
ne suvargusius Lietuvos darbi
ninkus, bet vidurinę klasę.

“Garso” rašėjai rašo, kiek 
Sovietų Sąjungoje uždaryta 

• cerkvių, bažnyčių ir kitų švent- 
namių. Pabaigoj priduria, kad 
tikėjimo vis tiek negalima iš
naikinti. Vaje, vaje, ir kaip tai 
negalima! Ar gi bažnyčios So
vietų Sąjungoj likosi uždarytos 

(prievartą vartojant? Ne. Jos 
likosi uždarytos, kad žmonės 
atsisakė jas lankyti. Ir tasai 
taip “neišnaikinamas” tikėji
mas patsai per save nyksta, ne
vartojant prieš jį prievartos.

Baltgudijoje laike velykų 
šventės dešimttūkstantinės mi
nia demonstracijoje reikalavo, 

^Jįlad bažnyčios būtų paverstos 
kliubais bei kitomis viešomis 
įstaigomis.

Pasirodo, kad mūsų nekurie 
rašėjai labai jautrūs. Kas tik 
parašė bet kokią kritiką, taiko
mą ne tiems, kurie jomis rūpi
nasi, tuojaus teisinasi. Dievaž, 
aš nesu! kaltas tame klausime. 
Nesuprantu, kuomi jie yra įžei
sti, jeigu nėra jiems adresuoja
ma.

Būtų atleistina, jeigu tai da
rytų pradiniai rašėjai. Bet kuo
met mūsų veteranai tai daro, 
tai jau nėra dovanotinas daly
kas. Kiekvieną žmogų visi ger
bia, kada jisai neįsižeidžia del 
menkiausio dalykėlio.

Peršovė Merrina ir Pats 
Nusišovė

Los Angeles. Cal.— Frank 
J. Williams. 43 metu am
žiaus bankierius, trečiadie-, 
nį peršovė savo mylimąją 
Peggy Troxel, 18 metų am- 

■ žiaus. o paskui pats nusišo
vė. Mergina randasi ligoni
nėj mirtinoj padėty. Jis 
buvo persiskyręs su pačia. 
Jo mvlimoji taipgi • buvo 
persiskyrus su savo vyru, 
bet pastaromis dienomis ga
vo laišką nuo savo pirmes
ni© vyro. Sakoma, del to 
Williams su ia šmarkiai su
siginčijo, del ko ir ištiko 
tragedija.

Pirmas Lietuvių

Darbininkų Dienraštis

Išeina Kasdien, Apart

Gavo 5 Metus Kalėjimo 
Už Kėsinimąsi Nunuo

dinti Vyrą
POPLAR BLUFFS, Mo.— 

Moteris Nora Edwards, 38 
metų amžiaus, ketvirtadienį 
čia tapo nuteista penkiems 
metams kalėjimo už kėsini
mąsi nunuodinti savo trečią 

įvyrą J. W. Edwards, 60 
metų amžiaus.

Pereitą rudenį jos vyras 
susirgo ypatinga liga ir dak
tarai surado, kad jis buvo 
laipsniškai nuodijamas.

Sako, Tėvai Turi Vaikus 
Mokinti Apie Gyvybės 
Atsiradimą

ATLANTIC CITY, N. J. 
— Dr. Valeria Parker iš 
New Yorko, kalbėdama čia 
New Jersey Moterų Kliubų 
Federacijos konvencijoj, 
ketvirtadienį pareiškė, kad 
tėvai turi būtinai suteikti 
savo vaikams reikalingas 
informacijas apie gyvybes 
atsiradimą. Ji nurodė, kad 
vaikai, kurie negauna tinka
mų informacijų nuo savo 
tėvų tuo klausimu, tankiai 
gauna blogas informacijas 
gatvėse ir praranda pasiti
kėjimą savo tėvais. Tėvai 
turi išmokti, kaip tokius .da
lykus savo vaikams tinka
mai išaiškinti, l„___ __
Parker.

Kiek Žydų Farmerių 
Amerikoj

NEW YORK.— Sulig žy
dų agrikultūros draugijos 
pranešimo, žydai Jungtinėse 
Valstijose apdirba 1,000,000 
akrų žemės, 
siekia suvirs $175,000,000. 
žydu ant farm u yra 109,- 
600/

Sovietą Mokslininkas* 
Garso Bangomis

Gydo Kurčius

Daug Mokslininką Tėmijo 
Saulės Pilną Užtemimą

WASHINGTON.— čia iš

Amy Schechter, Darbininkų 
Tarptautines Pašalpos vedėja, 
Gastonijoj, N. C. Ji rūpinasi 
streikierių šelpimu. Kelis kar
tus buvo šerifų suareštuota.

GASTONIJOS STREIKIERIAI SIUNČIA 
SAVO DELEGACIJĄ Į WASHINGTONĄMANILA, Filipinai.—Ke

tvirtadienį oras buvo geras 
ir mokslininkams, suvažia
vusiems čia tėmyti saules 
užtemimą, gerai pavyko at
siekti savo tikslą. Penkios 
mokslininkų grupes iš įvai
rių pasaulio dalių atvyko į 
Filipinų salas tėmyti pilną 
saulės užtemimą.

Mokslininkai nuėmė daug 
fotografijų. Nekurios foto
grafijos nuimtos iš orlaivio.

Numaskuos Senato Apgavingą Tyrinėjimą Streiko Padė
ties; Streikieriai Išmesti iš Stubų Guli GatvėseJų turtas viso Sovietų 'Sąjungos gauta la

bai įdomi žibia apie naujai 
išrastą būdą gydymui kur
čiu.

Direktorius kurčių ir ne
bylių instituto Leningrade, 
profesorius Skrizki, per ke
lis metus darbavosi tame in
stitute su savo išrastu apa
ratu.

Pirmiausia jis tuo įtaisu 
užrekorduoja, ant kiek as
muo pajėgia sugauti garsus, 
augštus ar žemus. Apara
tas tam tiks’ 
ja garso bandas, kurios vir
pa palengva- 
tus į sekundą. Tos bangos 
išduoda labai ’žemą garso 
tena. Nuo to punkto apa
ratas užregistruoja bangas 
iki 12,000 virpėjimų į sekun
dą. Jeigu ligonio klausa 
pajunta bile kuriuos iš tų 
virpėjimų, tai garso bangos 
smarkesnio virpėjimo būna 
leidžiamos į ligonio ausis 
per tam tikras dūdeles. Tuo 
būdu paakstinama klausos 
nervai prie veikimo, atgai
vinama.

Vokiety s inžinierius paga
mino aparatą gydymui 
chroniškų kurčių garso ban
gomis, kurios taip smarkiai 
virpa, kad žmorgaus ausys 
negali girdėti. Jis sako, 
kad paprastas virpėjimo 
tankumas siekia iki 30,000 
virpėjimų į sekundą.

Šioj šaly daktarai prade
da labai užsiinteresuoti tais 
bandymais.

užregistruo-

tik 106 kar-

Milicija Nušovė 12 
Darbininkų Indijoj

Londonas.— Iš Bombay
sako Dr roiešto, Indijoj, pranešama,

Ispanijoj Suareštuota
Daug Darbininku

HENDAYE, Franciios- 
Ispanijos Rubežius.— Tre
čiadieni Madrid mieste daug 
komunistų, revoliuciniu sin- 
dikalistų ir kitų radikalų 
darbininkų tapo suareštuo-i 
ta, pasak čia gauto praneši
mo.

Diktatorius Primo di Ri
vera sustabdė laikraštį 
“Heraldo” iki leidėjai neuž
mokės baudos -apie $10,000.

kad dvylika asmepų žuvo 
Machis miestely, netoli 
Khairpur Sind, kuomet mi
licija paleido šūvius į darbi
ninkų minią, kuri buvo už
puolus policiją su kirviais ir 
bandė atimti grupę suareš
tuotų darbininkų.

Komunistų Laimėjimai 
Paryžiaus Rinkimuose

28 {kalinti Komunistai 
Paskelbė Bado Streiką

PARYŽIUS. —* Ketvirta
dienį čia dvidešimts aštuoni 
įkalinti komunistai i paskel
bė bado streikų. Trylika iš 
jų įkalinti ųž skleidimų ko
munistines propagąndos ar
mijoj. : ! ; ■ , • , , ; , /

POTTSVILLE, Pa.—Dak
tarai Pottsville ligoninėj 
ketvirtadienį pranešė, kad 
šu pagelba elektrįnio mag
neto išėmė adatą iš galvos 
devynių .mėnesių kūdikio 
Rosanna Harvey. Adata 
buvo perlindus į smegenis. 
Manoma, kad adata nukrito 
ant kūdikio galvos iš moti
nos atlapo, kuomet ji siuvo. 
Daktarai sako, kad kūdikiui 
nieko blogo nebus.

Prasidėjo Komunistų 
Partijos Vajus Veikimui 
Tarp Negrų

NEW YORK.— Penkta
dienį, gegužės 10 d., prasi
dėjo Amerikos Komunistų 
Partijos nacionalė kampani
ja veikimui tarp negrų dar
bininkų; tęsis dešimts ar 
daugiau dienų. Per tą lai
ką bus dedamos didžiausios 
pastangos traukti negrus 
darbininkus į Komunistų 
Partiją, į Amerikos Negrų 
Darbo Kongresą ir į nau
jas kairiojo sparno unijas.

Anglija Atmeta Youngo 
Reparacijų Planą

PARYŽIUS.— Šiomis die
nomis Paryžiuj įvyko mies
to tarybos rinkimai. Komu
nistai laimėjo penkias, vie
tas. 1925 metais turėjo tik 
dvi. Komunistų balsai pa
augo ant dešimts nuošim
čių, o socialistų žymiai nu-

Vokietijos Komunistą 
Partijos Suvažiavimas 
BERLYNAS.— (Suvėluo- 

tas) Vokietijos Komunistų 
Partijos Centralinis Pildan
tysis Komitetas sušaukė 
dvyliktą nacionalę partijos 
konvenciją, gegužės 4-10 d., 
Dresden, milžiniškoj miesto 
parodos salėj.

LONDONAS.— Anglijos 
imperialistai su dideliu pa
sipiktinimu atmeta Owen 
D. Youngo reparacijų pla
ną. Ketvirtadienį tą planą 
svarstė kabinetas, ir po to 
iždo ministeris Winston 
Churchill padarė pareiški
mą parlamente, kad tas pla
nas nepriimtinas Anglijai.

37 Sužeista Laike Krutamu 
Paveikslų Mūšio

Kantone Karo Stovis

Hongkoiig, Chi’nija.—-Kan
tono mieste paskelbta karo 
stovis sukilti jūrininkams 
prieplaukoj prieš' Kantono1 
valdžią. . Jųrėiyiai str ketu
riais ginkluotais laivais 
bandė pabėgti.

Maskva.—Sovietų preky-, 
bos komisariatas praneša, 
kad 88 nuošimčius 10,000,- 
000 tonų Sovietų eksportų 
1928 metais gabeno svetimų 
šalių laivai.

Londonas.— Anglijos val
džia tik ka išleido patvarky
mą neįsileisti darbininkų iš 
svetimų šalių,, nes ir taip 
dabar yra daug bedarbių 
Anglijoj. > /< ;;

Innsbruck, Austrija.—Čia 
buvo gaminami istoriniai 
krutami paveikslai. Mūšio 
scena išėjo tikrai realistinė. 
Valstiečiai priešais judžių 
traukimo aparatą taip 
smarkiai kovojo, kad net 37 
žmonės susižeidė ir reikėjo 
nugabenti į ligoninę. Jie 
rodė, kaip jų protėviai nusi
kratė Napoleono jungą.

GASTONIA, N. C.—Gas- 
tonijos streikuojanti teksti
liečiai siunčia delegaciją į 
Washingtona, kad iškelti į 
viršų senato apgavingą ty
rinėjimą streiko padėties 
pietinėse valstijose. Delega
cija išvyko troku. Ji steng
sis pasimatyti su Senato 
Tyrinėjimo Komitetu ir ap
ginti streikierių pusę.

Ketvirtadienį senato ko
mitetas pradėjo tyrinėti 
streiką Elizabethtone, Ten
nessee.

Tyrinėjimą sumanė sena
torius Wheeler. Tam pri
tarė William Green, Ameri
kos Darbo Federacijos pre
zidentas, ir United Textile 
Workers Unijos viršininkai. 
Tie pardavikiški darbininkų 
vadai šį tyrinėjimą taip su
pranta, kaip pagarsėjusį 
mainierių streiko tyrinėji
mą pereitais metais, kuomet 
senato komitetas nuvyko į 
kasyklų laukus, pasitarė su 
biurokratiniais United Mine 
Workers of America Unijos 
viršininkais ir sugrįžo su 
streiklaužišku raportu. Tas 
tyrinėjimas nieko gero ne
davė darbininkams.

Gastonijos streikieriai, 
permatydami, kad darbda
viai dės pastangas per tą 
tyrinėjimą priversti darbi
ninkus grįžti darban ir kad 
streiklaužiški United Tex
tile Workers Unijos vadai 
tikisi per senato komiteto 
spaudimą paimti darbinin
kus po savo kontrole, nu
sprendė siųsti savo delega
ciją, kad save apginti.

Delegacijon Įeina 
Jaunuoliai

Į delegaciją įeina tarp ki- 
Bennie

nervų 
išmesta 
žmona

vaikai, del stokos maisto, 
del šalčio ir nesanitariškos 
padėties apserga kiekvieną 
diena. Keli daktarai veltui 
patarnauja.

Streikierio Sawyer šeimy
na tapo išmesta iš stubos, 
nežiūrint, kad vaikai serga- 
kokliušu. Streikierio Dixon 
šeimyna, serganti pellagra 
(vidurių suirimas, 
pakrikimas), tapo 
iš stubos. Dixon
nėščia. Streikierio McClure 
serganti žmona guli lovoj- 
ant kelio; ji taipgi laukiasi 
kūdikio už kelių dienų. 
Daug kitų sergančių mote
rų guli lovosę lauke, po at
viru dangum. Neturi ap* 
saugos nei nuo lietaus.

Streikieriai turėjo susi
rinkimą ir svarstė, ką dary
ti su išmestais iš stubų 
streikieriais. Nutarė ser
gančius nugabenti į stubasAVzA LAO Ai VA į
pas tuos streikierius, kurie 
dar neišmesti iš stubų.
Skebai Nori Mesti Darbą

Skebai, kurie dirba Man- 
ville-Jenckes , kompanijos 
Loray dirbtuvėj, ateina į 
Darbininkų Tarptautinės 
Pašalpos įstaigą ir prašo, 
kad unija pagelbėtų jiems 
organizuotis, nes jie taipgi 
nori išeiti į streiką, nepa- 
kęsdami dabartinių darbo 
sąlygų.

Aukas pirkimui streikie- 
riams maisto, vaistų ir šėt
rų siųskite į Darbininkų 
Tarptautinę Pašalpą, 1 
Union Square, New York 
City.

a
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REIKALAUS PAKELTI
DIDESNIUS MUITUS

Susprogdino Streikierių Vado Namą

Meiliška Tragedija Ar
gentinos Lietuvių Tarpe $tų streikierių:

Green, 14 metų amžiaus 
streikieris; Henry Tethor, 
16 mėtų amžiaus streikie
ris; Myrtle Stroud, K. Hen
dricks, Ella May, Robert 
Litolff, Lewis McLaughlin, 
Crawford, Robinson, James 
Smith, Cecil Johnson ir Carl 
Reeve (pastarasis organiza
torius Nacionalės Tekstilės 
Darbininkų Unijos).

Delegacija senato komi
tetui nurodys, kad Gasto
nijoj 1 tekstiliečiai -darbinin
kai verčiami dirbti už $8 į 
savaitę, kad verčiami dirb
ti dešimts ir daugiau valan
dų į dieną. Jie nupieš, kaip 
žiauriai su streikieriais el
giasi kompanijų specialiai 
pasamdyti šerifai mušeikos.

Delegacijai troką parūpi
no Darbininkų Tarptautinė 
Pašelpa.

Siaučia Epidemija
Tarp išmestųjų iš stubų 

streikierių pradėjo siausti 
pellagros, influenzos ir ko
kliušo epidemija. Desėtkai 
darbininkų, jų moterys ir

0
Vienas geras mūs drau

gas iš Buenos Aires pri
siuntė iškarpą iš vietinio 
dienraščio “Critica” apie 
tragediją, papildytą lietu
vių tarpe. Petras Bajoras, 
23 metų amžiaus, nušovė 
savo meilužę, Marijoną 
Kvietkauskaitę, 26 metų 
amžiaus. { Sakoma, Bajoras 

l parsitraukė Marijoną iš 
Biržų nelabai senai ir norė
jęs su ja, apsivesti, bet pa
staroji nenutikusi. Iš to ki
lę piktumo ir kovo 20 d. Ba
joras nušovęs Marijoną. : 
Vėliau pats ‘sau į krūtinę 
suvarė kulipką ir numirė.

Abu gyveno Buenos Ai
res mieste, po num. 878 
Olavarria gatvės.

ė

į
I

PHILADELPHIA.— Phi- 
ladelphijos tekstilės fabri
kantai siunčia savo atsto
vus į Washingtoną reika
lauti kongreso, kad uždėti 
didesnius muitus, negu da
bar planuoja, ant tekstilės 
dirbinių.

Naujas muito bilius siūlo 
pakelti ant tekstilės tavorų 
muitus nuo, 45 iki 55 nuo
šimčių, bet Herman B Turn, 
vienas Philadelphijos teks
tilės fabrikantų atstovų, sa
ko, kad to dar neužtenka, 
kad Amerikos tekstilės pra
monė reikalaujanti didesnės 
apsaugos, uždėti didesnius 
muitus ant svetimų* šalių 
tavorų.

■
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Prieš
Policijos Puolimą Ant Streikuojančių Kafeterijy Darbininkų New Yorke. Bus Žymūs Kalbėtojai Visi Darbininkai Dalyvaukite

n
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Protestas Prieš Policijos Brutališkumą, Prieš Šaudymą Darbininką Vokietijoj, Šiandien, 1:30 Valandą Dieną, Union Square, New Yorke

ELIZABETHTON, Tenn. 
—Penktadienį tapo susprog
dintas namas streikierių va
do Mack Elliott, buvusio 
mechaniko American Glanz- 
stoff Korporacijos dirbtu? 
vėj. Tos'kompanijos darbi
ninkai dabar streikuoja.

Elliott, jo žmona ir kūdi
kis nebuvo namie, nakvojo

pas tūlą draugą.
Stuba, šešių kambarių, vi

sai sunaikinta, > Rakandų 
dalys atrasta už keliolikos 
jardų nuo eksplozijos 
tos.

Spėjama, kad kokie 
samdyti provokatoriai 
darbą atliko. •

Seville, Ispanija.—Ketvir
tadieni čia Ispanijos fašisti
nis diktatorius Primo de 
Rivera oficialiai atidarė 
Tarptautinę Parodą. Paro
da buvo planuojama atida
ryti 1914 metais, bet vis ta
po atidėta.

MftUUi
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JAU REIKIA IR NEGRU OFICIERIŲ
Amerikos negrų tautai sakė eit į mūšius su vokie- 

teikiapia nepaprasta “gar- čiais arba bėgo atgal, kaip 
be.” Žada priimt du juo-, 
daspalvius jaunuolius į Lai
vyno Akademiją Annapolyj 
ir 1 į Karo Akademiją West 
Pointe. O tai yra buržua- 
ziskai-aristokratiškai bliz
gančių pusbernių mokyklos, 
kur gausinama oficieriai.

Tie trys tamsios odos vai
kinai statomi, taip sakant, 
ant kalno, kad galėtų pasi
džiaugti desėtkas milionų 
negrų darbininkų ir dris
kių farmerių.

Tris paniekintos negrų ra
sės vaikus baltoji buržuazi
ja ketina priimti į tarpą sa
vo parinktinų sūnų ir pa
statyt garbingoje vietoje po 
dryžuota Dėdės Šamo vėlia
va.

Kokiais išskaitliavimais 
tai daro? — Kad nukreipt 
negrų minių žvilgsnius nuo 
jų dvigubo išnaudojimo, 
nuo visur esančios juoda- 
spalvių priespaudos ir tau
tinės paniekose kad nušviest 
jiems akis tuo netikro auk
so blizgučiu ir paskleist jų 
tarpe prigavingą mintį, būk 
jau užstojo lygybės gadynė 
šioje -šalyje.

Amerikos baltieji viešpa
čiai mato ir krūpčioja, kaip 
negrų proletarai ir puspro- 
letariai atsipeikėdami pra
deda veidais kreiptis į Ko-

pasakoja <ne vienas lietuvis 
buvęs to karo dalyvis. Pa
nieka, kokioje buvo laikomi 
negrai kareiviai, išdulkino 
iš jų krūtinių patriotizmą 
linkui savo amerikoniškų 
siurbėlių.

Visi šio laiko ženklai.ro
do, kad Amerika 'risčia be-; 
ga linkui naujo imperialist!-, 
nio pasaulio karo. Čia,' kaip 
matome, irgi reikia juoda- 
spalvių oficierių, kad užsi- 
tikrint negrų kareivių išti
kimybe, pakutenant tauti
nius jų jausmus, duodant 
jiems vadais saviškius, tau
tiečius.

Šičia prisimena čikagiškių 
skerdyklų scena: didelį, su
siraičiusiais ragais aviną lei
džia pirma; paskui jį seka 
paprastos avys, nešdamos 
savo kaklus po peiliu. Nu
vedus vieną būrį mirtin, 
avinas grąžinamas atgal, 
ir vėl prapultin veda kitas.

Amerikos buržuazija pra
deda rinkti negrų avinus, 
kad su jų pagelba vesti juo
dukų minias, kaip tąsias 
avis, į skerdyklą naudai 
baltųjų šalies ponų.

Bet Jungtinių Valstijų 
Komunistų Partija budriai 
stovi sargyboj ir perspėja 
negrų darbo liaudį nuo vi
sų panašių žabangų. Komū-

munistų Partijos tarptauti-; nįs^ obalsiai: dėlei tautirtes 
nę žvaigždę; kaip į komu- *r visuomeninės negrų:lygy4 
nigjįų. stovyklą nuolatine ei- jau žadina juodaspal- 
feeina vis nauji juododes * •

w tautos rekrutai, ne tik ryti
nėse ir vakarinėse, o ir pie
tinėse valstijose. Komunis
tų vadovaujama baltųjų ir 
juodųjų audėjų bendra ko
va, ūmai užsidegusi pusiau- 
negriškuose, pusiau-feodali- 
niuose pietuose verčia kapi
talistinius valdonus, kumš
čiu parėmus smakrą, rim
tai užsimąstyt.

Kuomet komunistai neat- 
4aidžiai mobilizuoja negrų 
darbininkus ir varginguo
sius farmerius, šaukdami 
po raudonąja kovos vėliava, 
— tai išnaudotojai turi pra
dėt sav,o gestikuliacijas, kad 
paralyžiuot negrų mases 
vadinamaisiais “bendrais” 
reikalais ir bendromis pro
gomis visų spalvų ir tautų,, 
gyvenančių Jungtinėse Val
stijose.

Klasių kova griežtėja; ei
nama £rie vis aštresnių ir 
platesnių susikirtimų tarp 

’ehgiamųjų ir engėjų.
Išnaudotojai numato, kad 

prireiks ir juodųjų oficie
rių, ne vien tik baltųjų vėst, 
kardus iškėlus, kareivius ir 
miliciją; prieš įsisiūbuojan
čias mihias. £Jėsąmdningų.

vius rytuose ir Vakaruose, 
šiaurėje ir pietuose. Ši gi 
savaitė yra partijos specia
liai paskirta, negrų’ mobili
zacijos vajui.

Ir ne vien žodiškais obal- 
siais Komunistų Partija te
reiškia brolybės jausmus 
negrų darbininkų klasei; 
pirmafrontiniuose mūšiuo
se su juodukų skriaudikais 
ir neigėjais komunistai kau- 
jasi už jų reikalus. Iš "pa
čių darbų tolydžio pažins 
juodaspalviai rankpelniai, 
kas ištikrųjų stoja su jais, 
o kas prieš juos,Jm vis di
desniais skaitmenimis jie 
spiesis po raudonąja vėlia
va prieš patriotinę dryžuo
tą vėliavą , atstovaujančią 
išnaudojimą, priespaudą ir 
imperializmą.

AR NORITE ŽINOTI?
Rašo J. D. Taunis

Kl. .Kaip senai išrasta pa
što ženkleliai (stampos) šio
je šalyje?

Ats. Pirmi pašto ženkleliai

j ta 1847 m.; gi paštaženk:- 
kariškom rudinėm „apnertų | ifeis antspauduotus vokufe 
juodukų būriams galės va-! (konventus) valdžią išleido 
dovauti .negrai- oficieriai tjk 1853 ųi.
prieš baltaspalvius streikie- 
rius ir demonstrantus, o ru- 
dasermčgiams baltiesiams 
duos komandą baltaspalviai 
oficieriai šaudyt į juodukų

£ minią, i
vo nabąšninkė Rusijos caro 
valdžia; lietuvių pulkus pa
siųsdama malšinti rusus, o 
Lietuvon atbugdydama bau
džiamuosius, skrajojančių 
^tikrųj^” rusų pulkus prieš 
nerimaujančius lietuvius 
1905 metais.

Laike pasaulinio karo, 
Francijps fronte, didelė da- 
Jfe negru pulkų, komanduo
jamų 1 .IJųjų.qfipicrių, atsi-

Panašiai daryda-

Kl. Nuo kada pašto siun
tiniai pradėta išnešioti oru?

Ats. Jungtinių Valstijų 
pašto orlaivinis skyrius pra
dėjo siuntinius orlaiviais iš
nešioti 1918. m. gegužės 15 
dieną. .

Kl. Nuo kada pradėta ro
dyti krutamieji paveikslai?

Ats. Pirmutiniai kruta
mieji paveikslai šioje šalyje 
buvo pagaminta vardu 
“Miss Jerry” spalių mėnesį 
1894 m. Alexander Black 
buvo to veikalo autorius, 
direktorius, paveikslų trau
kėjas ir antgalvių surašyto* 
-tok.. ■■

mės tęismo drauge su soęialde- 
/ųiokratu Kėdžių nuteistas.

Kaip vyko Tauragės pučas. 
Iš kariuomenės teismo kaltina
mojo akto matome, kad 1927 
m. rugsėjo 9 d. rytą apie 4 
vai. Tauragėje visos valdiškos 
įstaigos ir tautiško nusistatyk 
mo, kaip sako kaltinamasis 
aktas, asmenys buvo apsupti 
ginkluotų vyrų, kurie ant krū
tinės ir rankovių turėjo baltus 
ženklus. Visi policininkai ir 
įtariami sukilėliams asmenys 
buvo suimti, visur pastatyta 
savo sargyba. Sukilėlių šta
bas padaryta apskrities virši
ninko kabinete. Visi automo
biliai buvę mieste ir atvažia
vę paįmti sukilėlių žinion. Vi
sur buvo šaukiama* “fašistų 
valdžia nuversta,” Darbinin
kai ir šiaip piliečiai raginami 
dėtis prie sukilėlių, rįnkti gin
klus. Telefonu ir telegrafu į 
vi’shs aplinkinius; m i e s t elius 
pranešta apie padarytą per
versmą ir vietose savo žino
miems asmenims įsakyta gink
luotis, suimti policiją ir įtaria

mu nmvnv mus asmenis. Beveik visuose 
audinyčių apskrities miesteliuose sukilė- 

” ' ‘ ’ 1 ’ ” “ , šau-

“Draugas” Paskui 
“Naujienas”

Chicagos marijonų orga
nas paskelbė:

“Berlyno riaušėse žuvo 21 
komunistas. Daug sužeista, 
žuvo ir nekaltų žmonių. Ko
munistų vadąi dabar gali 
džiaugtis pralieję ir savo aklų 
pasekėjų ir kitų žmonių krau
ją.” ’ i

Labai “katalikiškai” pa
sakyta. Ne geriau, nę pras
čiau už “Naujienas.” Skir
tumas tik pasakymo gausų- 

;me: menševikų organas pri- 
tauškino keliais atvejais po 
kelias špaltas, o kunigai — 
tik viršuj paduotą.

Dar, beje, skirtumo yra ir 
tame, kad Grigaitis apmela
vo komunistus, būk jie už
puolė vargšę Berlyno polici
ją, o iš kunigų pasakymo iš
eina, kad komunistai užpuo
lė komunistus... Kunigų 
organas “pamiršta,” jog 
pirmą dieną gegužės Berly
ne pralieto darbininkų 
kraujo kaltininkais yra. so
cialdemokratai su miesto po-1 
licijos vadu Zoergiebelu 
priešakyje. Policija užpuo
lė demonstrantus, ji šaudė, 
ji žudė nekaltus darbinin- ba priversti darbininkus nu- 
kus. Tai pripažįsta kiekvie
nas sąžiningesnis žmogus. 
To negali suprasti tik toki 
darbininkų neprieteliai, kai 
Chicagos suminėti “socia
listų” ir kunigų redakto
riai.

privalome’■ susidomėti šiuo 
tarpu, kuomet nesenai Ber
lyne įsikūrę tarptautine 
priešfašistinė organizacija. 
Kadangi fašizmas patapo 
tarptautiniu pavojum dar
bininkam, tai pastarieji pri
valo, tarptautiniai prieš jį 
ir kovoti.

Bado Pagelba 
Sulaužys Streiką

Federuotoji1 Spauda 
neša sekančią žinią iš' Gas-. 
tonijos'(N. Č.): J ’■

“Loray aųdinyčios 1,000 
streikierių su bado pagelba 
bus priversti grįžti į darbą. 
Taip bent įsitikinusiai mano 
Manville-Jenckes i___
perdėtiriiai, kurių viltį pakar- fei nuginklavo policiją, 
tojo Gastonijos Prekybos Bu- fes’. kuP°?e vietose, dalis 

į' tas.
“Kad sulaužyti streikierių 

eiles, Gastonijos biznieriai 
pradėjo rinkti aukas. Bet nei 
vienas penas iš tų pinigų ne
bus duodamas unijos nariams, 
šelpimo viršininkai pareiškė. 
Nebus duodama nė tiem, ku
rie vienaip ar kitaip susirišę 
su pikietuotojais, arba tiem, 
kurie palaiko streikierių ūpą.”
Taip, jie gali bado pagel-

pra-

kad, nuvyktų prie kariuomenės 
ginklų , sandėlio, Mocaitis su
laikyti iš Šiaulių ateinantį 
traukinį, Zavackas su kitais 
išlaužęs A apksričio viršininko 
buto duris, atėmęs medžiokli
nį šautuvą, areštavęs policinin
ką, Nausėda vadovavęs tele
grafui ir telefonui. Jis klau
sęs Kauno, ar nuversta valdžia. 
Gavęs 1 atsakymą, kad viskas 
tvarkoje, sutvarkysiąs ir juos. 
Tada jis pasakęs: “žemaičiai 
ne taip kvaili—nepasiduos.”

Albrechtas siūlęs prieš pa
bėgsiant apiplėšti turtingesnius 
gyventojus, kad paskui būtų 
iš ko gyventi. .

Samoška vyrams pranešęs, 
kad greitai iš Vokietijos at
vyks jėgų. Serbentą iš ten 
atvesiąs daug ginkluotų vyrų. 
Taip jam esąs sakęs Mikuls
kis.

Stud. Baniui Jir P. Paulaųs- p. 
kui buvę pavesta paimti poli-' * 
ei jos būstinę. Jiems besiver
žiant į policijos būstinę, ten j * 
dežuravęs policininkas šovęs 
ir abiem sužeidęs dešines ran
kas. Baniui ligoninėj ran
ka buvo nupjauta, Pau
lauskas apsiraišiojęs su
žeistą ranką, dar vis dalyvavęs 
sukilime. Paskui pasprukęs 
Vokietijon ir iš ten pas Pleč
kaitį į Vilnių.

Taip bendrai, atrodo sukili
mo rengimas ir jo likvidavi- t 
mas. Jie kaltinami iš penkių 
punktų: kad priklausė slaptai 
organizacijai, kurios tikslas 
nuversti valdžią, kad padarė 
sukilimą, užėmė 'įstaigas, su
laikė traukinį, kad kurstė ki
tus asmenis dėtis prie savo or
ganizacijos, kad ginkluoti ėjo 
į Tauragę ir Naumiestį.

“DIDELE ŠVENTE”

Fašistberniij Gražiabylystė
. . Tur būt niekas nezauąija. 
aįpie gražiabylystę tiek 
daug, kiek mūs patriotai. 
Jie nusiduoda ėsą geriausiu 
p^avyzįdžiu to, kaip reikia 
būti mandagiu kalboj ir 
spaudoj. Bet praktikoje 
pasirodo vienais iš nešva
riausių.

silęnkti prie pat žemės ir 
grįžti atgal krauti kapita
listam milionus. Bet jie 
nieku būdu tų darbininkų 
.nepatenkins, o tik dar la
biau juos įtikins, kodėl rei
kia organizuotis ir kovoti 
ne tik prieš darbdavius fa
brike, ale ir prieš visą kapi7 
talistinę sistemą; • .'. ';

♦
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Taurages Pučistų Byla
“Lietuvos žinios” už balan

džio mėn. 23 d., š. m., rašo:
šiandien Šiauliuose kariuo

menės teismas radėjo nagrinė- 
Išder- ti Tauragės pučo dalyvių by- 

32išniekinęs programos ■ 
dalyvius, tūlas nešvariabur-į 
nis tauškia:

“Koncertą pradėjo žydų 
choras, sugargaliuodamas ko
munistų karunką.”
Taip, tai gera pamoka fa 

šistbernių pasekėjams, kaip 
reikia būti “mandagiais.”

Štai “Vienybėj” 
aprašymas LDSA.

kuopos koncerto, įvykusio 
nesenai 
gęs,

Baltimore].

“Tik” Tiek
Oficialiais pranešimais re

miantis, kovo menesį šių 
metų, Jungtinėse Valstijose' 
anglies kasyklose paguldė 
savo galvas (buvo ant vie
tos užmušti arba nuo , 
dų mirė) “tik” 178 aųg^: 
kasiai. Ši skaitline rokuo- 
jama nedidele, palyginus' su 
kai Jcuriąis kitais k mėnesiąfe ji 
“Nedidelė,” bmn|<kar|fem^; 
šiurkšti, ' 'subūrtaAti ^ T.ielo-^ 
Vieną mąstantį darbininką, i

H------- !
Priešfašistinis Darbas 
Neturi Būt Sustabdytas

a

j

lą. Kaltinamųjų suole;yra 59 
----. Ant. A 1 b r e c htas, 

j Ant. Bajorinas, Rožė Baldaus- 
kaitė, K., Bartkevičius, Jonas 
Bendikas, Richardas Blankas, 
Juozas Bružas, Petras Česnau
skas, Kazys Deknys, Ant. 
bilas, Stepas Eičas, Jonas 
rulis, J. Gerulis, Oskaras 
gugaitis, Dzidas Girskis, 
Gromibergas, Petras Gudjonis, 
Stepas Jagminas, Juozas Jo- 
kubauskas, Jurgis Jankus, Ot
to Jonušaitis, Kr. Juodikis, M. 
Jurkūnas, Edv. Juška, Ant. 
Kasiliauskas, V. Kinderis, Jo
nas Kavaliauskas, Jonas Kru- 
paitis (sūnus), Jonas Krupai- 
tisJ (tėvas), A. Lemkis, Aug. 
Linde, K: Macaitis, Kristupas 
Maslauskis, Kaz. Mikalauskas, 
Jonąs ^Mikulskis,įįKaroliš Naų- 

j įjoką^žJddzas Nąuš^a, Kfeys 
' Norvaiša^Judzas Okas, Vacas

Po dskočini as,.Jlirgis ■■ Pau 1 aus- 
ikas,^Pranas Paulauskas, Joųas, 
iRiihkeviČiiiš, ; Ravilas; Nikodi-J

Do- 
Ge- 
Ge- 
M.

Vakar dienos “Laisvėje” 
tilpo d. J. Weisso straipsnis 
apie ♦priešfašistinio ‘ darbo 
svarbą. Rašytojas nurodė, 
kad nors šiandien mes esa
me užimti rinkimu pagel- 
bos /Lietuvos baduoliams, 
tačiaus priešfašistinis dal
bas višur ir visuomet taip 
pat turi būti budriai palais 
komas. ■ į t,

Kaip nacidnalis, taip ir 
vietiniai prieš-fašištiniai 
komitetai privalo nenuleisti 
savo rankų, bet >veikti.' Juo 
labiau priėšfąšistinitb darbu

■ • Samoška, Stasys r^ąmoška, Jo
nas Savickas, ’^^y^kurdęlis, 
Ipolitas StaneyįęiujsU Antanas 
Šaltmeris, Vinčfe ŠirfiKus, Emi
lis švein^rtas, Ką;zyš -Tamkus, 
VI. Venikovas, Jobas Verbąus- 
kaš, Fridas Vismantas', Mikas 
Zavackas ir Prąnds’ židžiūnas. 
Iš jų 53 iki šiol buvo kalėjime 
ir 6 už užstatą iki teismo pa
leisti. Iškviesta'^ ‘ arti dviejų 
šimtų liudininkų. .

Teismui pirmininkaus, pulk. 
Budrevičius. Kaltinamuosius 
gins keli šiauliškiai advokatai. 
Byla užsitęs, kaip' spėjama, 
virš dviejų savaičių.

Tenka pažymėti,, kad šio pu
čo dalyvių dalis jau anksčiau 
buvo nuteista ir dabar sėdi ka
lėjime, kiti pabėgo Vokietijon, 
Latvijon ir Lenkijon,ir dar (į as 
kitas 'valstybės. ’• - Viefias ' tpkiį; į ’ 
Paulauskhš. nėšenar kariudh^ė- i

šaulių mėgino prisidėti prie 
sukilėlių.

j 10 vai. sukilėlių vienas va- 
; das Šaitanas su ginkluotais vy- 
Irais įsiveržė į Lietuvos banką 
ir išplėšė kasą, paėmė 200,000 
litų ir 2,900 dolerių. *

Apie 12 vai. mieste pasiro
dę sukilėlių įsakymai su jų ko
mendanto kapit. Majaus para
šu, kad klausytų, sukilėlių, 
draudžiamas nuo 8 vai. vaka
ro judėjimas. ‘ Nevykdą įsaky
mo bus baudžiami iki 5,000 li
tų arba 3 mėn. arešto.

Vakare nuo Klaipėdos trau
kiniu atvyko būrys kareivių ir 
po mažo susišaudymo, sukili
mas likviduotas. Sukilėliai, iš
girdę šūvius ir sužinoję, kad 
atvyko kariuomenė, metė gin
klus ir bėgo.

Sukilėlių dalis buvo tuoj su
laikyta, dalis kiek vėliau, o ki
ti pasįslėpė. Tvarka tą patį 
vakarą1 atstatyta. Visi , valdi
ninkai ir įstaigos ryt dieną vėl 
pormaliai pradėjo, darbą., . ;

Čia reikia pamihėti, kad vie- 
|nas iš svarbiausių sukilimo ren
gėjų, buv. seimo atstovas so
cialdemokratas Povilas Mikul
skis, nepavykus sukilimui, pa
sislėpė vienoje daržinėje ant 
šiaudų, bet užpultas policijos 
gynėsi, atsišaudydamas ginklu 
iki buvo nukautas.

Suimtieji sukilėliai tardant 
parodę. Pirmasis tai Tauragės 
miesto burmistras J. Bildušas 
sakęs, kad 1927 m. pradžioje 
Kaune jį sutikęs dr. Pajaujis 
(nubaustas už pirmąjį rengtą 
“pučą” Kaune) ir klausęs ar 
negalėtų Bildušas Tauragės 
apsk. surasti vyrų, jei reikėtų 
perversmui. Bildušas atsakęs, 
kad kaimiečiai į Kauną, reng
ti sukilimo neis.

Kapit. Majus prikalbinėjęs 
dabar rengti sukilimą, tik be 
žinios Socialdemokratų ir Val
stiečių Liaudininkų Centro 
Komitetų, nes ten sėdį netikę 
žmonės. ..

Studentas VI. Banys aiški
nęs, kad apie sukilimą sužino
jęs iš Bildušo. Sukilimas tą 
pat dieną esąs rengiamas viso
je Lietuvoje. Prisidedanti ka
riuomenė, autoritetingi asme
nys! fe

St. Paulausku Tauragės so
cialdemokratų ‘ ‘ ž i ę ž i r ba” 
draugijos pirmininkas pasako
ja,! fed fem fbuyę pavesta su
žinoti jėgąš. :šąulįų,' , fašistų. 
Sukilėlių būsią apie 900 gink
luotų vyrų. Vyriausi Sukilimo 
VadM esą Mikulskis1 jr Bildu
šas. i i

1. 3 ' ■*

Naktį antrą vąl. sukilėliai 
susirinkę įniške. Čia Mikuls
kis pasakęs kalbą. Suskirstęs 
vyrus- būriais, ir kiekvienam 
būriui paskyręs vadą, nurodęs 
būrio pareigas. Prie sukilimo 
prisidėsią trys , kariuomenės 
pulkai, taįp sakęs Mikulskis.

* A t s k į r i sukilėliai atlikę 
jiems pavestus darbus'. Bajo
rūnas nuginklavęs policininką, 
Baldauskas rūpinęsis ’ ginklais, 
K. Bartkus nuginklavęs polici
ninką, padėjęs Saltonui pa
leisti 'iš arešto namų adminis- 
tratyviair nubaustus, Benedik-

> patruliavęs, Deknys nu
ginklavęs šaulius, areštavęs po- 
lŪinlhkuš, : Kinge' - rūpinęsis-,

buvo 
Jis 

laikų

Nesenai Amerikon atvežti ir pirmiausiai budelis turėjo nu- 
teatruose rodomi judžiai Pu- kirsti rankas, paskui kojas ir 
gačiovo sukilimo, kurie užvar- tik tuomet jau kirsti' galvą. O 
dyti anglų kalboj “Gaisras Pa-, dabar jis pirmiausiai nukirto 
volgėj.” Kam teko matyti|galvą. Tuo pačiu laiku, kaip 
tuos judžius ir kas skaitė Pu-į Pugačiovui kirto galvą, visus 
gačiovo sukilimo istoriją, tas 
matė, kad ten vaizduojamas 
tik vienas incidentas, visos is
torijos neparodo. Todėl čia 
nors trumpai priminsime ir 
apie pabaigą.

To sukilimo galva 
Emeljanas Pugačiovas. 
daug baimės įvarė tų
Rusijos valdonams ir visai ba
jorijai. Pagaliaus, visgi suki
limas buvo nugalėtas ir žymes
nieji vadai nužudyti.

Apie Emeljano Pugačiovo 
žudymą A. T. Bolotovas savo 
užrašuose ve ką rašo. Oficie- 
ris Obuchovas, užvažiavęs 
polotoVą klausia:

—Andrei Timofejevič, 
tu dabar važiuoji ?

—Atgal į savo vietą.
—Bet kaipgi tu, brolau, iš

važiuoji apleisdamas tokią di
delę šventę, kuomet žmonės 
pėsti keliauja į tas iškilmes?

—K(okią šventę? • i
—Nejaugi 'tu nežinai, kad 

šiahdiėn žudys Pugačiovą ir 
ne vėliau, kaip už dviejų va
landų ?

—Labai gerai, brolau,—-at
sakė Bolotovas, išlipo iš savo 
vežimo, įsėdo į oficiero veži
mą ir leidosi linkui tų iškil
mių. 'K 

Kada juodu nuvažiavo, tai 
jau visa aikštė buvo kimšte 
prisikimšus žmonių. Bet ofi- 
cieris per minią slinko artyn 
“altoriaus,” jei taip galima iš
sireikšti. Aplink tą “altorių” 
buvo daug tuščios vietos pa
likta vien tik išrinktiems—ofi- 
cieriams ir bajorijai.

Bolotovas su oficierių pri
slinko visai arti “altoriaus.” 
Ant to “altoriaus
buvo įtaisyta ant augšto stul
po ratas ir augštas j iešmas, o 
aplinkui visas apstatytas kar
tuvėmis, kaip kryžiais. Atves
tieji kankiniai jau buvo prie 
“altoriaus
vėjo, kiti gulėjo, 
atvežė 
vežime 
matytų, 
siartino
jaus pagriebė jį ir užvilko ant 
pagrindų. Ten jai! stovėjo po
licmeisteris Archarovas. Sek
retorius atsistojo greta Puga
čiovo ir ‘ pradėjo skaityti mir
ties nuosprendį. Pugačiovas 
buvo apsivilkęs ilgais kaili
niais; "plaukai suvelti.

Pakol sekretorius skaitė 
mirties nusprendi, tai budeliai 
darbavosi apie kitus nuteistuo
sius, vilko ant jų galvų mai
šus įr nėrė ant kaklų kilpas.

Kaip tik sekretorius užbai
gė skaityti mirties bausmės 
nuosprendį, tuojaus Pugačiovą

ir vežiojamos 
ir kiti, kurie 
iškilmėse, ga- 

Apvažinėjus

pas

kur

kitus pakabino ant kartuvių. 
Pugačiovo galva tapo užsmeig- 
ta ant j iešmo ir augštai iškel
ta, o liemuo ir kitos kūno da
lys, kurias nukapojo, buvo iš
keltos ratu ant augšto stulpo.

Kuomet valdonai ir bajori
ja pilnai pasitenkino tomis iš
kilmėmis, tai Pugačiovo lie
muo, galva ir kitos kūno da
lys buvo sudėtos ant vežimų, 
augštai iškeltos 
po miestą, kad 
nedalyvavo tose 
lėtų pasigėrėti,
visą miestą, kūną sudegino ir 
pelenus vėju paleido.

Taip užsibaigė garsusis Pu
gačiovo sukilimas ir valdančio
ji klasė kėlė puotą—užbaigtu- 
ves to sukilimo. Nuo to suki
limo praslinko daug laiko ir 
tik 1917 metais Rusijos liaudis 
parodė valdančiajai klasei sa
vo galingą kumščią, nuo ku
rios ne tik caras su visa savo 
valdžia nusirito nuo sosto, bet 
ir jo galva nuo pečių nukrito. 
Tai buvo didžiausia proleta
riato šventė.

Švenčioniškis.

JUOKAI NE JUOKAI
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DAINUŠKA
(Aukoju seniems mūsų veikėjams, 

kuriems niekas neįtinka)

Nors progresyviais vadinas, 
Bet viskas jiems negerai, 
Dar vis tarpe mūsų trinas, 
Kaip čigono makarai.

Jiems tik savas pilvas rūpi,
viduryje Savų reikalų teziai,

Prie veikimo baisiai skūpi— 
Atsispyrę, kaip ožiai.

Netinka jiems mūs veikimas 
Todėl, kad jų nieks neklauso, 
Teisinimasis, peikimas 
Reiškias’ iš jų balso sauso: 

Vienas auginąs pilvuką, 
Antras rūpinas “auzelka,” 
Trečias tur automobiliuką, 
Ketvirt’s “runina biznelką.”

Penktam kliudo veikt šei
myna,

šeštas tur’ škaradną bobą, 
Septint’s laižos pamatęs blyną, 
Aštunt’s jau gerai pralobo.

Devintas pukši “pasenęs,” 
Dešimt’s pyksta ant Jokūbo, 
Vienuolikt’s prasigyvenęs, 
Dvyliktas ko tai pabūgo.

Kitas snaudžia išsitiesęs, 
Susmukęs, tarsi lepšė,
O veikimą... “Trauk jį bie- 

sas!
Veikiau, bet...kas gi išėjo?” 

Visą svietą jie tik keikia, 
Savo saiku vis saikuoja, 
Kas tik veikia, tą jie peikia, 

pagriebė, nuvilko nuo jo kai-1Neigia, bara, “kritikuoja.” 
linius ir kitus drabužius, par-j Laikraščiai jiems “negeri,” 
trenkė ant to “altoriaus” pa-i Redaktoriai nieko neišmano, 
grindų ir budelis kirviu nu
kirto galvą.

Kraujai pradėjo tikšti į vi
sas puse$. Valdininkas, kuris 
visą tvarką vedė,? sušuko:

-—O tu, kales vaike, ką da
bar padarei?! Greičiausiai 
kirsk rankas ir kojas!

Mat, pagal teismo nuspren
di, fed tos iškilmės isrodytų 
įdomesnėmis ir kad bajorija 
ii* didūnai gėriau pasitenkintų;

laiptų—vieni sto- 
Pugačiovą 

augštame, atdarame 
taip, kad * visi gerai 
Kaip tik vežimas pri- 

prie “altoriaus,” tuo-

Mūs darbuotė įkyri, 
Jie tik savo pilvą gano.

Bet. . .“progresyviais” vadi
nas,

Nors viskas jiems atbulai, 
Dar vis tarpe mūsų trinas, 
Zvimbia, tarsi mašalai.

Oi, draugučiai, tik nekrėskit 
Iš savęs juokų kvailų, 
Bendrą darbą dirbt pradėkit, 
Arba eikit po velnių!

Senas Vincas.



LIETUVIS GRABORIUS

16124F Folksong

M. ŽEMAITĖ
I6123F Cpmic Song

Tel., Greenpoint 5765
16122F

Lietuviška Akušerė
16121F Orchestra

16106h'

16107F

16108F

16111F

16112F

16113F

16114F

16115F

16116F

16117F

Naujausios Mados Žemiausia Kaina16118F Folksong

CASTON ROPSEVICH 16119F iOrchestra

Palangos Polka
Tarnaitės Polka

■■mhm

LIETUVIŠKA AUTOMO
BILIŲ MOKYKLA

nepataiko, tai šiuo kartu pasi
rašau pilnai. S. Večkys.

JONAS BUTĖNAS, Baritonas 
Su Orkestros Akompan.

Pamylėjau Vakar i
Išsigėriau Arielkytės
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader; Singing by A. šaukevičius 
Jaunikio Polka >
Žuvininkų Valcas—Mahanojaus Lietuviška Orkestrą,

Fr. Yotko, Leader

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Puiki Porelė—-Polka
Šešupės Bangos—Polka

LIETUVIŲ TAUTIŠKA ORKESTRĄ
Kalakutų Barškalai—Polka
Nekaltybė—Valcas

O kad
Pepita” man teko šj tą

Norintieji ge
riausio patar
navimo ir už 
žemą kainą nu
liūdimo valan
doje, iaukitee 
pas;

juos bausti sulyg augščiau' mi- rašyt mano vardą pilnai, bet 
nėtos patarlės.

Kadangi želionis bando pa

75 centai, $1.50 ir $3.00, 
10 centu extra už persiuntimą. 
Klauskite pas aptiekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

Doksmis Ointment Co. 
518 MAIN 6T. BOX 352 
HARTFORD, CONN. U.S.A.

praktikavosi di- j 
miestuose Euro-'

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ
162 BROADWAY

SO. BOSTON, MASS.
Rezidencija:

8 IS W. 3rd Street
So. Boston, Mass.

Tel., So. Boston 0804 W.

ANTANAS VANAGAITIS 
su Piano Akomp. M. Yuozavitas 

Trys Jaunikiai 
Mudu Du Broliukai—Antanas Vanagaitis ir K. B.

Kraučiunas
JONAS BUTĖNAS, Baritonas 

Su Orkestros Akompan.
Močiute širdele
Ispane (La Spagnola)
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader
Kalvarijos Polka
Raudona Kepuraitė Mazurka

ANTANAS VANAGAITIS 
su Piano Akojnpan. M. Yuozavitas 

Nepažintum Tos Vietos Comic Song
Du Bėga

Dukružėle
Kad Aš Našlaitėlė
A. VANAGAITIS, K. B. KRAUČIUNAS ir 

Su Piano Akompan.
Netur Piečio
Gieda Gaideliai
MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 

Fr. Yotko, Leader
Tėvuko Polka Orchestra with
Kūmos Polka (Singing by A. šaukevičius incidentai

• ' • singing

šeštadien., Gegužes 11,1929

mWRENCE, mass:

Nesi

turi

>oo

teko laimė būti byčiuose' tik

*

V

10 minučių.

' kimas tą vakarą.
' vakaro pirmininkui,

ko- 
operetę 

Jos autoriai želio-

20 minučių, bet kalbėjau tik 
Publika 

Tik 
kad

Girdi, didelę ir neatitaisomą du kartu. Veik visą savo liuo- 
klaidą padarė to vakaro pir- są nuo darbo laiką ir šventa- 
mininkas S* V., uždarydamas dienius pavasarį, vasarą ir ru- 
šokius apatinėj svetainėj per- denį sunaudojau tūlos organi- 
anksti. Šokius uždarė, orkes- zacijos labui ir be jokio atly- 
trą pašaukė į svetainę ne S. ginimo. Ir tą 
V., bet komisijos prašomas ki
tas asmuo, S. V. visai to neži
nant.

Pauliukaitis gieda, būk aš 
pridariau daug nesmagumo ak
torių kambaryj ir publikoj jo 
belaukiant. Aktorių kamba- v I

, ryj del Pauliukaičio išėjimo Į gero negali surengt, ir būk jei
r ji • u- ir- SV1rU1 pasiro?yt’ jautėsi kaip ant žarijų visi, j kas mano pastangomis būtų 
, jie griebias^ nieku nepamatuo- ųam rūpej0 choro pasise-1 surengta nors ir prasčiausio, 

Man, kaipo tai be atodairos tokį parengi- 
supranta- mą girčiau. (Juk aš ir “Pe

rna, teko susikrimst daugiau- pitą” pagyriau.) Tam Pau- 
siai, nes man pirmutiniam rei-! linkaitis neturi jokio preceden- 
kėjo išeit ant pagrindų prieš to—pliauškia iš pilvo, 
įpykusią publiką, svilint savo su 
akis žmonių piktais žvilgsniais bendro turėt, tai tik todėl, kad 
ir bandyt atitaisyt jų ūpą. Ak- J choristai veik verstinai to rei- 
torių kambaryj gavome pranė- ” 

išimų, kad tūli žmonės reika- 
pinigus už įžangą 
Kokius plūdimus už

• Del Želionio ir Pauliukaičio 
Pliauškimo

“Laisvės” num. 99 pasirodė 
dar viena polemika del tos 
mano “nemielaširdingos

I respondencijos apie
j “Pepitą.

nis ir Pauliukaitis pasirodo vi
sai netekę lygsvaros. Netu
rėdami rimtų argumentų, o 

! visgi norėdami už ką tai ma-
! n

aristokratišką” 
darbą vis dar tęsiu. Mano 
oponentai lengvai gali tą suži
not. Šį nepamatuotą priekai
štą Pauliukaitis papildo kitu, 
taipgi nepamatuotu, priekaiš
tu, būk aš manau, kad žiemos 
laiku be manęs nieks nieko

Puslapis Trečias

tų priekaištų ir net kolionių.
I Tą mano korespondenciją jie 
j vadina “labai neteisinga,” “ne- 
1 teisingais plepalais” ir “šmeiž

tu,” bet nei žodeliu tos netei-
I sybės nei šmeižto neįrodo— 
i plepa iš pilvo.

Rodos, persai turi patarlę: 
“Didžiausią kvailį skaudžiau-i

i šiai nubausi tylėjimu.” Jei: 
želionis negrumotų griovimu I]’““j” n“į 
dviej'fi chorų, tai man nore- gra£jnt 
tusi pasielgt su juo ir Pauliu-'

W0RCESTER1ECIU DOBEI
Paltanavičiui iš Worcesterio dingus, parduodu Columbia 
kompanijos Gramafonus ir rekordus. Rekordai partrauk
ti iš Lietuvos ir įdainuoti Amerikoj šių artistų : Aido Cho
ro, J. Babravičiaus, M. Petrausko, L. Sipavičiūtės, K. Jo- 
zevskaitės, J. Butėno, K. Menkeliūniūtės, A. Vanagaičio, 
J. Kudirkos ir kitų. Pas mane bile ką pirkdami gausite 
gerą tavorą, tinkamą patarnavimą ir sutaupysite pinigų.

.10 Colių Rekordai 75c

M. STRUMSKIS, Soprano 
Su Orkestros Akompan.

kalavo. Tą ir pats Pauliukai
tis patvirtina. Reiškia, jis vie
nu savo sakiniu muša kitą sa
vo sakinį. Tai bent išmintis! 

kulisų aš vartojau (su Pauliu- Tik po mišiauno įtaka galima 
» “argumentuot.”

želionis pliauškia, būk Law- 
dar tebegyvuoja tik

kaiejfc sulyg tos patarlės. Bet ^aičiu ta vakara visai nebu- taip 
kadarlgi jis pasivelija sau per-1 
daug teisės grūmoti, o neabe
jotina, kad jis tą savo grūmo
jimą rengėsi išpildyt, jei “Lai
svė” nebūtų jų “išminties” tal
pinus, tai nenoromis prisieina 
duot jiems to, ko jie jieško.

Pirm negu atsakinėsiu į jų 
i “argumentus,” aš ] 

juos prie sienos. , Klausykit, 
Želioni ir Paudiukaiti: Jei jūs 
faktais įrodysit neteisybes ir;^ 

.JiWiftIus kalbamoj korespon-; 
denerjoj, prie kurios jūs kabi
nėjatės, tai aš paskiriu sau ve 
kokią bausmę: paaukosiu į ;iinutu po septynių (lošimo; įžiūrėt tos priežasties. O ta 
kUri«in°rS' konV’n,stini. fondą pradžia buvo garsinta nuo še-1 priežastimi yra suvaržymas at- 
(ne lolionėmis be? fSffl|^> iŠ5i?.S. i svetainę padariau. eivybės. Mirusių, pasenusių 

. . , , . . ... . . _ !si pareiskima (žodis :neteisybę bei šmeižtą toj ma-. 4 k
no korespondencijoj. Tam 
spręsti siūlau sudaryt komisi
ją iš 7 asmenų: 3 nuo Law- 
rence’o Liaudies Choro, 3 nuo 
Lawrence’o A. L. D. L. D. kuo
pos ir 1 nuo Ilaverhillio Lais
vės Choro (neįsivėlusį šiose 
polemikose). Jei esate vyrai, 
tai praneškit šių organizacijų 
sekretoriams, kad jų oficialiai 
susirinkimai išrinktų po siūlo-' 
mą skaičių žmonių.

PAuli ukaitis skundžiasi svie
tui, būk aš jį apšmeižiau, pa
sakydamas savo koresponden
cijoj, jog choro vaidinimas bu
vo dviem valandom suvėlintas 
del to, kad chorvedis turėjo 
eit ir išėjo atlikt savo darbą 
bažnyčioj tuo laiku, kada ope
retė turėjo prasidėt. Ir Pau
liukaitis prie 'to prisipažįsta. 
Tai kur gi ta neteisybė bei 
šmeižtas? Dargi tas faktas 
mano korespondencijoj buvo 
pažymėtas ne piktoj, bet labai 
švelnioj formoj, kad jis “turi 
eit irMŠeina pagrajyt bažny
čioj.”-* Jis daro išvadą, būk 
aš jam pavydžiu dviejų dar
bų ir būk aš jį kaltinu už iš
ėjimą atlikt savo darbo baž
nyčioj. Pavydas yra išlaužtas 
iš paties Pauliukaičio piršto. 
O jei jis suprastų, ką reiškia 
žodžiai “turi eit ir išeina,” tai 
jis visai nepliaukštų, būk aš 
jį kaltinau už išėjimą, 
stebiu, kad Amerikoj augęs 
Pauliukaitis nesuprato 
eit,” bet labai žioplai atrodo, 
kad želionis nesuprato savo 

Lgimtinės kalbos paprasčiausių 
^kasdieninių žodžių. Pauliu- 

£®Biui švelniai kaltę prime-į 
čtftu ne už išėjimą, bet už ne- mas programą, kalbėjau virš 
pranešimą apie tai chorui iš- 20 minučių ir būk publika at- 
anksto, kad jis būtų galėjęs sisakė mano kalbos klausyt.
:‘ ‘ ‘ užpildyt Visiems formalumams buvau

kitu, kad prisirengęs užimt ne daugiau
Dabar 

apie tai aPi? 
išeinant klausėsi labai atydžiai. 

choristai ■ vienas žmogus išsišoko,
neturėjo laiko rūpintis nieku’greičiau pradėtume lošt. Ma- 

^aip tik rengrmusi, gri-jniau» kad tai buvo rimto žmo- 
musi. Juk Pauliukaitis'gaus rimta pastaba, todėl sa-

, vau susitikęs), Pauliukaitis; 
. net per du mėnesiu rengtai rence 
savo polemikai neįstengė nei Liaudies Choras ir Parko B-vė, I 

, vieną mano plūdimosi žodį su-, visos kitos mūsų organiza-! 
rast. Nenuostabu, jei kartais! cijos jau mirusios. Ir už tai 
žmogui susinervavus ant grei-i kaltina tokius žmones, kaip 

'tujų ištrūksta iš lūpų šiurkštus i aš. Ot, kiek tam žmogui rū- 
žodis, bet stebėtis reikia, kad j pi teisybę sužinot. Jis gyvas 

zi1?r.e?1iS-\U Pauliukaitis net per du mene-1 palaidoja A. L. D. L. D. kilo
siu rengtoj polemikoj nesuge-ipą, moterų kuopą ir prie jos 
bėjo pasirodyt kultūringu : gyvuojančią vaikų draugijėlę, 
žmogumi, neapsiėjo be asilo j Tiesa, mūsų organizacijos (ne 

i vien čia) dabar yra mažesnės, 
Nesmagumą publikai No. 1 negu kadaise. Bet želionis net 

: padariau štai kokį: apie metų po karo nepajėgė
minutų po septynių (lošimo; įžiūrėt tos priežasties. O ta

[eivybės. Mirusių, pasenusių 
žodin) : aptingusių žmonių vietas už-

Ineatvažiuoja, o amerikonišką 
lietuvių jaunimą prie lietuvių 

Į organizacijų piigydyt veik ne
galima. Ne čiagimiams prie 
ateivių, bet ateiviams prie čia- 

i girnių prisieina taikytis. Ta-

“Apgailestaujame, kad turime Įpildyt jaunų spėkų iš Lietuvos 
laikyt jus taip ilgai belau
kiant. Programos pradėt dar

[negalime, nes chorvedis yra iš
ėjęs svarbiu reikalu, o be jo Į 
nėra kam vadovaut muzikai.;
Tikimės, kad jis sugrįš 15 min.ig^ių prisieina taikytis. Ta- 

iiki 8.” Nesmagumą “publi-lčiaus ateiviai ir prie čiagimioi 
’ kai” No. 2 padariau išėjęs j jaunimo jau netinka. Ot, tas 
J atidaryt programą. štai jissilpnina mūsų organizacijas.Į 

j (žodis žodin): “Draugės ir ši trumputė lekcija želioniui 
'draugai, atsistoju prieš jūsųigab būti labai naudinga. O 
(akis šią minutę pakirstomis irjkas link Parko Bendrovės, tai
kojomis ir rankomis del šio su-i Dhonis neturi teisės gėrėtis 
vėlinimo. Man norėtųsi )pa-(Jos gyvavimu, jei jis dar įsten-’ 
reikalaut, kad chorvedis pats(^a M nors atsimint iš savo 

[praeities ryšyj su Parko Bend
rove. Man nesmagu jam ta
tai primint, bet jis pats savo 
Ikabinėjimusi mane prie to 
verčia.

Atsakinėju į jų priekaištus 
pilnai todėl, kad daugelis vie
tinių gerų žmonių to reikalau
ja, idant daugiau su tais žmo
nėmis spaudoj reikalų turėt 
nereikėtų arba galima būtų

atsistotų ir pasiaiškintų jums 
del to.”

Pauliukaitis kaltina mane 
už neparašymą toj korespon
dencijoj apie tai, kad aš po 
atidarymo programos nuėjęs 
už kulisų piktai perplėšiau ir 
numečiau tas popiereles, ant 
kurių turėjau susižymėjęs ak
torių surašą ir operetės turinį. 
Jo galva, mat, mano, kad tas 
lietė publiką arba kad tas yra 
svarbu laikraščio skaityto
jams. Sulyg Pauliukaičio lo
gikos, tai aš turėčiau kaltint 
jį už tai, kad jis savo polemi
koj neparašė apie tai, kiek 
uncijų šventinto vandens jis 
užliejo sau ant kaktos tą va
karą bažnyčioj, kiek poterių 
sukalbėjo, kiek kartų ir kaip 
skaudžiai sau į krūtinę uždro
žė. Tos popierėlės po atida
rymo programos man buvo ne
reikalingos, tai jas ir nume
čiau. O jei Pauliukaičiui jų 
reikėjo, tai turėjo man apie 
tai išanksto pasakyt.

Jis sako, būk aš, atidaryda-

Baigęs Philadelphijos muVjkoy kon
servą toriją,' duoda lekcijas ant smui- 
koa. Norintieji, kad jūsų raikai bū
tų gerais smuikininkais, kreipkitės | 
mane, o gausite tikrai profesionalę 
pagelbą.' Kreipkitės šiuo adresu:

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

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

16120F

372-376

tinkamai prisirengti 
tą laukimo laiką kuo 
žmonių nesupykinus, 
gi jis sakosi pasakęs 
vakaro komisijai tik 
bažnyčion, kada visi

kiti
me.____
negalėjo nežinot savo -darbo |vo kalbą tuo jaus ir nutrau- 
valandų, ypatingai gavėnios kiau. Vėliaus tūli žmonės mar 
pėtnyėių vakarais, bent pora net išmetinėjimų darė, kad ne- 
trejeta dienų išanksto. Jis baigiau operetės turinio, nes 
piktinasi, kam aš parašiau, I kuomet didelė veiksmo dalis 
kl^jis išėjo bažnyčion, o dar[ išpildoma dainomis, o dainų 

Nejaugi Pauliukaitis! žodžių suprast tankiai negali- J • • • J • 1lenkų.
norėjo, kad aš būčiau parašęs, 
jog jis išėjo saliūnan? Tik 
apgailestaut reikia, kad jis ne
supranta nei to, kad šio fakto 
pažymėjimas išėję jo paties 
garbės naudai. Jei tas nebū-

ma, tai ir turinys vietomis bū
na nepilnai suprantamas. Tų 
pastabą, sako, padarė koks tai 
pusgirtis žmogus—tai Pauliu- 
kaičio “publika.”

Primetama man aristokra- 
tuUįuvę pasakyta, tai dauge- tiškas laiko leidimas byčiuose 

/H^Pmonių būtų turėję pamato Jei mano laiko atskaita kam 
manyt, kad jis kur nors pagi-lnors reikalinga, tai turiu pa- 
riojosi, ar ne? Tai ko gi jūs sakyt, kad pereitą vasarą man 
norite nuo to pasakymo? •

■

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Nugaros skaudejima, Šalti, Ranku, 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus 
( tik no zonas ). 1
Tūkstančiai žmonių yra išsigydo o 
milijonai dar nežino apie tai.
Deksnio Galingu Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria si> 
lig naudos gydymo.
Kaina 
ir

REKORDŲ SURAŠĄS NETILPĘS ABELNAME 
KATALIOGE

(Complete List of Columbia Lithuanian Records issued 
since the General Catalogue)
JONAS BUTĖNAS, Baritonas

Fordukas, Part 1
Fordukas, Part 2, Jonas Butėnas, Baritonas ir

Mariona Strumskis
UFA CHORAS, Brooklyn, N. Y.

Vadovauja ir akompan. Vladas Žukas 
Dzimdzi-Drimdzi (Muzika Vanagaičio) 
Nesivalkiok Tu Nakčia

Operos Artiste, LIUDA SIPAVIČIŪTĖ 
Contralto, su Orkestros Akompan.

Bėda, Kad Giltinė Neėda
Vasaros Naktys

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ 
Fr. Yotko, Leader—Singing by A. Šaukevičius 

Vilniaus Polka
Petronėlės Polka

MAHANOJAUS LIETUVIŠKA MAINIERIŲ ORKESTRĄ
Fr. Yotko, Leader

Magdės Polka
Medžiotoji} Valcas

A. J. KATKAUSKAS
Millbury Street, Worcester, Mass.

Tel., Cedar 7206

dTAUNUOLIAI AUGA SVEIKI IR
_ STIPRŪS VALGYDAMI

VARPO

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

stebuklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis dolerių 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių suge
dimo? Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesnė būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas. Taigi, jeigu jauties esąs 
apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligų: 
vidurių užkietėiimo, skilvio nemali- 

jmo, nenoro valgyt, strėnų ir pečių 
i skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth- 
ima), peršalimo, skaudėjimo po krū
mine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaist
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

Jeigu kenti nervų suirimą, galvos 
skausmus, ūžimą ausyse, nuomarą, 
širdies ligą, tai atsiųsk 85c, o gau
si mūsų gausius vaistus, taip vadiria- 

i mus “Nervų Preparatas.” Nervų li
ga yra labai blogas dalykas, bet mū
sų Nervų Preparatas užbėga tai li
gai kelią ir suteikia žmogui ramumą.

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

! miestuose.
M. ZUKAITIS >

i 25 Gillet Road, Spencerport, N. Y.

Baigus mokslą ir praktikavusi i 
prie Dorpato’ universiteto. Vė
liau per kelioliką metų savo 
profesijoje 
džiuosiuose 
poje.

Reikale patarnavimo 
kreipkitės:

A. Gorbalevska
184 GRAND STREET

Arti Redford Ave.
Brooklyn, N. Y.

Serganti Vyrai ir Moterys 
Gydoma Staigios ir Chroniškos 

Ligos
Odos, Kraujo ir Nervų Ligos, Ka
taras ir Chroniški Skauduliai, 
A beinąs Nusilpimas, Nervų Išsisė
mimas, Galvos Kvaitulys, Galvos 
Skaudėjimai, Peraugusios Liaukos, 
Plaučių ir Kvėpavimo Dūdų Ligos, 
Pilvo ir Mšlažamės Ligos, Nervų 
Apmirimas, Strėnų Skaudėjimas, 
ir Neuralgija. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo sėkmingai pagy
doma. Aš galiu jums pagelbėti. 
Jūs matote mane ypatiškai kiek
vieną kart atsilankę. Užlaikoma 
sekretai.
(KAINOS YRA PRIEINAMOS) 

X-SPINDULIAI, KRAUJO IŠTY
RIMAI IR ŠLAPUMO IŠEGZA- 

MINAVIMAS.
UŽDYKA PATARIMAI—IŠTYRI

MAI.

DR. ZINS
Specialistas nuo 25 Metų Atgal 

110 East 16di Street, N. Y 
Tarpe 4th Avė. ir Irving PI.

Valandos: 9 iš ryto iki 8 vakare. 
Nedėliomis: 9 iki 4 po pietų.

Mes išmokiname taisyti ir valdyti 
automobiliais į trumpiausj laiką. 
Mes gvarantuojam laisnius ir dip
lomus. Pilnas mokslo kursas $25. 
Taipgi duodame važinėjimo lekci
jas už $10. Pamokos dienomis fr 
vakarais. Informacijos dykai. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. vaka
ro. Nedėhlien>ais nuo 11 iki 2 
vai. dieną. Lietuvis mokytojas L. 
Tiknus
NEW YORK AUTO SCHOO1 
228—2nd Ave., cor. 14tn St., N. Y.

FORNICIAI
PARDUODAM ANT IŠMOKĖJIMŲ
PO $1.00 arba $2.00 Į SAVAITĘ

Iš priežasties daugumo stako parduoda 
me negirdėtai žema kaina ir veltui pri 
statome į namus visoje New Yorko ir 

Brooklyno apielinkėie.
Turime didelį štomiimį, kuriame laiko 

| me daugybę puikių rakandų del pasirin 
t kimo. Užeikite ir persitikrinkite.

tz

Varpas Bakery, 54 Maujer St, Brooklyn, N. Y
A. M. Balchunas, Savininkas. Tel. Stagg 6533

Dabar gaunami is fabrikų šie daiktai: Living Room 
Suite, Bed Room Suite, Dining Room Suite, Kitchen Suite, 

Pečiai, Ice Box, Karpetai ir tt.

MACYS BROS. FURNITURE CO.
198-200 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

Tarpe Bedford ir Driggs Avenues
Telephone, Greenpoint 2372

Krautuvė atdara nuo 8 v., ryte iki 8 v. vakare
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PAAIšKINklTE
Gerbiami pastabų ir kritikų 

rašėjai, malonėsite man paaiš
kinti nekuriuos dalykus, kad 
būtų tikrai aiškūs ir pamoki
nanti. Imu apysaką “Gyveni
mo Bangos.” Tai yra gana 
naikus gyvenimo vaizdelis, sn

opintas skausmo, gailesčio ir 
džiaugsmo ašaromis, ko aš už
miršti negalėsiu.

Na, ir ateina senas drg. Se
nas Vincas su savo pastabomis 
ir kritika, ir nuolatos sakyda
mas: tik tu, drauguti, nepyk, 
nepyk. Na, ir pradeda pasa
koti, kad toji apysaka pradėta 
raudona gija pinti, bet tolyn 
eina ružavyn, ant galo, ir paba
lo.

Mano supratimu, jokio rau
donumo joj nebuvo ir pabalti 
negalėjo. Malinauskas, papras
tas ūkininko bernas, jeigu jis

be bažnytinių formalumų gyve
no, tai dar nereiškia raudonu
mą, o kad unijos lokalą nepar
davė už $100 ir keletą cigaretų, 
taipgi nereiškia raudonumą; 
tai gal tik taip sau teisingas 
žmogus.

“Gija” visai išbalo, kada Ma
linauskai apsigyveno Jensonų 
namuose. Oi, tu dievuli augš- 
čiausias, kaip tai mainieris, ir 
dar buvęs kalėjime, galėjo ap
sigyventi bagočių namuose!

Dar kitą “melagystę” priro- 
dė, kad taip greitai negalima 
išimti iš kalėjimo be formalu
mų. O mes, darbininkai, .esame 
įsitikinę, kad turtuolis gali vis
ką greitai padaryti.

Dar pasakyta, kad darbinin
ko kraujas, užaugintas turtuo
lių klasėj, pamoja ranka ant 
savo tėvų, jeigu jie bus biedni. 
Na, ir suprask tu, nemokytas 
ir biednas žmogau, kada verk
ti ir kada juoktis.

Na, Vinculi brangus, paaiš
kink man, ar ištikrųjų taip yra, 
ai’ turtingų tėvų vaikai nekovo
ja už darbininkus? ar darbinin
kai kovoja bž geresnį būvį, ar 
už dar prastesnį, negu kad da

bar turi? Ar jūs manot, kad 
skaitytojai geriau apsišvies iš 
tokių pastabų?

Dabar K. S. Lietuvaitė turi 
paaiškinti, ar ištikrųjų gamta 
neturi nieko bendro su ligomis 
ir epidemijomis, ypač influen
za? O kaip su tomis vištomis, 
gal mažiau bereikia čirškinti? 
Gal ponai atsisakė valgyti viš
tieną, kad jos kraujas taip pat 
yra raudonas, kaip ir žmogaus? 
O gal ir todėl, kad vištos ne
sveikos, kad dirbtinose elektri- 

I nėse peryklose perintos? Ar iš
tikrųjų žmonės yra kalti palai
kyme šios supuvusios tvarkos? 
Vienas savotiškas kandidatas į 
Komunistų Partiją pasakė, kad 
gamta išmokins žmones nuvers
ti kapitalistų tvarką; todėl ne
są mums ko strošytis. Ar tai 
galėtų būti tiesą?

' I! , >’ i i' j : Z.| S.

PLYMOUTH, PA.
Nelaimė Krutuliams

Balandžio 20 d. Krutulių 
vaikas Juozas, 10 mėtų am
žiaus, kaip ir visada, su savo 
draugu išvažiavo dviračiu pa-
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(Tąsa)
Kajatonas, papusryčiavęs, vaikščiojo I 

kieme, rūkydamas papirosą ir lauke atva
žiuojančio “Šaldfo” iš Varputėnų, kuris 
vakar vakare prisižadėjo jį nuvežti į Kur
šėnų stotį. Vis garsiau ir garsiau girdėjo
si pušyne ratų tarškėjimas ir arklio 
prunkštimas, o tas viskas liudijo, jog at
važiuoja Kajatono laukiamasis vyras. O t 
šitai pažįstamas juodbėris arklys ir šven
tadienis vežimas išlindo iš pušyno, kuris 
pasisuko į siauresnį kelią, o šio kelio galas 
baigėsi Kajatono kieme.

Šunės suskato loti ant įvažiuojančio 
kieman svečio. Svečias pasisveikino, pa
juokavo kieme su Kajatonu, kuris, duoda
mas, pribuvusiam papirosą, pakvietė:

“Mielas mano kaimyne, taip ir taip, 
laiko dar yra, tai eiva į grįčią išsigerti-po 
vieną-kitą stiklelį degtinės.”

“Ot, ot, latras latrą pažino, štai tuoj 
ir prie butelkos pavadino. Tu, Kajatonai, 
esi vyras už tai, vyras!... ”

“Aš,” tęsė svečias toliau, “niekuomet 
nesispyriau prieš degtinės stiklelį, kad, ot, 
sakyčiau, negėriau, negeriu ir negersiu. 
To pas mane nebuvo ir, veikiausiai, nebus, 
nes aš esu vyras... Sveikas!... ”

“Dar po antrą,” pildamas degtinę į 
stikliukus, ragino Kajatonas.

„Sveikas!... ”
Svečias, išgėręs porą stiklelių degti

nės, pasimarkstė, apsidairė aplinkui ir pa
klausė :

“Taip ir taip, mano gerasis kaimyne; 
ot, būk ne buvęs, viena arielka aš nepasi
tenkinsiu, reikalinga sūrio šmotas ar kil- 
baso galas. O, beje, kur tavo senę biesas 
išjojo, kad josios čion nesimato?”

“Ji triūsiasi daržuose ar kur kitur,” 
atsakė Kajatonas.

Svečias jieškojo puoduose' užkandžio, 
bet jo nesuradęs, tarė:

“Juk aš ir pats žinau, kur rūkyti kum
piai kabo...” Pašvilpavęs:

“Viens, du trys, marš prie kumpių rū
kytų ... Marš, marš, marš!... cha, cha, 
cha!... ”

Kajus (namiškiai Kajatoną taip vadi
no) žengė žingsnį į priekį, žengė atgal, me
tėsi į šoną, o vėliau sustojo valandėlę užsi- 
mąstyme. Pagaliau jis, paėmęs savo vali
zą, išnešė jį ir įmetė į ratus. Juodbėris 
buvo bepradedąs baidytis to juodo valizo, 
bet vėliau, kojomis patrypęs, pašnarpštęs 
ir ausimis pakarpęs, apsiramino.

“O kur tavo, Kajau, svečias?” klausė 
jo motina priemenyje.

“O, mamyte... Ana, o, žiūrėk, tam- 
stute, ant lubų jis prie kumpių...” Sve
čias grįšta kopėčiomis nuo- lubų įsikandęs 
kumpio šmotą į dantis. Baigiant jam lipti 
kopėčiomis žemyn, nusprūdo jo kojos ir jis 
nudribo ant aslos. Vištos, išsigandusios 
nukritusio nuo kopėčių, pasiskirstė po 
priemenį, o tamsiai rausvomis plunksno
mis pasipuošęs gaidys, kuris buvo labai 
unaravas ir mėgdavo peštis su kitais gei
džiais už savo “mergas”, pasigavo jis kum
pio .šmotą, išpuolusį svečiui iš dantų ir nu
sinešė šį pas vištas, j

Kajus su savo motina stovėjo priemenio

ftarpduryj ir juokėsi, o svečias, nusidulki- 
'nęs drabužius, prabilo:

“Oi latrui nepavyko kumpiauti, mamyte,, 
nepavyko... Taip ir taip, tik tamsta, se
niuke, meldžiu neužpykti ant manęs už tą 
kumpio šmotą...”

Sėdi vežime jaunas, augšto ūgio, juod
bruvas, juodais, nedideliais ūsais, vyras, 
kuriam nepavyko su kumpiu, krečia juo
kus, o Kajus, atsisveikindamas su savo mo
tina, geležine lazdele kieme badė akmenė
lį ir vis kaž ką mąstė. Juodbėris, laukda
mas paliepimo iš to, kuris skūrinėmis va
delėmis jį prilaikė tvarkoje, demonstravo 
vežimą, tai į priekį, tai atgal ir kojomis 
tankiai trypė. : ! :

Kajus, atsisveikinęs su motina, paklausė 
savo palydovo:

“O, beje, turiu tamstos paklausti, ar 
esi pažintyj su Varputėnų vargonininku?” 

Palydovas nusišypsojo ir atsakė:
“Taįp ir taip tamsta. Sykį ašf jį susi-i 

tikau medžioklėje ir ką tik mudu nesusi- 
pešėme už nušautą zuikį.”

‘‘■Gerai, sustosim pas jį, nes aš turiu 
jam ką nors tokio pasakyti,” kalbėjo Ka
jus. Ratų klegėjimo garsai, atsiliepę grį- 
čioj per atidarytus jos langus, pareiškė 
Kajaus senai motinai, jog jos mylimas sū
nus ir vėl išvyko į Rygą, kurios jinai labai 
nekentė... šuva sėdėdamas ir žiūrėda
mas į tą pusę, kurion Kajus nuvažiavo, lė
tai pakaukdamas lojo. Motina, palydėjus 
savo sūnų į kelionę, stovėjo užsikvempusi 
ant darželio vartų, glostė ji jurginų rau
donus žiedus ir kaž ką giliai mąstė. Nu
siskynusi ji vieną jurgino rausvą žiedą 
ir lėtais žingsniais prisiartinus prie suole
lio, kuris stovėjo netoli klėt'ės didžiųjų 
durų, atsisėdo.

Apsidairiusi jinai aplinkui, prabilo:
“E, sakau, ir gadynė dabar atėjo. 

Mes gi, sakau, užaugome ir pasenome Lie
tuvoje, visiškai nesvajodami apie kitų 
kraštų miestus ir jų gyvenimą, o mūsų 
vaikai,—pablūdo... Augini, augini vai
kus, bet, ot, štai, jie prakuto (paūgėjo) 
kiek tiek ir jau, žiūrėk, važiuoja į griešną 
Ameriką, o jei kuris neišgali ten nuva
žiuoti, tai traukia į Vokietiją arba* Ry
gon... Miestuose jauni žmonės begyven
dami— ištvirksta... Jiems jau neberūpi 
nei bažnyčia nei pasninkų užlaikymas ■ ir 
dar daugiau jie nedorumų papildo.”

Trumpa pauza, tai tos senos moteris-1 
kės gyvenimo valandėlė tylėjime. Ruda 
višta kieme vedžiojos! pulką jaunučių viš
čiukų, saugodama juos nuo varnų ir šar
kų, kurios mėgdavo gaudyti mažus viščiu
kus. Šarka, bajoriškai pasipuošusi, kaip 
išdidi panelė, vikriai ji tanciavojo ant šul
nio svirties stiebo ir koketiškai krykštavo, 
nujausdama turėti gardžius pietus.

Senė, žiūrėdama į mažo vasarinio vė
jelio supamus’darže aguonų žiedus, nuo 
kurių bitės rinko, saldų medų,š pridėjo:

“Tik tu pažiūrėk, mano sūnus, Kajus, 
loskos dievo prašau, jis jau nebenori kuni
gui į ranką bučiuoti ir mėgsta pasijuokti 
iš kunigų švento stono... Palaidūnai, pa
laidūnai...” ’į

(Tąsa bus)

sivažinėti. Bet štai neatsargiai 
važiavo automobilistas, leisda
mas savo mašiną 40 mylių į 
valandą, Charry gatve. Tuom 
tarpu Juozas iš Church gat
vės išvažiavo į Charry gatvę. 
Automobilistas vieton sulaiky
ti mašiną, dar smarkiau ją pa
leido ir visu smarkumu trenkė 
į dviratį. Vaiką išmetė kelias 
pėdas augštyn ir numetė ant 
šaligatvio. Vaikas krisdamas 
susiskaldę galvą. Automobi
listas atsimušė i į stulpą taip 
smarkiai, kad net stulpą iš vie
tos kelius colius nustūmė. Tas 
jau parodo, kaip jis “atsar
giai” važiavo.

Policijos viršininkas suareš- 
tayo automobilistą, o vaiką 
greitai 'nugabeno į ligoninę. 
Kaltininką paleido po $2,500 
užstato. Pasirodė, kad auto
mobilistas dar tik kelios savai
tės, kaip gavęs leidimą auto- 
mobiliumi valdyti ir todėl ne
turėjo patyrimo. Taipgi pa
vyko sužinoti, kad jis polici
jos viršininkui giminė, todėl ir 
po nedideliu užstatu paleido.

Vaikas ligoninėje numirė 8 
vai. vakare, nes visas buvo su
daužytas. Balandžio 22 d. ta
po palaidotas Lietuvių Tautiš
kose Kapinėse, Wyoming®^

Juozas, kaip ir daugelis ki
tų, dar kūdikis buvo. Jis my
lėjo kaip kada pažaisti su vai
kais, bet daug kuo skyrėsi nuo 
kitų. Jis vienas iš Krutulių 
šeimynos, kuris daugiausiai 
rūpinosi mokinimusi. Aš pa
menu gerai, kuomet lankėme 
Ateities žiedo Vaikų, Draugi
jėlę, jis visuomet atydžiai 
klausėsi, ką mokytojas pasa
koja ir energingai mokinosi. 
Jis nekentė tų vaikų, kurie at
ėję į mokyklą nesimokino, o 
tik šiaip sau laiką praleisda
vo. Kai kurie jį vadindavo 
seneliu, bet jis į tai nekrei
pė ' atydos. Kada „Ateities 
žiedo vaikų mokyklėlė tapo 
likviduota, jis pas tėvus nuola
tos klausinėjo, kada ji vėl bus 
atidaryta ir jis galės ją lan
kyti. Parengimuose jis pasi
rodydavo su juokingomis dek
lamacijomis ir publiką labai 
prijuokindavo. Tai tiek apie 
Juozo gyvenimą.

Nors neilgai Juozas Krutu
lis gyveno, bet jis . užsipelnė i 
nuo daugelio patarnavimą. 15 1 
gyvų gėlių vainikų buvo, ku
rių tarpe nuo L. D. S. A. kuo
pęs,. nuo Young Pioneers rau
donų gėlių paduškaitė; nuo 
tėvų, giminių, pažįstamų. At
eities žiedo nariai nešė kars
tą, o mergaitės kvietkas. A. 
Ž. nariai neturėjo draugijėlės 
ižde pinigų, tai pasirūpino su
rinkti keletą dolerių ir nupir
ko gyvų gėlių vainiką.

Į kapus lydėjo 20 automo
bilių. Tai dar pirmas jaunuo
lis, kuris turėjo tiek daug pa
lydovų Plymouthe. Ant kapų 
pasakė prakalbėlę drg. M. ž.

Tau, Juozai, begailestingoji 
mirtis atėmė gyvybę. Tu ne
ilgai su mumis buvai, bet gy
venimo pavyzdį davei puikų 
tarpe A. ž. D. narių. ' Tat il
sėkis.

gerų dainininkų, bet jie nesu
pranta dailės svarbumo ir ne
ateina prisidėti prie to darbo, 
kuris taip mūsų judėjime rei
kalingas, kaip vasarą lietus. 
Bet jie sėdi, snaudžia ir pri
sidėti nenori. Draugės ir 
draugai, pabuskit, paduokit 
mums jūsų ranką, stokit į 
chorą, o visuomenė su mumis 
bus. O mes stengsimės visuo
menę pralinksmint dainomis, 
kur atneš daug naudos mūsų 
judėjimui.

Dabar turime gerą mokyto
ją, kuris stengiasi mus išla
vinti gerais dainininkais.

Ateikite į pamokas, kurios 
yra laikomos viršuj Orpheum 
Teatro, 139 S. Main St., 7:30 
vai. vakare, kiekvieną ketver- 
gą.

Korespondentė D. Z.t

Lietuvaitė Fotografistė
FOTOGRAFUOJU, blDINU IR NUMA- 

LIAVOJU VISOKIOM SPALVOM 
PAVEIKSLUS

Studija atdara kiekvieną dieną ir nedėlio- 
mis nuo 9:30 iki 5 vai. po pietų

MARGARETA VALINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

PUBLIC SQUARE 
WILKES-BARRE, PA.

Keliaujančių Lietuvių Atydai

ALVA HOTEL
60—KAMBARIŲ—60

Užlaiko lietuvis viduryje miesto

420 BOLIVAR RD. 
Cleveland, Ohio

Tarpininkas
Vaisbos, Kultūros ir Dailės Mėnesinis 
Žurnalas, su spalvuotais paveikslais.

40 puslapių, didelio formato. 
Prenumerata metams $1, vienas nu
meris 10c; užsienyj — $1.50, vienas 

numeris 15c.
duoda $200 arba lai- 
Lietuvą ir atgal—do-

“Tarpininkas” 
vakortę į

l vanų.
'“'tarpininkas”

keti bilas.
tuojau, tai sužinosit, kaip tą ga
lima padaryti.

Kreipkitės šiuo antrašu:
TARPININKAS

Broadway So. Boston, Mass.

pagelbės jums apmo- 
Įsigykit “Tarpininką”
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Darata Zdaniūte.

WILKES-BARRE, PA
gy-Šiuo laiku Aido Choras 

vuoja gerai. Prisirašė keletas 
naujų draugių, vienas naujas 
draugas; ir sugrįžo trys senos 
dainininkes. Nors keletas mūs 
dainininkių yra susirgusių, 
bet choras vis auga. Bet to 
negana, dar c'horas turi augti 
ir būti didelis ir stiprus. Wil
kes-Barre apgyventa nemažai 
lietuvių, 0 ypač jaunų vyrų ir 
merginų, kurie turėtų priklau
syti prie Aido Choro. Turėtų 
būti jų svarbiausias tikslas— 
paaukoti vieną vakarą į savai
tę—atsilankyti į pamokas ir 
pagelbėti subudavoti drūtą 
sieną, kad jos niekas negalėtų 
nuversti. Ųraugės ir draūgai, 
jau senai fundamentas pasta
tytas ir labai drūtas, nes tie 
draugai, kurie pastatė tą fun
damentą, nesigailėjo triūso. 
Bet ką kiti veikė? Ar negali 
pagelbėti mums pastatyti sie
ną ant to fundamento, kad jo 
niekas negalėtą nugriauti ? Ar 
nebūtų gražu, kad Aido Cho
ro vardas skambėtų kaip ir ki
tuose didmiesčiuose? Kad sto
tum kur su dainomis, svetai
nė drebėtų. Man gaila atsi
minus, kad pas mus randasi

r

‘GERAI PATAIKO!'
Taip sako pilietis Ant. Tacilauska&, 
užlaikytojas Restorano po num. 999 
Grand St., Brooklyn, N. Y. “GERAI 
PATAIKOT PADARYT CIGARUS 
kad j mėnesi laiko po 500 JOHN’S 
CIGARŲ parduodu, kuriuos ne tii 
lietuviai, bet ir svetimtaučiai myli, 
nes už penkių blokų nuo mano biznio 
kostumieriai ateina ir saujoms pc 
penkis cigarus ir po daugiau pasi
ima ant syk. VISI supratlyvi vyrai 
myli juos rūkyt, nes geriausia pa- 
tinka ,todėl kad malonūs ir dūmai 
AROMATIŠKAI kvepį.”

M. J. J. Urbszo.
187 Oak Street, 
Lawrence, Mass., 
j savo krautuvę 
kas mėnesis po 
kelioliką šimtų 

J pasitraukia. * Taip 
pat drg. S. Rei- 

______ , __ Schuylkill Avenue, 
Shenandoah, kaipo agentas, tūkstan-

.’M
1! TV

: T

John Naujokas 
kauskas, 214 r" 
čiais parsitraukia ir pasekmingai 
miestuose parduoda; taip ir kiti 
Brooklyne ir kituose miestuose, kur 
yra geri lietuviai ir išmintingi dar
bininkai, pripažino, kad JOHN’S ge
riausi cigarai Amerikoje po 10 cen
tų.

Taip-pat progresyviškas lietuvis, 
užlaikytojas general krautuvės ir lai
vakorčių agentūros, J. Sekys, 175-177 
Park St., Hartford, Conn., nuo senai 
užlaiko, Jono—John’s Hand Made 
Cigarus ir Vytauto, kuriuos visi my
li rūkyti ir sako be jų biznyje ne- 
'galima apsieit!

Todėl, draugai darbininkai ir pro- 
gresyviški biznieriai, ne tik Brook
lyne, bet ir kituose miestuose—visur 
reikalaukite Restoranuose, Užeigose, 
Kliubuose. ant Balių ir Storuose bei 
kituose bizniuose lietuvių išdirbystės 
draugų cigarų viršminetais vardais, 
tik pakeliant pirštą, o gausite ciga
rą, kuris visiems patinka, jog rūky
damas džiaugsies. Mūsų cigarai ga
rantuojami. Cigarus pasiunčiame ant 
pareikalavimo visur į kitus miestus 
biznieriams ir privatiškiems žmo- 
Sėms, daug ar mažai, vis tiek, ir 16- 
as apmokame. '
Adresas:

Naujokų Cigarų Dirbėjai
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.
IS

Isitėmykite 
Gerbiamieji!
PRANEŠIMAS BRIDGEWATER DAR
BININKŲ KOOPERATYVES DRAU

GOVES DALININKAMS:

Dividentai No. 5 bus išmokėti po $10.00 
ant Šero per savaitę birželio (June) 
24-tą d., 1929 metais. |

Visų šėrihinkų prašome tuojaus priduoti t«^in- 
gus adresus, kad be užtrukimo galėtų jus pasiekti 

1 dividentų čekiai.
Del klaidingų antrašų keleto dalininkų divi

dentai yra užsilikę iš praeitų kelių metų. Kurie ne
gavote dividentų pastaraisiais keliais metais, atsi
šaukite, mes norime atsiteisti su jumis.

BRIDGEWATER DARBININKŲ
KOOPERATYVE DRAUGOVE,

BRIDGEWATER, MASS.
J. TOLIVAIŠA, M’g’r.

SKAITYKITE IR PLATINKITE “LAISVĘ”

Tel.: Greenpoint 9632

K. M. S

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

■; Maliavojame budinkus iš viršaus ir iš vidaus. Darbą-
| atliekame greit ir tinkamai. * S
H Tarkitės su mumis del kainos.

sekančiu adresu:Y’patiškai ar laiškais kreipkitės 
K. M. S.

644 Driggs Avenue,
Ridgewoodo Skyrius: 253

Brooklyn, N. Y.
Grove St.

$10.00 LOTAI
Kiekvienas gali gauti šiame mėnesyj 2 lo

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

nių išmokėjimų. Didelis parkas, 968 akerių tuojaus prie mūsų lotų. 
Klauskite arba rašykite:
LINCOLN COMPANY, 206 Broadway, Room 244, New York, N.Y. 

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

MENDELO
f

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

Išbandykite šiandien

Sulig reikalavimo, šiuos cigarus taipgi 
per pasta išsiuntinėjame, kaipo 

užsakymus (orderius).

Juos išdirba H
STANLEY PAUL *

526 N. 11 th St. - . Philadelphia, Phtf

f M.ENDEtOs

Tūi Tie Švelnūs Cigarai 
Kurių Jūs Pageidavot

Padirbti iš suderintų
Havanos Tabakų fcTS

Vidurys vien tik iš importuotų tabakų.
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JOHN S. STANESLOW r
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak. 
Rytais ir Nedėliomis pagal sutartį

799 Bank Street
(virš Banko) Waterbury, Conn.

rą, 
vių

Kompanijos dirbtuvę, 
darbininkai 
thas užšoko 
palaipo, kad perkalbėt streik
laužį, o streiklaužys užsimojo 
plaktuku kirsti Smithui į gal
vą. Streikierys Smithas mė
gino gintis. Tuomet mėlyn-

Londonas. — Penktadienį .-------------------
užsidarė Anglijos parlamen- gi f y j Socialistų

< >

>

(>
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< >
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Kas yra žmogaus amžinas priešas?—šaltis. Jis ne tik sunkiausias 
ligas įvaro, 6et ir grabą paguldo. Bet tie, kurie vartoja 

po plačią Ameriką pagarsėjusius v
Hrlinn’e ūnlrl PnurrLve (Miltelius nuo šalčio) jokių šalčių ne- unidll s UOlU r owners bij0 Už 75c už baksą apsiginkluok 

. . i nuo savo amžino priešo!

Urbo I 3Y Tahę cent{d už Skrynutę) yra tai kanuolė priešudĄ įlaUo kitą amžiną žmogaus priešą—vidurių užkietė
jimą—kuris1 žmogui pagamina daug rūpesčių ir sunkių ligų.

LIETUVIŠKŲ, BULGARIŠKŲ*,’ I4OMEOPATIŠKŲ IR 
KITOKIŲ VAISTŲ TEGALIMA GAUTI PAS—

JUOZAS

šeštadien., Gegužės Ų, 1929 Puslapis Penktas

McADOO, PA. landų išviso darbo savaitę ir 
priedą 10 nuošimčių uždarbio. 
Dabar jie vidutiniai gaus po 
$15.40 į dieną arba $77 sa
vaitei. Bet nėra ko jiems pa
vydėt. Darbas reikalauja 
daug patyrimo, yra labai pa
vojingas gyvybei. Apskaitoma, 
kad nuo kiekvieno aukšto sta- 

Tą pačią dieną, 6 gegužės, tom didžnamių, virš dešimto 
tapo sužeistas Juozas Stepo-, augšto, žūva * bent po vieną 
naitis, A. L. D. L. D. 120 kuo- ’ ' 
pos narys. Jis gydosi namie.

Antanas Melnikas, “Lais- 
vės” skaitytojas ir A. L. D. L. 
D. 120 kuopos narys, taipgi 
tapo sužeistas kasykloj. Jam 
kairės rankos vidurinį pirštą 
sutrynė 1 d. gegužės.

Visi trys sužeistieji darbi
ninkai dirbo vienoj kasykloj.

Nelaimės Kasyklose
Gegužės 6 d. kasykloj tapo 

sužeistas Kostantas Gilis. Ang
lis puldama sutriuškino jam 
koją. Tapo nuvežtas Hazle
ton ligoninėn.

J # A

darbininką. Apart to, darbas 
nepastovus; didelę metų dalį 
tenka būt be užsiėmimo gele
žinės statybos darbininkams.

Sužeistas Smuklėje 
Policmanas

Du vyrai ir viena moteriškė 
užpuolė apiplėšt slaptą alko
holio smuklę po num. 49 W. 
48th St., New Yorke. Atsta
čius revolverius į kostumęrius, 
plėšikai, apie 7:30 vai. iš ry
to, ėmė kraustyt jiems kiše- 
nius. Kuomet buvo išsikrap- 
štę apie $160, tuo tarpu įsi- 
briovė, civiliai apsirengęs, po- 

, mūnšai- 
nierių gaudytojas. Kuris tai 
iš plėšikų davė šūvį į policma-! 
na ir sužeidė jįjį. Taip plė-l 
šikai ir paspruko.

mitingus laikyti pirmą nedėl- 
dienį po penkioliktai kiekvie
no mėnesio. Pradžia 10 vai. 
r**te, svetainėj Juozo Mickūno 
ant Blainė St. Visi nariai at
lankykite į sekantį susirinki- 
flką, kuris įvyks 19 d. gegu
žės ir atsiveskite naujų narių locmanas P. T. Burns, 
prie kuopos prisirašyti.

Pasaulio Piliete.

Žadamas Streikas Moteriškų
Drabužių Kriaučių

tik pamonys kiek darbinin
kams akis ir vėl viską paliks 
po senovės.—Apie jų planus 
ir taktiką bus plačiau kitame 
numeryje “Laisvės.”

43-se Dirbtuvės® Šiaučiai 
Laimėjo Streiką

Brooklyne ir New 
šiaučiai laimėjo streiką jau 
43-se dirbtuvėse, kurios buvo 
priverstos pripažint Nepri- 

jklausomą (kairiųjų) čeverykų 
[Darbininkų Uniją ir patenkint 
kitus streikierių reikalavimus.

Užvakar čeverykų darbinin
kų masiniame mitinge Irving 
Plaza Svetainėj, New Yorke, 
dalyvavo 2,000 žmonių. Ap
svarstyta tolimesnės kovos pla
nai.

šių metų pradžioje Didžia
jame New Yorke buvo tik 300 
šiaučių unijistų. Dabar gi 
unija turi jau 4,000 narių, ir 
vis dar veikliai auga.

Pavojingai pašovė 
Policmanas Streikierį

Policmanas pašovė streikierį 
Garry Smithą Bronxe; žaizda 
gali būti mirtina. Smithas no- 

ve- 
automobiliu

Irėjo sulaikyt streiklaužį, 
j žantį darbiniu automol

Yorke I medžiagą į L. Storm Medžio

Įsiūlis ir paleido revolverio 
kulką 
šoną..

Dar to negana. Vyriausybė 
ruošiasi atiduot Smithą teis
mui, jeigu jis gyvas išliktų. 
Tokiame atsitikime ' Smithui 
grūmotų dar ilga kalėjimo 
bausmė.

kuri pervėrėj Smithui Labai Parankus Kišeninis 
LIETUVIŠKALANGLIŠKAS 

ir 
ANGL1SKALLIETU VISKAS 

ŽODYNĖLIS

Bell Phone, Poplar 7541

A. F. STANKUS

kurios 
streikuoja. Smi-' 
ant automobiliaus

1 ......—' —........ —
Tel. ofiso 7806-W. Namų 7806-R.

DAKTARAS

Iš 18,000 žodžių
Tuojaus įsigykite jį ir kas
dien turėkite su savim. Bile 
reikalui esant, jis bus jū 
sų geriausias pagelbėtojas, 

prietelius ir draugas.
KAINA (1.25c

“LAISVE”
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EK0S
čia randasi dvi lietuviškos aptiekus, kuriose galima pirkti vais
tus daug prieinamesne kaina, negu kur kitur, dabartiniu laiku.

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

Draugai! “Laisves” Ekskursija į Darbininkų Šalį—Sovietų Są 
jungą jau išvažiuoja

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE 

LAISVĘ” '

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

1023 Mt. Vernon Street
PHILADELPHIA, PA.

KAVALIAUSKAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

šiais metais Sąryšio 
tetas iš pradžių netaip tvar
kėsi, kaip reikėjo, ir nebuvo 
galima veikiančio komiteto su
formuoti. Bet kada susitvar
kė, tuomet imtasi už darbo. 
Gegužinės apvaikščiojimas pil
nai nusisekė, ir organizacijoms 
nieko nelėšavo, o liko virš $__ 
Lietuvos baduoliams. •

Drg. V. Žukas, chorų mo
kytojas, tą dieną turėjo New-

Socialistiniai vadai dešinio
jo sparno Tarptautinės Mote
riškų Drabužių Darbininkų 
Unijos blofina, kad birželio 1 
d. paskelbsią streiką. Tuoin 
giriasi ne tik savo geltonla- 
piuose, bet? ir kapitalistiniuose 
didlapiuose; o tokie kapitalis
tų laikraščiai, kaip “Times,” 
“Tribune,” “World” ir kiti su 
mielu noru po kelis sykius iš 
eilės spausdina tuos smalavi- 

$50 rių blofus. Nori nukreipt 
bruzdančių prieš socialistus 
adatos darbininkų domę nuo 
kairiosios Nacionalės Industri-

arke praktikas; taciaus buvoi1}®8 Siuvėjų Unijos/ o atkreipt 
mūsų tarpe laike Gegužinės'^ akis į dešiniuosius lyderius.

Stengiamasi prigaut moteriškų į 
drabužių siuvėjus, kad ir soci
alistiniai buržuazijos pakali
kai kovoja su- fabrikantais 
už darbininkų reikalus.

Bet nieks netiki,; kad socia
listiniai bosų partneriai, kom- 
paničnų unijų patronai stotų 
į bent kokią rimtą kovą prieš 
savo draugus fabrikantus. Jie

^pvaikščiojimo ir tuos septynis i 
wlerius,„ kuriuos turėjo gauti 
už savo darbą, paaukojo Lie
tuvos baduoliams. Ačiū.

Sekamas Sąryšio darbas, tai 
kunigo X. Mockaus trijų die-

■ nų misija, prakalbos. Jau 
šiuo klausimu senai reikėjo 
prakalbų, ir Sąryšio metinėj 
konferencijoj buvo priimti o- 
balsiai, iš kurių vienas yra, 
“Kova su religiais nuodais”; 
ir, atsakius į tą klausimą, kaip 
tik ir vietoje yra šios prakal
bos.

^Lietuvos baduolių klausimu 
konferencija, kuri įvyks 19 d. 
gegužės, “Laisvės” svetainėje, 
yra 'vienas iš svarbių dienos 
klausimų ir visoms organizaci
joms yra išsiuntinėta laišku
čiai su pakvietimu dalyvauti. 
Teisybė, darbo buvo ir jo bus 
daugiau, bet kuomet yra su
tartinas komiteto veikimas, tai 
atliekama viskas pagirtinai.

Atlikę šiuos pasibrėžtus 
darbus, kurie nėra baigti, ne- 
manome rankas sudėję sėdėti, Paiduodamos, 

bet, praėjus vasaros karščiams, 
vėl imtis kitų darbų, kad Sąry
šio, kaipo organizacijų tvarky- 
tojo, vardas būtų veikimu aug- 

K&čiau kitų, pavienių mūsų or
ganizacijų.

Mes prisidėjome prie suren
gimo prakalbų su lietuvių ko
munistų frakcija protestui 
prieš žudymą yetuyos ir kitų 
šalių darbininkų laike Pirmo
sios Gegužės. Tose prakalbo
se surinkta aukų dienraščiui I 
“Vilniai” virš 60 dol., kuriuos, 
tfgmus dešimtinę už svetainę, 
^•g. Bimba pasiėmė perduot 
“Vilniai.”

Kunigo X. Mockaus prakal
bom tęsis per tris dienas: 13, 
15 ir 17 d. gegužės, Ukrainų 
Svetainėj, 101 Grand St., 
Brooklyne. Svetainės durys

^bus atdaros 7 vai. vakare; 
prakalbos prasidės 8 vai.

Vienas iš Komiteto.

No. 18

Buvo Nęrvuotas, Turėjo 
Silpnus Inkstus ir Prastą 

Sveikatą
Šis pranešimas yra nuo p. Eugene Wil

liams, Fayetteville, N. C., turėtų pertikrin
ti kiekvienų sergantį, išblyškusį skaityto
ją, kad Nuga-Tone yra puikios gyduolės. 
Jis sako: “Prieš vartojimą Nuga-Tone aš 
turėjau prastą sveikatą, buvau nervuotas, 
turėjau silpnus inkstus ir prastas kepenis. 
Po vartojimo Nuga-Tone tiktai 20 dienų 
praslinkus aš pastebėjau puiki} savo svei
katos pasitaisymą. Dabar esu stiprus ir 
sveikas ir jaučiuosi dešimtį metų jaunes
nis.”

Nuga-Tone yra pagelbėjęs ; virš milidnui 
žmonių, kurie buvo praradę sveikatą ir 
stiprumą, ir jei jūs esate silpnas ir sergate, 
jūs turit pabandyti šias gyduoles. Jos yra 
geros nuo prasto apetito, nevirškinimo, silp
nų kepenų, silpnų inkstų arba pūslės, gal
vos skaudėjimo, chroniško užkietėjiipo, svai
gulio, nervingumo, nusilpusių organų, prasto 
miego, praradimo svarumo ir stiprumo. Jūs 
galit gauti Nuga-Tono kur gyduolės yra 

. Jei jūsų vertelga neturi jų 
stake, reikalaukite, kad jis užsakytų jums iš 
olselio vaistinės.

2,500 Geležies Statybos- 
Darbininką Laimėjo 40 
Valandų Darbo Savaitę

Geležies Statybos Darbo li
nijos 2,500 darbininkų išveržė 
iš darbdavių 5 dienu, 40 va

Laivu Berengaria j Helsingfors
Atgal bus galima grįžti per Klaipėdą. Tat kurie iš 
ekskursantų norės sustoti Lietuvoje, bus paranku
Bus pilnai apmokėta trečios Masės kelionė laivu, pirmos 

klasės koteliai, valgis, važinėjimas traukiniais 'ir automobiliais 
Sovietų Sąjungoje; teatrai ir įvairus pasilinksminimai per 10 
dienu. te*

Taipgi bus padengtos vizos tų šalių, per kurias reikės keliauti.
Pirma skelbėme, kad keliones kainos iš New Yorko į Maskvą $303. Gi 

dabar sutvarkėme,„kad galima nuvežti, duoti 10 dienų pragyvenimą Sovietų 
Sąjungoje ir aprodyti teatrus, muzėjus, svarbesnius industrijų centrus 
visuomenines įstaigas Maskvoje ir Leningrade ir atgal parvežti už $385.

3Š Dienų Ekskursija, 10 Dienų Sovietų Rusijoje

Ar negana pigu taip svarbi misija?
Norintieji sustoti Lietuvoje, turėsite patys apsimokėti kelionės kaštus iš Mas

kvos į Kauną ir savo kaštais turėsite atvažiuoti į Klaipėdą prie laivo. Iš Klaipėdos 
kelionė į Ameriką bus apmokėta. Į Lietuvą galėsite važiuoti tik pervažiavę 10 die
nų maršrutą Sovietų Sąjungoje.

Lietuvoje galėsite būti, kiek jums patiks./ Už vizą iš Sovietų Sąjungos j Lie
tuvą Amerikos piliečiams $10 ant metų. Nepiliečiams $10 už vieną menesį, $15 už 
du menesiu, $20 už tris mėnesius ir $30 už šešis mėnesius.

Jei kuriem 10 dienų pertrumpa Sovietų Rusijoje, galite 
gauti ant 23 dienų už $535.00

SU NUVAŽIAVIMU IR PARVAŽIAVIMU UŽIMS 51 DIENĄ
Per tas 23 dienas būsite pervežti per sekančius miestus: Maskvą, Char

kovą, Leningradą, Kijevą, Sevastopolį, Jaltą, Odesą, iki Lenkijos rubežiaus. 
Čia jums bus išrodyta viskas, ką jūs norėsite matyti ir tuomi būsite labai 
užinteresuoti.

151

1439 South 2nd Street
PHILADELPHIA, PA.

TELEFONAI:
Keystone-----—_______ Main
Bell______________ -—Oregon

9669
5136

IIIBilIBIIIBIIIBIIIBIIIOHIBIII

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

telephone
GREENPOINT 1411

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

Kampas Clermont Avenue
TELEPHONE: JUNIPER 9796

o
į>
tj

Ū
FRANK A. URBAN’S PHARMACY

151 Metropolitan Avenue, Brooklyn, N. Y.
____________________  ORDER BLANK ____________________

Siųsdami pinigus su savo adresu, užrašykite:

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu jums VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man 
prisiųsti URBAN’S COLD POWDERS ir URBOLA, su visais nurodymais, 
kaili vartoti. 
Vardas ......

No. St. or Ave.

Miestas

IIIPIIIG

LITHUANIAN-AMERICAN
AUTOS SCHOOL

State.
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<Patarnauju visiems be skirtumo 
įsitikinimų ir tolumas nedaro del 
manęs skirtumo. Mano ofisas at
daras dieną ir naktį. Darbą at
lieku gerai. Reikale kreipkitės pas 
mane, o patarnausiu kuogeriausia.

734 Grand Street
Brooklyn. N. Y.

<i>

“Laisvės” Ekskursiją Visu Keliu Tvarkys
WORLD TOURISTS AGENTŪRA

175 FIFTH AVENUE, NEW YORK CITY
Vladas Aleksandras Baginskas

Prezidentas Bridgewater Darbininkų Kooperatyvės Draugijos. Jis važiuoja su 51 ekskursija ir visu 
keliu bus vertėju, iš rusu į lietuvių kalbą.

Del sutrumpinimo laiko, galintieji rašyti anglų kalboje rašykit tiesiai į agentū- 
klausdami informacijų del važiavimo, ir pažymėkite, kad važiuojate su lietu- 
grupe. Kurie negalite rašyti angliškai, tai rašykite į “Laisvę” savo kalboje.
Ant laivo Berengaria, 5 d. Birželio važiuoja Rusų, Ukrainų ir Lietuvių. gru- 
į Sovietų Sąjungą. Tat šiuo kartu važiuodami jausitės kaip Sovietų Sąjungoje, 
ant laivo būdami.

Tuojau reikalaukite prisiųsti blankų, kurias turėsite išpildyt.
Reikalaudami blankų, pažymėkite piliečiai Jungtinių Valstijų ar ne. Jei ne 

piliečiai, pažymėkite, ar turite pirmas popieras.. Atsiminkite, kad esantieji ne pi
liečiai, turėsite įrodyti vardą laivo, kuriuo atvažiavote ir įvažiavimo dieną. Kitaip 
negalėsite gauti leidimo išvažiuoti.

Taip pat pažymėkite, kokia ekskursiją pasiskiriąte: 10 dienų ar 23 dienų So
vietų Rusijoje, ir ar norit sustoti Lietuvoj. į

Nusiimkite 6 pasportinius paveikslus ii\ prisiųskite juos WORLD TOURIST 
AGENTŪRAI arba “LAISVEI,” reikalaudami prirūošti visas.

LAISVĖ” 46 Ten Eyck Street,, Brooklyn, N. Y

PHONE, REGENT 2177-0474 “Mokykla .su Reputacija”
736 Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City

25 METŲ JUB1LĖJUS. Special is pasinaudojimas. Instruktoriai 
išmokins jus važiuoti už $10.00. Mūs ekspertai išmokins jus važiuoti 
ir taisyti visokių išdirbimų karus už $25.00. Turime mechanikų ir 
del moteriškių klases. Leidimas ir užganedinimas užtikrintas.

PERSITIKRINKITE! AR TURITE TEISINGĄ ADRESĄ?

Įėjimas iš 736 Lexington Ave., tarpe. 58th ir 59th Streets 
New York City

FYTRAI Laike bedarbės pirties kaina nupiginta iki FA ū/inhl 
Nuo g v. ryto iki 6 v. vak.: po 6 vai.—75c D v vVlllU

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

rūšies maudynes su moderniškais pagerinimais
Čia įtaisyta didelis plaukimui prūdas su šviežiu šulinio vandeniu 

ir mažesnis prūdas su sūrum vandeniu
LAPUOTOS IŠSIPĖRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliais nuo 12 vai. 
dieną per visą naktį 

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

nakties

MOTERIMS: 
Panedėliais ir 

utarninkais

e

Trys gariniai kambariai delei išsiperinto: 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



168th St. Armory (karei- PARSIDUODA kostumeriška A. RADZEVIČIUSYZ.

TEATRASDAINOSMUZIKA

“MADAME X”

SALES—PARDAVIMAI

kad

Lyriečiu Domei

Kun. X. Mockus Brooklyne

J. LEVANDAUSKAS
geriau. |kriaučiai

didžiausias
Titta Ruf-

pas- 
tėvų

j I

kriau- 
kaina.
senus

dviem 
dviejų 
Labai 

B.

MASPETH, N. Y.
D. S. A. 91 kuopos susirinkimas 
panedėlj, 13 gegužės, National

91 Clinton Ave., 8 vai.
Visos narės ateikit, 

Org. K.

Europon, Titta Ruffo 
pareiškimą, ką jis ma- 
“gyvąją” operą ir apie 

dainavimą-vaidinimą 
Jis

L. 
bus 
Hali, 
kare. Visos nares 
svarbių reikalų aptarti, 
nonienė.

(Daugiau New Yorko žinių 
5-tam Puslapyj)

va- 
turim 

Li-

KAS TURI lotų ant pardavimo, mes 
vokuojame Cash, jeigu perka sta

bą už lotus. Meldžiu atsišaukti: 
B. A. Zinis, 499 Grand St., Brook
lyn, N. Y. Tel. Jamaica 7394.

108-13
RIDGEWOOD

Kampinis, mūrinis namas 
šeimynom, su garadžium del 
karų. Maudynės ir elektra,
geroj vietoj. Prieinama kaina. 
A. Zinis, 499 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Tel. Jamaica 7394. 108-13

Tel., Triangle 1450
Lietuvis Fotografas 

IR MALIORIUS

čių dirbtuvė, labai žema 
Siuvame naujus ir taisome 

[drabužius. Pardavimo priežastis— 
nesutikimas su pačia. 203 Meeker 
Ave., Greenpoint, Brooklyn, N. Y.

110-13

C. BROOKLYN, N. Y.
A.’ L. D. L. D. 24 kuopos susirin- 

v . jkimas bus panedėlį, 13 gegužės, Ger- 
•Kysyj Su[vės svetainėj, 85 Hudson Ave., 8 vai. 

vakare. Visi nariai ateikit ir naujų 
narių atsiveskit. Sekr. M. Beal.

111-12

Puslapis šeš šeštadien., Gegužes 11, 1929

VIETOS ŽINIOS
Visi Būkite Union Square 
Aikštėje Šiandien Po Piety

Negram Pašvęstas “Daily 
Workerio” Numeris

Valdžios Ex-Prokuroras 
Priiminėjo-Vogtus Šerus

Be jokio aiškinimosi, lietu
viai darbininkai turi būti Un
ion Square aikštėje, New Yor
ke, šiandien, 1:30 vai. po pie
tų. Turėsime didį masinį pro
testą /mitingą, kurį rengia Ko
munistų Partija bendrai su į- 
variomis unijomis, negrų orga
nizacijomis ir darbininkiško
mis draugijomis abelnai. Bus 
demonstruojama ir protestuo
jama prieš kraugerišką Vokie
tijos socialdemokratų valdžią, 
kuri nudėjo 29 darbininkus už 
išėjimą į gatvę Pirmojoj Ge
gužės. čia minių balsas bus 
pakeltas ir prieš fašistinius 
Lietuvos budelius ir kitų šalių 
smurtininkus. Nebus palikti 
nuošaliai ir žvėriški Amerikos 
valdonų darbai prieš streikie- 
rius. Atsilankydami į šį mi-

Ateinantį ketvirtadienį 
išleistas specialis 
“Daily Workerio,’ 
Komunistų Partijos dienraščio, 
pašvęstas reikalams negrų dar
bininkų ir farmerių. Partijos 
kuopelės ir šiaip draugai gaus 
po 1,000 egz. “Daily Worker,” 
paskleist jį tarp negrų ir baltų
jų darbininkų.

bus 
numeris 
angliško

Motinystės Jausmas 
Privertęs Vogt Svetimus 
Kūdikius

Hawaiska šokikė • Betty 
Moore buvo pasivogus 17 mė
nesių mergaitę Carmen Sierra 
iš vežimuko, kurį motina pa- 

.......  f liko ant šaligatvio, įeidama į i 
tingą, sužinosite, kokias pozi-!v’en*> <dešimtukinę krautuvę, 
cijas darbininkai turi, užimti [ Harleme. Detektyvai po kiek 
ir kaip kovoti prieš vis didė- laiko surado mergaitę. Betty 
jantį Amerikoj išnaudojimą, tapo areštuota, kaipo^ kūdikių 
bedarbę ir laisvės varžymą.

Kalbės labiausiai pasižymė
ję vadai kovojančiųjų unijų, buvo jos kambariuose.
negrų ir Komunistų Partijos.

Eidami iš ryto darban, pri
siminkite, kad jus darbininkiš
ka pareiga šaukia į Union 
Square demonstracinį mitingą; 
išeidami iŠ darbo, atsiminkite, 
kad nepavėluotumėte.

Lyros Choro susirinkimas į- 
vyks antradienį, gegužės 14 
d., National Hali, kampas Clin
ton ir Willow Avės., Maspeth, 
N. Y. Visi lyriečiai būtinai 
dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarimui.

Susirinkimas prasidės 8 vai. 
takaife; 11?) iii i jį: ; iii.

Buvęs ■ Jungtinių Valstijų 
apskrities prokuroras padėjė
jas James W. Osborne priėmė 
$140,000 vertės vogtų Šerų. 
Šerai buvo išplėšti Taylor, 
Bates & Co. bankininkų pi- 
nignešio. Jo byla tardoma 
federaliame prisiekusiųjų teis
me. Jis sakosi tuos Šerus pir
kęs nuo tūlo Ern. Williamso, 
bet nepasiklausė, iš kur 
Williams gavo.

Coolidge—Apdraudos 
Kompanijos Direktorius

juos

Buvęs Jungtinių Valstijų 
prezidentas /Coolidge atsilan
kė New Yorkan, reikalais New 
York Life Insurance Kompa
nijos, kurios direktorium jis 
tapo. Tai yra viena iš turtin
giausių Amerikoj kompanijų.

vogėja. Suimtas ir tūlas Jo
seph Sutton, kuris tuo laiku 

Abu- 
dū dabar kaltinami teisme už 
vaikų vogimą. Spėjama, ar 
jiedu nebus ir daugiau kūdi
kių vežimukų ištuštinę, o 
kui reikalavę pinigų iš 
už kūdikių sugrąžinimą.

Betty Moore aiškinasi, 
ją pagavęs motiniškos meilės 

i jausmas; kada ji pamačius 
[mergaitę vežimukyj, tai būti
nai užsinorėjus ją turėti ir au- 

! ginti. Bet teismas netiki to
kiai jos geraširdystei.

ž. R.

pasauliniu vidutiniai 
svorio čampionu, Ho- 
bolės žaidimo parke, 
menes j.

Holyoke’o bokso promote- 
riai nori suporuot Kelly-Dobi- 
laitį kovai su Maikiu McTiguė, 
buvusiu 
sunkaus 
lyoke’o 
birželio

Tačiaus ir Waterbury’o ir 
Hartfordo, Conn., kumštynių 
promoteriai šaukiasi Kelly- 
Dobilaitį, kad jis kautųsi jų 
miestuose su McTigue’u. Do
bilaitis jau yra davęs didelių 
mūšių savo oponentams tuose 
miestuose.

Dar negana. New York as 
taip jau reikalauja Kelly-Do- 
bilaičio, ir dabai* laukiama 
kumštynių tarp Kelly’o ir Bill 
F'reemano už generolo Has-i 
keli sunkiasvorio čampionato 
diržą, kurį 
Freemanas.
su Frėemanu įvyks gegužės 28 
d., '
vinėj), New Yorke.

TAI TAS, KO JUMS 
REIKIA

PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai ant dienos, savaitės arba 

mėnesio; gali randavoti vienas arba 
du draugai, atskiri įėjimai, gražiai 
ištaisyti. Galima ir pietus pagamin
ti nedėliomis, jei kas norės, tik turi 
išanksto užsisakyti.

G. M. KANTON
arti 168th St. 

BRONX, N. Y.
3481 Third Ave., 
Pirmas Floras,

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Marijonos Norkus. Se

niau gyveno Chicago, Ill. 
kad ir dabar ten gyvena, 
atsišaukti arba kas žinote malonė
kite pranešti, turiu svarbų reikalą. 
J. Kepai, 160 Bleecker St., New 
York, N. Y. 110-11

Manau, 
Meldžiu

dabar tebeturi
Kelly kumštynės REAL ESTATE

NAMAI ŽEMĖS

* . JUNIPER' 7646, 
■’V R A LPH KRUCH ' 

FOTOGRAFAS
AK.-.’‘A..-Ay*'-. 

G 5-23 ’(SRĄN b" UE
• <' ■ ?;MASPETH, NwyL- '.'.'k.;,-.-

Telephone, Stags 440*

PARENGIMAI IR 
SUSIRINKIMAI

TELEPHONE, STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
Lietuvis Dentistas 

X-SPINDULIU DIAGNOZA 
221 South 4th Street 
(Priešais “Bridge Plaza") 

BROOKLYN, N. Y.
VALANDOS:
10-12 prieš piet; 2-8 po piet. 
Ketvergais ir subatomis iki 6 vai.
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS 
(Undertaker)

DR. A. L. CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

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

127 East 84th Street
Tarp Park ir Lexington Avės. 

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

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
už pigią kainą; gera vieta, kurioje 

galima padaryti geras pragyvenimas. 
Randasi didelė vieta krautuvėj ir na
muose; kambariai geri del gyvenimo; 
randa pigi. Noriu greitai parduoti. 
Kas pirmutinis atsišauks—tas pigiau 
nupirks ir nesigailės. Pardavimo 
priežastį sužinosite vietoje. J. Žvin- 
gis, 12 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

111-13
PARSIDUODA stationery Storas.

Gera vieta, biznis Įdirbtas per 4 
metus. Pardavimo priežastį sužino
site ant vietos. Kreipkitės po num. 
284 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. 
Y. 111-12
PARSIDUODA restoranas, geroj 

vietoj, biznis įdirbtas ir galima 
daryti puikų pragyvenimą. Gera 
proga pigiai pirkti, nes savininkas 
turi važiuoti Į Lietuvą. Kreipkitės, 
po num. 1235 Flushiiyg Ave., Ridge
wood, N. Y. 109-11

Telephone, Greenpoint 2320

J. GARŠVA

Graborius - Undertaker
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

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

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

264 Front Street
Central Brooklyn, N. Y.

VIEŠOS KRIAUČIŲ DISKUSIJOS

16 d. gegužės, 11-27 Arion Place, 
Brooklyne, bus kriaučių 54 skyriaus 
viešos diskusijos temoje: “Ką kriau- 
čiams duos sekcijų organizuojami 
kliubai?” Į diskusijas kviečiami at
silankyti ir ne kriaučiai. Diskusijos 
prasidės lygiai kap pusė po septynių 
vakare. Įžanginę prakalbą pasakys 
A. Jankauskas, kurį, nutarė pasi
kviesti lokalo pildomoji taryba. Kliu- 
bų klausimas dabar gana diskusuo- 
jarrias pas prosiriinkus, kišenių dėji
kus ir rankovių dūrikus. Kaip jau 
yra žinoma, prosininkų kliubas iš 
visų , suminėtų sekcijų geriausia sto
vi. Prosininkai susidomėjo ir pas 
lietuvius, tat klausimas turi “svar
bos,” kuris tik viešose diskusijose 
gali būt išrištas, išanalizuotas'. Visi 

i, atsilankykite į viršminėtas 
diskusijas. Kviečia rengimo komisi
ja. 111-13

Su Titta Ruffo iš 
Metropolitan Opera 
Kompanijos

Tas veikalas dabar rodomas 
Sam H. Harris Teatre, 42nd 
St., į vakarų pusę nuo Broad
way, New Yorke,
juom < kalbančiame Movietone 
judyje dainuoja 
pasaulio baritonas 
f o populiarę Figaro ariją iš 
“The Barber of Seville” (Sevi- 
lės Barzdaskučio).

Kelios savaitės atgal, pasi
traukęs iš Metropolitan Opera 
Kompanijos ir išvažiavęs pa
viešėti 
padarė 
no apie 
operinį
kalbančiuose judžiuose. 
pasakė:

“Artistas yra publikos tar
nas. Juo didesniam skaičiui 
žmonių jis gali patarnaut su 
savo, talentais, .tuo ; 
Opera yra persiauras dalykas, 
perdaug brangi, kad galėtų ją 
lankyti didelės masės žmonių. 
Kalbantysis judis gi perkelia 
artistą į kiekvieną teatrą, į 
kiekvieną šalį, ir nesuskaitomi 
milionai žmonių gali grožėtis 
tuo menu, kuris pirmiaus te
buvo .prieinamas tiktai apri
botam skaičiui turtingųjų.”

Tai ir buvo priežastis, kaip 
sako Titta Ruffo, kodėl jis ap
leido Metropolitan Opera 
Kompaniją ir ketina tolinus 
darbuotis vien tiktai kalban
čiuose - dainuojančiuose j u - 
džiuose.

Jis, tu r būt, dar pirmas pa
sauliniai garsus artistas, kuris 
pats save matė ir girdėjo kal
bančiame judyje. Tuom jis 
buvo pilnai pasitenkinęs ir 
garsiai

“Ah, 
fo!”

Sam

Pirmadienį, 13 d. gegužės, 
Brooklyne, kalbės kunigas X. 
Mockus. Jis kalbėjo jau se
nai mūsų kolonijoje ir visi jo 
pasiilgę. Politiniais klausi- 

LAJLW į mais buvo daug prakalbų, bet 
klaūsime ' jau 
tik dabar yra 
Mockus kalbės 
trijose temose, 
kalbės temoje: 

ai blogesni už 
15 d. temoje: “Ku

nigijos šventi išradimai”; 17 
d. temoje: “Ar žmogus gali 
dasigauti į dangų?”

Temos žingeidžios ir visi ir 
visos turėtumėte atsilankyti. 
Prakalbų vieta—101 Grand 

, Ukrainų Svetainėj. Pra
džia 7 vai. vakare. Įžanga

1 ‘ ; laisvamanybės
Trijų Dienų “Misija” ! labai senai; ir

KUNIGO M. X. MOCKAUS i proga girdėti.
i tris dienasf ir

117 IT r> O [Gegužės 13 d.PRAKALBOS
Rengia Didžiojo New Yorko 
Darbininkiškų Organ izacijų 

'Sąryšis
Įvyks Sekančiose Dienose:

Pirmadienį, 13 d. Gegužės.
Trečiadienį, 15 d. Gegužes,; St., 

ir dži
Penktadienį, 17 d. Gegužes, 25c ypataJ-

ir

SVETAINĖJE

REIKALAVIMAI

PARSIDUODA restoranas, labai biz- 
niškoje vietoje, apgyventoje lietu

viais. 23 metus išlaikiau šią vietą, 
del naminių klapatų turiu parduoti 
greit ir, už pusę kainos. Royal Res
taurant, 65 Grand St., Brooklyn, N. 
Y. 107-112

Nufotografuoja 
ir numaliavoja 
visokius p a- 
veikslus įvai
riomis spalvo
mis. > Atnau
jina senus ir 
kr a j a v u s ir 
sudaro su 
amerikoniškais

Darbą atlieku gerai ir pigiai 
Kreipkitės šiuo adresu:

JONAS STOKES
173 Bridge St., C. Brooklyn, N. Y.

GRABORIUS

REIK ALINGA patyrusios merginos 
išrinkti žarnas prie darymo deš

rų. Atsišaukit; Brecht Corp., 174 
Pearl St., New York City. 111-13

FOR RENT
PASIRANDAVOJA.

UKRAINŲ
101 Grand St., Brooklyn, N.Y.
Pradžia 7-tą valandą vakare

Įžanga 25c ypatai

KUN. M. X. MOCKUS

Gerbiamoji lietuvių visuo
mene! Kunigas M. X. Moc
kus jau senai Brooklyne kal
bėjo. Jisai ilgą laiką gyveno 
Meksikoje ir daug pasakys to, 
ko mes nesame girdėję. Kiek
vienas jo prakalbom būna pa
sitenkinęs. Jisai kalbės seka
mose temose:

Pirma, “Ar Bolševikai Blo
gesni už Velnius?”

Antra, “Kunigijos Šventi Iš
radimai”;

Trečia, “Ar Žmogus Gali 
Dasigauti j Dangų?”

Kaip matote, temos žingei
džios, patraukiančios ir svar
bios, nepraleiskite neatsilankę.

Kviečia Rengėjai.
w w w V* I

Sąryšio Komitetas.

$3.000,000 BANKO BAN
KROTO SKANDALE 
DALYVAVO ŽYMŪS 
VALDININKAI

Du valstijiniai bankų 
zoriai ir vienas teisėjas yra

rezi-

tarė:
tai ve koks yra Ruf-

H. Harris Teatre, d ai-
įsivėlę į skandalą nubankrū- nuodamas minėtame judyje 
tuoto City Trust Kompanijos “Sevilės Barzdaskutis,” Titta 
Banko, žuvo $3,000,000. Tai.Ruffo yra apsirengęs ispaniš- 
daugiausia vidutinių piliečių kostiumu, turi gitarą ir 
ir darbininkų pinigai. Vienų dainuoja ispaniško kiemo sce- 
pasidėti centai žuvo, kitų pirk- noje. 
ti banko šėrai vėjais nuėjo. 
Pasirodė, kad bankas turėjo 
už pusantro > njilioiĮO f dolerių 
falšyvų bond^ų ir kitų padirb
tų. beverčių serų, kuriuos rody
damas “užtikrino” savo drū- 
tumą. 1

Prasidėjus tardymui, net da
bar New Yorko valstijos ban
kų superintendentas J* A. 
Broderick atsisako parodyti 
dokumentus, surištus su ban
ko vedėjų meklerystėmis ir jų 
bankrūtu. Jį už tai žada pa
traukti teisman. Teisėjas Fr. 
X. Mancusčo taipgi prisidėjęs 
prię nešvarių banko slaptybių 
palaikymo.

Sevilės Barzdaskutis,” Titta

Pirm iškeliaujant Europon, 
Titta Ruffo įdainavo Metro 
Movietone kalbančiam judžitii 
garsųjį Credo iš ■“Othello”; ir 
sakoma, kad 'šita arija jam 
taip jau gerai pavyko, kaip ir 
“Sevilės Barzdaskutis.”

■ '1 r YZ.
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Mirė
Margaret Eulner (Akimavi- 

čiūtė), 21 metų, s 1348 Wil
loughby Ave., mirė 10 d. ge
gužės, Wyckoff Heights "Ligo
ninėje; bus palaidota; 13 ar 
14 d. gegužės, St. John’s kapi
nėse. Laidotuves prižiūri gra
borius J. Levandauskas.

KETURI MIESTAI NORI 
KUMŠTININKO 
KELLY-DOBILAIČIO

Jack Kelly (Dobilaitis) 
boksuojasi gegužės 13 d. Ho
lyoke, Mass., su Frank Mor- 
risu, ex-amatorium valstijbs 
sunkiojo svorio čampionu. 
Kumštynės bus 8 raundų. Ka
tras laimės, tas vėl tenai kum- 
ščiuosis po dviejų savaičių pa
skutiniame Šio sezono mūšyje 
pastogėje; o kumščiuotis jis 
turės su čaliu Arthursu iki de
šimt raundų.

PASIRANDAVOJA geras kambarys 
su visais parankamais, prie pat 

Loiamer subway stoties. Taipgi yra 
gaunamas namie valgis. Kreipki
tės bile laiku. 35 Devoe St., Brook
lyn, N. Y. 111-13
PASIRANDAVOJA didelis ir švie

sus fornišiuotas kambarys del vie
nos arba dviejų ypatų. .Yra visi 
parankumai. F. White, 527 Grand 
St., dvejais trepais, Brooklyn, N. Y.
PASIRANDAVOJA KAMBARIAI 

WILLIAMSBURGE
Pasirandavoja keturi (4) kamba

riai su maudyne ir elektra už $20. 
B. A. Zinis, 499 Grand St.,<Brooklyn, 
N. Y. Tel. Jamaica 7394. 108-13

KAM REIKALINGAS 
KARPENTERIS?

Mes budavojame naujus namus, 
taisome senus, visokį darbą atlieka
me gerai ir pigiai. Taipgi taikome 
stogus ir uždedame naujus. Reika
laujant gerit pribūname. J. S., 114 
Union Ave., Brooklyn, N. Y. Tel. 
Stagg 0452. ?
kažyTrūkštelTs“”

, DAR GYVUOJA
ir maloniai priima vietinius ir iš ki
tur atvažiavusius. Jei pasitaikys 

i proga būti šiame didmiestyje ir bus 
reikalinga vieta apsistojimui, užeiki
te; gausit kambarį ir gerą patarna
vimą.

K. RUKŠTELIS
108 Union Av., Brooklyn, N. N.
Tel. Stagg 5132. 99-124

Jei Jūs Kenčiate
Nuo by kokios kraujo ligos, skaudulių, 
skurot ligų, vidurių, Širdies ar jaknų li
gų, inkstų ar pūslės nesmagumų ir reu
matizmo, šaukitės prie manęs, o gausi
te sau naudos iš mano keturių dešimtų 
metų patyrimo (14 metų praktikavausi 
didelėje ligoninėje).

MANO YPATISKA ATY- A
Pa ir patarnavimas > 11 MII f 
IKI PAGYDYMO

Bejėgiai Specialiai Prižiūrimi
OFISO VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 

vai. vakare. Sekmadieniais nuo 10 ryto 
iki 1 po pietų.

ANDREW EGAN, M. D.
1134 BERGEN ST., BROOKLYN, N. Y.

107 UNION AVENUE
BROOKLYN, N. Y. 

Telephone. Stagg 0788

MALONAUS PASIMATYMO

NAUJA BUČERNE
214 Perry Avenue,

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

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

NAUJAS SAVININKAS 
NAUJAS PATARNAVIMAS

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

Stanley Garback
(Garbačauskas)

431 LORIMER STREET 
Brooklyn, N. Y.

RADIO, RADIO ir RADIO
Dabar visi taip kalba. Tuomi remdamosi ir Ambrozaitis 
labai nupigino kainas ant RADIO ir ant daugelio kitų 
muzikalių instrumentų, o RADIO užlaiko geriausios rū
šies. Prie kitų yra ir Gramofonų. Maloniai užkviečiame 
visus del persitikrinimo.

, JONAS B. AMBROZAITIS
560 Grand Street, . Brooklyn, N. Y.

Telephone, Stagg 9942

UŽEIGA

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

Kundroto Tikri Lietuviški Vaistai!
5 Kiekvienas iš mūsų gerai žino, kokią didelę vertę Lietuvoje turi viso- 
> kios mūsų vientaučių vartojamos žolės, šaknys ir kitokie naminiai 

; vaistai. Mūsų žmonės taip pigiais naminiais vaistais gydo beveik
< •’ kiekvieną ligą. Žinodamas tą ir norėdamas mūsų vientaučiams kuo- 

• \ geriausiai pątąrnaūti, pargabenau-iš Lietuvos įvairiausių tiktai lie-
< tuviškų žolių, Šaknų ir kitokių žinomų gydančių vaistų, tarpe kurių 
i. : Ir žemiau paduotus. Galima gauti už 25c, 50c, 75c, $1.00 ir daugiau.
5: : Apynių 
ji Aviečių Uogų
1 AniŽių sėklukių
ji Brolelių
i Bernardinų
S Bezdų žiedų
5 Badijonų
< čepronelių
? čobrių
į čyščių

Dobilų 
Daržų našlelių 
Devinmečių dumropių 
Džiugelių ' . 

p Dagilių 
‘Debesinį 
Garstyčių

Kiekvienas, žinodamas savo prigimtoj kalboj apie kokr 
gydančią žolę arba vaistą, tegul tuo jaus kreipiasi ai" 

mane, o aš visados kuogrei&ausiai išpildysiu jo reikalavimą.

PETRAS KUNDROTĄ
j Ph. G., Vaistininkas
* 229 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKOS TREJOS DEVYNERIOS 75 CENTAI
Phone: Greenpoint 2017, 286t, 1114.

Grybelių
Gvazdikėlių 

Imbiero šaknų 
Juodšaknių 
Kadugio uogų 
Kaštavolų 
Kmynų 
Liepos žiedų 
Lisnikų 
Metelių 
Medetkų 
Mėlynių uogų 
Našlelių 
Puplaiškių 
Parušanijos ir 
daugybę kt.

Lelijų šaknų 
Rūtų 
Rožių 
Remunėlią
Seneso plokštukių 
šalavijų
Seneso lapelių 
šafronų 
Trijų devynerių 
Traukžolių 
Totorkų šaknų
Turkiškų pipirų
Pinavijų šaknų 
Trūkžolių 
Valerijono šaknų 
Šalmečių

k tą lietuvišką 
n>a parašo į




