
W?

PATYRIMAI IŠ “L.”'
VAJAUS VEIKIMO

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PART ONE

No. 248

versti sumokėt patys dar-

mo visai šaliai.

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Dienraščio XVTTelephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalio (October) 19, 1934

Vengrijos Mainieriai 
Išnaujo Sustreikavo

BUDAPEST. — Pecs ka-

Ne pirmame “Laisvės” 
vajuje aš dalyvauju, todėl 
galiu nurodyti kelis savo 
patyrimus naujiems vajinin- 
kams:

Einant į darbininkų stu- 
bas su “Laisve”, reikia būti 
mandagiam, bet drąsiam. 
L a i k r aš č io užrašinėtoją 
žmonės tankiausiai pasitin
ka, kaipo gerbtiną svečią. 
Kalbant jiems apie “Lais- • 
vės” užsirašymą, nereikia 
šturmuot, bet taip sakant,
lyg bepypkiuojant, draugiš- syklose streikan išėjo 3,000 
kai kalbėtis. mainierių. Jie protestuoja,

Labai naudinga naujau-i kad valdžia ir kompanija 
šią dienraščio numerį pa-į prigavo ■ 1,200 angliakasių, 
čiam perskaityt, kad gale-! kurie , 109 valandas badu 
turn nurodyti, kokių įdomių streikavo, neidami iš ka- 
žinių ir naudingų dalykų ja- syklos, kol bus pakelta jiem 
m e rašoma.

Kartais žmogus, nesutik
damas “Laisvę” užsirašyt, 
ištikrųjų neturi čia jau ga
tavų pinigų; kai kada “pri
sibijo” pačios arba pati vy
ro. Bet vajininkui išėjus, 
jiedu tr.rj) savęs diskusuoja, 
vienas ^ori pertikrint kitą 
užsir^/t dienraštį. Todėl 
labai patartina pas juos at
silankyt kitą kartą, o gal 
dar ir trečią.

Kada žmogus sako, “to
liau pažiūrėsiu, bet ne da
bar,” turime pas jį vėl už 
kokios savaitės kitos užeiti, 
primindami, kad jis žadėjo 
toliau užsiprenu meruot

savaitinė alga nuo $2 iki 
$3.50. Prigavingais žadėji
mais fašistinė valdžia išvi
liojo juos viršun, bet ma
žai ką jiems davė iš to, ką 
buvo žadėjus savo ir kom
panijos vardu.

Pašalpiniai Bedarbiam
Darbai Kasyklose?

WASHINGTON. — šalies 
Darbo Santikių Tarybos 
agentas J. A. Gorman daro , 
pasiūlymą, kad valdžia sam-j

Advokatas Leibowitz 
Grūmoja ‘D. Workeriui” » 1 1
NEW YORK.-—Leibowitz, 

laikinai buvęs vienas iš T. 
Darbininkų Apsigynimo ad
vokatų- Scottsboro negrų 
jaunuolių byloje, ; užvakar 
rūsčiai. per. telefoną parei-i1 
kalavo, kad Kom. Partijos | 
organas .“Daily Worker” at
šauktų, ką apie Leibowitza 
rašė pereitą trečiadienį. 
Jam buvo, atsakyta, jog kas 
rašyta, yra šimtaprocentinė 
tiesa ir todėl nėra ko at
šaukti. “Daily Workeryj” 
buvo nušviesta, kaip Leibo
witz susimokinęs su keliais 
negrų kunigais atimti iš 
Tarptautinio Darbi ninku 
Apsigynimo bylą delei scott
sboriečių paliuosavimo, bet 
sumoksiąs nepavyko. j

VĖL KAPOS PLIENO j
dytų nedirbančias angliaka-1 DARBININKU ALGAS, Paveikslas rodo, kaip imperialistai, čiauškėdami 

apie nusiginklavimą, vis pasiučiau ginkluojasi ir pel- 
nagrobiauja iš ginklų ir amunicijos pardavinėjimo 
savo valdžioms.

ROOSEVELT JAU NEŽADA BEDARBIU 
APDRAUDOS ĮSTATO VISAI ŠALIAI

Besigerindamas Kapitalistam prieš Rinkimus, Jis sako, 
kad nei Valdžia Neduos Pinigų Tokiai Apdraudai
WASHINGTON. — Keli

mėnesiai atgal Rooseveltas bininkai. O pašalpą per ke^ 
viešai skelbė, kad reikėsią lioliką savaičių išviso tega- 
bedarbių apdraudos įstaty- lės gauti tik ištikimieji sam- 

Dabar jis dytojams darbininkai. Strei-
jau nieko panašaus nežada, kavusieji gi bus nuo jos at- 
Rooseveltas taikosi prie ka- stumti. Tai tokius skebiš- 

kus “apdraudos” planus Ro
oseveltas teikia darbinin
kams.

Darbininkai, visi šiuose 
rinkimuose stokime už Ko
munistų Partiją, kuri viena 
tekovoja už pilną bedar
biams apdraudą valdžios ir 
kapitalistų kaštais!

Būtinai draugai vajinin- 
kai turi pasiskirstyt, katras 
darbuosis katroj miesto da- 
lyj. Nes kuomet vienas po 
kitam pradeda eiti pas tuos 
pačius žmones, tūli del to 
supyksta.

Jeigu kiti draugai turi 
skirtingų patyrimų, prašau 
parašyt “Laisvei”.

‘ Draugiškai,
Senas Va j Įninkąs,

syklas ir duotų jose darbą: ______ '
36,200 bedarbių mainierių.: NEW YORK. — Iron 
Jų pagaminama anglis, sa- Age> Phenę Jrusto laikra- 
ko, būtų dalinama kitiems; S^1S^ raso, kad ta .pramone 
bedarbiams. Stambieji ka-, nus™uk<? lkl 
sykių savininkai tam pnesi 
naši.

ir* • rį i n 1 ,’bartinių algų sulig NRA. indijonai Žole Pagydo Reiškia, vėf kapos algas.

Pavojingus Nudegimus £
BALTIMORE, Md. — Se-. fnclL” I aivn

minčiųgeidęs indijonai nuoį 1HOrrO ^StĮC. LalV.® .
ž0]§s Oficieriai Įkaitinti

’“aloe vera įvairius odos' T
| NEW YORK. — Jungti- į 

■ daktaras“ GiValstTW Garlaivių Prie- 
kalbėdamas susirin--Z1U1OS Komisija 

ikime profesorių, naudojam ll’enkis sudegusio

Naziai Mulkina Drg. E. > Reikalauja Mirties 
Thaelmanno Gynėjus

: z ! BERLYNAS. — Hitlerio
’Plieno darbininkai, organi- (teisdarystės ministerijos na- 
zuokitės kovai.. J nąi pareiškė, kad dar nesąs

į nuskirtas teismas Thael-

; nuošimčių išviso. Sako, kad 
[toliau pegalima būsią dar- 
ibininkams. mokėti nei da-, Bausmės Žmogvagiui

pitalistų, kurie priešingi ap
draudai. Jis šiuose rinki
muose nori savo pusėn pa
traukti ir tą dalį buržuazi
jos, kuri spardėsi prieš tū
lus Roosevelto planus.

Laikraščių r e p o r t e rių 
klausinėjamas, kas liečia be
darbių apdraudą, dabar Ro- 
oseveltas atsakė, kad šalies 
valdžia visai nežada skirt 
pinigų iš savo iždo tam rei-

■ kalui; jeigu truputis pinigų 
ir bus skiriama, tai tik “pri
žiūrėjimui”, kaip vykdoma 
bedarbių apdrauda, kuri 
būtu įvesta atskirose valsti
jose.

Iš visko atrodo, kad Roo- tam tyčia bruslotą, per ku- 
;sevelt rems šitokį . streik-lrį nepereina kulkos, — Sa- . 
i laužišką planą. , Kiekviena Lo tokių bruslotų žinovai, 
kompanija dės vieną kitą Nei viena šoviko kulką, mat,

Bruslotas Būt Išgelbėjęs 
Aleksandro Gyvybę
PARYŽIUS. — Jugosla- 

vijos karalius Aleksandras, 
kuris pereitą savaitę tapo 
nušautas, būtų šiandien gy- 

.vas, jeigu jis būtų dėvėjęs

LOUISVILLE Kv Wa KomPamJa aes vieri4 M ei viena soviko kulką, mat,
shingtono valdžios advoka- nuo?irati nuo darbininkų ai-į nepataikė jam i galvą. Bet 
tas reikalauja' mirčia nu-iš't l savo bedarbių apdraU- į karalius norėjo laibesms at-

' • T7 ------ r JwuHisona, ku-i,,
•jmannui, Vokietijos komuni- ris buvb.-pagrobęs’ ihiliwie-'-'i„ fIPTOnm« ........................................ .

......... nesą nei kaltini- riaus B. V. Stoll pačia. Bet ŽINIOS' B LIETUVOS T Kadaise pirmiaus Vienas 
sudaryta”. Be vis dar negali sugaut žmog-' ' , apsaugos ■ bi-ūslotų Agentas

i?„ IMuota „aj,a Per.„ta sl„dmM.
Biržų g-vėj • pareikakwo išbandyt jo sau-

įbaust T. H. Robinsoną, ku
i XI1CIJLJL11 Lil, V

! stų vadui; “] 
imu prieš jį sudaryta 
to, sako, negresia jam mir-lvagį.

ivi x x t ties_ bausmė, o tik 10 metų ! areštuot žmogvagio tėvą 
įkaitino kaJčjimo. _ I kontraktorių, kuris tarpi-
“Morro. darbininkai, nesiduokite Į ninkavo tarp Stalių šeimy

i Castle” laivo "oficierius, kad’“az„la.ms. Prįgąutl tokiais nos ir žmogvagio. 
... H tlerlę. žmogvagio pati

dos fondą^kitą dalį bus pri-, rodyt Ir tbdeUiJėUžstvilko‘to ” 
——-——------------ ■ u...,—2—a. brusloto. • "■ •

_ _ _ - ir • • m • vera jvainus ouosKolektyvų Nariai iun (nudegimus bei nuplikimus,
n v (kaip pranešė čLkt„i„r C.Sau Karves Sovietuose! coiiins, kaw________
Nev^ Yorko “Times” ko-L. , .. - . i. i vaouc laivu uxiuiuiiu.o, i\avi . ,

respondentas Harold Den-1, R1.^, u lu per jų apsileidimą žuvo 135iv.o ais !1,.?ne!als;. ‘
ny, lankydamasis kolekty- i y li]?orns gydyti* Bet Į įmonės. Sekančiame teis-. °.1 ^an^s užkalbėt į Robinson ir .. ___ x
viuose Sovietų Sąjungos me Jiems gr§sia atėmimas | ^ar?.lmnkų ?las^ls’ kovo" $50,000 parankos iki teismo, j

inaennanno Frances sako, kad jos vyras

ai ji-i Vakar Kaune, 1___
sennv-'ties 14 nr’’ PaJ<raiVėje rasta ne-(gumą? j ' Agentas’ apsįnėrė 
Suimta''gyva peršauta krūtine stud. Ta-(tuo bruslotu ir Aleksandras 

,":tjana Dorogūninaitė,' 23 mėtų .liepė palociaus sargybiniui 
bikom\anCnn 'amžiaus- šauti iš šautuvo už 12 žings-

I i Stropiai tiriama ar studentė nių išviso. Trys kulkos pa- 
pati nusižudė, ar ją kas kitas taikė i krūtinę, bet nei vie- 
peršovė ir kuriais sumetimais. na nekliudė agento kūno.

darbininkų masėms, 
ijančioms už r" 
paliuosavimą. Bet žinokime,

nai būna ligoniui nudegina-i, . _ x - - ... . .
ma oda ir iki šiol reikėdavo ;telse®.tolįa«...e’tl oflclemJ

hm nna«int, vasue kapito-j0?. ^k pasmarkinta kova bėgti’\u Woo"išpiikimo|
JoDvti taip nudegintą vieta. TTr , ,.. 1 itman'ninoa rriririrkn • • i • i , ~
Daktaras' Collins, tačiaus, inas Warms yra kaltinamas, I 
išbandė minima indionu žo-i’

ūkiuose, praneša, kad tie 
ūkiai turi ne tik bendrus vi
siems savo nariams gyvu-į 
liūs, bet dar beveik kiekvie
nas kolektyvietis turi sau 
po karvę, vienų kitą kiaulę ^“atrado* ka-dH* nuikiai 'Per radio kitų laivų PaSe1’ 
ir po būrelį vištų. O ir ab-Įlę lr atraao- Kad l1 nulKlal u----------
elnai gyvenimas kolekty
vuose nėra tokia “beasme- 
niška vergija,” kaip pliauš
kia Sovietų priešai. <

gyvo žmogaus odos, kad už-

gydo X-spindulių padarytus 
nudeginimus.

X-Spinduliai Parodo

pareigas laivuose.
“Morro Castle”

ragino ją .sykiu su juom pa-'

Socialdemokratai Dalyvau- 10 Mėty Bausmė UŽ tai, kad 
ja Savivaldybių Rinkimuose g .

•teišgelbės jo gyvybę, 
kad jis atidėliojo šaukimą! 7

Sėkmingi Liepai nuo Vi
durių PlėviŲ Įdegimo 
BOSTON, Mass. — Iki 

šiol, kada reikėdavo pjaus
tyti ir siuvinėti žarnas, da
rant ligoniams operacijas, 
po to dažnai prisimesdavo 
pavojingas vidurių plėvių 
įdegimas, vadinamas “peri
tonitis”, nuo kurio daugelis 
mirdavo. Dabar gi, įšmirk- 
ščiant ligoniui “amniotiškų” 
čiepų už kelių valandų pirm 
operacijos, tas pavojus yra 
sumažinamas nuo buvusių 
30 nuošimčių iki dabartinių 
2 nuošimčių išviso.

Amniotiškus čiepus pada
ro, išimdami veršiuko ge
malą iš karvės ir panaudo
dami skystimą, kuris ran
dasi tarp gemalo ir arti
miausios jį apsupančios plė
vės. Apie šį atradimą pra
nešė daktarai H. L. Johnson 
ir E. L. Young Kliniškame 
Amerikos Gydytojų Kong
rese.

gaisro gesinimo įtaisus; kad 
jis neliepė atidaryti gaisri
nių durų ir nesirūpino pa
laikyti jūrininkų sargybą, 
kuri būtų galėjus laiku pa-x w, IV* I 1 - D Jv* IL*J • II“V* uuuų. gaicjuo laixxu paŽUVO JudziŲ I JI kūnas r radžiu YlQUriy Vėžio stebėti prasidedantį gaisrą.

pinigų, kurie buvo sumokė
ti už Stollienės paleidimą.

Stollienė pasakoja, kad ją 
begrebiant jinai buvo smū
giu į galvą apsvaiginta, pa
skui užrišta jai burna, su
rištos rankos ir kojos, ir 
taip ji buvo šešias dienas iš
laikyta ‘klazete.”

KAUNAS. — Soc. dem. cen
tro komitetas svarstė rinkimų 
j savivaldybes klausimą ir nu- J 
tarė rinkimuose dalyvauti.

Komunistams Smetona 
duoda jokios rinkimų teisės; bet 
su socialdemokratų vadais fašL 
■štai susigieda.
■

Rado Seną Pakarūoklj
Ąžuolų. Būdos miške datbinin-*

I 01170 AllJoni ętrmLfi kai’ kirsdahli mišką; pastebėjo 
LtdU&v zillUCjŲ 011 vlttd I mędžio viršūnėje, kabantį tpaka- 

'ruoklį. •Pakaruoklis tuojau bu-i 
yo nuimtas^ Iš(rą3tų (Įokųpi^n- 
tų paaiškėjo, .k,ad tai žyra- pil. 
Kočęikos, .atvykusio: . Vilnijps 
lavpnas. . Kįopeifcą , pasikoręs 
Uries 16 menesių’, ir ligsiol 'ka
boję niekeno nepastebėtas.

* . / ■ ■ 1 i , • <

ne-1

DETROIT, Mich. — Ed- 
■ward Lickwala, 20 metų am
žiaus, buvo parašęs grąsi- 
nanti laišką Edsel Fordui, 
automobilių fabrikanto sū- . 
nui, reikalaudamas, kad nu
rodytoj vietoj padėtų 
,$5,00Q, . kuriuos . Lickwala 
galėtų paSnrnti. O 4tad ne/ - 

’tai' ■ Edsel Ford, i bus. nužu
dytas. Jaunuolis tapo.suirų- , f 
itąs ir dabar 40 metų Kalė- . * 
j imo, nuteistas. į, Hr: iR-ti---

VyriausiasinžinieriusAb- 
BOSTON, Mass. — Metai j bott kaltinamas, kad jis, 

gaisrui, kilus, nenuėjo net į 
inžinų kambarį ir neorgani
zavo jūrininkus gaisrui ge- 

• Kiti oficieriai irgi 
buvo apleidę savo pareigas. 

Pastebėtina, kad valdinin
kai visai neliečia Ward lai
vų kompaniją, , “Morro 
Castle” savininką. Jie pra
žiūri faktą, kad tuo laivu 
buvo į Kubą gabenama gin
klai,. amunicija, eksploduo- 
jančios medžiagos. Jie “ne
mato”, jog kapitonas 
Warms atidėliojo, šaukimą 
kitų laivų į pagelbą, norė
damas savo kompaniją ap
saugot nuo atlyginimo tiemš 
laivams. O taip elgdamasis 
Warms pildė tik kompanijos 
duotus jam patvarkymus.

M e 1 b ourne, Australijoj, 
visi gatvekarių darbininkai 
išėjo į streiką, reikalauda
mi pakelt algą.

new York.už 6001 :--------“;u'. ..U ”
mylių nuo pakraščio nukri- atgal atrastas būdas X-I 
to į jūrą FoX judamųjų pa-1 spinduliais su pagelba “fluo-1 
veikslų žinių lėktuvaš. PrL ’roskopo” nutraukt paveiks- 
gėrė lakūnas H. W. John-(lūs vidurkį vėžio atidengia s^tį/ 
r.z.M . . in .rlrro 1 rrol_ 1 riza4- Tnlzin vn Iroin'. .vi icf I . ’son; penkinę ’drąygai ipge)- (.rięt tokią mažą kaip; žirnis 
bėti. Lėktuvas buvo pasiųš- tos ligos pradžią. O iš papra- 
tas pąimt nuo atplaukiančio štų skaudulių dažniausia iš- 
laivo “Washington” ju- sivysto vėžys pirmame žar
džius apie karaliaus Alek- noš gale tuojaus po skilvio 
Sandro nužudymą ir grei- (skrandžio). Tikriausias 
čiau juos pristatyt į New gydymas yra greitas vėžio 
Yorką. ’žaizdos išpjovimas. Nuo

jo dabar Amerikoj miršta 
150,000 žmonių per metus. 
Taip raportuota daktarų 

WINNIPEG. — Iš Jung- kongresui.
tinių Valstijų yra slapta ---------- ;----------
įgabenama daug kiaulių į Montgomery, Ala.—John 
Kanadą. Š m u g e 1 n i nkai t Terry, privatinis advokato 
naudojasi didesne Kanados 
dolerio verte, lyginant su 
Amerikos doleriu.

Kiaulių Šmugelis

Jungtinėse Valstijose per 
metus miršta 16,000 gim
dančių motinų.

i - j , i—  -------------- — ~-----------

S. Leibowitzo sekretorius, 
pagrūmojo išvyti bei išmuš
ti iš miesto B. J. Davisą, ne
grų “Liberątorio” redakto
rių, vieną iš T.D. Apsigyni
mo advokatų, kovojančių už 
scottsboriečių paliuosavimą.

Washington. — Teisdary- 
stės ministerija didžiuojasi, 
kad per jos agentų darbuo
tę 74 kidnaperiai liko su
imti ir nubausti 
žmogvagystę.

už 31

Tūkstančiai Šniukštų

NEW YORK. — Befgoff 
šnipų agentūra pristatė fa-1 
brikantams i 1,200 ginkluotų 
savo Šniukštų 'ir provokato
rių, prieš streikavusiufe ■ au
dėjus vien Naujoje Angli
joje. Bet dar 60 nuošimčių 
gengsterių pasiuntė prieš 
streikierius Pinkerton 
Burns detektyvų agentūros. 
Masinis

Suimtas Kooperatyvo 
Vedėjas

1

Marichuko Bruzda prieš 
Japonijos Kariuomenę 
, TOKIO. Ne' tįk gyven- ; 
tojai, bęt ir vietine'Mąiįchu- 
kuo policija įvairiuose mie-

; Vedėjas ‘ .• stuose grūmojančiai bruzda ‘ .
KAIŠIADORYS. - — Nesenai prieš Japonų armijos kont-

kiiminalistų p^įg^ėjo, • kad vietos žemės rolę ir viešpatavimą. Jąpo- 
naudojimas prieš darbinm- draugijos vedėjas A* Ban- nijos miriisteriųkąbiįietąs
kus ypač bujoja jbrie Roose- ’dziulis išeikvojo draugijos pini-
velto NRA.

Camden, N. J. — Arešta
vo nusibankrutavusį neju
damojo turto biznierių Fr. 
Albrightą, kuris pradėjo 
siuntinėti turčiams grąsL 
nančius laiškus, reikalauda
mas po $5,000 iki $10,000 pi
nigų.

gus apie 5,000 litų. A. Ban- 
dziulis liko suimtas. Byla per
duota tardytojui. Tai jau tre
čias kooperatyvo vedėjas, kuris 
padaro draugijai trūkumų.

Charakteringa, kad padary
toji birželio mėn. revizija rodo 
nežymų (apie 100 litų) trūku
mą. Iš to išeina, kad likusi- su
ma išeikvota beveik per du mė
nesių. ; . , ,

tad nutarė dar labiau susti
printi savo armiją, kad. su
valdytų Manchukuo gyven
tojus ir jų policiją.

Kūdikis Skruzdėlyne
Užvenčio vi. Kitkalnio km. ’ < 

P-tči M. tūla Luokės miestelio ,. 
gyventoja Varkalienė padarė 
abortą ir? kūdikio lavoną paslė
pė miške skruzdėlyne. . Vedą- , . 
ma kvota. . . . • «
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Apysaka “Solidarumas”

SUBSCRIPTION RATEBi
United States, per year 
Brooklyn, N. Y 
Foreign countries, per 
Canada and Brazil, perl year ... 
United States, six months .....
Brooklyn, N. Y., six months ... 
Foreign countries, six months .. 
Canada and Brazil, six months .

per year 
ear

. $5.60

. $7.50

. $7.50

. $5.50

. $3.00 
_ $4.00 
. $4.00
. $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879 
-------------------------------------------------------------------4 —-------------------------

“Laisvės” Vajaus Pradžia
Tai jau prasidėjo mūsų judėjimo di

džioji rugiapjūtė—dienraščių “Laisvės” 
ir “Vilnies” vajus už gavimą naujų skai
tytojų. Pradžia visados būna sunki ir 
lėta. Taip ir dabar tik keletas draugų 
jau spėjo pasidarbuoti. Bet laukiame ir 
turime vilties, kad su kiekviena diena 
avalančas didinsis, armija darbuotojų- 
udarninkų augs.

Tiesa, “Laisvės” vajui ekonominės są
lygos nepalankios. Penkių metų krizis 
yra begaliniai nualinęs daugelį darbinin
kų, kurie norėtų skaityti “Laisvę”. Da
bar jie nepajėgia užsiprenumeruoti. Bet 
už tai visos kitos sąlygos garsiai kalba 
Mž. šio. .vajaus pasisekimą. Dabar kiek
vieną darbininką galima lengvai įtikinti, 
kad visi “pranašavimai” komunfetų spau
dos išsipildė su kaupu. Dabar nesun
ku darbininkui įrodyti; kad tik komunis
tinė spauda ištikimai ir energingai gina 
darbo žmonių interesus.

Tačiaus mums reikia suprasti, kad be 
pastangų iš mūsų pusės darbininkai “Lai
svės” neužsirašys—gal tik. vienas kitas. 
Tie darbininkai, kurie iki šiol skaitė bei 
tebeskaito tautininkų, menševikų bei kle
rikalų šlamštus, turi būti pasiekti ir pa
kalbinti užsirašyti ir skaityti savo kla
sės laikraštį. Štai kur darbas visų senų 
“Laisvės” skaitytojų. Nors po vieną 
naują skaitytoją — štai mūsų obalsis.

Dar viena šiam vajui mintis. Dau
gelis yra tokių senų “Laisvės” skaityto
jų, kurie dar sugyvena su doleriu kitu, 
nėra amžinoje bėdoje. Kiekvienas iš jų 
turi giminių, pažįstamų, draugų, kurie 
neišgali užsirašyti dienraštį. Tai bus pui
ki, niekad nepamirštama dovana, jeigu 
tam savo draugui užrašysi “Laisvę”. At
liksi be galo didelį, svarbų darbą. Pa
dėsi darbininkui įsigyti švietėją. Laimė
si vieną rekrūtą į revoliucinę armiją. Pa
remsi savo dienraštį.

Darbuokimės visokiais būdais šiame 
vajuje! Atsiekime pasibrėžtą tikslą: 
Mažiausia vienas tūkstantis naujų skai
tytojų “Laisvei”!

J ;

Už dienos kitos “Laisvėje” pradėsime 
spausdinti labai puikią darbininkišką 
apysaką “Solidarumas”. Norime į tai 
atkreipti atydą mūsą skaitytojų. Prisi- 
rengkite patys ištisai tą apysaką skaity
ti ir duokite savo pažįstamiems su ja su
sipažinti. Tai bus geras būdas patrau
kimui prie skaitymo dienraščio “Laisvės” 
tų darbininkų, kurie iki šiol nėra skaitę. 
Paskui pakalbinsite juos “Laisvę” užsi
prenumeruoti.

Nepamirškite, draugai, jau dabar pa
galvokite, kuriam iš savo pažįstamų, ne
prenumeruojančių “Laisvės”, duosite sa
vo “Laisvę” skaityti, kuomet pradės eiti 
apysaka “Solidarumas”. Kiekvienas se
nas skaitytojas turėtų išbandyti šitą prie
monę gavimui naujų skaitytojų “Lais
vei”. ; : ..

Keli Klausimai Klerikalų Spaudai 
Apie Vyskupą Matulionį

“Draugas”, “Darbininkas” ir kiti baž- ' 
nytiniai laikraščiai jau pasiuntė mus pek- 
lon už iškėlimą viršun vyskupo Matulio
nio darbelių. Bando nuplauti tą vyskū- I 
pą ir padaryti jį nekaltu avinėliu. Net 
bando įkalbėti, kad Matulionis burnos 
neaušys apie Sovietų Sąjungą. Tuo tar
pu tas pats “Darbininkas” praneša, kad 
tokiam Waterburyje ne tik tarpe suau
gusių, bet net tarpe parapijinės mokyk
los vaikų Matulionis sušilęs šmeižė dar
bininkų tėvynę ir pravirkdinęs ir susi- 
klupdęs vaikus vertė kalbėti poterius už 
Sovietų Sąjungos “kankinius”. Vadinasi, 
vyskupas pasileido darban nuodyti vaikų 
protą melais ir išmislais. Tai be galo 
šlykštus, purvinas vyskupo darbas.

Tie laikraščiai smerkia “Laisvę” už iš
stojimą prieš vyskupą Matulionį. Tai jų 
“šventa” valia. Bet jie kietai užsičiau
pę burnas tyli apie mūsų padarytus kon
krečius Matulioniui užmetimus. Kodėl 
“Darbininko” ir “Draugo” redaktoriai nė 
nebando užginčyti, kad vyskupas Matu
lionis buvo suimtas ir nuteistas kalėji- 
man 1923 metais kaipo imperialistinės 
Lenkijos šnipas? Kodėl jie tyli apie tai, 
kad 1929 metais jis buvo nuteistas kaipo 
Smetonos valdžios šnipas? Kodėl jie 
taip keikia Sovietų valdžią, kuri juk tik 
išbandė ant vyskupo tos pačios biblijos 
prisakymą “iš prakaito kaktos savo val
gysite duoną?” Kodėl vyskupas Matu
lionis ir kiti kunigai taip bijo darbo, ku
rį visą gyvenimą dirba darbo žmogus? 
Kodėl vyskupas Matulionis ir kiti kuni
gai taip gailisi nuverstos senosios carų, 
generolų ir kapitalistų valdžios? Kodėl 
vyskupas Matulionis nepasitenkino mal
domis ir agentavimu savo dievui, o parsi
davė Pilsudskiui ir Smetonai? Kodėl jis 
aktyviai dalyvavo kontr-revoliuciniam 
judėjime prieš Sovietų valdžią?

TRUMPMENOS
Net New York “Times” ]pripumpuojamos oxygenu 

stebisi, kad. Meksikos vai-1 (deguoniu), o ne paprastu 
džia išleido pastatymui Me
no Palociaus septynis mili- 
onus doler. Kuomet masių 
skurdas faidėja ir bendrai 
šalis leridaFvis į gilesnį ūkiš
ką fcrizj, šitiek išleisti vie- 
nani biidinkui — baisiai 
perdaug!

Ką gi tame-palociuje “li
berališkoji”' Meksikos val
džia globos? Buržuazinį 
meną — meną, atgyvenusį 
savo dienas, meną, atsuktą 
prieš darbininkų klasės in
teresus. Na, o tie septyni 
milionai dolerių taipgi buvo 
išplėšti iš tų pačiu darbinin
kų.

oru, kaip buvo daroma iki 
šiol. Atsitikime, kad prie
šas užpultų su orlaiviais iv 
pradėtų leisti nuodingas ga- 
zo dujas, šeimyna įšo'ką į 
automobilių, pasiima liįbM 
(zopostinę) ąutomobitiąhs 
šiną, ją įsideda vidun, pa
duria ir iš jos naudoją HcP 
guonį. Žinoma, tam pri’tai- 
syta ypatihgi aparatai.

Jeigu tokis išradimas ir 
veiktų, tai kam jis tuomet 
būtų 
tiem, 
liūs.
visur,
džiumoje* tiktai buržuazija

naudingas ? Tiktai 
kurie turi automobi- 
0 Franci j o j; kaip ir 
automobilius turi di-

* ■ ■ j ir kapitalistai!
I

Vienas Franci jos išradę-į 
jas sugalvojo ir jau užpa-j 

ma apsisaugoti nuo nuodin
gų dujų, priešo paleistų ka
ro metu. Einant tuo išradi
mu, automobiliaus šinos yra

R. M.

tentavo išradimą, kaip gali- Moteris Persirengusi Vyru

Stalinas Aiškina H. G. 
Wellsui, Kas Pakeis 

Dabartinę Sistemą
(Pabaiga)

STALINAS: — “žmonių vi
suomenė yra paskirstyta į tur-1 
tingus ir beturčius, į turčius ir 
išnaudojamuosius, ir jeigu mes 
neatsižvelgiame į šį pamatinį > 
paskirstymą ir neimame domėn, 
prieštaravimų tarp beturčių ir 
turtingųjų, tai reiškia, kad mes ?.ai manote> kada sakote, kad 
nesiskaitome’ su pamatiniu fak-l^ls su^1-lus pats sąvaime. Ne. 
tu ’ '' į Pakeist -viena visuomenės su-

,..v v . v.. , ; , tvarkymą kitu visuomenės su-Aš neuzginciju, kad yra tar- . . • " , . . .... . . . . . . . j tvarkymų tai yra painus ir ilgaspimų, vidurinių sluogsmų, kurie .. . . / . . —•.j . . . , . .2 i revoliucinio darbo kelias. Taidedasi prie vienos arba kitos . . . , . • . ,_ . . .nėra taip koks savaime vyks-puses, vienos arba kitos klases, , :. , , . • . ., • v. . . tantis procesas, bet tai yra koko vojancios viena su antra, ar- , . ., v. • ., . z, . va, tai yra procesas, susirisęsba užima neitralę (bepusiska) t .. . . Tz -4. v... ... . ' , v ‘ ;su klasių kova. Kapitalizmaspoziciją toj kovoj. Bet as pa-1 , ......... . yra supuvęs, bet mes negalimekartoju, kad jeigu mes apeina- . ... v ... .v. ... . . (imti n ir prilyginti prie supu-,me šia pagrindinę kova tarp . 1 J. , . . , .. . . ,. . . T . I . . ivusio medžio, kuris pats turidviejų pamatinių klasių, tai rei-1 . . J _v. . i j _ • i i nuvirsti ant žemes.škia, kad mes nepaisome faktų, i
“Ta kova eina ir eis. Tos • ^e. Revoliucija arba vienos

kovos išdavas yra sprendžia- visuomeninės tvarkos pavadavi
mas proletarų klasės, darbiniu- l^ias kita visuomet buvo žiauri 
kų klasės...

“Kapitalizmą sunaikins 
gamybos ‘organizuotojai,’ 
technikiniai inteligentai, 
darbininkų klasė, todėl kad 
pirmiau suminėti sluogsniai 
vaidina savarankiško (nepri
klausomo) vaidmens. Nes in
žinierius arba gamybos organi- 
zuotojas nedirba, kaip kad jis 
norėtų, bet dirba, kaip jam bū-. 
na įsakyta, kaip samdytojo in-, 
teresai reikalauja. Supranta-1 “Taip, jūs teisingai sakote, 
ma, būna išimčių. Iš šio sluogs-,kad senoji tvarka griūva, bet 
nio yra žmonių, pasiliuosavusių jhiai nesugrius pati savaime, i 
nuo nuodingos 
įtakos. ' 
tai tam tikrose sąlygose gali L Per prievarta stengiasi iš-> 
padaryti ‘stebūklų,’ ir būti mil- laikyti senąjį pasaulį.

tiesa, kad yra dedama naujų 
pastangų skirtingais būdais ir 
visomis išgalėmis apginti ir iš
gelbėti tą seną mirštančią ją 
tvarką. Iš teisingų davinių jūs 
darote neteisingą išvadą. Jūs 
teisingai sakote, kad senasis pa- 

‘‘saulis griūva. Bet jūs neteisin
gai manote, kada sakote, kad

dančioji jėga, kurią komunistai [ 
vadina partija. Tatai įima su-' 
pratingus darbininkus, taipgi ir į1 
tuos elementus iš techniškos in
teligentijos, kurie yra artimai 
susirišę' su darbininkų klase. 
Inteligentija tegali būti stipri į 
tik tuomet, jeigu ji susijungus 
su darbininkų klase. O jeigu 
ji eina prieš darbininkų klasę, 
tai niekais pati pavirsta.

“Trečia, reikalinga yra vals- j

ŠYPSENOS

Teisėjas (į kaltinamąjį) :— 
tybės galia, kaipo dalba (buo-'Ar tu jauteisi laimingas, turė- 
mas), su kuriuo galima .būtų ’ damas dvi pačias?
įvykdyti permaina. Naujoji ga-į Kaltinamasis: — Taip, jūsų 
lia sutveria naują . teisėtumą,' mylista, kol jos viena apie kitą 
naują tvarką, kuri yra revoliu- nežinojo.
cine tvarka.” ! 

Baigiant pasikalbėjimą H. G. . Kunigas atvažiavęs į kitą 
Wells be kitko tarė: Dabaiti- Įiniestą jp pamatęs ant gatvės 
lnU laiklllSa.me PaSaub1de1t5a būl’i vaikV’ žaidžiančių kauliu

kais, priėjęs sako :—Vaikučiai, 
: parodykit man, Aur yra paštas? 
I Didesnysis vaikas pąaiškino, 

ko"ikur randasi paštas ir* vėl žai- 
ne-idžia. Kunigas paėjo kiek, pas- 

Aš dai ^jau SUgrjžęs sako:—Vaikeliai, 
; yra meskite žaidę kauliukais, aš 

jums parodysiu kelią į dangų.
—Eik, jau eik,—atsakė vai

kas,—kaip tu parodysi kelią į 
dangų, kad tu nežinai kelio nei 
į paštą.

ne
ne 

bet 
šie
ne

kova, skaudi žūt-būtinė kova. Ir 
kiekvieną sykį, kada naujojo • 
pasaulio žmonės atėjo į galią, 
jie buvo priversti apsiginti nuo 
senojo pasaulio, kuris : 
atgal sugrąžinti senosios tvar
kos pajėgas. Tie naujojo pa
saulio žmonės turėjo visados bū
ti sargyboje, pasirengę 
priešinti užpuolimams, 
miems senojo pasaulio 
naująją tvarką.

“Taip,

tik du asmenys, kurių kiekvie
no žodžio klausosi milionai žmo
nių, tai yra jūs ir Rooseveltas. j 
Kiti gali sakyti pamokslus, 
kius nori, bet niekas jų 
spausdina ir neklauso. / “ 
negaliu pilnai įvertinti, kas 
nuveikta jūsų šalyj, kur aš tik 
vakar atvykau. Bet aš jau 
mačiau laimingus veidus ir 
sveikus žmones, ir aš žinau, kad 
jūs darote ką tai labai didelio.
Skirtumas, lyginant su 1920! ______
metais, yra labai stebėtinas. j Traukiniu .važiuoja kunigas

---------------- ---------  Įsu rabinu ir nuoširdžiai kalba-
jsi. Kiek pavažiavus, kunigas 

. j pasijautė išalkęs, išsiėmė duo- 
Įnos ir kumpio, pats valgo ir 
Įsiūlo rabinui. “Ačiū,” sako ra- 
i binas, “mūsų tikyba nepaveli- 

GENEVA. — Sovietų at-[ja valgyt kiaulieną.” “Tai gai
što vas Tautų Lygoje, Ro-'la,” atsakė nusišypsojęs- kuni- 
senberg reikalauja, kad Ly-jgas, “o tai labai geras daiktas.” 
ga darytų žingsnių, idant i Davažįavus stotb rabinas ren- 
sustabdyt ginklų vežimą !giasi išlipti, tad atsisveikinda- 
Uruguay’ui ir Bolivijai,’ irlmas kunigą sako Linkiu tam- 
dėtų pastangų del tųdviejų 1̂?3!™1 parvažlU0t1’ taip" 
sahų karo užbaigimo. Kąrąs ; Dačiai «Ačiu” atsa- ■« • vys > « * Iltį t V vJ | JctU 1 1 • X1L1 U 9 <1 Ibcl

Sovietai Darbuojas del
stengėsi Taikos Pietų Amerikoj!

Ivor. *• "i

pasi- 
daro- 
prieš

žmonių, pasiliuosavusių , . v. . , •
idingos kapitalistinės Imkime, pavyzdžiui, fašizmą, j P z n.° a Y a veaamas kg kunigas, “bet kad mūsų ti-
Technikiniai inteligen- Fašizmas yra reakcinė jėga, ku- ■ turtingos žibalu srities kyba nepavelija kunigams tu- 

..............................................š-iChaco.Uruguayų remia An--rėti pačią.”—“Tai gaila”, sako 
x___ _________ .............. ................... _ . Bet kąlglijos imperialistai, O Boli- ‘rabinas, “o tai labai geras daik-
žiniškai naudingi žmonijai. Bet jūs galite padaryti su fašistais?, vija Amerikos Wall Stry- tas.”
jie taip pat gali padaryti mil-Į Ar jūs pertikrinsite juos? Jti- j tas. 
žiniškos žalos....

“Be to, kaip gi jūs galite 
miršti, jog norint pasaulį 
naujo perdalinti jūs turite 
rėti galią? Man atrodo, 
Wells, kad jūs labai nedakai-Įtai nenori, kad juos netyčia 
nuojate galios klausimą, kad jis Į užkluptų. Jie negali tikėtis, 
yra visai išmestas iš jūsų su- kad senasis pasaulis pats sau 
pratimo. Ką žmonės gali pada- nueis nuo pagrindų. Jie mato, 
ryti net su geriausiomis savo kad senoji tvarka ginasi, nau- 
intencijomis, jeigu jie nesugeba’.dodama 'prievartą, ir todėl ko-

Įkinėsite juos? Bet tas į juos1 
u^_l visai nepaveiks.
iš- j “Komunistai nedaro kokio ten 
tu-J idealo iš prievartos metodo, vei-
p, i kimo per spėką. Bet komunis-

! 4 • • 1 1 • 1 V *

iškelti klausimą del galios pa-imunistai turi sakyt darbininkų1 
ėmimo ir neturi galios savo klasei: Būkite pasiruošę prie-
rankose ?

“Geriausiame atsitikime jie 
gali pasisiūlyt paremti kokią 
naują klasę, kuri paima val
džios galią, bet jie patys nega
li padaryti pasaulyj perversmo. 
Tam reikia didžios klasės, kuri 
užimtų vietą kapitalistų klasės 
ir panašiai taptų visišku val
dovu, kaip kad buvo kapitalis
tai ' 
klasė.

K. N.

O

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St„ Newark, N.,J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Rudos Dėmės, Čiaudulys, 
Nervai

pies odos liga, nepavojinga.
Pigmentas arba dažomoji me- 

32 džiaga odos apatiniuose sluogs- 
! niuose nelygiai vietomis susi- Oi" .
daro. To pigmento tirštai su-

varta atsakyti į prievartą. Da
rykite viską, ką tik galite, kad 
neleisti senąjai tvarkai jus su- 
kriušinti. Nesusipančiuokite sau metų amžiaus.
rankų, kuriomis jūs turėsite tą “laimės” šalį 1926 metais,! 
nuversti tą sutvarkymą. j

“Kaip matote, vienos visuo-'vej prie virimo. _____  ___
menės tvarkos pavadavimas ki-|tus ir, tur būt, nuo to sun-TvyJfs^a’ n®ra ^?kra^ žinoma, 
ta tai nėra komunistams savai- I___ _ ... ____ ; ____ (

------------- -—r-—me įvykstantis ir ramus daly- rė mano veidas rudai plėtmuo-,nuo kok^° mitybinio trūkumo. 
Ta klasė yra darbininkų įkas, bet painus procesas, ilgas tas, ir rytais prie darbo prade-Į^a^_ Jums»_ "^ai gal_ ką bendra 

lir prievartingas. Komunistai jau labai čiaudėt. Biznis res-.ga)®J0 turėt ir Jūsų darbas 
“Suprantama, kad reikia pri- j negali apeiti faktų ir su jais ne- torane sumažėjo, ir mane at-1 P^e karšto pečiaus, prie ug- 

imti pagelba iš technikinės in- siskaityti.
Komunistai remiasi turiniu- dirbu apie 3 metai.

piršosi merginoms ir viliojo iš 
jų pinigus. Bausmę atlikus, Se- 
bastijanauskaitė vėl griebės to 
paties amato. Ji vėl buvo suim
ta ir patraukta tiesom Kauno i 
apyg. teismas šiomis dienomis^ nė inteligentiją galėtų ’sųyai-/atgyvenusios klasės 
Sebastijanauskaitę nubaudė D/jį/

Aš esu vedusi moteris, 
Atvykau j

gavau darbą restorane virtu-;sį^aro tūlose vietose, ir jos pa- 
vėj prie virimo. Dirbau 4 me-i^^aro rujlos. Dėlko taip

kaus dirbtuvės darbo, pasida-|^^®boJama’ ka<^ ^aj Kali paeiti

leido nuo darbo. Dabar ne-,mes'
Maniau,1 ’ KaiP ten nebuvę, bet pagal-teligentijos pusės ir savo ruož- “Komunistai remiasi turiniu- dirbu apie 3 metai. i

tu jai pačiai padėti. Bet mes gaiš istoriniais patyrimais, ku-'kad pet tą laiką, kaip nedir- bos nuo tų rudų dėmių, jei jos 
neturime manyti, kad technini- ’rie mokina, kad savo laikotarpį • bu, išnyks plėtmai ir nusto- yra> kaip manau, “chloasma,” 

tai nėra žinoma. Kartais to-

10 V V L JL 11 1CV10 ĮJCl A lUlU, A1U i 
neturime manyti, kad techniki- j rie mokina, kad savo laikotarpį | bu, 

nenueina Į siu 
dinti nepriklausomą istorinę<ro-'sau gražiuoju nuo istorijos sce- 
, j: ~ ~ I • . , . , a i• • >4.metų sunk, darby kalėjimo.: ,!?• Pasaulio perdirbimas yramos. Atsimenate Anglijos isto-

Vieša Padėka
'Vi lt S!

Apgaudinėjo Moteris
KAUNAS. — Aną metą jau 

buvo baudžiama pil. Sebastija- 
nauskaitė, kuri persirengus vyru perspausdinti.)

r ;
# Šįmtai. Draugių1 ir Draugu da

lyvavę . .šęrm,enysę-e‘ląi<į)tūvėse 
mūsų brangios dukraitės Ani- 
Jos. Daugybė draugijų, orga- 
fnizacijų bei įstaigų, kolektyviai 
ir pavieniai, puikiomis gėlėmis 
padabino jos karstą, šimtai at
siuntė laiškus bei telegramas,! 
telefonus, pareikšdami savo už- j 
uojautą ir sągailą. Iš gilumos | 
širdies tariame visiems didelį- 
did'ziulį ačiū! Jūsų toks ryškus 
draugiškumas, Jūsų sąjausmas, 
suraminimas padėjo mums len
gviau pakelti tą skaudų smūgį, 
—suteikė noro ir energijos gy-- 
venti ir kovoti.

Dr. & Mrs. J. J. Kaškiuučius
Ir šeima. ■

(Meldžiame “Tiesą” ir Vilnį” Į

didis, painus ir skaudus proce-’riją septynioliktam 
sas. : 
šiam didžiath darbui.’! \ a .

Anglų rašytojas H. G. Wells j supuvus? Bet ar nereikėjo1 
prisjikįiįė koųiyniątinės propa-' Crom^llįd/į |&d per prievartą 
gando? f ■kl^iislįfą K Vakarinėse ĮjųJ iįalgfiįai ^sunaikinti? 1 i ? * 
valįį^bŠsęi' P-f^is Jš&Hiiškė, kad ■ r ^ra, kad tos klasės,
“naūjoviškd^e/./ ’iUplM)cybėse taurios turi apleisti istorijos 
propaganda skamba dabai seno- sceną, yra paskutinės įtikėti, 
viškai, kadangi ji yra propa- kad jų rolė jau užbaigta, 
ganda prievartos veiksmų. Ši 
propaganda” (sako Wells), 
“skelbianti nugriovimą visuo
menės tvarkos per prievartą, 
buvo tinkama tada, kai buvo 
klausimas viešpatavimo vieno
kios ar kitokios tironijos. Bet 
šiandieninėj visuomenėj, kuo
met viešpataujantysis dabar su
rėdymas vis tiek sugrius, ir jis 
griūva, tai reikia pabrėžt ne su
kilimą, bet sėkmingumą, našu
mą, gamingumą. Aš laikau su
kilimo idėją nusenusią.”

Stalinas: Suprantama, kad 
senasis surėdymas . griūva ir 
smunka. Tai tiesa. Bet taipgi

1 amžiuje. 
Didi klasę yra reikalinga I Argi daugelis nesakė, kad seno- 

* ’ ’ | j i;, visuomenės tvarka jau buvo
; ar

čiaudėt, bet apsirikau.
Plėtmai ir čiaudulys ’pasiliko kios dėmės pasiseka nugydyt, 
iki šiai dienai.. Rytais kartais 
taip čiaudėju, kad net

. išnaikint labai šaltais, sutirš- 
visus tintais gazais—skystuoju oru 

namiškius įvarau į pasiutimą arba angliadario sniegu, nude- 
ir piktumą, o, kaip išsičiaudė- gint,, pušaldyt. Tatai yra pri- 
ju, tai per visą dieną jau ne- tyrusio specialisto prievolė, 
jbečiaudėju', pėt sekamą rytą' Su čiauduliu ir gi keblu. 
Vbl' ta j pati istorijA. Maistą Bandykite vartoti keletą mė- 
vartoju| regis, tinkamą?

Pas daktai’4, nuo tų dviejų oil,

“Tuomi jas įtikinti nėra gali
ma. Jos įsivaizduoja, kad gali
ma užlopyti plyšius pūvančiuo
se senosios sistemos namuose,, 
kad galima pataisyti ir išgelbėti 
trupantį senojo sutvarkymo rū
mą. Todėl gaištančiosios klasės 
griebiasi ginklų ir pradeda vi
sais būdais ginti savo gyvavi
mą, kaipo viešpataujančios kla
sės.

“Pirma, svarbiausias revoliu
cijai dalykas tai turėti visuo
meninį tam pamatą. Revoliu
cijai pamatas yra darbininkų 
klasė.

1 “Antra, tam reikalinga pade-

tiesių žuvų aliejaus, “cod liver 
,” po šaukštą po valgio, 

ligų iki'lioleijdar nebuvau, d ė- lodo tinktūros—po lašą, su 
liai finansines kvarabos. Gal vandeniu, dukart kas savaitė, 
patartumėt ką per “Laisvę” j Imkite taip gi skydinės liau- 
nuo to čiaudėjimo ir tų plėt-jkos, “Thyroid tablets, P. D., 
mų. Šiaip visas kūnas gražus i gr. G- No. 100,” po vieną tab- 
ir baltas, švarus, mėnesinės re-'letę kas rytas. O vakarais, 
galingos. Bet aš labai nėr-I prieš gult eisiant, imkitę dar gi 
vuota, ir, kaip susinervuoju,;ir bromo po truputį: “Triple 
tai ir plėtmai ant burnos padi
dėja. Kartais po dvi-tris nak
tis negaliu miegot, bet, 
pereina tas laikas, tai po 
lias savaites miegasi labai 
rai.

Atsakymas.
Tos Jūsų, Drauge, rudos 

mės kad tiktai nebūtų taip 
dinama “chloasma.” savo

bromides, grs. 15, tablets No. 
100.” Į stiklą vandens ištar- 
pinkite po vieną (arba ir po 
dvi—bent išpradžių) tabletę 
ir po trečdalį šaukštelio sodės 
miltelių—ir išgerkite.

Į nosis iš pat ryto leiskite 
po kelis lašus . “Ephedrine 
halant 66, Swan Meyer.” 
liai pakvėpuokite. Eikite 

rū-rai pasivaikščioti. '
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