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Darbininkai Visų Salių,

Vienykitės! Jūs Nieko 
Nepralaimėsi t, Tik 
Retežius, o Islaimėsit

Pasaulį!

Nėra Literatūros Paren
gimuose.

Reikia Pigių Brošjūrėlių.
“Senstame.”

Rašo Dimas Benamis

Pavienio Numerio Kaina 4c Metai XIX, Dienraščio XI

L M

žiemos sezonu mūsų įvairios 
organizacijos rengia nemažai 
parengimų, bet tuose parengi
muose komunistinė literatūra 
arba visai neplatinama, arba 
platinama mažai.

Rodos turime keletą rūšių 
mažų brošiūrėlių, kurios gana 
prieinamos darbininkams ir 
kaina ir turiniu, o vienok ne
pardavinėjama.

Chiang Kai-shekas Rezignavo 
del Sukilimo

TOKIO, Japonija.— Čia 
gauta pranešimas, kad ge
nerolas Chiang Kai-shekas, 
galva Nankingo valdžios, 
pranešė valdžios pildomajai 
tarybai, kad jis rezignuoja. 

' Sakoma, kad jis rezignavo 
j delei besiplečiančio sukilimo 

Nesuranda viena- | prieš Nankingo valdžią.
draugo, kuris ,

Stalinas Sveikina Pergalingą Tolimąją 
Rytą Rudonąją Armiją

Amerikos Marinai Paskelbė 
Karo Stovį Haiti Respublikoj

Man rodosi, kad mes neturi
me literatūroj platintojų. A. L. 
D. L. D. arbd L. D. S. A. kuo
pų susirinkimuose kaip kada 
kas nors pasigenda, kad neturi 
knygiaus. Pradeda jo j ieškot ir ' 
nesuranda, 
me susirinkime < 
apsiimtų platint literatūrą, ati
dedama tą klausimą ant kito 
susirinkimo, o nuo kito ant tre
čio ir tt. Ir tas klausimas 
tęsiasi per kelis mėnesius be i 
pasekmių.

400 J. V. Kapitalistų 
Suvažiavo įsteigti 

Fašistinę. Tarybą

Dvylikmetinėse Rusijos 
proletarinės revoliucijos su
kaktuvėse J. Stalinas, Sovie
tų . Sąjungos Komunistų 
Partijos generalis sekreto
rius, pasiuntė sekamą pa
sveikinimą raudonarmie
čiams, kovojantiems prieš 
atakas Chinijos militaristų, 
kuriuos remia imperialisti
nės valstybės.

Siunčiu broliškus sveiki- vaikščioja didįjį revoliucijos 
nimus Speciales Tolimųjų paminėjimą ir kartu su ju- 
Rytų Armijos kovotojams'mis džiaugiasi Tolimųjų

į jų smūgius savo pergalės 
smūgiais ir tuo būdu pagęl- 
bėkite mūsų broliams Chini- 
joj—Chinijos darbininkams 
ir valstiečiams—atsikratyti 
žemvaldžiui ir kapitalistų 
jungą. Atminkite, kad šioj 
garbingoj dienoj milionai 
darbo žmonių Sovietu Są
jungoj su meile apie jus ma
no ir kartų su jumis ap-

Rodos reikėtų apie tai kalbėt, 
diskusuot, skatint draugus ir 
drauges, kad mokintųsi platint 
literatūrą. Tas darbas prieina
mas kiekvienam, tik reikia pri
prast, reikia garsiai 
kokį klausimą viena 
knygelė gvildena.

paaiškint, 
arba kita

ValstijųVisuose Jungtinių 
miestuose, kur tik lietuviai gy
vena, galima surast ne šimtai, 
bet tūkstančiai nesuprantančių 
anglų kalbos. Didelėj didžiu
moj jie yra darbininkai-darbi- 
ninkės. Prie jų mes būtinai tu
rime prieit, juos mes turime iš- 
budint.

Todėl būtinai ir reikia pigių 
lengvų brošiūrėlių. Brošiūrėlių, 
kurios atsakytų į degančius die
nos klausimus,- surištus su dar
bu, gyvenimu ir reikalu organi
zuotis.

Seniau mes turėjome keletą 
brošiūrėlių, kaip tai “Organi- 
zuokitės”—Bucharino parašytą 
ir kit. “Kodėl darbininkai turi 
stot į Komunistų Partiją ir Or- 
ganizuokitės. ” Mano suprati
mu, dabar būtinai, turėtų būt 
išleista.

Labai juokingą dalyką pasta
raisiais laikais tenka patėmyt. 
Visur, kur tik nepasisuksi ir 
nuo daugelio vieną keistą daly
ką tenka nugirst. Sako: “Sen
stame.” Taip sakoma, kuomet 
ko nors užklausi: “Kodėl nie
ko neveiki,” arba, “kodėl neap- 
siitni atlikt tą arba kitą darbą 
organizacijoj ?”

Bet, žiūrėk, tokie “nusenę“ 
žmonės kur nors vakaruškose 
arba baliuose išėję šokt su še
šiolikinėmis per svetainę nešdi
nasi žaibo greitumu, o kojomis 
triptelėjo—tai grindys braška 
ir visa svetainė dreba.

Tai, ar galima tokiems žmo
nėms tikėt, kuomet 
skundžia nusenėjimu 
jimu veikt? Juk tai

Aš dar-,nei vieno
kad vargiai kojas paskui save 
valkiotų vaikščiojant, o klausyk 
*—pasakoja’ svietui, kad serga 
“senatvės’ ’ liga.

Jeigu tokia “nusenėjimo” li
ga nusiskųstų nesusipratę dar
bininkai, tai butų atleistina da
linai, bet kuomet tokius pa
reiškimus daro parti j iečiai, tai 
bjauru.

jie nusi- 
ir negalė- 
absurdas! 
nemačiau,

Sudegė Gaisrininkų Namas

Bucharest, Rumunija. — 
Caracal mieste ištisa gais
rininkų brigada tapo su
areštuota už tai, kad gėrė 
karčiamoj ir nepastebėjo, 
kaip užsidegė jų stotis į r 
sudegė namas?.

Kuomet gaisrininkai ba- 
liavojo karčiamoj, tai kele
tas gyventojų dėjo pastan
gas užgesinti gaisrininkų 
namą, bet jiems nepavyko 
— namas supleškėjo.

WASHINGTON. — Ket
virtadienį čia susirinko su
virs 400 žymiausių Ameri
kos kapitalistų, atstovau
jančių kiekvieną pramonės 
šaką, ■ finansus ir prekybą. 
Į konferenciją juos sušaukė 
Jungtinių Valstijų Preky
bos Butas, vaduojantis 
prezidento Hooverio pasiū
lymu.

Jie suvažiavo čia apsvar
styti ir išdirbti būdus palai
kymui Amerikos biznio “ge
roj padėty” — kaip “apsi
saugoti” nuo pramoninio 
krizio, kaip “išvengti” be- 
darbėsr—'

Prezidentai Hooveris pa
sakė jierps prakalbą, aiškin
damas, kad. jie tapo sušauk
ti sudaryti organizaęiją pa
laikymui biznio. Jis primi
nė, kad nesenai atsibuvusio
se pramoninkų* bankierių 
ir reakciniu darbo unijų va
dų konferencijose- pravesta 
tarimai, kad įvairiose pra
monėse darbai turi būt ple
čiami. Tos pačios algos ga
li pasilikti, jeigu kapitalistai 
nori, bet apie algų pakėlimą 
negali būt nei kalbos. Kur 
tik darbininkai reikalaus 
pakelti jas, prieš juos kapi
talistai ir valdžia ves griež
tą kovą.

Konferencijos tikslas, tai 
įsteigti fašistinę stambiųjų 
kapitalistų tarybą, kuri iš
dirbtų planus, kaip geriau 
pravesti racionalizaciją, pri
versti darbininkus skubiau 
dirbti, daugiau padaryti už 
mažesnį atlyginimą, kaip 
praplėsti užsienio prekybą, 
kaip sureguliuoti vidaus 
marketą. ;

Konferencija išrinko * 72 
žymiuosius asmenis. Tie iš 
savo tarpo išrinks pildantį
jį komitetą, kuris sudarys 
ekonominės tarybos ibran- 
duolį. Valdžia bendrai ko
operuos su ta fašistine ta
rybą.

Su pagelba šios organiza
cijos kapitalistai darys dar 
didesnį spaudimą ant darbi
ninkų. Kiekvienam atsiti
kime jiems ateis į pagelbą 
valdžia: laužyti streikus, 
ardyti kovingas darbininkų 
organizacijas, unijas ir tt.

Tuo būdu jie mano Ame
rikoj palaikyti “gerus lai
kus” — “prosperity”; “apsi
saugoti” nuo pramoninio 
krizio, “sumažinti” bedarbę 
ir “apsaugoti” Ameriką 

;nuo revoliucinės bangos.

ir komandieriams, nepaliau
jančiai kovojantiems delei 
labo Spalių Revoliucijos 
prieš atakas Chinijos žem- 
valdžių ir kapitalistų.

Atsargiai sekite kiekvieną 
Chinijos kontr-revoliucio- 
nierių žingsnį ir atsakykite

Rytų Armijos pergalėmis.
Lai gyvuoja Spalių Revo-

Lai gyvuoja Specialė To
limųjų Rytų Armija!

Lai gyvuoja Chinijos dar
bininkai ir valstiečiai!

Juozas Stalinas.

PORT AU PRINCE, Hai
ti.— Jungtinių Valstijų ma
rinai, kurie nelegališkai lai
ko okupavę Haiti respubli
ką per keletą metų, paskel
bė karo stovį, kad sulaužy
ti muitinės darbininkų 
streiką. Streikas taciaus V *
plečiasi.

Ketvirtadienio rytą strei- 
kieriai, įėję į muitinę išves
ti į streiką pasilikusius dar
bininkus, susikirto su ame
rikiečiais bosais. Streikie-' 
riai metė rašomas mašinė
les į du bosus, kurie bandė 
pasipriešinti streikieriams.

Ant gatvės streikierius 
užpuolė Amerikos marinai. 
Streikieriai akmenimis ir 
plytomis kovojo prieš mari
nus.

----- ---*---------------------—------------------------ -------- ------ -  ' i i 1

MANDŽURIJOS VALDŽIA NUTARĖ 
TĘST TAIKOS DERYBAS SU SOVIETAIS
Priėmė Sovietų Pakeistus Reikalavimus; Sako, Nankingo 

Valdžia Pritarianti Deryboms

>•

$

Mariavitai Nori Prisidėti 
Prie Katalikų

Varšava. (Elta).—Maria- 
vitų vadas Kovalskis paskel
bė raštą į Lenkijos katalikų 
vyskupus. Šiame rašte Ko
valskis siūlo sujungti maria- 
vitus. su kataljkų bažnyčia. 
Vyskupai į tai atsakė, kad 
jis su tuo pasiūlymu kreip
tųsi į Vatikaną.

Klaipėdos Krašto Gyvento
jų Priaugimas 

j 
-4--------------
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Klaipėdosį krašte gyvento
jų prieauglis per pirmuti
nius 8 mėnesius siekė 428 
žmonių. Pęr tą laiką Klai
pėdos krašte gimė 2276 
žmones, o mirė 1778. Ve- 
dybų^JS^^patį Jaiką iš vi
so buvo 578. ' ; ; .

Fašistai Pasmerkė 14 
Plečkaitininkų

MUKDENAS, Mandžuri-1tis su Sovietų atstovais 
ja.— Po ilgo 'svarstymo ; technikiniais klausimais ,de- 
Mandžurijos valdžia ketvir
tadienį pagalios priėjo prie 
išvedim'o, kad reikia užbaig
ti konfliktą su Sovietais del 
Chinijos Rytinio Gelžkelio.

Nutarė pasiųsti atsakymą !
į Litvinovo, telegramą, pri- keitimas paliečia paskyri- 
siųstą Mandžurijos guber- mą prie kito gelžkelio darbo 
natoriui Chang Hsueh-lian- i Emšanovo, buvusio gelžke- 
gui, lapkričio 27 d., užgi- lio manadžeriaus, ir Eis- 
riant rezultatus Chinų-So- monto, buvusio manadže- 
vietų atstovų pasitarimo riaus pagelbininko. Man- 
Nikolsk-Ussurysske, kur džurijos valdžia nenorėjo 

‘tapo pakeisti originaliniai priimti šį Sovietų reikalavi- 
Sovietų reikalavimai, ir pra- 'mą, bet pagalios sutiko. ■ 
nešant Sovietams, kad Tsai
Yun-sheng, Mukdeno už- Nankingo valdžia užgiriai! 
sienio reikalų ministeris, i ti 
tapo nuskirtas delegatu tar- žingsnį.

j lei sugrąžinimo pirma kon- 
1 f likto buvusios padėties 
Chinijos Rytiniam Gelžke- 
ly sulig padarytos Sovietų- 
Chinų sutarties 1924 metais 
de] to gelžkelio operavimo.

Sovietų reikalavimų* pa-

Oficialiai pranešama, kad

Mandžu rijos valdžios

t
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Du Lietuviai Jaunuoliai Kalti
nami Užpuolime ant 

Mergaitės
■ SCRANTON/ Pa.— Lap- 

kričio 28 d. čia tapo suareš
tuoti du lietuviai jaunuoliai, 
Jonas Judickas, 22 metų am
žiaus, ir Petras Dorasevi- 
čius, 21 metų amžiaus, už 
nepadorų pasielgimą su jau
na mergaite, kurios vardo 
policija neskelbia.

Mergaitė pasakojo, kad ji 
išėjo pasivaikščioti su Do- 
rasevičiu. Jiems einant gat
ve Judickis atvažiavo auto
mobiliu, ir jiedu per spėką 
ją paėmė į automobilį. Mer
gaitę. rado paliktą ant kelio 
tųlas automobilistas ir y jis 
ją atgabeno į Providence 
policijos stotį. Mergaitė gy
vena Kingsley, Pa.

Tiedu jaunuoliai yra kata
likų bažnyčios auklėtiniai. 
Judickas yra tautiško^ (ne- 
zaliežninkų) bažnyčios auk
lėtinis, o Dorasevičiuš Ro
mos katalikų bažnyčios pro
duktas. ' *

Washington. — Atstovų 
butas ketvirtadienį 288 bal
sais prieš 17 priėmė bilių 
sumažinimui taksų nuo 
•įplaukų ant $160,000,000.

Prekybos Departmento 
sekretorius Lamont konfe
rencijai pranešė, kad vie
šiesiems darbams skiriama 
suma sieks virš $2,500,000,- 
000, ir įš to darbo būsią del 
suvirs 600,000 •_ darbipinkų. 
'Bet kada tie planai bus pra
dėti vykinti, kada tiek dar
bininkų galės gauti darbo/ 
tai jau kitas klausimas/ ■ >

VARE REIKALAVO PRI
IMTI JĮ SENATAN

WASHINGTON. — Wil
liam S. Vare iš Philadelphi- 
jos trečiadienį kalbėjo sena
te ir reikalavo, kad jis būtų 
priimtas senatam

Jis tapo išrinktas 1926 
metais, bet senatas jį nepri
ėmė del to, kad per kyšius 
ir graftą jis' buvo nominuo
tas ir išrinktas ant republi- 
konų tikieto.

Vare sakė, kad jo nomina
cija ir išrinkimas buvo at
likti “teisingai.”

KAUNAS.— Karo/lauko 
teismas Panevėžy lapkr. 8, 
9 ir 10 dienomis svarstė 14 
plečkaitininkų bylą: Kisino, 
Jono . ir Petro Grincevičiu, 
Norkūno, Dambrausko, Pal- 
šiūn'čr, ’ Jankevičiaus, TPetry- 
los, Lebedžio, Šimonies, 
Laužiko, Žiurlio, Žemonio ir 
Mackevičiaus. Visi jie bu
vo kaltinami priklausę prie 
plečkaitininkų organizacijos 
ir veikę jos naudoti. Teis
mas, išnagrinėjęs bylą, pri
pažino kaltais ir pasmerkė: 
Kisiną kalėti sunkiųjų dar
bų kalėjime iki gyvos gal
vos, Grincevičiu Joną — 15 
metų, Norkūną, Dabrauską 
ir Palšiūną — po 8 metus; 
kitus penkis — nuo 4 iki 2 
metų kalėti sunkiųjų darbų 
kalėjime. Laužikas, Žiur- 
lys, Žemonis ir Mackevičius 
išteisinti.

Illinois Mainieriai Rengiasi Streikuoti;
Reakciniai Vadai Laužys Streiką

WEST FRANKFORT, Ill. 
— Illinois mainieriai rengia
si paskelbti generalį streiką 
šį pirmadienį.; Streiką šau
kia Nacionalė: Mainierių 
Unija, naują: kovinga mai
nierių i organizaciją.! ;

Įvairiose Illinois dalyse 
mainieriai entuziastiškai at
siliepia į unijos atsišauki
mą del generalio streiko. Iš 
lokalų gaunama pranešimai, 
kad visur mainieriai ren
giasi prie streiko. Visur 
organizuojama streiko ko
mitetai.

Fishwick reakcinė mašina, 
kuri kontroliuoja United 
Mine Workers of America 
Illinois Distriktą, išleido 
pareiškimą, kad j U bandys 
sulaužyti generalį mainierių 
streiką. .
/ Illinois , mainierių darbo 
sąlygos nepakenčiamos. Del 
to darbininkai pasirengę 
kovoti. > Bėgy pastarųjų

dviejų savaičių šeši lokalai, 
apimanti 3,500 mainierių,1 
paskelbė streiką. Tiems ir 
kitiems mainieriams Nacio- 
nąlė Mainierių,Unija nuro
do, kad tik paskelbus gene
ralį, streiką darbininkai ga
li laimėti.

Mainierių Reikalavimai >
Mainieriai reikalauja se

sių valandų darbo dienos ir 
penkių dienų darbo savai
tės, sustabdyti algų nuka
posimą, panaikinti skubini- 
mo sistemą, įvesti geresnį 
saugumą kasyklose, panai
kinti “check-off” sistemą 
(išskaitymądš algų už duok
les). Reikalauja, kad darb
daviai ir valstija mokėtų 
bedarbiams $35 į savaitę.
.*• Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas ir Darbininkų 
Tarptautinė Pašelpa oficia
liai pranešė, kac(.teiks pa-liai pranešė, ka(Į» teiks 
ramą streikieriams.

Sov. Sąjungoj Masiniai Budavoja Šventovę ant 
Mitingai Prieš Impe- ‘Stebuklingo’ Kunigo 

rialistų Grąsinimą Kapo

'1

a

*8MALDEN, Mass.-H Kad 
būtų galima dar daugiau 
mulkinti tamsius žmones, 
Čia švento kryžiaus kapinė
se, ant “stebuklingo” 
go Patrick J. Power kapo, 

cijos imperialistų grąsinan- Ibudavojama šventovė. /, 
čias notas. Priimta protes-1 Tie planai buvo slepiami

i nuo lapkričio 25 d., .kuomet'’ -Į 
kapinės buvo uždarytos 
publikai sulig kardinolo 
O’Connell įsakymo. Per t$ 
laiką katalikų bažnyčia “ty
rinėjo stebuklus,” ir, mato
mai, priėjo prie išvedimo, 
kad iš “stebuklų” galima 
padaryti gerą biznį. Todėl 

vaitę, bet tylėjo liepos mė-; dabar budavoja koplyčią, 
nesį, kuomet Chinija prade- kurioj bus padėtas “stebuk- 
jo Mandžurijoj konfliktą, lingas” (nors ir supuvęs) 
užgriebdama Chinijos Ryti- kunigo Power lavonas, , 
nį Gelžkelį.

MASKVA.— Ketvirtadie
nio vakarą visoj Sovietų 
Sąjungoj įvyko milžiniški 
masiniai mitingai prieš 
Amerikos, Anglijos ir Fran-

čias notas, 
to rezoliucijos.’

Sovietų valdžios organas 
“Izviestija” pažymi, kad 
valstybės sekretorius Stim
son nedavė tinkamo paaiški
nimo del Sovietų atsakymo 
į jo notą. Laikraštis klau
sia, kodėl Jungtinės Valsti
jos darė tokį žingsnį šią sa-

Sudėjo Laižybas, Kad Išgers 
Kvortą Munšaino—žuvo

Eldorado, Kan.—Tom Fa- 
son, negras, su savo drau
gais sudėjo laižybas iš sa
vaitinės algos, kad jis išgers 
kvortą munšaino vienu kar
tu, x nesvyruodamas nueis 
100 jardų ir atgal sugrįš. 
Išgėrė munšainą, nuėjo 100 
jardų ir tuoj aus numirė.

Perka Kiaules ir žąsis

Pastarajam laike Panevė
žy atsirado daug vokiečių 
kupčių, kurie supirkinėja 
ypač kiaules ir žąsis. Ir kai
na minėtų produktų pakilo. 
Vietoj mokamų iki šiam lai
kui už 1 centn. gyvo svorio 
kiaulienos 100 lt., dabar mo
ka 115 litų. Žąsis nuo 14 li
tų kilo iki 20 litų. Vietiniai 
kupčiai yra labai susirūpi
nę, nes būk numato rinkoje 
jnesos pritruksią.

t

-i
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Sakoma, kad sekantį ne- 
dėldienį su didelėmis cere
monijomis lavonas bus iš
imtas iš duobės ir perkeltas 
į koplyčia.

žudėsi Lietuvos Fašistą 
švietimo Ministerijos 

Buhalteris

&
-

; Policijos žiniomis, 
švietimo ministerijos buhal
teris Aleksandras Šiaūčiu- 
kas švietimo ministerijos 
kanceliarijoj veidrodžio Šu
ke persipjovė kairiosios ran
kos gyslas. Ten jį netrukus 
paplūdusį kraujuos rado ki- ; 
t i ir nugabeno į ligoninę* 
Gyvybei pavojus negresia.

&
/J

A P

Kapitalistas, “Dievo Kurs- 'O 
tomas,“ Nužudė Savo Pačią

Seattle, Wash.— William 
H. Howard, 75 metų am
žiaus, turtingas kapitalistas, 
užmušė savo pačią jai be
miegant./ Jis policijai aiš* į 
kino: “Dievas man liepė ją N 
užmušti.”

$9 
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Iii į■ 11 >Chic^pšl marijonų laik
raštis verkšlena:rl į > ; , '< I ji I i « ■■

Chic^gJ j Tribune korespon
dentas,'*^ 0onald Day prane
ša, kad: Maskva yra instrukta
vusi'Jungtinių Valstybių ko
munistus organizuoti negrus 
ir užkrėsti komunizmo nuodais 
Amerikos armiją.
Paikas tas Donald Day, 

bet dar paikesnis “Draugo” 
redaktorius, kuris tatai kar- 
toja. Amerikos Komunistų 
Partija išleido obalsį del or
ganizavimo negarų darbi- 
ninkųį jau keletas metų at
gal ir Šiandien Partijoj ran- 
]asi ^era dalis juodveidžių 

otojų. Kas liečia armi- 
M taiį komunistai jau ne sy-

su Hooveriu įsikišo su savo 
nota jau tuomet, kada tar
pe Sovietų Sąjungos-Muk- 
deno valdžių prasidėjo pa
sitarimai. Washington© im
perialistai užsispyrė kaip 
nors pakenkti taikos pada
rymui ir todel jisai įsikišo 
su savo trigrašiu. Wash- 
ingtonas manė, kad Mukde
no valdžia- pasišiauš, nes 
pasijuą turinti už savo pe
čių užtarytojus ir tuomi nu
trauks pasitarimus. Tuo
met būtų proga Amerikai 
įsikišti į Tolimųjų Rytų 
Geležinkelio tvarkytoj aus 
vietą, iš kur būtų galima 
daryti provokacijas prieš 
Sovietų Sąjungą.

Menševikai, kurie Sovietų 
Sąjungos nekenčia nema-

* I T • • • • i ’ i žiau už imperialistus, to tiknare-klausimais n; juos da- ir telaukia„ Todel iie svei. 
hnę taipe kareivių. Faigi kjna jjooverjo įsikišimą.
riais ‘klausimais ir juos da- ir telaukia.- Todėl jie svei-
čia jokių instrukcijų iš Mas
kvos negalėjo' būti, kuomet 
tas darbas varomas pirmyn 
jau senai.
Ir x ‘ 1 , j

Bet “Draugas” nesitenki-1 
na vien tik tuo, ate išrėžia 
dar būtent sekantį juoką.

Mūsų bolševikai Maskvos 
įsakymams yra ištikimi. Jiė 
jau pradėjo7 nigerius organi
zuoti ir jais, mūsų kolonijas 
apgyvendinti.
Tai gi VėEkunigiškas me

las ir kvailybe. Viena, ku
nigai kol kas dar jokių ko

jį’ lonijų nevaldo Amerikoje. 
fe’O jeigu “Draugo” redakto- 
f|riai turi . omenyje lietuviš- 

; kas kolonijas, tai taipgi pai
ka, nes. bolševikai jokių “ni- 
įgerių” neorganizuoja apgy

vendinimui, bet organizuoja 
f juos kovai už rasinę lygybę, 
kovai už bendrus proletaria
to reikalus.

į Vėliau kunigų redaktorius 
surinka, kad “bolševikų pro
paganda nebus pasekmin- 

Jeigu taip, tai kodėl
I to sielotis, meluoti ir 

;oliotis. Ištikrųjų faktas
Rieka faktu, kad komu- 

listai vis daugiau ir dau
giau galina įtakos Ameri- 

s darbininkuose. O jos 
Baugiai/ gauna todel, kad 

erikoš’darbininkų klasė, 
p ir rišo -pasaulio, spau- 
maj kapitalistines, racio- 

Į»tizacijps, ris labiau kairė- 
fc, kovingąja ir s^ka komu- 
Btinęįyadovybę. įštai ko- 

kunigija griebiasi už tiį

r.

i

&

im-

Negalėdami patys įkąsti 
proletarinei valstybei, tai 

į nors amtelėjimu pritaria 
į imperialistiniam buldogui.

Ar Gali Lyti Žuvimis Bei 
Varlėmis?

Lietuvoj daugelis tiki, jog 
kai kada su lietum prikrin- 
ta iš debesų žuvų ir varlių. 
Amerikiečių dauguma pasa
kys, kad tai išmislas. Bet 
klausykite, ką sako Dakta
ras E. W. Gudger, moksli
ninkas Amerikinio Gamtos 
Istorijos Muzėjaus.

Jis surinko virš 50 faktų, 
kuriais įrodo, jog iš debesų 
kai kada krinta varlės bei 
žuvys. Mat, smarkus oro 
sūkurys, audra bei viesulą 
kai kada pagriebia vandens 
nuo upių, ežerų bei • jūrų 
paviršiaus ir iškelia į pa
danges. Jeigu tame vande
nyje pasitaiko žuvų bei var
lių, tai paskui joms nėra 
kas daugiau daryti, kaip tik 
galvatrūkčiais keliauti at
gal ant žemės. Negali gi 
jos tapti angelais!

Viesulą dažnai pagriebtą 
vandenį nuneša daugelį my
lių, o su juom tame atsitiki
me ir žuvys bei varles* gali 
nudribti ant daržų, laukų, 
pievų gana toli nuo jūros, 
ežero bei upės.

Taigi Lietuvos žmonių nu- 
tėmijimas apie išlyjamas žu
vis bei varles nėra klaidina 
gas.

Fašistų Melai
' • • r • ,

Steižtų, niekinimų ir melų! ^Pervėlu.

lapis pirmam puslapyj su
rinka: “Sovietų Nukankinti 
Turtingi, Kultūringi Vokie
čiai Bėga iš Rusijos.” Kas 
juos kankino? Kuomi pa
sireiškia toji kultūra? Juod- 
lapis nepasako. I <

Kurie turi nors už dvyle
kį supratimo, tai žino, kad 
Pavolgės vokiečių niekas 
nekankino. Turtingesni 
buožės apleidžia Pavolgę to
dėl, kad jie mato, jog Sovie
tų Sąjungoj prieš buožes ir 
visokius kapitalistinius ele
mentus griežtai kovojama; 
kad ir kaime, ne tik mieste, 
vykdoma socialistinė kūry
ba, pavidale kolektyvų, etc.

Buožės mano, kad jie, nu
vykę į kitą šalį, galės val
dyti didelius ūkius ir juose 
išnaudoti darbininkus, kaip 
išnaudojo Pavolgėje, greta 
rusų dvarponių ir buožių. 
Jie klysta. Daugelis jų at
sidūrę, sakysim, tokioj Ka
nadoj ar kitur, pamatys, jog 
buržuazine spauda juos la
bai . skaudžiai suvadžiojo. 
Nemaža dalis jų'veikiausiai 
prašysis priimti atgal į So
vietų Sąjungą, kaip andai 
padarė švedų dalis. Bet jau

Kas Yra'Tos “Mariu Panos” 
Arba Sirenos?

Dr. Gudgėr, 4 didžiausias 
specialistasįįvairių keistų 
sutvėrimų, pasakoja,; kad 
gudruoliai jam atneša “ma- 
rių panelių,0 ai’ba sirenų, 
kurių galva ir pirmagalis 
būna panašus į žmogaus^ o 
laibgalis, arba žemutinė kū
no dalis — žuvis.

Tie gudragalviai paima 
moteriškos gimties beždžio
nę ir labai mitriai ją pusiau 
įlandina į uodeginį didelės 
žuvies g^lą. Sako,
gana gero supratimo, 
surast tą moną.

reikia 
kad

Čiopai ir Balsavimai
Norvegijoj nėįčiepyti 

rauplių neturi teisės balsuo
ti rinkimuose seimo ir mie- 

t 

stų valdybų.

nuo

Kodėl žmonės Daugiau 
Susiraukę, Nekaip Linksmi

Žmogaus veide yra tik 
trylika raumenų (muskulų), 
kuriais jis gali šypsotis bei 
išreikšti juoką; bet -užtat 
savo veide jis turi 64, mus
kulus, kurie yrąnaudojami' 
susiraukimuį. /. Tjė • dyvai, 
kad žmonės
siraūkę, negu linksmo veido;

Tikėtas Dalykas
Kaip greit Amerikos 
Sklistų galvos Hoovepis 

/Stiflisonu įsikišo į Sovie- 
S^jungos-Chinijos reika- 

greit menševikiški 
pradėjo šaukti 

Chicagos menševi- 
įTas suriko: “šiuos 

valdžios žinksnius 
išriktai pasveikinti.”

į Šnipai Tarpe Lietuvių

šilkvabalių Darbas >. • x 
. Reikia 2,300 šilkvabalių 
darbo, kad pagamint vieną 
svarą šilko.

JOK

Kurie skaitėte vakar die
nos “L.” korespondenciją iš 
Sao Paulo, Brazilijos, tie 
pastebėjote, kad toje šalyje 
smarkiai veikia reakcija. 
Tai yra pusiau fašistine ša
lis, daugely j provinciją val
doma dar feodalistiniais pa
grindais.

Lietuvių darbininkų šiuo 
įidef menševikams parų-! tarpu Brazilijoj esama į 35,- 

s sveikinti? Ogi to- 000, Ir jų skaičius vis au- 
įkad jie nukreipti prieš ga. Tarpe lietuvių, tačiaus,

vinėdarni kiekvieną, pasiju
dinimą veiklesnių draugų. 
Tas dikčiai apsūnkina plėti
mą revoliucinės idėjos tarpe 
lietuvių imigrantų. Tači'aus 
atsidavusieji komunistinei 
idėjai draugai suranda'bū
dus veikimui. Mums vie
nas draugas rašo, kad Sao 
Paulo dalis lietuviu darbi
ninkų yra susirišę sų vieti
ne Komunistų Partija (kuri 

’veikia nelegaliai) ir palaiko
Stirnsonas įveikia žvalgybininkai, išote- Mopro kuopelę.

Bėgyje paskutinių dvylikos 
mėnesių buvo viena iš didelių 
atmainų visuose frontuose so
cialistinės kūrybos; tai atmai
nos, kurios vėl pasireiškė, kaip 
didelė , socializmo ofensyva 
prieš kapitalistinius elementus 
mieste ir sodžiuje.

Ypatingas požymis tos ofen- 
syvos yra tame, kad ji davė 
visą : eilę žymių laimėjimų 
Svarbiausiose srityse socialisti
nės kūrybos ir ūkio.

Reiškia (Sovietų Komunis
tų) Partija gerai mokėjo iš
naudoti tą pirmesnį pasitrau
kimą atgal, kuris buvo pada
rytas pirmuosiuose laipsniuo
se Naujosios Ekonominės Po
litikos, turėdama tikslą paskui 
suorganizuoti permainą ir pa
daryti sėkmingą užpuolimą 
ant kapitalistinių elementų.

Pasisekimai, kurie padaryti 
ekonominės kūrybos fronte, 
yra matomi iš trijų skirtingų 
atžvilgių.

Visų pirma, mes matome 
griežtą permainą kas • link 
darbo našumo (produktyvu
mo) ; o tas pasirodė įveriamo
joj ’ iniciatyvoj ir didžiame mi- 
lionų darbininkų užsidegime 
(entuziazme) prie darbo, dir
voje socialistinio besi vystymo.

Išsivystymas tveriamosios 
minių iniciatyvos ir jų noro 
prie darbo pasireiškė palei 
tris šaligrečias (paraleles) li
nijas, būtent, kovoje prieš biu
rokratiją su pagelba savikriti- 
kos; kovoje prieš apsileidėlius 
ir atsilikėlius ir proletarinės 
disciplinos ardytojus, panaudo
jant tam socialistines varžyti
nes,—ir kovęje prieš senąjį tū- 
nojimą ant vietos (tutiną, for
malizmą) ir prieš atsilikimą 
f abr ik u ose, su orgąniz u d j ant 
dėlėj šios kovos neįčrtraukih- 
mą darbo savaitę. > To vaisiai 
yra matomi dideliiibsę pąsisę- 
kimuose darbo frontų, ėhtųzi- 
azme ir tarpsaviniamef pą^įdrą? 
sinime milionų darbihiiįky ~ vi
soj -milžiniškoj šalyj.

Tų nuveikimų reikšmė - yra 
tikrai neįkainuojama. Nes tik
tai per prisitraukimą prie dar
bo ir per entuziazmą milionų 
darbininkų tegali į»ūt užtikrin
tas progresuojantis gamybos 
kilimas, be kurio negalima nei 
įsivaizduoti socializmo perga
lę prieš kapitalizmą.

Su šiuo pirmuoju Komunis
tų Partijos pasisekimu yra ne- 
atmezgamai surištas ir antras 
jos pasisekimas. Jis glūdi ta
me fakte, jog pereitų metų bė
gyje mes priėjome\ prie vyku
sio išrišimo pamatinio klausi
mo—išteklių sukaupimo (aku
muliacijos) didžiajai statybai 
sunkiųjų pramonių, tuo pačių 
laiku pagamindami vis dau
giau produkcijos priemonių 
(įrankių, mašinų) ir kurdami 
būtinąsias sąlygas delei savo 
šalies pervedimo į dirvą meta
lų gamybos.

Pereitų .dvylikos mėnesių 
svarba yra tame, kad kapita
listų viltys liko visiškai sukriu- 
šintos. Pereiti' metai įrodė, 
kaip, nepaisant atviros ir slap
tos finansinėj blokados prieš 
Sovietų .‘Sąjungą, mes neparsi- 
davėme kapitalistams, bet pa
tys sąvo jėgomis i^rišome aku- 
iriuliacijos (ištekliaus susikau- 
pūnį) klaųsiprią,U padėdami 
kampinį ■ akmenį’ 'Į sunkiosios 
pramonės srityje.' į Tą faktą 
jau nebegali užginčyti nei at
kakliausi darbinjrikų kląsės 
priešai. - | '■1 . <

Jeigu pernai mįetais kapita
lo įdėjimaį į' svarbiausias pra
mones pasiekė 1,600 milionų 
rublių, iš kurių! apie 1,300 bu
vo įdėta į sunkiąsias pramo
nes, ir jeigu dabartiniais me
tais kapitalo įdėjimai į vy
riausias pramones yra skaito
mi virš 3,400 mįlionų rublių, 
iš kurių virš 2,500 milionų ten- 
įca sunkiosioms pramonėms,— 
jeigu, toliau,: bendroji gamy
ba didžiųjų prafnonių pernai 
metais pakilo 23 - nuošimčiais, 
su 30 nuošimčių pakilimu vien 
sunkiosiose pramonėse, ir abel- 
nasis dirbinių daugis dabar ei
namiems metams, apskaitoma, 
pakils 32 .nuošimčiais, su 46 
nuošimčių pakilimu sunkiosio
se pramonėse,—tai argi ne aiš
ku, jog išteklių sukaupimas

delei sunkiosios pramonės nė
ra jokia nepergalima kliūtis?

Ir kaip galima abejoti, kad 
mes einame pirmyn vis spar
tesniais žingsniais plėtojime 
sunkiųjų pramonių ir toli už
pakalyje paliekame savo seną
jį atsilikimą? To akivaizdo
je, ar reikia stebėtis, jog per
eitais metais buvo padaryta 
daugiau, negu buvo apskait- 
liuota sulig Penkių Metų Pla
no, ir kad maksimum (didžių- 
didžiaųsios) galimybės, kurios 
buvo buržuazinių plunksna
graužių skaitomos “svajoriško
mis ir nepasiekiamomis” ir ku
rios žadino baimę krūtiijės.e 
mūsų ' dešiniųjų oportunistų 
(Bucharino grupės), kad tos 
galimybės ištikro pasirodo tik 
minimum (mažų - mažiausio
mis) galimybėmis Penkių Me
tų Plano?

Pereitų dvylikos mėnesių 
laikotarpis parodė, kad Parti
ja sėkmingai apsidirba su tuo 
uždaviniu ir tikrai nugali net 
rimčiausias kliūtis ant savo ke
lio. Tatai, suprantama, dar 

'nereiškia, kad pramone nesu
sidurs su jokiomis tolesnėmis 
sunkenybėmis. ,Ne vien tik 
reikalas finansų ištekliaus su
kaupimo (akumuliacijos) ap
sunkina ^plėtojimą sunkiųjų 
pramonių. Tas dalykas taipgi 
susiduria su klausimu kadrų, 
tai yra, su reikalu gavimo de- 
sėtkų tūkstančių ištikimų tech
nikų ir ekspertų delei socia
listinės kūrybos darbo ir iš
lavinimo raudonųjų technikų 
ir specialistų iš darbininkų 
klasės eilių.

Jeigu galima sakyti, kad 
uždavinys finansinio ištekliaus 
sukuopimo jau aplamai iš
spręstas,* tai teęhnikų kadrų 
uždavinys dar tebelaukia iš- 
sprendjrho. O atsižvelgiant į 
technikihį pramonės perorga
nizavimą, šįs „uždavinys kadrų 
tai yraf nulemiantis klausimas 
socialistinio vystymosi. Todel, 
Partijos uždavinys yra imti šį 
uždavinį ir tikrai jį išrišti.

Trečias
organiškai rišasi su pirmu ir 
antru, tai yra radikalė (pa
matinė) atmaina mūsų žemdir
bystės besivystyme nuo seno- 
viškos-pirmykščios sistemos at
skirų (individualių) farmų į 
pažangią rūšį kolektyvio lau
ko ūkio, į bendrą žemės dir
bimą, į mašinų ir traktorių 
stotis ir į darbininkiškus ko
operatyvus ir kolektyvius di
džiuosius ūkius, paremtus nau
jausiais to darbo būdais (me- 
todomis), ir taip, galų gale, į 
milžiniškus Sovietinius ūkius, 
įrengtus su šimtais traktorių 
ir bendrybinių mašinų.

(Daugiau bus)

Jau tuoj aus sueis trys metai, 
kai Lietuvos fašistai smurto 
keliu pasigriebė valdžią į savo 
rankas. Jau bus trys metai, 
kai Lietuvos fašistai, su Sme
tona priešakyje, persekioja^žu
do ir kankina darbininkus. 
Per tą trejetą metų savo dik
tatūros ant Lietuvos liaudies, 
jie spėjo jau išžudyti daugelį 
geriausių ir drąsiausių kovoto
jų už darbo žmonių reikalus.

Tūkstančiai mūsų draugų 
randasi Lietuvos kalėjimuose. 
Daugelis jų nuteisti visam‘am
žiui. Tiek yra žiauri Lietuvos 
fašistine valdžia, kad už ma- 
žiausį pasipriešinimą darbinin
kai yra areštuojami ir nutei
siami ilgus metus kalėti. Tik 
už priguįęjimą prie Komunistų 
Partijbs Arba platinimą komu
nistinės literatūros pasmerkia 
ilgiems metams, štai ir dabar, 
“Lietuvos žinios”, už lapkričio 
5 d., praneša:

Lapkričio 4 dieną kariuome
nės teismas Kaune nagrinėjo 
dvi politines bylas: komunistų 
J. Magido, iš Jonavos, ir J. 
Vaicekausko, iš Baisogalos. 
Abudu buvo kaltinami del pla
tinimo komunistinės literatūros 
ir abudu pasmerkti. Magida 
pasmerktas šešiems metams ka
lėti, o Vaicekauskas — ketu
riems.

Tai šitęki persekiojimai, 
kankinimai ir net žudymai Lie
tuvos darbininkų tęsiasi, 
fašistiniai bjaurybes juo 
tuo dar labiau pradeda 
kioti darbirinkus, ir jie

lime rankas sudėję sau ramiai 
sėdėti? Ne. Mes labai prasi
žengtume ne tik prieš Lietuvos 
darbininkus' bet ir prieš visą 
darbininkų klasę abelnai. Pra
eityje mes pusėtinai daug pa- 
gelbėjome Lietuvos draugams, 
kaip šelpdami ‘politinius kali
nius, taip ir konkrečiai remda
mi kovą prieš fašizmą. Atei-* 
tyje mes taipgi jiems turime 
pagelbėti.

Gruodžio 26 d. sueina trys 
metai, kai Lietuvos fašistai nu
žudė mūsų geriausius draugus: 
Giedrį, Požėlą, čornį, Greifen- 
bergerį.

Mes turime tų draugų nužu
dymą tinkamai paminėti. Visi 
vietiniai < pririšfašistiniai komi
tetai turi pasistengti, kad kiek
vienam mieste būtų surengta 
prakalbos;arba paskaitos juL.kur 
nėra priešfašistinių komitetų,'

kuopos arba šiaip darbininkiš
kos organizacijos turį pasirū
pinti tuo reikalu.

Kalbėtojus bei prelegentus 
turite pasirūpinti patys rengė
jai. A. L. O. P. S. centro ko
mitetas maršrutų nerengs. At
eityje Amerikos Priešfašistinė 
Federacija mano tokį maršrutą 
surengti, jeigu bus galima. Vi
sose prakalbose bei prelękcijose 
turi būt plačiau nušviečiama 
fašizmas ir jo plėtimas visose 
šalyse, išskiriant Sovietų Są
jungą. Ypatingos domės reikia 
kreipti į besikuriantį vis ryš- 

augimą čionai,

nuveikimas, kuris

Prie kiekvienos progos reika
linga parinkti aukų, kaip kovai 
prieš fašizmą Lietuvoj, taip ir 
čionai, Amerikoj.

Visos aukos, kurias mūsų 
Priešfašistinis Susivienijimas 
aplaikys, bus sunaudotos vien 
tik kovai prieš fašizmą,

Politinius kalinius, Lietuvos 
ir kitų Europos šalių,, šelpia 
Tarptautinė Raudonoji Pagelba.

Arijas 4 grynai amerikinėm 
kovom teikia te3ųsti Tarptauti
niam Darbininkų Apsigynimui 
(Iiūernational Labor Defense).

Taigi? parodykime daugiau 
darbo mūsų priešfašistiniam 
veikime.

WATERBURY. CONN.

Rytoj, . 8 d. gruodžio, visi 
vietos ir . apielinkių lietuviai 
būkite svetainėj 103 Green St. 
Kodėl? Todel, kad ten sma
giai ir linksmai daiką praleisi
te.

Kas metai .Vilijos Choras 
rengia margumynų vakarą, ku
ris susidedi iŠ dainų—duetų, 
kvartetų ir šokių; prie to pri
deda ir juokingą komediją. 
Tokiu vakaru visi žmonės, lie
kasi patenkinti. Todėl ir šie
met šis margumynų vakaras' 
bus labai margas, nes progra
mą išpildys Vilijos Choras. Ir 
reikia pasakyti, kad šiemet jau 
gal bus ir perdaug margas, 
nes choro \vedėja B. Rasima- 
vičiūtė deda visas pastangas, 
kad tik programą sudarius kuo 
geriausią. Ji mokina duetus, 
kvartetus ir pati žada daly
vauti programoj. Apart mu
zikalus programos, kuri bus la
bai įvairi, matysite suloštą juo
kingą komediją “Aukso Ver
šis.’-’ Taigi, šiame parengime 
lių'dėšid nebus, visi juoksis. 
Todel nepraleiskite progos, at
silankykite. z

Taigi, 8 d. gruodžio pasima
tysime svetainėj 103 Green St.

Choriste.

ir tie 
tolyn, 
perse- 
mano, kesnį fašistinį 

kad tuomi jie sustabdys, darbi- Jungtinėse Valstijose,
ninku kovą prieš fašizmą. Jie j 
didžiai apsiriks. Lietuvos dar
bininkai rankų nenuleis, bet 
dar su didesniu pasišventimu 
ir energija darbuosis, ir dar
buosis tol, kol ^ątrauks dar di
desnį skaičių darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių į savo ei
les. Jųjų kova pasibaigs tik 
tada, kai, vadovaujant Lietuvos 
Komunistų Partijai, nušluos fa
šistinius misininkus1 nuo,jų sb-į 
sto ir įsteigs darbiniiikų ir vai* 
stiečių valdžią.

Kuomet tokią griežtą kovą 
Lietuvos darbininkai Vėda šu 
fašistais ir tokiose sunkiose ap
linkybėse, ar tuomet mes, Ame
rikos lietuviai darbininkai, ga- J. Weiss.

WORCESTER, MASS.
fS. L. A. 57 Kuopos Priešmeti- 

nis Susirinkimas

Gruodžio 1 d. įvyko prieš- 
metinis S. L. A. 57 kuopos su
sirinkimas. Narių dalyvavo 
176. Svarbu pažymėti susi
rinkimo šie dalykėliai. Buvo 
nominuojama kandidatai į 
Pild. Tarybą. Į prezidentus 
nominuota M. Bacevičius 139 
balsais, Gegužis 6 b.; vice- 
prez. P. Petronis 140 balsų,! 
Kamarauskas 5 b.; į sekr. E. į 
Jeskevičiūtė 138 b., Jurgeliūtė; 
6 b.; į iždininkus B. Salavei-' 
čikas 138 b., Gugis 6 b.; į iž
do globėjus: L. J. Joneikis' 
139 b., Raginskas 5 b., D. G. I

I knygyno‘užveizda J. Kalakau- 
i kas, senasis; korespondentu 
(Karazija, senasis. Buvo juo- 
; ko, kad organo redaktorius’, p. 
Vitaitis rodo svietui, kaip mū
sų kuopos korespondentas ne
moka pilnai gramatiškai rašyt, 
vienok ir tą kvailybę daryda
mas vis tik suklastavo svetim- 
ženklius ir pridėjo prierašą il
gesnį, negu pati koresponden
cija, nes pas tą sufašistėjusį 
žmogų nei logikos, nei doros, 
nei sąžinės nėra.

S. L. A. 57 Kp. Narys.

ROCHESTER, N. Y.

Linksmą vakarą su trumpu- 
Jusius 138 b., Danielius 4 b.; ^e programa ruošia Komunistų 
daktaru-kvotėju Dr. M. Pale- Į Partija sekmadienio vakare, 8 
vičius 138 b., Klimas 6 b. Pa- gruodžio, G. Dr-jos salėj, 
sirodo, kad apie 32 susirinki- ^75. Josephs Ave. Bus muzika 
mo dalyviai susilaikė nuo bal-,šokiams ir visokių užkandžių, 
savimo. Aišku, kad lietuviai (Įžanga tik 25c, 
dar Vis rinkimų svarbos neį-Į Komunistų Partija, ypač da- 
vertina. Reikia pasakyti, kad , bar>’daUg turi. išlaidų saryšyj 
šiame reikšmingame susirinki-!SU Gioia dirbtuvės darbininkų 
me labai pavyzdinga tvarka:streiku, kuriems"vadovauja ir 
buvo kaip iš pirmininko, taip(geibsti jau ketvirta savaitė, 
ir iš pačių susirinkusiųjų. Bu-! Kiekvienas susiprktęs darbi- 
vo. dveji delegatai iš kitų or-jnjnkas turėtų atsilankyti, 
ganizacijų, prašydami aukų. | '
Likosi priimti ir apkalbėjus,: 
leista abejiems rinkti aukas.! Kom. Partijos Liet. Frakcija. 
T. D. A. surinkta $6 ^labdary
bės draugijai $5.30.

Susirinkimas, renkant kuo
pos valdybą, teikė pagyrimo 
'komplimentų buvusiems 'kuo
pos viršininkams ir 'veik visi 
tie patys likosi išrinkti: pirm. 
M. Stalulionis, senasis; vice
pirmininku N. Kudarauskas, 
naujas; užrašų raštininku I. 
Urmonas, naujas; finansų raš
tininku J. K. šalaviejus, sena
sis; jo pagelb: E. Styga, sena
sis; ižd. J. Norvaiša, senasis; 
iždo globėjais: D. G. Jusius 
ir J. K. Karazija, nauji; mar
šalka Statkus, senasis; litera
tūros platintoju P. .leiskis;

Kviečia visus—

DARBININKŲ
KALENDORIUS

Gruodžio 7:
—Pirmas gelžkėlis Vokieti

joj, 1835.— Mirė rev. Becker, 
1875.

Gruodžio 8: v
—Mirę filozofas Spenceris, 

1903.—Sovietų Sąjunga padarė 
sutartį su Austrija, 1921.



Puikaus talento ukrainiete dainininke ir artistė.

GRAND RAPIDS, MICH
Darbai Smarkiai Mažėj

skirtumo.visiem

PO 10 CENTŲ IR DAUGIAU

WAUKEGAN, ILL

949 Willoughby Avenue,
KOMIKAI BROLIS IR SESUO SKUČIUKAI DUOS KELETĄ ŠOKIŲGARSIEJI ŠOKIKAI IR

nuo

PHONE
Stagg 
5043

Rotary
Public

734 Grand Street
BROOKLYN, N. Y

GRABORIUS
(UNDERTAKER)

PLAUKŲ IR GALVOS ODOS 
GYDYMAS IR VAISTAI

Mlle SUZANNE DANNELL 
308 West 94th Street 

New York City

Jeigu tokiam žmogui ir auk*
K 

sveikata, negu tas aukso 
‘aigi jeigu jauties e«M

Išbandykite Šiandien
Juos išdirba 

STANLEY PAUL 
1035 Spring Garden St

Philadelphia, Pa.

Telefonas—Riverside 2229.
Užsakymai laiškais greit išpildo 
; jma; persiuntimas apmokama.

A. JL ARLAUSKAS 
, Tenoras

“L.” koncerte ji duos čelo-smuiko-piano trio 
os Orkestrą iš 7-nitj instrumentų grieš šokiams.

ELEtyA RETI K EVIČIŪTfi 
i Pagarsėjusi Pianistė

, Prisispaudusiai jis mokinosi ištisus trejus me 
tus. Po trijų metų 1 įgyto mokslo dainuos “L.’ 
koncerte.

Tai Tie švelnūs Cigarai, 4 
Kurių Jūs PageidavotMFNDELO

MAIMERIŲ KVARTETAS IŠ SHENANDOAH, PA.
Jis dainuos revoliucinės dainas tokiuose rūbuose, kaip matote ant 

paveikslo. Tai pirmu kartu mūsų parengime grynai proletari.škas aktas.

TEL.: Ofiso 7806-W. Namų 7806-R

MATTHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Plaukų slinkimą, pleiskanas ir 
kitus galvos nesveikumus pasek
mingai gydome naujais savo mok
sliškais būdais. . Mūsų plaukų to
nikas ir mostys sugrąžins sveika
tą jūsų galvos odai ir augins bui- 
nius plaukus. Atsikreipkite bei 
rašykite šiuo antrašu:

IVAN STESCIIENKO
Bassas

Jis sėkmingai dainavo ir lose Chicago Civic operoje, o dabar dai
nuoja Philadelphijos Grand Opera kompanijai. Mūsų koncerte jis 
nudainuos .10 dainų, tarp kurių bus ir gražių liaudies dainelių.

Patarnauju
Tolumas del manęs skirtumo ne
daro. Mano ofisas atdaras dieną 
ir naktį. Darbą atlieku gerai. 
Reikale kreipkitės pas mane, o 
patarnausiu kuogeriausiai.

SESERYS
PAl’LIUKONICTĖS 
darbininkiškos visuomc

DR. JOHN S. STANESLOW 
lietuvis gydytojas ?

Valandos: 2-4 po pietų ir 6-8 vak.
Rytais ir nedėliomis pagal sutartį.
799 Bank St. (virš Banko) 

WATERBURY, CONN.

Padirbti iš Suderintų Havanos 
Tabakų. Vidurys vien tik iš 
importuotų tabakų.

L. BERNICE ŠALINAITE
Po daugelio metų 'mokinimosi 

muzikos čia, Jungtinėse Valstijo
se, keletą metų ji mokinosi ir gar
sioje Italijoje. Savo profesijos 
praktikoje šalinaitė parode gau
saus talento. Ji bus šio koncerto 
akompanistė ir diriguos Aido Cho
rui, kuris atidarys programą nau
jomis dainomis.

OiRPIIEUS EREMINAS
Jis dabar mokytojauja Lyros 

Chorui Maspethc. Drg. Ereminas 
pranešė, jog ir jie duos naujų 
dainų, kurias dabar prisispaudusią, 
mokinasi.

$1,000 Tik už 60 Centą
Atsiųsk 60 centų, tai gausi visokią 

1 stebūklingų žolių vertės tūkstančio 
dolerių. Ką tas tūkstantis doleriu 
žmogui reiškia, jeigu jis yra apimtas 
kokios nors ligos bei vidurių sugfr 
dimo Toks žmogus yra susiraukęs, 
nelinksmas ir įvairių nesmagumų ap
imtas. Jeigu tokiam žmogui ir auk
sinį kalną parodytum, tai jam malo
nesne būtų sveikata, negu tas aukso 
kalnas

1 apimtu kokių nors nesmagumų, tai 
greit reikalauk mūsų vaistžolių nuo 
bile vienos žemiau pažymėtų ligų ir 
atgaut savo sveikatą.

Vaistžolės yra nuo sekančių ligai 
vidurių užkietėjimo, skilvio nemall- 
mo, nenoro., valgyt, strėnų ir pečių 
skaudėjimo, patrūkimo, dusulio (asth
ma), peršalimo, skaudėjimo po kra
tine, reumatizmo, plaukų slinkimo, 
pleiskanų, Šlapinimosi lovoj ir kitų 
ligų. Atsiųsk 50c, tai gausi vaistr 
žolių, kurios jums sugrąžins sveika
tą, panaikins minėtas ligas.

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

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

Pinigus siųsk čekiu arba money 
orderiu, nesiųskit pinigų paprastam 
laiške.

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

išnaudotojai tunka 
kaitų ir 
neturėtų 
bininkai, 
turėtume 
naudotis.

Kiek man teko patirti, tai 
miesto raštinėse, kur duoda 
darbą uždyką, darbininkų bū
na kimšte prisikimšę ir kiek
vienas nori darbą gauti. Išro
do vargšai suskurdę, suvarg^. 
Tuo tarpu tų darbų ir raštinė
se nėra, o jeigu kur ir pasitai
ko, tai labai menkai apmoka
mi. Bet darbininkai džiaugia
si bile gauna, nepaisant, kad 
su šeimyna ir negali tuo už
darbiu pragyventi.

Darbininkai jau neprivalo 
laukti geresnių laikų. Kiek
vienas darbininkas turi supras
ti, kad technikai kylant augš- 
tyn, darbai turi mažėti, nes 
mažas darbininkų skaičius/pa
gamina labai daug produktų. 
Todėl kito išėjimo mums, dar
bininkams, nei nelieka, kaip 
tik organizuotis, kad šalies val
džią paėmus i savo rankas ir 
perkeltus visą sistemą, pabu- 
davotą ant išnaudojimo.

G. K. Žvalgas.

kaip 
Janulevi- 

čiūtė, P. Dauderis, P. Sadaus
kas ir P. Vėbra, nereikia nieko 
nei rašyti, nes juos visi žino, 
kaipo geriausius dainininkus. 
Teisybė, Janulevičiūtė dar pir- 

(Tąsa pusi. 4-tam)

i Senai New Yorko 
nes laukiamos, Massachusetts 
vės” koncerto programoje. J 
koncerto jos įdainuos koletą 
graph kompanijai.

MARGARET E. ČESNAVIčlCTi
Lyriškas Sopranas

Vadovaujančiose rolėse operų 
Kornevilio yarpai, Pepita, Grigu 
tis, Kova už Idėjas ir kitose Mar 
garėta parode savo talentą kaipc 
dainininkė ir artistė, šiame kon
certe girdėsi me ir ją.

Lapkričio 17 d. įvyko 
certas, kurį surengė Liuosybės 
Choras. Programa buvo gra
ži ir įvairi. Išpildė du chorai 

j ir* visa eilė solistų. Apart 
'Liuosybės Choro, buvo ir Ly- 

I ros Choras iš Kenosha, Wis.
Buvo nemažai solistų.

Pirmiausiai turiu pastebėti, 
kad vietos Liuosybės Choras 
ir solistai per metus laiko pa
darė didelį žingsnį pirmyn. 
Kurie pereitais metais juos 
girdėjo dainuojant ir šiemet iš
girdo, stačiai stebisi jų progre
su. Tai kreditas priklauso 
choro vedėjui A. «Kvedarui, 
žinoma, daug nuopelno yra 
yra ir pačių choriečių, kurie 
energingai mokinasi.

Mūsų solistė Elena Krisiu- 
naitė taipgi toli nužengus pir
myn. Ir jeigu tik ji nepaliaus 
mokintis, tai susilauksime pui
kią dainininkę. A. Bitvinskas 
irgi pasirodė labai gerai ir žy
miai nužengęs pirmyn. Paly
ginus jį su pereitų metų 
navimu, tai šiemet šimtą 
šimčių pasivaręs pirmyn.

Kas link kitų solistų, 
D. Kvedarienė

įpielinkč
dainininkės dalyvaus “Lais 
>s dainuos duetus. Po “L.’ 

rekordu Columbia Phono

I. Pastaruoju laiku darbai čia! 
labai mažėja. Kasdien vis! 

I daugiau ir daugiau alginių ver-j 
Įgų išmeta už dirbtuvės durų j 
|į bedarbių eiles ir kasdien vis 
'didinasi bedarbių armija. Kai 
i kurias dirbtuves kompanijos 
Visai uždaro, o kitos dirba po 
'pusę laiko ir mažiau. Darbo 
negalima gauti jokiu būdu, 
tiktai betikslis jieškojimas ir 

.varginimasi žmogui. Aiškiai 
'matomas kapitalistų pasikėsi- 
įnimas ant darbininkų. Dabar 
| kompanijos, pasinaudodamos 
j proga, visur kapoja užmokės
it}, kąipo nuo dienų, taip ii’ nuo 
Išmotų dirbantiems. Pavyz
džiui, jeigu kai kurie darbi
ninkai mėgina pasipriešint, tai 
tiems tuoj pasako užveizdą:

i Jeigu nenorite dirbti, tai eiki- 
!te namo. Nieko daugiau ne- 
1 galima nei tikėtis, nes darbi- 
.i ninkai neorganizuoti, tai nėra 

galios nei kovoti prieš savo 
godžius išnaudotojus, kuriems 

iterūpi, kad tik daugiau milio- 
jnų susikrovus ir daugiau pa
vergti savo alginius vergus, 
kad dirbtų už mažiausį atlygi- 

jnimą. Mes visi gerai supran- 
jtame, kad visur yra įvesta sku- 
ibinimo sistema, kad tik dau- 
įgiau padaryti prekių ir dau- 
įgiau pelno gauti. O kai už- 
(verčia visus sandėlius ir nebe- 
[gali išparduoti prekių į rinkas, 
tai tuomet savininkai uždaro 

[dirbtuves, o darbininkus atlei
džia iš darbo neribotam laikui,

i ir gyvenk, kaip nori. Juk ka
pitalistai neatsako, kad jų al- 
giniai vergai ir badu mirtų. 
Mes gerai žinome, kad mūsų 

mūsų pra- 
krauju. Tikrenybėje, 
taip būti. Mes, dar- 
viską pagaminame ir 
teisę tuomi viskuo

aite

Sulig reikalavimo, šiuos 
rus taipgi ir per paštą išsiunti
nėjamo, kaipo užsakymus ’* 
(orderius).

LYDIA KORETZKY,
Mezzo Soprano

f?
B
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| SLIAKERIS f
'....... MIKAS RASODA ' . . .

(Tąsa)
—Negrįžšiu! Negrįžšiu pas tėvus, kol 

neprasisieksiu, nepaisant, kas ir kaip atsi
tiks! Parodysiu tėveliams, kad esu gera: 
jų nepamiršiu!

Sykiu ji nusisprendė nutraukti ryšius ir 
su Smithu. Tai padaryti kuoveikiausiai, 
nestojant į “Arabų Naktį”, netgi jei ten 
ir būtų vakansija.

—Ką daryti? ką daryti?—rankomis su
ėmusi galvą, šaukė Zabelė.

Verkė, rėkė, mąstė. Jautė, kad reikia 
važiuoti, bet kur važiuoti? Kokiom prie
monėm? Pinigų jau—mažiau dešimkės. 
Ką su jais veiks?

Smithui pasakė į akis, kad jis melagis 
ir norįs ją paleistuve pastatyti. Mergina 
pradėjo verkti:

-*-Tu mane apgavai, apgavai... '
-4-1 r tu mane apgavai—buvo atsakymas.
Jis pamąstė truputėlį. Primerkęs savo 

rudas akis, dėstė:
—hžihau, žinau ir kas tau sakė! Bet gi 

klysti. Aš neesu tokis. Tiesa, pamečiau 
savo žmoną. Su ja nei pats Liucipieras 
negalėtų susitaikyti. Žinau ir tai, kad ta
ve, būdami mano vietoj, daugelis vodevi
lio vaidylų pamestų, nes tu perdaug dora 
—kvailutė! Tu dar vis jieškai kažin ko
kios žmonių nustatytos taisyklės, katros 
šiandien jau nebėra. Tu bijaisi su manim 
vaidinti tik todėl, kad paleidžiu kitą; ne
nori draugautis—kad vedęs. Manai elgie
si tai sulyg modernišku gyvenimu... Tu 
kvailutė! Pakartoju: kvailutė kaimo 
mergšė!

Pavaikščiojęs po kambarį, parūkęs ciga- 
retą, priėjęs prie lango, pamąstęs, pasižiū
rėjęs į mirgančią žmonėmis gatvę, ’Smithas 
atsiduso.

—Aš darysiu priešingai, negu tu mislini. 
Tu matai manyje pasileidėlį, niekšą, apga
viką, suvedžiotoją, o aš tau parodysiu, kad 
tokiu nesu-... Aš pats turiu dvi mergai
tes 2.. katros gal susilaukt tavo likimo...

Smithas susipūrtė ir pats kuone pradėjo 
ašatoti. Pažvelgęs artimai į Zabelę, pri
siartinęs prie jos, paėmė už rankos ir /ją 
jau > nebespaudė, kaip darė sode, bet gra
žiai, tarsi tėviškai pradėjo .glostyti.

—Tu graži—pačiam žydėjime. Nežinai, 
ko esi verta. Nesupranti, ką galėtum pa
siekti, jei bandytum ir turėtum atsparu
mo,’daugiau drąsos... Aš kaltas, kad tave 
išvežiau. Tavo tėvai keikia mane, kaip šu
nį, kaip niekšą. Jei sugautų, gąl... su
šaudytų... Nerašyk, susičiaupk burną, 
nes tas tavo reikalam nepadės.. * Važiuok 
į kitą miestą, toli, toli nuo šito prakeikto 
Bostono. Jame man niekuomet 
nevyks.

Išsiėmė jis gniaužtę pinigų iš 
atkišo juos Zabelei ir tarė:

—Paimk šituos—35 dolerius.
važiuot į Chicagą. Tai didmiestis ir pro
gų ten gausi daugiau, negu kur kitur. Va
žiuok, kelionei išteks. Gyvenk sveika ir 
laiminga ir visuomet atsimink, kad Smi
thas tavęs neskriaudė; jis tau tik gero te- 
troško.

Netikėta Smitho pagelbos ranka nušvie
tė Zabelės akis, pakėlė josios ūpą, sudrūti
no ją moraliai ir fiziškai. Ažuot neapken- 
tus, mergina pradėjo atjausti Smithą, 
gerbti jį, ir net kažin kokia simpatija lin
kui jo pradėjo pasireikšti jos jausmuose, 

j Sutarta važiuoti drauge su “Arabų Nak
tim” iki Albany. Ten mergina paliko juos. 
Sėsdama traukiniu, Zabelė vėl išgirdo sto
vinčio ant plotmės Smitho pusiau liūdnus, 
pusihu meiliškus žodžius:

• —‘Zabele, aš tave myliu, tikrai myliu. 
Neesu niekšas. Nenorėjau tave prigauti. 
Jeigu taip pasitaikė, tai pasitaikė... Nors 
kai-kada atsimink Smithą... Good bye! 
Good luck!

'V; A

sipirkti vietinis dienraštis ir jieškoti buto. 
Gavus kambarį,—rūpintis darbu ir kitais 
reikalais. Tatai ji ir padarė. Laikraštyj 
pastebėjo garsinamus Van Buren gatvėj 
išnuomavimui kambarius.

Tai buvo apleistas namas, dviejų aukštų, 
su skiepu, kuriame gyveno šeimininkė, 
Mrs. Pratt. Jinai užlaiko kambarius pati 
ir iš nuomų daro pragyvęnįmą. Sena, 
raukšlėtu- veidu, nedidelio ūgio I moteriškė; 
Gyvena pati viena, be vyro, be vaikų.. Iš
viso name kambarių randasi net dvylika. 
Leidžiama gyventi visokio amžiaus, abie
jų lyčių žmonės. Namas - buvo šavybe; pa
čios Mrs.1 Pratt.: Kodėl jinai nęišnuomuo- 
ja kam nors antį visados ir iš gautų grašių 
nedaro sau ranįaus; lengvo pragyvenimo, 
niekas nežino. Sakoma, jai būtų' nuobodu 
be darbo smilkti. Gal tai tiesa. -

Zabelė gavo mažutį kambarėlį, kuriame 
buvo vienas langas, viena lovutė, nedidu
kas staliukas ir sprindinė kamodė su veid
rodėliu. Be to radosi dar devyniolikto 
amžiaus styliaus kedukė. Ties lovuke sie
noje kabojo aprūdijusi gazo triūba,, kuri 
buvo vienatiniu švietėju tų aprūkusių, pai
šinų keturių sienų; tų prastučių rakandų 
ir šviesios, jaunos, graikščios merginos. 
Čia prasidėjo josios naujas gyvenimas.

Antru merginos žygiu buvo: darbas. 
Nusipirkusi Tribūną, mergina laimingai 
surado ir tą—National restorane.

Smithas jai buvo pataręs jieškotis dar
bo restoranuose dęl dviejų priežasčių.

—Pirma,—sakė jis.— Tu esi daili ir to
dėl daug vyrų, kuriem patarnausi, susiža
vės ir, to pasėkoje, paliks tipų; antra: būsi 
visuomet su naujais žmonėmis, apsiprasi, 
įsidrąsinsi ir sekantį kartą, jei gera proga 
pasitaikys, nebėgsi.

Suradus darbą, mergina susitvarkė rei
kalus. Pradėjo savarankišką gyvenimą. 
Pirmiausiai parašė savo tėvam- 
kurio turinį padavėm anksčiau.
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Nedidelė Gudelių virtuvėlė buvo nušvies

ta ūkanotos karosininės lempbs nedičkio, 
kai vilko akies, žiburėlio. Gudeliai ruošė
si vakarieniauti. Staiga įsmuko, vikrus 
kaip ungurys, Juozas ir neaiškiai niurnė
damas .pranešė: , - ’ . . »

—Šiandien įstojau kariuomenėn.
Tai kalbėdamas laikė akis žemyn nulei

dęs, tarsi jausdamas negerai darąs ir ne
drįsdamas apie tai pasakyti.

—Ką?!—lyg negirdėjusi klausė motina.
—Įstojau kariuomenėn!—stipresniu tonu 

pakartojo Juozas.
—Tu!... Tu!...
Nebežinodama, kaip užbaigti pradėtą 

sakinį, Gudelienė pripuolė prie besiraito- 
jančio marškinių rankoves sūnaus, paėmė 
jį už abiejų rankų, įbedė savo akis į jo vei
dą ir, verkdama ir pykdama, motiniško 
gailesčio tonu kalbėjo:

—Juozeli! Juozeli!... Katu darai?
Visi valandėlę tylėjo.
Juozas lyg ką tai mąstė. Žiūrėdamas į 

motinos dažnai besikilnojančią it dumplės, 
menką krūtinę, šaltai atsakė:

—Nieko!
—Ir tu palieki savo tėvelius?—Senus 

suvargusius tėvelius, kurie tiek' daug dėjo 
sveikatos tave išduklėti?..-, Palieki?. .. ;

—Turiu ginti savo kraštą—tėviškę.
—Savo kraštą? O seną,- be sveikatos 

tėvą ir motiną—palikti?<.>..; Kurdavo pro
tas' Juozeli? r, ... ’

—Tie prakeiktį vokiečiai!.;. ,
—Vokiečiai? Ką jie tau padarė? ■ Ką 

jie padarė mum?—domiai klausė motind. 
-Ka? . f , . .

Sekundą patylėjęs, Juozas atšovė:
—Nežinai, ką-padarę su Lusitania?
—O ką?—nekantraujančiai įsikišo Ado

mas.—Ką? '
—Jie Belgiją užpuolė.
—Belgiją?! Tai kode! nėjai juos mušti 

tuomet, kada užpuolė—1914?
Juozas susimaišė.
Negalėdamas argumentuoti, jis, įniršu

siu veidu, piktai suriko ant brolio:
—Ak, shut up su savo pamokslais!
Nekantraudama inotina įsikišo:
—Nesibarkit, vaikai; gal jau paskutinį 

sykį... : i

WAUKEEGAN, ILL. ; WORCESTER, MASS.
Teatras “Rutvilė

pątarimų, Kviečia A. L. P. L 
193 kuopa. • - • -

H J/;..»—■ j ' ĮĖUŽABETH, N. J.
L. D. S. A. 4 kuopos susirinkimas 

bus utarninke, 10 gruodžio, po num. 
69 So. Park St., 8 vai. vakare. Visos 
narės ateikit, yra svarbių reikalų. 
Atsiveskit ir naujų narių. Org. M. R.

dotas be jokių bažnytinių .ce
remonijų. Į kapus palydėjo 
nemažas būrelis draugų.

Jurgis priklausė prie Lietu
vių Laisvės Mylėtojų Draugy
stės, kuri visą laiką rūpinosi 
ligoniu ir gražiai palydėjo į 
kapus. Velionio pasiliko mo
teris ir dvi dukterys ištekėję, 
kurios gyvena Chicagoj.

Kalvio Vaikas.

(Pabaiga nuo pusi. 3) 
mu kartu pas mus pasirodė, 
bet publikai ji labai patiko. O 
kaip pasirodė keturi grenadie- 
rai, tai publika nenorėjo jų nei 
paleisti. Turėjo sudainuoti ke
lias daineles viršaus, negu bu
vo pasiskyrę. Užbaigiant pro
gramą dainavo kenoshiečiai. 
Jie dainuoja vidutiniai, jėgų j 
turi, tik reikia jas išnaudoti,! 
o pasekmės bus geros. i

Dabar Liuosybės Choras 
rengiasi prie perstatymo ope
retės “Grigutis.” Mokytojas 
deda visas pastangas, kad per
statymas išeitų

S. L. A. 57 kuopa priruošė 
scenon veikalą “Rutvijė.” Bu
vo lošiama du vakarus—lap
kričio 28 ir 30 d. Publikos 
buvo per abu vakarus veik 
po pilną Lietuvių Svetainę. 
Vaidinimas, galima sakyti, ga
na gerai rišėjo, turint minty
je, kad' tai darbininkai žmo
nės aktoriais buvo ir dar del 
to veikalo, su tokiu 'skaitliunr 
veikiančių ypatų, labai ‘ maža 
Vieta ant scenos. Tačiaus, lo
šėjų energingum'as, gyvumas 
ir atatinkžlmas 1 sutvarkymas 
davė pilną prasmę paties vei
kalo žįūTėtojamš.

Vdikalo “Rutvilės” dvasia 
-r-nešąmonių dvAsia ir ! negali 
būt pamokinimb. žinoma, tai 
istoriškas dalykas, daugiau 
kai į»dnki šimtai metų tam at
gal, kada stabnieldžiai lietu
viai su kryžiokais' kovėsi. Vo
kiečiai kryžiokai fanatiškai “'V 
spraudė lietuviams krikščio-' 
nišką tikėjimą, o lietuviai 
stabmeldžiai, karžygiškai gin
damiesi nuo kryžiokų, fanatiš
kai garbino savo dievus ir at
siduodavo jų malonei. Ir 
Rutvilė (Žemaitijos mergelė),' 
laimėjusi dideles kovas su kry
žiokais, nepaiso karvedžio 
Trainaičio, kuris labai įsimy
lėjo į ją, maldavimų, eina pati 
ant degančio laužo susidegin
ti, kaipo apieravodama save 
dievams. Mylimasis, nepajėgęs 
perkalbėti, sugriebia ją, be
krutančią į- ugnį, ir nuduria 
durklu. Abelnai, visos kalbos: 
ir pasakojitnai vien apie die
vų malones ir ėmimas visų pa
jėgų tik nuo dievo ir dievų.

Rutvilės rolę puikiai atliko 
M. Sukackienė, kuri jauftne 
kartą yra pasižymėjus savo 
talentuotu iškalbingumu ir ak- 
tingumu kitęose veikaluose, 
šį sykį dar geriau jai sekėsi. 
Taipgi visi aktoriai, turėjusie
ji svarbesnes:roles, gerai-lošė 
ir mokėjo savo i rolių žodžius, 
yisi lošėjai buvo anų laikų ko- 
stiumuo^e, pijisjtait'ant ir for
malu me^ką. ;

j Temytojas.

Vyšnios žydi Lietuvoj

HARTFORD, CONN. .
Laisvės Choro susirinkimas bus 

seredoj, 11 gruodžio, paprastoj vie
toj, 7 vai. vakare. Visi dainininkai 

į ir dainininkės malonėkit atsilankyti, 
yra svarbių reikalų. Taipgi reikės 
išrinkti valdybą. Atsiveskit. ir nau
jų dainininkų. Choro org. S. Ma- 
kavečkas. 291-2

kuo geriausia.

d. numirė Jur
ui etų amžiaus.

Lapkričio 20 
tgis Sutkus, 68 
Kiek aš Jurgį pažinau, tai jis 
labai buvo palinkęs prie skai- 
tymo knygų ir laikraščių. Pir
miau priklausė prie A. L. D; L. 
D. Bet jo moteris buvo tikin
ti, tai dažnai jo neperskaityti 
“LaišVė” ir “Vilnis” atsidur- 

sdavo pečiuje.
:ričio 28 d. tapo palai

CASTON ROPSEVICH

Kretkampio kurorte pra
dėję vyšnios žydėti. Ilgas 
ir šiltas ruduo tatai joms 
leidžia.

’ PRANEŠIMAI
IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
L. 'D. S. A. 2 kuopos p'riešmetinis 

susirinkimas įvyks gruodžio 10 d., 
8 vai. yąkare, svetainėj 29 Endicott 
St. Vistas nares dalyvaukite, ne’s tta-' 
rime daug-darbo. Nutarta rengti te
atras, paskaitos, vakariene. Vaka
rienė įvyks 15 d. gruodžio. Taigi, 
draugės, kuo skaitlingiausiai atsilan
kykite, o pradėtus darbus lengvai ga
lėsime nuveikti ir turėsime gerų pa
sekmių. Sėkr. M. Šupienienė. 291-2

BRIGHTON, MASS.
Paskaita apie sveikatą ir priežas

tis ligų bus nedelioj, 8 gruodžio, Lie
tuvių Švetainėj, 26 Lincoln St. Skai
tys Dr. J. Repšys. Pradžia 3 vai. 
po pietų. Kviečiame visus atsilan
kyti, gausit labai daug naudingu

Bell Phone, Poplar 7545

iii!'

• Graborius-Undertaker ’
*'•••. . . 4 iM

Išbalzamuoja ir laidoja numi
rusius ant visokių kapinių. No
rintieji geriausio patarnavimo 
ir už žemą kainą, nuliūdimo 
valandoje šaukitės pas mane. 
Pas mane galite gauti lotus ant 
visokių kapinių kuogeriausiose 
vietose ir už žemą .kainą.

1023 Mt. Vernon Street 
PHILADELPHIA, PA.

laiškelį

nevyko ir

Patariu

&
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DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKOS

kišeniaus,

tfi

■

IŠPARDUODAMI PRIEŠ KALĖDAS

III.
Pribuvusi į garsią, 'didelę, turtingą ir 

drauge nešvarią Chįcagą, mergina pasiju
to lyg naujam pasaulyj. Kur ji eis? Ką 
veiks? Prie ko glausis? Nei tėvų, nei pa
žįstamų, nei artimų!

Išėjusi iš Illinois -Central geležinkelio 
stoties, aplink kurią zuja, byzgia taxis, ve
žimai; knibžda kaip skruzdės tūkstančiai 
žmonių, mergina atsistojo ties Michigan 
Ave. Jos raudoni, kaip obuoliai žandai iš
rodė pabalę, subliuškę, supuolę. Tos gied
rios, visuomet linksmos akys, apsiniaukę.

Pasuko po kairei, į Grant Parką. Priė
jus Dailės Akademijos budingą, atsisėdo 
ant suolo.

Kad ir trumputis pagyvenimas su 'Smi- 
tho grupe, ją, tačiaus, išmokino daug. At
vykus į naują vietą, pirmiausiai reikia nu-

Kalba nutrūko.
Juozas nusiprausė rankas ir burną, kuo

met anie susėdo aplink stalą. Tačiaus jis 
dar vis jautėsi neturįs tyros sąžinės prieš 
tėvus. Kad ją apvalius, jis bandė teisintis: 

(Tąsa bus)

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

4715 N. 5th Street
PHILADELPHIA, PA.

Šeredomis ir ketvergais:
1218 So. lOtli St.., Camden, N. J

z

TURĖTI SKANIĄ IR PASEKMINGĄ VAKARIENĘ:. 
VARTOKI
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Parlor, Bedroom, Dining Room, and Kitchen Suites 
Didžiausiam pasirinkime.—Kaina žemiausia—Fornišiai 
garantuojami.—Galima pirkti ir lengvomis išmokestimis.

PRIST ATOM KAD IR TOLIAUSIAI
7 DIDELIS PASIRINKIMAS

198-200 GRAND STREET
TARP DRIGGS IR BEDFORD AVE., BROOKLYN, N.

Tel., Greenpoint 2372
Valandos: nuo 8-nių ryto iki 9-nių vakaro

RUSIŠKA
MALONAUS PASIMATYMO

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

Kurie dar nepažįstate mūsų, tai 
del pažinties užeikite, o būsite ma
loniai priimti.

j. ir o. Daiginis
214 Perry Avenue, Maspeth, N. Y.

i Flashing Russian and Turkish Baths, Inc.
S Įžanga nuo 8 vai. ryte iki 6 vai. vakare KOc; po 6 vai. vakare 7Sc.
M ji Antroi klasėj lašais išsimaudymas .
H ĮTAIKĄ ir miegojimas per visą naktį ant Jį Centai 
tes trečių lubų, oringam kambaryj__

M. TEITELBAUM, Manadžeria
S Naujai perdirbta Rusiškai-Turkiška Pirtis dabar atidarė naujau- 

sios rūšies maudynes su modcmiškąis pagerinimais. -Čia Įtaisyta 
didelis plaukimui prūdas su- šviežia šulinio vandeniu ir mažesnis

O prūdas su sūrum vandeniu.
LAPUOTOS IŠSIPfiRIMUI VANTOS VELTUI

ATDARA 
DIENĄ IR 

NAKTĮ

Panedėliaisųiuo 12 vai. 
dieną per visą naktį. 
Utaminkais nuo 12 v. 
dieną iki 12 v. nakties.

MOTERIMS:
Panedeliais ir 

Utarninkais

raMBTHM

čia randasi dvi lietuviškos aptiekos, kuriose galima pirkti vais? 
tus "daug prieinamesne kaina, negu kur kitur dabartiniu laiku.

/ ' • Aj M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
Į 8701 JOS. CAMPAU AVĖ. ir 5046 CHENE ST.. DETROIT

Trys gariniai kambariai delel išsipėrimo: Rusiškas, Turkiškas ir 
S garo vanojimosi kambarys. Didelis, oringas miegojimui kamba- 

rys; taip pat RESTORANAS su geriausiu garantuotu patarnavimu.
J 29-31 Morrell Street, tarpe Cook ir Debevoise Sts. 

Ties Broadway ir Flushing Avenue, Brooklyn, N. Y.
H - Telefonas: Pulaski 10D0
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Slaptas SusirinkimasWILKES-BARRE, PA.

Kon-
f erenci j a

Neuralgiją, Mėšlungį,

•»

Kraujo ištyrimai, Laboratorijos BandymaiD R. Z
DIDŽIAUSIA LIETUVIU APTIEKA'

LIETUVIS GRABORIUS
LIETUVAITĖ FOTOFRAFISTe S. L. A. Narys.

BROOKLYN, CONN

JONĄ PETRUŠKEVIČIŲ

parsitraukia.
žinomas veikėjas draugas S. REIKAU-
SHENANDOAH, PA.pūkštančiais par-

Fotografuoju* Didinu ir Maliavoj u 
Visokiom Spalvom Paveikslus

Studija atdara kiekvieną dieną ir 
nedaliomis nuo 9:30 iki 5 po pietų.

MARGARETA VAJLINČIUS
Room 32, Weitzencorn Bldg., 

Public Square 
WILKES-BARKE, PA.

(Tarpe 4th Ave. ir Irving Pl.) 
M. Nedėlioj 9 A. M. iki 4 P. M.

Tel. Porter 3789
OFISO VALANDOS: 

Nuo 2-4 po pietų ir 
Nuo 7-9 vai. vakare.
Nedaliomis: 10-12 vai. ryte.

162 Broadway 
Rezidencija: 13 W. 3rd St.

SO. BOSTON, MASS.
Tel.: So. Boston 0304-W

Dr. Jonas Repšys
881 Massachusetts Ave. 

(arti Central Square) 
CAMBRIDGE, MASS.

IMS 110 EAST 16A ST. N. Y.
Specialistas Jau 25 Metai 

VALANDOS:’9 A. M. iki 8 P.

K ■ t Ad E-11 4 į 
Nuga-Tone prašalino jos 

skilvio trubelius
Štai yra raportas rtonlos J. M.

Oklawaha. Fla.. kurį kiekvienas

^o'

Mi

__St. or Are.

Stato

Lapkričio 24 d. buvo S. L. 
A. VII Apskričio konferenci
ja, 12 E. Market St., Wilkes, 
Barre. Ši konferencija buvo 
daugiau nepaprasta, visi tauti
niai šulai sugužėjo. Susivedė 
apie 20 delegatų nerinktų, kad 
tuomi sudarius savo daugumą. 
Taut-fašistai prarado savo įta
ką nariuose, tai kuopų susi
rinkimuose nariai nerenka jų. 
Tai kuopų valdybos pasiėmė 
nuo gatvių tautininkus, kad 
& $avo politiką pervarius 
konferencijoj ir išrinkus sa
vuosius! į valdybą. Apie ne- 
tiesotus delegatus žemiau pa
kalbėsiu.’ ri

Konferenciją atidarė 1 fašis
tas J. Nienius ir paskyrė man
datų komisiją tokią, kuri iš
rinkta generaliame kokuse, ne 
tam, kad peržiūrėti mandatų 
teisingumą, bet tam, kad pri
ėmus nerinktus kuopų susirin
kimuose delegatus, čia S. L. 
A. VII Apskričio konstitucija 
ir S. L. A. konstitucija buvo

S. L. A. konstitucija ir narių 
valia. Ar gali nariai pasiti
kėti tokia P. T. ? Aišku, kad 
ne. Geguži, tu esi galva P.
T. Jums yra pavesta daboti 
S. L. A. konstituciją, o jūs ją 
laužote, minate. Jūs duodate 
įsakymus nariams, ir reikalau
jate, kad jie pildytų, pildytų 
konstituciją, ir nariai pildo. 
O jūs laužote S. L. A. konsti
tuciją. Ir ne dėlto, kaip jūs sa
kote, ‘del gerovės S. L. A.,’ bet 
del savo politikos, sandariečių 
politikos.”

Gegužis raukėsi, kaip devy
nios pėtnyčios, kuomet šis pa
reiškimas buvo daromas. Ka
zakevičius iš Pittstono pradė
jo kelti lermą, bet delegatai 
nutildė. Buvo pakviestas bū
tent tvėrėjas S. L. A. VII Ap
skričio. Jis padejavo, kodėl 
dabar yra tokie nesutikimai S.

Kalba žyvatas, bet 
svarbaus nepasako.

Gry- 
d au
kų o- 
nors 

jam pašelpa būtinai reikalin
ga. Kalba Gegužis, 
sigynė, kad P. T. 
konstitucijos, bet 
“Klaida įvyko ne 
mes norėjom, bet 
bolševikai padarė 
seime.

niek© 
Džiaugiasi, kad jis gavęs kokį 
tai laišką, kad būtent ,M. ž. 
“demoralizuojąs” jo kuopą. 
Vėliau paaiškėjo, kad žyvatas 
gavo iš, “Tėvynės” redakcijos 
M. ž. korespondenciją J. 
bo reikalu, kuris serga 
giau, kaip metai laiko, o

paminta po purvinu sandarie- pa j0 likimu nesirūpina, 
čių padu.

Kol ėjo mandatų sutvarky
mas, keli nariai pasakė po 
prakalbą. Pirmą pakvietė drg. 
M. žaldoką. Jis savo kalboje 
išrodė trūkumus S. L. A. VII 
Apskrityje ir abelnai Susivie
nijime; kad S. L. A. nariai 
yra skirstomi į blogus ir ge- norėjo pasakyti, sunku žinoti, 
rus ir visaip smerkiami; dau- Tik tiek aišku, kad St. Ge- 
gelį sveikų ir dorų žmonių ne- gužis čia vartojo gudrią de- 
priima P. T. į S. L. A. vien, magogiją, kad paslėpus savo 
dėlto, kad tie žmonės turi skir- purvinus darbus narių akyse, 
tingus^ politinius^ įsitikinimus,. Toliaus visokį šmeižtą adresa- 

F Išgalvotą A.
Ne, ir Vainoriaus šmeižtą primetinė- 

atkartodamas. Pasigyrė, 
—■ jis gavęs progresykių 

lapelį, jam prisiuntęs jo. geras, _ . „ -
draugas, dr. Graičiūnas. <Ver-,kus dalykas, 
kė Gegužis, kad jį šmeižia sas: 
progresyviai savo lapelyje, kol narys numirs, 
kuomet sakoma, kad jis yra aukoti $30. 
fašistas ir su fašistais brolia- 
vosi Lietuvoj.

Jis ne
nesulaužė 
jis sako: 
dėlto, kad 
dėlto, kad 
praeitame 

Ką tuomi Gegužis

tikro kelio, kad jau nebegali ir 
atgal sugrįžti. f ;

*Šiuom tarpu aš čia nei ne
kritikuosiu jo aprašymą, tik 
reikalauju, kad atsakytų į 
klausimus, paimtus iš jo ko
respondencijos :

(1) Kodėl Tovarišč manai, 
kad “Keleivis” yra rimtesnis 
už kitus lietuviškus laikraš
čius ?

(2) Kada, kur ir keno var
du buvo rengtas tas piknikas, 
kuriame jums taip patiko lie
tuviai, kuriuos apkrikštijot 
“demokratais” ?

(3) Kam Brooklyne ir apie- 
linkėj ardė ramybę lietuviai 
bolševikai,- prisidengę kokia 
ten literatūros draugija ir ka
da jie ūkininkus suviliojo?

(4) Ar daug yra Brooklyne 
ir apielinkėj laisvų socialde
mokratų, kurie myli laisvą de
mokratiją, o ne Stalino dikta
tūra ?

(5) Kelius kartus buvot pri
verstas remti bolševikus, kat
rie žudo ūkinipkus tokius, 
kaip jūs, Tovarišč?

(6) Kokį kruviną bolševiz
mą jūs, Tovarišč, varote šalin 
iš savo tarpo?

(7) Kada čia, Brooklyne, 
susitvėrė lietuvių ūkininkų su
sivienijimas, kuris per trumpą 
laiką daug ką nuveikė?

(8) Kam ir kada tas susivie-

. Puslapis Penktas
...----

negu P. T. Ar tą uždraudžia ’ vo m. žaldokui. 
S. L. A. konstitucija? 7’ 
dar kartą ne. Tokis nusista-|j0 lF. 
tymas P. T. yra rubežius, ta ' kad ir 
siena, kuri trukdo S. L. A. j 
augimui. Kadangi šioj konfe- 
repcijoj dalyvauja trys P. T. 
nariai—St. Gegužis, Kama
rauskas ir Raginskas—ir žu- 
kasj tai M. žaldokas padaro 
sekamą pareiškimą : Aš atvi
rai pareiškiu prie P. .T- narių, 
prežidento Gegužio, kad P. T. 
sulaužėte S.L.A. konstituciją ir 
nSrjų valią pamynėte po kojų 
iždininko klausime. J. Ger
ri ausk as buvo išrinktas narių 
ir jis turėjo užimti iždininko i kymą. FF FF 
vietą, bet P. T. nesiskaitė su | kėši, kad esąs bepartyvis ir S.

bia delegatų priėmimą. Pir
mos kuopos keli delegatai ne
buvo > rinkti, pats Kamaraus
kas nebuvo rinktas. 7 kp., Pitts
ton, Pa., irgi keli del. nebuvo 
rinkti. Ir dar kelių tautininkų 
valdomų kuopų delegatai pri
siųsti nuo gatvių. Kiekvienos 
kuopos nariai turėtų pasipik
tinti tokiu valdybų pasielgi
mu. Juk S. L. A. konstitucija 
jr VII Apskričio konstitupija 
buvo pagaminta, kad ją pildy
ti. Bet kas fašistams konsti
tucija! Trypk, kiek tik gali, 
savo purvina koja, kad tik už
kerus savo fašistinę diktatūrą 
nariams. Taip ir sudarė nele- 
gališkų delegatų, surinktų nuo 
gatvės, didžiumą.

Išrenka tvarkos vedėju Kar- 
soką ir V. Tamulaitį pagel- 
bininku. Viso delegatų 90 ant 
mandatų, nuo 24 kuopų. Po 
apskričio valdybos raportų, bu
vo skaitytas laiškas nuo J. I 
Grybo, kuris atsišaukė pagel-; 
bos. Sergąs antri metai ir pa
šelpa jau visa išimta. Duotas! 
įnešimas, kad $30 būtų paau-l 
kotą, žyvatas kalba, kad jų 
kuopa nieko nežinanti, ar rei
kalinga pašelpa, ar ne. Ir pati 
Grybienė neatsikreipus į kuo
pą. Kiti Scrantono delegatai 
nurodo, kad jam reikalinga 
pašelpa. Pirmininką^ Karso- 
kas rangosi, kas gali paliudy
ti, kad tas laiškas yra rašy-1 nijimas nupirko troka ir kas

kad tie 
ševikų 
duoda 
keti ir 
jis nuvežtų ligoniui. 
Gegužis, 
kuomet narį patiko nelaimė, 
ir neabejoju, kad jam reika- 

pašelpa, bet visgi čia ne- 
” Visiems buvo aišku, 

u prasti, bet Ge- 
žyvatas 

lai- 
aiš- 
bal- 
tol, 

Nutarė pa

Kaunas.— Policijos žinio
mis, lapkričio 17 d. 20 vai. 
Karmėlavos g-ve, Rozem- 
bliumo bute buvo žydų su
sirinkimas. Dalyvavo 29 
asmens. Surašytas protoko
las.

Garsus Europiškas

PAIN-EXPELLERIS
Jau Jung. Valstijose

žyvatas rėkia, 
pinigai gali nueiti bol- 
naudai. Antanaitis 

pataisymą—$50 paau- 
paduoti žyvatui, kad 

Kalba 
Man širdį skauda,

nnga
aišku.
kurie norėjo
gužiui nebuvo aišku.
kalba ir sako, kad reikia
kyti pinigus tol, kol bus

Pasigirsta
Laikykite pinigus

Įnešimų S. L. A. naudai veik 
Vėliaus pats j nebuvo. Einant prie apskričio 

pasisako, kad jis sveikinosi su [valdybos rinkimo, 115 kuopos 
fašistu Smetona ir Voldema- delegatas Kupris pareiškė, kad 
ru. Ar tai šmeižtas vadinti tokis, kaip J. Nienius, negali 
fašistą fašistu? Visai ne. Rei- būti renkamas, nes jis neatsi- 
kia duoti Gegužiui ir kreditas teisė su 115 kuopa ir jam bau- 
už jo 'drąsą ir teisybės paša- smė buvo uždėta už koliojimą 

. Iki šiol vis Gegužis sa-i narių kuopoje. J. Nienius pra
dėjo rėkti: “Aš policiją jums 

iš čia išme- 
duoda įneši- 
Nienių. J.

dėjo rėkti: “Aš 
pašauksiu, visus 
siu.” Antanaitis 
mą prašalinti J.
Nienius, sugniaužęs kumštį, 
pribėga prie Antanaičio: “Ma
tai, tuoj aš tau parodysiu ma
ne išmesti.” Antanaitis atki- 

Taip ir bai-;šo koją ir sako: “Nelysk čia, 
Kalba; eik sėsk ir sėdėk ramiai.” Ka- 

“: “Nieniui
žiū-

-; L. A. buvo vedamas bepartyve 
linija.

G. sako: “Aš priklausau prie 
partijos ir esu party vis.” Bet 
prie kokios partijos Gegužis 
priklauso, nesakė. Aš pasa
kysiu—prie Sandaros ir prie 
masonų partijos, 
gė* jis savo verksmą.
Žukas; pasako, ;kad jis ilgai j žin kas atsiliepė:
nekalbės.. Jis nors kartą pa-jku-ku.” Nienius rėkia:
sako teisybę: “Kas dabar kai-i rėkit, mane vadina ku-ku, ku- 

: ba, kad S. L. A. yra beparty-• ku.” Visi delegatai ir sve- 
į vė organizacija, tas klaidą da-ičiai juokiasi pilvus susiėmę. 

* iro. Ne tik S. L. A. yra party-Į Taip ir baigėsi konferencija.
vis ir partyviškai vedamas, bet Į VII Apskričio valdybą pate- 
ir vidurio negali būti, negali ko tokie, kurie buvo nuskirti 
kaboti nei vienas S. L. A. na- Žuko kokuse.
rys ant tvoros, ar vienoj ar k i-■ 
toj pusėj turi stovėti.” šioj j 
vietoj Žukui smarkiai plojo: 
bolševikai, už teisybės pasaky
mą. Žukas-baigė kalbą seka
mai: “Į kovą! J kovą! "Kova 
jau atvira visur, tad visi ko
vokime prieš bolševikus.” Ką 
.dabar sakys Vitaitis ir T.? 
‘Juk jie visados^ sakė ir sako
per “Tėvynę,” kad S. L. A. 

-iyra bepartyvis ir Žukas siunti-

Blalr, 
turėtų 

/^•skaityti. Ponia Blair yra 64" metų am- 
ir prlsš vartojimą Nuga-Tone, jos 

akli vys vis buvo suirus, ką tik ji neval
gydavo. jai keijkdavd. Dabar ji gali val
gyti bile ką ir skilvys visai lengvai su
virškina. Tai yra puiki žinia Žmonėms, 
kurie turi prastą skilvį, prastą apetitą, 
Jie turėtų šias geras gyduoles pabandyti.

Nuga-Tone taipgi pagelbsti nusilpusiems 
inkstams, pūslei, neveikiančioms kepenims 
arba kitiems svarbiems organams, patai
ko prastą miegą, užkietėjimą, galvos skau
dėjimą, svaigulį, silpnus nervus, skauda
mus raumenis ir panašius nemalonumus. 
Jei jūs turite prastą sveikatą arba yra 
sugedę kokie svarbūs organai, tikrai var- 
tokit Nuga-Tone' ir pastebėkit puikų savo 
pasitaisymą, kuris apsireikš į keletą dienų. 
Jūs galit gauti Nuga-Tone, kur gyduolės 
yra perdavinėjamos. Jei jūsų vertelga ne
turi Jų savo Sandėlyj. reikalaukit, kad Jis 
užsakytų jums iŠ olselio vaistinės.

Velbiškiai, Utenos vals.— 
Šio kaimo gyventojo J. Bra
žėno lapkričio men, iš 12 į 

A? naktį buvo pavogt; 2 
arkliai. Bendrai apylinkėj 
didėja vogimų skaičius.

tuo troku paima iš farmerių 
produktus ir veža į Bostoną ?

Reikalauju, kad į šiuos 
klausimus greitai atsakytum, 
kad ir per savo pirmąjį lailv- 
raštį, jeigu nori pateisinti savo 
tuos šmeižtus, kuriuos paleidai 
ant vietos ūkininkų. O jeigu 
jau tu jautiesi, kad tavo apra
šymas teisingas, tai jo apgyni
mui surengkime diskusijas ir 
ten vietos gyventojai matys vi
są tavo teisybę. Ir jeigu tu 
prirūdysi, kad teisybę rašei, 

Į tai nuo manęs gausi $25. Aš 
; nurodinėsiu, kad ten šmeižtai.

Jeigu nesutiksi su mano vie- 
j na ar kita propozicija, tuomet 
! aš priverstas būsiu viešai per 
spaudą parodyti yisas ■ tavo 
melagystes. Bet dabar dar tu
ri progą pats prieš publiką 
stoti savo raštą ginti.

Brooklynietis L. Š.

Nąminis linimentas naudojamas 
per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijųs, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Siparių.

Amerikos yyraijr moterys gali 
tikrai pasidžiaugti, ■ neša bonką 
Pain-Expėllerio su Inkaro vaizba- 
ženkliu, kųęj^ikrptautiniai naudor 
j am as ir giPį^bias kaipo skausmų 
ir gėlimt|{gžinušėjas, dabar kiek
vienas gąft'įengvai nusipirkti bile 
vaistinei ^Visoje Amerikoje tik už 
35c. ar /0C. >

Paimkite blogiausį iš visų seną 
skąųsmą — Reumatizmą, arba 
Nęuraitį; Neuralgiją, Mėšlungį, 
GąĮvos Skaudėjimą, Dąntų Gėli- 
mC Įsisėdantį į kūną Peršalimą— 

pavaktuokite kaip kelių minu
tei7 patrynimas su Pain-Ęxpelleriu 
štb Inkaro vaisbcženkliti urnai at
neš palengvinimą., Sunku tikėti j 
tam, kuris turėjo Kankinančius 
skausmus.

O prašalinimui apšlubimo ir 
skaudėjimo iš pailsintų i? ištam
pytų muskulų ir sustirusių sąna
rių negalite gauti lygątls linimen- 
to. Jokis darbas nebujf jums per- j 
sunkus, jokis šokis liebus jums I 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.
, Kartą patyrę kaip urnai ir efek
tingai Pajn-Expclleris su Inkaro 
vaisbaženkliu veikia — daugiau 
niekuomet nebandysite save svai
ginti su kenksmingais ir vidurius 
apsarginančia?) ,vaistais, kad tuo 
budu sūpiažinti skauspią.

, « J. J. —L

TELEFONAI: Keystone, MaAno«9669 Bell, Oregon 5136

Užtikrinu, kad mano patarnavimas 
bus atatinkamiausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valandoje prašau 

kreiptis prie manęs.

1439 South 2nd Street 
PHILADELPHIA, PA.

JUOZAS KAVALIAUSKAS>

LIETUVIS GRABORIUS
)R BALZAMUOTOJAS

. MES PATAIKOM
Taip sako A. Tacilauskas, savininkas Restauracijos ir salės, 961 

Grąnd St., Brooklyn, N. Y., “Gerai pataikot padaryt cigarus, kad i 
mėnesį laiko po 500 Johns Cigarų parduodąs; kurių netik lietuviai 
bet ir svetimtaučiai už penkių,blokų ant syk po saujas pasiimu; nes 
jiems įąbai patinką, kad švelnūs rūkyt, labai malonus skonis, gra
ži tau puikiai kvepį 1”

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

Plačiai
SKAS iš
sitraukia ir kaipo agentas visur pasekmingai 
parduoda.<z Jis sako,j kad JOHN'S CIGARS visi 
giria ir pažangūs, supratlyvi žmonės visur jų 
reikalauja, sakydami, kad JOHN’S Cigarai pa
daryti rankoms yra geriausi, juos visi myli!John ĮVaųjokas

Taip paį darbininkų veikėjas draugas J. Zdanis, 12 Lynwood 
Wilkey Pa., taip pamėgo John’s Cigarų skonį, net prisiėmė
vietiniam®; ’ bei apielinkės biznieriams pristatyt pagal wholesale kai
nos. VisiJ teiksitės atsilankyt pas Joną Zdanj pasiimt cigarų.

Todėl draugai darbininkai Ir pažangūs piznieriai netik Brooklyne, 
bet ir kituose miestuose visur reikalaukit Jono—John’s Cigarų Hand 
Made po'10 centų arba po vardu Petro Restoranuose, Užeigose, Kliu- 
buose, ant Balių ir Storuose bei kituose bizniuose mūs išdirbystes 
cigarų viršmin^tais vardais^, tik pakeliant pirštą, o gausite cigarą, 
kuris visiems pątuika,- ir rūkydamas džiaugsies. Cigarus pasiunčia- 
me ant pareikalavimo visur j kitus miestus biznieriams ir privatiš- 
kiems žmonėms, daug ar mažai, ir lėšas apmokame.

NAUJOKŲ CIGARŲ DIRBĖJAI
267 Division Avenue, Brooklyn, N. Y.

Telefonai: So. Boston 1662—1373A. J. KUPSTIS
Žemnamijos, Apdraudos ir 

Mortgičių Agentūra.
PARDUODAM ANGLIS IR 

MALKAS
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki 

9 vakaro.
Norintieji teisįngiąųsio patarnavi
mo ir geriausių pirkinių, kreipki

tės . pas mus.
332 W. BROADWAY

- SOUTH BOSTON, MASS.

PIANISTAS IR 
MOKYTOJAS

-1
•į

SERGANTI VYRAI IR MOTERYS
GYDOMA CHRONIŠKOS LIGOS

Kreipkitės i DR. ZINS, jeigu kenčiate nuo: 
Kraujo, Odos, ir Nervų Ligų, visokių Chroniškų 
Skaudulių, Bendro Nusilpimo, Nusiminimo, Gal- 
vosvaigio, Skilvio, Žarnų ir Mėšlažarnčs Ligų, 
Galvos Skaudėjimo, Neuralgijos, Padidėjusių 
Liaukų, Plaučių, Kvituojamųjų Dūdų, Nosie® ir 
Gerklės Ligų, Reumatizmo, Sciatikos ir Strėnų 

• Skaudėjimo. Jeigu jūs esate nesveiki ir nusimi
nę, aš jums galiu pagelbėti. Tūkstančiai Vyrų 
ir Moterų buvo pasekmingai pagydoma naujau
siais, užgiriais moksliniais būdais. Greitos ir 
pastovios pasekmės. Aš suteikiu Asmeniškos 
Atydos Visu Gydymo Laiku. Kainos prieinamos.

PATARIMAI IR IŠTYRIMAI UŽDYKĄ 
^-Spinduliai,

nėjamas organizavimui į'S. L. 
A. O kuomet progresyviai 
sakė ir sako, kad Žukas yra 
siuntinėjamas demoralizavimui 
S. L. A., tai rėkia, kad bol
ševikai šmeižia Žuką ir jo gar
bingą darbą.

Mandatų komisija skaito 
mandatus. Padaro pastabą 
S.L.A. VII Apskr. org. 30 kuo
pai, Scranton, Pa., kad mini
mos kuopos du delegatai yra 
rinkti—Zurckis ir žyvatas, ,o 
kiti du nerinkti. Dalyvavęs 
pereitame susirinkime, kuomet 
klausimas kilo delegatų rinki
mo, nerinko delegatų, tik pa
liko du senuosius, antrieji du 
yra paimti nuo gatves; ir kaipo 
tokie, negali būti priimami, 
ginimą kuopa praeitoj kon
ferencijoj prisiuntė tris ne
rėktus delegatus.

Įnešimas, kad mandatas ne
būtų priimtas. Pirmiiiirikas 
nesiskaito sukinėsimu, paskel-

Atsakyk į Klausimus
“Keleivio” num. 46 tilpo 

korespondencija iš mūsų kolo
nijas, užvardyta “Kaip Gyvena 
Lietuviai ukininkatrK Kores
pondentas pasivadina “Tova
rišč.” Būdamas vietiniu gy
ventoju, turiu tiek pasakyti, 
kad korespondentas, aprašy
damas vietos lietuvių ūkininkų 
gyvenimą, toli nuvažiavo iš

- i........................................... — ------------

Norintieji ge
riausio patais 
pavimo ir už 
Žemą ;kaii}ą, 
nujiudimo va
landoj šauki
tės < pas:

GEORGĖ NOBJLETTI
Įgaliotas if paliudytas New Yofko 

Univčifsitet0' Mokinti Progresyvų
.y Seriją

PIANO LEKCIJŲ
‘f j ‘ '
Pamokoį 'Duodamoa Studijoj

ir Mokinių Naknuose
' . STUDtd ,

1763 Cropsey Ąve., ‘‘Brooklyn, N. Y.
. Tol.,'Bėt^nhurst 6631

.. ■ j ■ Anfisas
981 Broadway, Brooklyn/ N.Y.

' Tel., Jefferson 6398

Tel., Stuyvesant 4791LIETUVIŠKAS VIEŠBUTISTHE CENTRAL HOTEL
VIEŠBUTIS tarp Union Square ir 3rd Avė., pačiame centre New Yorko miesto. Su visais pArankumais; 

maudynės ir shpw.ers, kambariuose šiltas ir šaltas vamluo. Patarnavimas /mandagus, greitas if bilo laiku.
Iš VIEŠBUČIO parankiausias susisiekimas visokibiiiis' linijomis: subways, ėlevetėriaJs> kafais/jr busaiSi iš 

stočių ir į stotis, prieplaukas ijr vis^s dalis New Yorko miesto ir jo apielinkesA^ • A-
KAMBARIAI nuo $1.00 iki $3.00 ypaitrii. Apsigyvenant ilgesniam laikui, savaitėriTį|ir nuolat, kambariai 

pigūs ir pagal pasirinkimą.. F- j ( .r -t .
VIEŠBUTIS ATDARA^ DIENĄ. IR NĄKTĮ. Atvažiavus į bile stotį arba prieplauką, reikale informacijų, 

telefonuokite bile valandą; galite kalbėtis lietuviukai. /■, ’
THE CENTRAL HOTEL ' $. A. M1LČ1US, Satjni^as

149 East 14tfi St; riiie 3rd Ave., New York ČiU

Kas yra (lidžiaunian žmogaus priešas?—Šaltis. Jis ne tik sunkiausias ligas įvaro, bet 
ir i grabų paguldo. Bet tie, kurio vartoja po plačių Ameriką pagarsėjusius

rT . , ' (Miltelius nuo Šalčio) jokių Šalčių nebijo. UžUrban s Cold Powders 75°už bakRf* apsiginkluok nuo savo amžino priešo!
TT vį Y _ yra tai kanuolė prieš kitą amžiną žmogaus priešą—vidu-Urbo Lax Tabs rių užkietėjimą—kuris žmogui pagamina daug rūpesčių ir 

/ sunkių ligų. 25 centai už skrynutą.
LIĖTUVIŠKŲ, BULGARIŠKU* HOMEOPATISKŲ IR KITOKIŲ VAISTŲ 

TEGALIME GAUTI PAS—

Siųsdami pinigus 
su savo adresu, užrašykite: 

FRANK A. URBAN'S PHARMACY
• 161 Metropolitan Ave.,

Brooklyn, N. Y.

Aš, žemiau pasirašęs, siunčiu VIENĄ DOLERI, už kurį malonėkit man prisiųsti 
URBAN’S COLD POWDERS ir URBO LA, su nurodymais, kaip vartoti.

Vardai

No...__

Mieataa

AMERICAN-LITHUANIAN
AUTO SCHOOL 

puolia Volunteer 2177-0474 
MOK?kLA SU REPUTACIJA

73ft, Lexington Ave., tarpe 58th ir 59th Sts., New York City 
Įėjimas iš 736 Lexington Ave.

Įsteigta 25 metai. Būk nepriguĮmingas. Išmok karų amatą ir pra- 
^ėk kelią j pasisekimą. Mūsų instruktoriai išmokins jus važiuoti ir 
taisyti yiso)dy išdirbimų karus per trumpą laiką ir už mažą kainą. 
jSpefeiales klasės moterims. Leidimas ir užganėdinimas užtikrintas. 
Klasės dienomis ir vakarais.

^Už|;anedini|na9, Leidimas ir Darbas Užtikrintais



Puslapis šeštas

VIETOS ŽINIOS
Gazu Užsitroškino
Oficierius su Žmona

“Lai-

' Šiandien .Visi Ateikite į 
Literatinį ir Meno Vakarą 

rašyta, kad rytoj, Drg. L. Prūseikos Jubilėjaus

Rytoj Galėsime Sustiprini 
Savo Sugedusius Nervus

Jau buvo ---- ---------------------- j--—
8 d. gruodžio, net trys darbi-' Šį vakarą, gruodžio 7 d., 
ninkiškos kuopos stato scenoj šeštadienį, įvyks literatinis ir 
milžinišką komediją “Nervai.
Kurie atsilankys į šį perstaty- L. D. L. D. 1 kuopa paminė- 
mą, tie sustiprins savo sugedu- jimui drg. L. Prūseikps 25 me
stus nervus, o kurių sveiki—j tų literatinio ir revoliucinio 
išmoks juos apsaugoti nuo su- darbo darbininkų judėjime, 
gedimo. ’ ''' i r " - - - • .

Perstatymas prasidės lygiai •
4 vai. po pietų, todėl meldžia
me publiką laiku pribūti.

’Svetainė randasi 10313— 
103rd Avė., tarpe 103 ir 104 
gatvių, netoli Lefferts Ave. li
nijos Oxford stoties, Richmond 
Hill.f

r Iš Williamsburgo ir kitur 
reikia važiuoti iki Atlantic 
Avė. ir ten persimainyti į Lef
ferts Ave. eleveiterį; yažiuoti 
iki Oxford stoties. Išlipus, ei
kite vieną bloką po kairei (į 
šiaurius) 104 gatve ir ten bus 
svetainė. \

Po perstatymui bus šokiai, 
griežiant Retikevičiaus orkes
trai.

meno vakaras, kurj rengia A.

Susirinkime S.L.A. 83 Kuopos 
Nominuota Kandidatai 
į Pildomąją Tarybą

Pereitą ketvirtadienį,
svės” svetainėje, įvyko S. L. A. 
83 kuopos susirinkimas, kuria
me tarpe kitko buvo rėnkama 
kuopos valdyba ir nominuoja
ma kandidatai į Pild. Tarybą. 
Kuopos valdybon išrinkta: 
pirm. V. Bovinas (buvęs) ak
lamacijos būdu; vice-pirm. J. 
Jankūnas, protokolų sekreto
rium Agnes Klučinienė, finan
sų sekretorium J. Kairys (bu
vęs) aklamacijos būdu ir iž
dininku Deikus, taip jau ak
lamacijos būdu. Organizato
riais palikti Purvėnas ir Bie
liauskas.

Sekanti asmenys buvo no
minuoti į Pild. Tarybą: į pre
zidentus M. Bacevičius gavo 
63 balsus, Gegužis—1
prez. P. Petronis—64; sekr. 
Jeskevičiūtė 63. o Jurgeliūtė 
—1; ižd. Salaveičikas 63; iždo 
globėjai: Jusius 62, Joneikis 
61; į daktarus-kvotėjus Dr. 
Palevičius 63, Dr. Karalius 1.

Susirinkimas buvo gyvas.
Narys.

Bronxe, 764 E. 136th 
rado gazu nusižudžiusius 
dus Andrių Bensoną, 42 : 
amžiaus, 
40 metų.

Laike pasaulinio karo Ben- 
sonas tarnavo Amerikos 
joj, kaip oficierius.

. St., 
šve- 

metu 
ir jo žmoną Anna,

į į . ■ •

Ligonines Tarnautojų
Gešeftas su Graboriais

vicfe-

armi-

Harlemo,Ligoninės tarnauto
jai duodavo i pranešimus tam 
tikriems graboriams, kaip tik 
kuris ligonis mirdavo.: Gra-j 
borius apie mirtį sužinodavo 
pirma, negu mirusiojo gimines, 
ir tankiai visokiomis gudrybė-

mis pasisavindavo palaidojimo 
darbą. Ūž tokias žinias gra- 
boriai mokėdavo tarnautojams 
tam tikra nuošimti “komišino,”

Už tą šmugelį dabar tapo 
pavaryti trys tarnautojai mini
mos ligoninės.

Teismo Koridoriuje 
Ištraukė $26,000

Kriminalinių teismų korido
riuje, New Yorke, nežinia kas 
ištraukė iš senio J. Moskowit- 
zo kišeniaus Šerus, čekius, jo 
pačios žiedą ir kelis dolerius 
pinigais, sumoje $26,000 išvi
so. Moskowitz buvo vienas iš 
prisiekusiųjų teismo narių.

Teisėjas Rosalsky Įsakė tar
nautojams šluoti laukan iš ko
ridorių asmenis, kurie ten trai
niojasi be įrodomo reikalo.

TEATRAS-DAINOS-MUZIKA

LIETUVIU VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 

ir Amerikonišku Stilium
Pavalgius Čia malonu būti, pasišne
kučiuoti su kitais, arba ramiai pasi
skaityti.—Sykį atsilankę, persitikrin- 
eit.—Pabandykit!

'FRRSIc Lorimer Restaurant
JSS/ f F J. MARČIUKIENE

SAVININKE

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

Teisėjas Apsistatę Būriu 
Policijos, neva Bijodamas 
“Komunistų Sukilimo”

•
40 policmanų buvo atsiųsta 

į Brooklyno Augščiausią Teis-|zj. 
mą, kada teisėjas Faber ture-! 
jo pradėti bylą prieš streikuo- abidvi 
jančių šiaučių pikietininkus. j Bus 
Teisėjas bijojęs, kad komunis- valgiu 
tai nepadaryti] “sukilimo” ; to-, džių gėrimų, 
del pasikvietė būrį policijos. 
Bet, ant laimės ar nelaimės, 
nei vienas iš pašauktų teisman! 
pikietininkų neatėjo.

Jie pikietavo ui__________
čeverykų dirbtuves, i 
darni, kad buvo išduoti ___ ...
indžionkšinai, kuriais biivo

• DRG. L. PRŪSEIKAĮ
Kiekvieno darbininko parei- 

| ga yra dalyvauti šiame vaka
re. Bus geriausi lietuvių dai- 

Jnininkai, kalbėtojai ir muzi
kantai. Ateis pasveikinti drg. 
L. Prūseiką Ateities Žiedo Vai
kų Draugijėlė ir Jaunieji Pio
nieriai. Retikevičiai rengia 
drg. Prūseikai “surprise” mu-

pramogai yra paimtos 
“Laisves” svetaines, 
skanių namie gamintų

Iš Šv. Jurgio Draugystės 
Priešmetinio Mitingo

4 d. lapkričio įvyko Šv. Jur
gio Draugystės priešmetinis 
susirinkimas. Ir, kaip papras
tai priešmetiniame susirinkime 
yra renkama pusė draugijos 
valdybos, taip ir šiame buvo 
rinkimai pirmininko, finansų 
raštininko, iždininko ir vieno 
maršalkos.

Pirmininku .išrinktas J. Kar
pus, finansų raštininku A. 
Buzas, iždininku K. Jankaitis 

I ir maršalka J. Pauliukonis.Ji tcll octl d. JT clUll UiYUlllo.

taipgi ir blaivių gar-| Svarstant draugijos reikalus,

Įžanga tiktai 50c.
Kviečia—

Rengimo Komisija.

žstreikuotas Puikus Koncertas Tarp.
"tetsmo Darb. Apsig. Šį Sekmadienį

Nepajnirškite, kad šį sekma- 
. gruodžio, įvykstaCriežtai draudžiama pasirodyt dienį; 8 d gruodžio, įvyksta 

r-treikionams arti tų vietų. Už Tarptautinio Darbininkų Apsi- 
įndžionkšinų laužymą, todėl, gynįmo puikus koncertas ir 
areštavo kelioliką pikietuoto- baĮius> ukrainų Svetainėj, 101 
Jų, kurie buvo po kaucijomis Grand st, Brooklyne. šitą 
paleisti iki teismo. i koncertą ir balių re/igia bend-

Prisivarius į teismabutį tiek rai penkios kuopos Brooklyno 
policijos ir belaukiant teisėjui Tarptautinio Darbininkų Apsi

gynimo. Tai bus tarptautinis 
koncertas, kurio rengime daly
vauja rusai, lenkai ir lietuviai. 
Programa taipgi bus įvairi, 
tarptautiška. Dainuos ukrai
nų choras, grieš Freiheit Man
dolinų Orkestrą; Olga Babrov- 
skaja ir Rena Krul, šokikės. 
Dainuos rusas Dylov. Dainuos 
Lyros Choras, vadovaujant 
Ereminui. Helen Krnl, Alfons 
Pribiševski ir Rabitski—smui
kininkai, 
na 
po 
iki

indžionkšinu laužymą, todėl,

Faberiui “sukilimo” arba bent 
didelio triukšmo, dabar nu
knebo nosis, kuomet nesusi
laukė jokio “šio.” '

16

Išteisino Mergaitę, Kuri 
Nušovė Žagintoją

Jersey City liko išteisinta 
metų amžiaus našlaitė, kuri
nušovė policmaną Geo. Mc
Hale užtai, kad jis ją išžagi
no. Visa publika teismo kam
baryje pasveikino tokį nuo
sprendį, plodama delnais.

i prieita ir prie komisijų rapor
tų. Baliaus komisija pranešė, 
kad yra paimta svetainė Mil
ler’s Grand Assembly 22 d. 
vasario, 1930 m., taip sakant, 
visas nąmas, tai yra, didžioji 
svetainė, uę “steičiaus,”, ir vir
šutinė, kuri irgi susieina su 
balkonu. Kaipo tokioje dide
lėje svetainėje, komisija reko
mendavo, kad būtų paimta 
daugiau muzikantų. Po ap
svarstymo, nutarta, kad būtų 
benas iš 9 muzikantų. Ir pa
imta Retikevičių muzikantai.

Prie draugystės prisirašė du 
nauji nariai. J. Narys.

Taigi programa ga- 
Pradžia 3.30 vai. 

Po koncerto šokiai
puiki.
pietų.
vėlumai. i

Rengimo Komisija.

Su Radio Paveikslu Suėmė 
Amerikietį Sukčių Londone

Iš New Yorko per radio bu
vo pasiųstas į Londoną paveik
slas prigaviko (C. Pj S/Wester- 
gaardo ir pagal tą paveikslą 
jį greit suėmė Anglijos detek
tyvai. Jis, klastuodamas če
kius, buvo išgavęs iš įvairių 
bankų virš $60,000. Pirmiaus 
tarnavo Chatham Phenix Na
tional Banke, New Yorke.

GLAŽUNOVO KONCERTAS "
Pereito antradienio vakarą Metro

politan Opera House buvo Rusijos 
kompozitoriaus Aleksandro Glazuno- 
vo koncertas, kurį surengė promote- 
ris S. Hurok. Tai buvo nepaprastas 
simfonijos koncertas, išpildytas 110 
muzikantų orkestros. Patsai Glazu
novas, rodosi, tiktai pirmu kartu pa
sirodė Amerikoj, kaip orkestros va
das, ir tai buvo vienintelis jo kon
certas New Yorke. Koncerto muzi
ka, žinoma, buvo parinktiniai kūriniai 
paties Glazunovo.

“.Piano Concerto,” pirmu kartu iš
pildytas šioj šalyj, buvo jausmingai 
publikos sutiktas. Piano partiją šia
me kūrinyj atliko Elena Gavrilova, 
gabi Rusijos pianistė, kuri Amerikon 
atvyko kartu su pačiu kompozito
rium; turi puikią piano techniką.

Tūlas daineles, kartu su orkestrą, 
dainavo Nina Koshetz. Moteris di
delė ir stora, o dar apsitaisius šlebe, 
kuri, matomai, buvo pasiūta tada, 
kada šilkas buvo daug pigesnis (su 
visokiais sparnais ir kelių mastų uo
dega), darė ją dar storesne. Išro
dė boba, kaip peludė, bet kaip pradė
jo dainuot, tai t kalnas pagimdė pelę; 
balsas menkokas ir 'be jokio malonu
mo.

Patsai Glazunovas, tai 64 metų se
nukas, pusėtinai nutukęs, daugiau pa
našus i turtingą biznierių, negu j 
kompozitorių. Judėjimai ir dirigavi
mas labai tingūs, flegmatiški. Ge
resnio koritrasto ekscentrikui Tosca- 
niniūi nerastum visam pasaulyj. Bet 
atrodo gana simpatiškas žmogus, to
dėl visa publika bent dviem atve
jais sustojus šveikino aplddismentais. 
Amerikos!' paskilbęs muzikas, Dam- 
rbSh, sveikino ’jį! šios šalies muzikan
tų vardu. Sakė, kad Glaziinovas, tai 
lygus velioniam Čaikovskiūi ir Rim- 
ski-Korsakovui. Įteikta x jam daug 
gėlių. Publikai jisai padėkojo už są- 
jausmą anglų kalba, nors gana sun
kiai.

Publikos buyo. gana daug, matėsi 
keletas ir lietuvių. Daugiausia tai 
tarptautinė, koncertus megianti pub
lika. Buvo nemaža ir senosios Rusi
jos aristokratijos: kunigaikščių, ka
rininkų, bajorų ir šiaip išdidžių, nors 
nuskurusių, asabų. Mat, reikia pasi
rodyt, nes Glazunovas, kaip kompo
zitorius. buvo plačiai žinomas dar 
caro laikais.

Gana įdomu buvo pasižiūrėti, per
traukos laiku, kaip prieangyj susi
rinkę tie ponai “damom” rankas bu
čiuoja, net apsiseilėdami. Tos gi, 
atstatę net perdaug nuogas krūtines, 
tarsi norėdamos svietui parody
ti savo senai nuvytusias krūtis, 
išdidžiai vaikščiodamos, rūko papi
rosus. Ponų gi apšepę surdotai la
bai neatatinka jų aristokratiškom 
barzdom.

Koncertą orkestrą užbaigė “Volgos 
Troptininkų” daina, kurią gana pui
kiai suorkestravo Glazunovas. Mu
zikos gražumu koncertas prilygsta 
geriausiem koncertam. Pasibaigus 
koncertui, publika dar ilgai aplodis-

mentals sveikino kompozitorių Gla- 
zunovą.

BUKSVOČ1US.

AIDIEJĖS DAINUOS 
PER RADIO

Sekantį antradieni (gruodžio 10 
d.), kaip 10 vai. vakare, iš radio sto
ties WNJ (Newarke), dainuos Aido 
Choro merginų sikstetas, vadovauja
mas B. šalinaitės. Sikstetą sudaro 
sekančios aidietės: Marytė Vaicekau- 
skiūtė, Ona Pekiūtė, Aida Kairiūtė, 
Lilija Butkiūtė, Marijona Ašmenskai- 
tė ir Marijona SkuČiūtė. Dainuos 
net kelias lietuvių kalba dainas. Be 
jų, pianu skambins Šalinaitės mokinė 
Angela Valenčiūtė. K.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS geras kostumeriškas 

kriaučius. Būtų gerai, kad mokė
tų rusiškai ir lenkiškai, nes kolonija 
susideda iš įvairių tautų, čia yra 
geras biznis, tat pasinaudokit proga. 
M. Yzara, 47 W. Blaine St., McAdoo, 
Pa. 290-91

SUSIRINKIMAI
CENTRAL BROOKLYN, N. Y.

A. L. D. L. D. 24 kuopos susirin
kimas bus panedėlį, 9 gruodžio, Ger
vės svetainėj, 85 Hudson Ave., 8 
vai. vakare. Visi nariai ateikit, yra 
svarbių reikalų. Atsivęskit ir pažįs
tamus, nes bus skaitoma paskaita. 
Sekr. M. Beal. 290-91

PARDAVIMAI
PARSIDUODA ne' visai naujas for- 

nišius-r-pianas, siuvama mašina, 
aisbaksis, lova, gesinis pečius, įvai
rių dišių, rašoma mašina ir tt. Ga
liu parduoti viską arba kavalkais. I 
3 dienas turi būti viskas parduota, 
tat pasiskubinkit. P. J. K., 227 Leo
nard St., Brooklyn, N. Y. Tel., Stagfg 
9066. 290-91
PARSIDUODA kendžiu, ice cream ir 

stationery storas. Prie storo yra 
2 kambariai-; biznis įdirbtas, randa 
nebrangi. Pasinaudokit proga. Kreip
kitės po num. .16 Olive St., prie 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 288-91

. IŠRANDAVOJIMAI 
PASIRANDAVOJA frontinis, gdru 

apšildomas, - su atskiru įėjimu, 
kambarys. Elektros šviesa ir visi 
įtaisymai. 38 Stagg St., tarpe Lor
imer St. ir Union Ave., Brooklyn, 
N. Y. 291-2
PA SI RANDAVO J A puikus kamba

rys, lietuvių Šeimynoj, su 4 lan
gais, yra steam heat, šiltas vanduo 
ir visi patogumai. Randavoti gali 
viena arba dvi ypatos. Matyti galit 
vakarais. Kreipkitės po num. 381 
Hooper St., Room 32, Brooklyn, N. 
Y. 290-91

L1TERATINIS IR MENO VAKARAS
f Paminėjimui Drg. L. Prūseikos 25 Metų Literatinio 

Darbo Revoliuciniam Darbininkų Judėjime

la-

TELEPHONE. STAGG 9105

DR. A. PETRIKĄ
į LIETUVIS DENT1STAS

XSpinduliu Diagnozo,
221 South 4th Street

< (Prienais Bridge Plaza) 
'BROOKLYN, N. Y.

VALANDOS: '
10-12 prieS piet; 2-8 po piet.
Ketvergais ir subatomis iki 6 vai. 
Penktadieniais ir sekmadieniais tik 
sulyg sutarties.

f

1 DR. A. L CEASAR
DAKTARAS ir CHIRURGAS

Specialistas del visų 
Akių, 

Nanjausi

lipi) ir operacijų: 
Ausų, Nosies ir Gefklės. 
Diagnoze ir Gydymo būdai.

127
(Tarpe

East 84th Street
Park ir Ix?xington Avės.)

NEW YORK CITY
VALANDOS: 10-12 A. M.; 6-8 P. M. 

Nekėliomis 10 A. M. iki 1 P. M.

Te)., Stagg 7057

STEPHEN BREDES
LIETUVIS ADVOKATAS 

197 Havemeyer Street 
(Williamsburg Bridge Plaza) 

Brooklyn, N. Y.
WALANDOS:

Nuo 9 ryte iki 6 po pietų.
REZIDENCIJOS ANTRAŠAS: 

65-02 Grand Avenue, 
Maspeth, L. I.

Tel., Jumper 6776.

Tel. Stagg 9938

DR. MENDELOWITZ
Sugrįžo atgal į Williamsburgh ir 
čia jis tęs savo praktikavimų 

medicinoje.

Jo nauja gyvenimo vieta:
319 Hooper Street 

BROOKLYN, N. Y.

SKANIAI PA VALGYSITE PAS
P. SIAURĮA. VELIČKĄ ir

Telephone: 0783 Stagg

(Levandauskas)

GRABORIUS
(Undertaker)

107 Union Avennc
(arti Grand Street)

Brooklyn, N. Y.

Tai žmonės, kurie tikrai 
rūpinasi patenkinimu sa«r 
vo kostumerių. Valgius 
laiko šviežius ir pagami
na skaniai

Jie laiko daugeliui žinomą

REPUBLIC LUNęH 
475 Grand Street 

Brooklyn, N. Y.
\

Gruodžio 7 d. įvyks istorinis parengimas, kokio 
brooklyne. dar nėra buvę. 7 d. gruodžio, ateinan- 

! 5 čią subatą, įvyks LITERATINIS ir MENO VAKARAS 
mūsų žymaus darbuotojo drg. L. Prūseikos minėjimo 
25 metų literatinio darbo.
Programoj dalyvaus (kalbės) (draugai: V. Tauras, 
R. Mizara, Daktaras J. Kaškiaučius, F. Abekas ir 

pats drg; L. Prūseiką

Dainuos visų mylima dainininkė M. ČESNAVIČIŪ- 
TB ir A. VELIČKA. Taipgi- česnavičiūtė ir Velička 
mokinasi naujų dainų ir dainuos duetus.
Retikevičių orkestrą padarys “surprise” del drg. L. 
Prūseikos. Orkestrą bus tokia didelė, kad dar “Lais
vės” svetainėj nėra bpvę tokios muzikos. O tai bus 
veltui.
Daug draugių pasižadėjo iškepti ir paaukoti po py
ragą. Bus sendvičių ir vaisių, taipgi ir rusiškos ar
batos;- ‘ .
Teko; patirti, kad svečių bus iš Newarko, Elizabeth 
ir Glifiside, N. J. Vietiniai darbininkai yra kviečiami 
dalyvauti kuo skaitlingiausia. Literatinis ir meno va
karas prapjdės 5 vai. vakare. Visi draugai ir drau
gei kviečiami atsilankyti be vakarienes, nes valgių

- bus daug ir įVairių. ' '
< Kviečia RENGIMO KOMISIJA.

15,000 Lapelių Tarp 
“Subvių” Kasėjų

Kairieji paskleidė 15,000
pelių tarp darbininkų, kurie 
dirba prie pravedimo naujų 
požeminių , gelžkelių. šaukia 
organizuotis visus į streiką. 
Nes senieji .vadai iš Amerikos 
Darbo Federacijos 'juos kelis 
syk jau pardavė ■ kontrakto- 
riams ir vėl parduos/' , Grand 
Concourse, New Yorke, strei
kuoja apie 600 tų darbininkų. 
Užvakar pirmą kartą pasirodė 
jų pikietai,; kurie nešė iškėlę 
didelius plakatus su parašais, 
ko streikieriai reikalauja.

MIRTYS—LAIDOTUVES

Jonas Rudaitis, 57. yftetų, 
142 Richardson St., Brookly- 
ne, mirė 4 d. gruodžio; palai
dotas šiandien, 10 vai. ryte, 
šv. Traicės kapinėse.

J. Rudaitį patiko nelaimė, 
bedirbant Nichols Copper Co.: 
įpuolė į kubilą verdančios rūg
šties, ir po keleto Valandų sun
kių kančių mirė Wyckoff 
Heights ligoninėj.' ’

Laidotuves čpHžiūri grabo- 
rius Jf.’LeVaiida (Levandaus- 
kas). ; • - ■ ■'' '■ ' *■■■' - •1

REIKALINGAS PARTNERIS—MOTERIS AR VYRAS
__  i į muzikos krautuvę, kur parsiduoda Pianai, Radio, 

Gramafonai, Rekordai lietuviški ir visų kitų kalbų, 
f___________ ir kiti muzikališki instrumentai.

, Jeį .kam? -riipi įsigyti geras gyvenimas, meldžiam 
j atsišaukti pas savininką:

‘ * JON4 AM Bitute Aift
560 Grand cSt.,. Brooklyn, s t u U1 ’ * • ’ Telefonas t JStągg 8642

-IL ’ i! P y 1 H '' ‘ L . 7 ‘ 4 i i . i t < b. ‘

GRAND THEATRE
743 Grand Sreet Brooklyn, N. Y.

J. CHEŠblA, Savininkas

Bus rodomi stebuklingi paveikslai iš pasakų- 

"TŪKSTANTIS IR VIENA NAKUS” 
(Tales of a Thousand and One Nights) 

ŠU VISA EILE 'ŽVAIGŽDŽIŲ
šaunus krutamasis paveikslas su įdomia istorija, pilnas sujudi
nančių nuotikių, žadą užimančių laukinių ir stebėtinų atsitikimų
Tai būtent toksi dalykas, kad virbiha yisua^imyletojus romansų 

I U „4. - Lį ' i-'i t ■ ' ir prietikių. • ’ * • \
.Days of ^9^-Episode 14 Ocldity—Wives for Sale

Comedy-—What a Sheik ’

LIETUVISFOTOGRAFAS ir MALIORIUS
DARBĄ ATLIEKA GERAI IR PIGIAI

Nufotografuoja ir 
numaliavoja viso- 
k i u s paveikslus 
įvairiomis ■palvo
mis. Atnaujina 

- senus ir krajavu* 
ir sudaro «u 
amerikoniškai*.

TEL.: 
Triangle 1450

Kreipkitės 
šiuo adresu:

173
JONAS STOKES

Bridge St., C. Brooklyn,L

VIDURIAI UŽKIETĖJĘ?
Kendrick’s Herb Laxative yra 

Padaryta iš Grynų Žolių ir 
Neturi Savyje Jokių 

s Chemikalų
Šis vaistas neužtraukia papročio 

ir atliuosuoja vidurius ir pagelbsti 
sugrąžint naturalį vidurių malimą. 
Nereikia virint, o tik sumaišyt su 
vandeniu ir užsigert einant gult. Vi
siškai. nekenksmingas, ir galima 
duot'vaikams, kūdikiams, lygiai kaip 
ir suaugusiems. Kaina 60c, o per 
paštą 65c.
Į KUNDROTO <APTIEKA
229 Bedford Ave., Brooklyn, N. T.

Telephone: Stagg 4409

A. RADZEVIČIUS
GRABORIUS
(UNDERTAKER)

416 Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue) 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Greenpoint 2320

GRABORIUS
UNDERTAKER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Ave^ Brooklyn, N. Y,
264 Front St., G Brooklyn, N. Y.
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