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Kita ekspliozija 
žemes gelmese.

84 UŽMUŠTA,
58 SUŽEISTA.

NUŽUDYTA ŠEIMYNA 
IR SUDEGINTI NAMAI.
Tennessee valstijoj, Bris

tolio miestelyje tapo nužu
dytas krautuvninkas Smit’n 
ir visa jo šeimyna, iš viso 5 
žmonės, o kad pėdas paslė
pus, uždegta namas. Lavo
nai buvo atrasti jau apdegę. 
Policija suėmė Smitho kai
myną Burchfieldą, pas kuri

%

Prasidėjo 20 ko 
munistų byla.

HAYMOODO KOLONI
JOS RUSIJOJ MIRŠTA

BADU.
Haywoodas buvo Ameri

kos sindikalistų vadas. Jis i 
pabėgo iš čia nuo kalėjimo! 
• t • ■» m-k • • • • *

PLENUOJA JUODVEI
DŽIŲ KONGRESĄ.

Trečiojo Internacionalo 
konferencijoj Maskvoje kilo 
sumanymas šaukti viso pa
saulio juodveidžių kongresą 
Maskvoje arba Amerikoje. 
Juodveidžių klausimą ko
munistai svarstė 3 dienas. 
Pagalios išrinkta tam tikra 
komisija ir padarė įnešimą 
šaukti juodųjų suvažiavi
mą. Internacionalas šito su
manymo da neužtvirtino. 
Vienaš juodVeidis iš Ameri
kos skundėsi, kad juodvei- 
džiai čia labai išnaudojami 
ir persekiojami. Kapitalis
tai vartoja juos streiklaužių 
vietoj, todėl baltieji darbi
ninkai jų nekenčia. Pietinė
se valstijose (Amerikoj) 
juodveidžiai tebegyvena ti
kroj vergijoj. Taigi komu
nistai mano, kad sušaukus 
juodveidžių kongresą ir pa- i 
žadėjus juos "paliuosuoti", ] 
galima butų juos patraukti . 
savo pusėn.

Nepaprasta ova
cija DebsuL

MINIA PLOJO JAM SU
VIRTUM VALANDĄ.

iivp surengtos 
socialistui.

ir atsidūręs Rusijoj apsi
ėmė vesti tenai keliatą ka
syklų. Jis parsitraukė iš 

į Amerikos daug savo drau- 
igų su pinigais ir įrankiais, 
j Dabar iš Rygos praneša-

Prakalbos bu 
franeuzų 1

Pereitą nedėldienį Chica-' ... -..................
goj buvo surengtos francu- socialistui Žanui ląjngė'^“^ 
prakalbos. Tose prakalbose kasykla pietų Rusijoj užsi- 
pasirode ir senelis Debsas, darė ir suvažiavę tenai 
Amerikos socialistų vadas, amerikiečiai neturi ką 
kuris uz pasipriešinimą kru- vejkti

Jja.rei buvo nutęstas: Kita Haywoodo kolonija 
dešimčiai metų kalėjimo.) mirštanti badu Kuznecka- 
Kadangi tai buvo pirmuti-jme apskrity Uraluose. Te
ms Dėbso pasirodymas kaip naį es^ apįe jgo amerikie- 
jis pahuosuotas, tai salėj ki- £jų Maistas pas juos senai 
lo toks entuziazmas, kad per j jau išsibaigęs ir pristatyt 
<felnų plojimą, sauksmus ir negalima, nes artimiausia 
kitokius sveikinimus jis per j amerikiečių šelpimo stotis 
valandą su viršum negalėjo, randasi už kelių šimtų my- 
Pradet kalbėt. ‘lių nuo tenai. Prie bado at-

Kada_ ovacija, aptilo, Deb- ėjo da žiema ir prisidėjo di- 
sas pradėjo išlėto kalbėt. Sa-'deli šalčiai. Daug amerikie - 
lej užviešpatavo grabo tyla. * sergą. Pats Hayvvoodas 

"Aš vos tik pradedu atsi- tuo tarpu randasi Maskvoj 
gauti nuo rezultatų tos pra- ir su komisarais bado ne
kalbos, kurią aš pasakiau jaučia.
keturi metai atgal," pradėjo > -----------
Debsas. "Tai buvo nepa- i AIRIAI SUŠAUDĖ SAVO 
prasta prakalba. Ji prasidė-i VADĄ.
jo Cantone, Ohio, o pasibai- Pereita sąvaitę Airijos 
gė Atlantos kalėjime. ; valdžia nužudė Erskine 

"Bet gailėtis nėra ko. Aš, Childers’ą, gabiausį ir ge- 
sme^kiau karę ir smerksiu,! riausia išsilavinusį žmogų 
nes žinau, kad tiesa mano visoj Airijoj’. Jį sušaudė 
pusėj. Jei butų taip padary-' dėlto, kad jis kartu su De 
ta, kaip aš tuomet kalbėjau, • Valera ėjo prieš dabartinę 
tai tie 60,000 Amerikos jau- Airijos valdžią ir norėjo 
nuolių, kurie , žuvo mūšių įkurti nepriklausomą Airi- 
laukuose vien tik tam, kad jos respubliką.

' Jei Anglijos valdžia ga
besnių airių tautos vyrų ne- 
išžudė, tai juos išžudys pa
tįs airiai.

KALTINAMI SUOKAL
BIU NUVERST 

VALDŽIĄ.

AMERIKOS RUBSIUVIAI 
INĖJO SOVIETŲ 

TRUSTAN.
Šiomis dienomis Maskvo- rado kruvinus marškinius ir 

je tapo įkurtas Rusų-Ame- kelines.
i l ikos Trustas drapanų pra- _______

sovietų valdžia ir Amerikos MA MS^Yr^ PRA LAIMĖJO, 
rubsiuvių amalgameitų urn- , j
ja. Pamatinis trusto kapita- , r.^re^ Edvvards, repu
kas nustatyta $3,000,000, ku-!b1*0^ ka?1d?dataLĮ 
Įrių du trečdaliu sudeda so-jnat?flu? . ^.e^. Yir?J.niĮoj 
(vietų valdžia, o trečią treč- Paėjusiais rinkimais išleido 
dalį Amerikos rubsiuviu.sav? . akacijai $96,000, ir 

i unija. Balsą turės ne žmo^ į pralaimėjo rinkimus. Beto 
| nes. bet serai, kapitalas, kas da Eismas _ <Jabar nuteisė 
reiškia, jog amerikiečiai, Ųam, užmokėti^ $1,000 pa- 
idėję trečdalį kapitalo, turės baudos uz peržengimą rrn- 
trečdalį ir balsų.
Amerikiečiu atstovas Hill-

I

įmonei vesti. J trustą jnėina IŠLEIDO $96,000 RINKI-
f -v-m A _— — — • _ _____—__
i

Nelaimė atsitiko anglių ka 
sykio j Alabamoj.

Alabamos valstijoj, 9 my
lios nuo Birminghamo mies 
to, Woodward Iron Co. an 
gilų kasykloj pereitą sąvai
tę atsitiko baisi ekspliozija,) 

v kurioje 84 darbininkai bu
vo užmušti ir 58 sužeisti, 
didžiuma jų juodveidžiai.

Nelaimė atsitikusi nepa
prastu budu. Inėjimas i ka
syklą esąs padarytas iš šo
no ir einąs žemyn, šituo ur
vu iš kasyklos yra traukia
mi ant ilgos vielos vagonai 
su anglimis. Šį kartą viela -------- ... -------_—
nutruko ir keliolika vagonų manas dabar randasi Mask- 
su anglines nudardėjo apiejvoje ir jau pasirašė sutarti. 
800 pėdų žemyn, sukeldami;Jis pasižadėjo įnešti $1,000,- 
galybę dulkių. Kibirkštįs iš!000. Unijos nariai Ameriko- 
elektros vielos tas dulkes Je yra jau išpirkę šėrų už 
uždegė ir tokiu budu Įvyko $300,000, bet reikia . da 
ekspliozija. Jos smarkumas $700,000 sukelti. Leninas 
buvęs toks didelis, kad už 9 taipgi 2 šėru nupirko ir už
myliu sudrebėjo visas Bir-j mokėjo Hillmanui $20. 
minghamo miestas. Iš urvo] Sovietų valdžia gvaran- 
gi liepsnos su durnais šovė (tuo ja amerikiečių kapitalą 
kaip iš kokios armotosjnuo nuostolių -ir kas metai 
Darbininkai, kurie buvo di- užtikrina 8 nuošimčius 
džiajam urve, visi likos už- pelno. • 
mušti arba užtroško paskui- Kalbėdamas apie šitą 
gazais. Tik tie išsigelbėjo,(transakciją, Hillmanas 
kurie buvo sienos "kišeniuo-j Maskvoje pasakė: "Ameri- 
se" ir tuoj užsimūrijo tenai,įkoje aš atstovauju darbi- 
kad neineitų gazai. Į ninkus, o čia turiu atstovau-

■r.

t

8 nuošimčius

kV* i-----------------------------y ~ ---------- ------------

Po ekspliozijos prie kasy- į ti kapitalą. Tai yra neleng- 
os suvažiavo tokia calvbė vas darbas.”klos suvažiavo tokia galybė 

automobilių, kad daug jų j 
susikūlė ir daug nuostolių 
pridarė. Buvo pašaukta mi
licija ir ji pradėjo automo-) 
bilistus vaiky t šalin. Prie 
kasyklos nieko neprileido,| 
tiktai angliakasių gimines,: 
kad pažintų užmuštuosius.

NEW YORKO LOKAU
TAS PALIEČIA 125,000 

DARBININKŲ.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
SUVIENYTOSE 

VALSTIJOSE.
Pereitą sąvaitę buvo jau

čiamas stiprus žemės dre
bėjimas keturiose vidurinė
se valstijose: Misouri, Illi- 
nois, Indiana ir Kentucky. 
žemės siūbavimas buvo tiek 
stiprus, kad daugelyje vie
tų išbirėjo langų stiklai, nu-Namu statvtoju draugija1--.-.-------- :’ t « - griuvo kaminai ir indai nu-New Yorke apskelbė uniji

niams mūrininkams lokau,- krito nuo lentynų, 
tą, kaipo protestą prieš uni
jos atsisakymą dirbti su ne ant KARTUVIŲ KEIKIA

• • • - -• • • • • _ _ - — — w « A

VALDŽIĄ.
Frederick, Md. — šiomis

unijiniais darbininkais. Ši
tuo lokautu išmetama apie

bos darbo ir apie kita tiek 
turės netekti darbo kitose 
šakose, kurios yra surištos 
statybos pramone. Apskai
toma, kad dėl šito lokauto 
iš viso neteks apie 125.000 
darbininkų darbo.

Ž!«—. dietos kalėjime

i

TEISĖJAI HERRINO BY
LAI DA NESURASTI.
Prisaikintujų suolas Her- 

rino bylai vis da nesurink
tas. Išklausinėta jau# 230 
kandidatų, o išrinkta tik 7 
teisėjai. Da penkių trūksta 
ir praeis turbut dar kita są- 
vaitėj pakol bus surinktas 
pilnas suolas.

3 ŽMONĖS ŽUVO MUN- 
ŠAINO EKSPLIOZIJOJ.

Chicagoj italų apgyven
tuose namuose pereitą pėt- 
nyčią sprogo degtinės bra
voras. Ekspliozija buvo to
kia smarki, kad užmušė mo
tiną su dviem vaikais ir su
žeidė 6 kitus žmones.

kimų įstatymo ir atėmė bal
savimo teisę trims metams.

Jei ponas Edwards butų 
išrinktas, ■ tai kaipo guber
natorius jis butų gavęs tik 
apie $15,000 algos per savo 
tarnystės laiką. Kodėl tad 
dėl $15,000 jis nešigailėjo iš
leisti arti $100,000? Aišku, 
kad jis tikėjosi likęs guber
natorium pasipelnyti kito
kiais budais. *

APIPLĖŠĖ 18 ŽMONIŲ 
KRAUTUVĖJ.

Penki ginkluoti banditai 
New Yorke užpuolė valgo
mųjų daiktų krautuvę su 
restoranu, liepė visiems sve
čiams ir tarnautojams su
stot prie sienos, paskui iš
kraustė visiems kišenius, 
atėmė pinigus,visas brange
nybes, ištuštino kasą ir, su
rinkę suviršum $3,000, pa
bėgo. Tuomet vienas api
plėštųjų išsivijo banditus ir 
paleido į juos 5 šuvius, kuo
met. jie sėdo į automobilių. 
Valanda vėliau atvyko į li- 
gonbutį jaunas vaikėzas su 
peršauta ranka. Jis tuoj bu
vo areštuotas ir policija sa
ko, kad jis yra vienas iš tų 
banditų. Jis išdavęs jau ir 
ritus savo sėbrus.

Laike užpuolimo restora
ne buvo 18 žmonių.

PASKYRĖ RUSIJAI 
"CARĄ”.

Paryžiuje dabar buvo 
si _ ‘ ‘

Jie buvo suimti slaptam su
važiavime Michigano 

giriose.
Michigano valstijoj, St. į 

Joseph mieste šį panedėlį 
orasidčjo 20 komunistų by- 

,1a, kurie buvo suimti rug- 
piučio mėnesy slaptam su
važiavime Michigano girio
se. Apie tą su‘važiavimą val
džia matomai sužinojo iš 
savo šnipų, kurie darbuoja
si komunistų tarpe. Val
džios žiniomis, tame suva
žiavime turėjo dalyvauti 76 
komunistų; ji žinojo visų jų 
vardus ir įsakė visus areš
tuoti. Bet komunistai paju
to, kąd jiems tiesiamas tin
klas, ir išbėgiojo; detekti- 
vai sugavo giriose tiktai 16 
komunistų; keturi 
liaus buvo areštuoti 
goj ir New Yorke, 
tremti Michigano 
Jon. t // .

Pakrikus suvažiavimui, 
pabėgę komunistai sudėjo

jų vė- 
Chica- 
ir iš- 
valsti-

ANTRAS BALSŲ SKAI
TYMAS BUVO NEREI

KALINGAS.
Kada paskutiniii rinkimų 

rezultatai Mass. valstijoj 
parodė, kad į Senatą tapo 
išrinktas republikonas 
Lodge, tai demokratai užsi
spyrė skaityt balsus antru 
kartu, sakydami, kad repu- 
blikonai suvogė jų balsus ir 
priskaitė savam kandidatui. 
Ir apie 350 miestų ir mieste
lių turėjo iš naujo skaityt 
balsus. Kad skaitant antru 
kartu nebūtų kokių sukty
bių, kiekvienam miestelyje

|buvo pastatyti specialiai de- 
Ir reikia pasakyt, kad iš- tektivai. Tiesa, antru skai-

buvo pakartas William A. 
Stultz, kuris rugpiučio mė
nesy nušovė policmaną. Iki 
paskutinės valandos Stultz 
užsilaikė šaltai. Vedamas 
prie kartuvių jisai pasiėmė 
su savim bliudą vandens ir 
atnešęs jį prie kartuvių nu
siprausė, sakydamas, kad 
tas apvalys jį nuo nuodė
mių. Paskui jis pradėjo bai-) 
šiai keikti valdžią, kuri pri-Į 
vedusi jį prie piktadarystės 
nuteisė miriop.

L _ ‘ . ... , .
tikro valdžia čia buvo kai- tymu demokratų kandida- 
ta. Stultz niekam nieko blo- tas Gaston gavo 690 balsi/ 
go nepadarė, tik buvo sko- daugiau, negu pirma jam 
h’ngas pinigų. Už tą skolą buvo priskaityta, bet repu- 
du šerifai atėjo 9‘rugpiučio blikonas Lodge vistiek turi 
užgriebti jo automobilių, už jį daugiau ir pasilieka se- 
Gindamas savo turtą, Stultz — 
pašovė šerifus. Tuomet at-

natorium?
Taigi dabar republikonai 

ėjo policija areštuot jį už pradėjo rėkti, kad demokra- 
šaudymą. Susinervavęs tų reikalavimas buvęs ne- 
Stultz šovė ir užmušė polic- pamatuotas ir jie pridarę 
maną. Ir dėl to jį dabar pa- daug nereikalingų. išlaidų 
korė. - visuomenei.

šioje šalyje pasidarytų 30,-i 
000 naujų milionierių, šian-1 
dien butų buvę gyvi.”

Pelnagrobiai, tie didžiau
si vagįs ir piktadariai, apsi
supę vėliavomis dėjosi 
šimtaprocentiniais patrio
tais ir iš savo žmonių krau
jo spaudė sau auksą.* Tur
čiai lobo, o darbininkai var
go ir žuvo. Valdžia sakė, 
kad mes kariaujam už pa
saulio laisvę. O kur šita lais
vė yra? Karė senai jau pa
sibaigė, o žmonės vis da sė
di kalėjime vien dėlto, kad 
jų kitokia nuomonė, negu 
viešpataujančios klesos, sa
ko Debsas. Pavyzdžiui, šio
mis dienomis Chicagoj bu
vo nuteista 19 komunistų, o 
šį panedėlį Michigane dar 
20 jų statoma prieš teismą. 
Da nuo karės meto sėdi 68 
IWW. nariai, irgi ne už koki 
prasižengimą, bet už politi
nius savo įsitikinimus, šau
ni musų valdžia, sako Deb
sas. Ji bijosi, kad 68 žmo
nės jos nenuverstų.

Man pačiam atimta pilie
čio teisės dėlto, kad aš klau
siau savo* sąžinės, sako Deb
sas. Bet aš geriau išsižadė
siu pilietybės, negu savo są
žinės.

Salėj ūžė delnų plojimas. 
Keturi tūkstančiai žmonių 
buvo viduje ir keli tūkstan
čiai iš lauko.

Svečiui iš Francijos, drg. 
Jean Longuet. tokio entuzi
azmo nesukėlė. Jis kalbėjo 
daugiausia apie Europos 
politiką. Jis taipgi pasakė, 
Kad franeuzų buržuazijos 
atstovas Clemenceau neturi 
teisės kalbėti visos'Francu- 
zijos vardu, nes jis jos ne
atstovauja. Jis kapitalo ber
nas.

900 NUOŠIMČIŲ PELNO.
Standard Oil trusto val

domoji aliejaus kompanija 
vardu Atlantic Refining Co. 
skelbia, kad ji ketina savo 
Šėrininkams duoti šįmet 900 
nuošimčių dividendų. Tai 
reiškia, kas turėjo įdėjęs 
ton kompąnijon $1,000, tas 
gaus $9,000 pelno. Ir tai tik 
Į rienus metus.’

O kada darbininkai parei
kalauja kelių centų daugiau 
algos, tai juos šaudo.

Balgarijos liacdis teis 
savo ministerius.

Bulgrijos liaudis, darbi
ninkai ir kaimiečiai, nutarė 
visuotinu balsavin u pa
traukti teisman visus kaiv- 
laikų ministerius, vienus 
už tai, kad karę pradėjo, o 
kitus už tai, kad nenorėjo 
jos baigti. Iš viso bus teisia
ma apie 20 ministerių ir ke
li premjerai. Kai kurie jų 
yra jau pabėgę, bet kiti yra 
suimti ir jau antri metai sė
di kalėjime.

Bausmę jiems skirs liau
dies teismas, susidedąs iš 
sužeistųjų kareivių ir tų 
našlių, kurių vyrai buvo už
mušti karėje. Tą teism£ 
rinks pati liaudis. Ministe- 
riams gręsia mirties baus
mė, arba kalėjimas iki gy
vos galvos.

Kiekvienos šalies darbi
ninkai turėtų taip pasielg
ti su savo valdžiomis, ku
rios buvo prisidėjusios prie 
karės.

slapta Rusijos monarchistų1 savo dokumentus į 
konferencija, kuri tęsėsi 5 bačkas ir užkasė žemėn.Vie- 
dienas ir aprinko didįjį ku- nas Emerio vaikas tai ma- 
nigaikštį Mikalojų Rusijos Pasakė policijai. Poh- 
"caru”. Iš tos konferencijos!elJa turėjo daug darbo, pa- 
pasirodė, kad carizmo šali- 'k°l atrado tą vietą, nes ji
"caru”.

buvo lapais pridengta, bet 
vis dėlto surado ir atkasė. 
Iškasta trįs bačkos, kuriose 
atrasta kelios drukuojamos 
mašinėlės, protokolų kny
gos, visokie nutarimai, su
sirašinėjimai, rankraščiai ir

ninkai yra gerai organizuo 
ti ir turi Vyriausią Tarybą, 
kuri visus juos atstovauja 
ir nuolatos daro pienus 
naujai monarchijai. Iki šiol 
Rusijos monarchistų cen
tras buvo Berline, bet ši . -
konferencija nutarė perkel- kitokie dokumentai, 
ti jį Paryžiun, nes Berline Pasiremiant šitais doku- 
socialistai lab£i stiprus ir centais, Chicagoj buvo
monarchistams tenai pavo-'areštuotas W. Z. Foster, pa- 
jinga. įgarsėjęs plieno darbininkų

Tiesa, ne visi monarchis- Į streiko vadas 1919 metais, 
tai tiki, kad jų planai kada j jr ištremtas į Michigano 

valstiją.
Be Tosterio yra suimtas 

da Ruthenberg iš Clevelan- 
do ir Dunne iš New Yorke. 
Tai žymiausi komunistų 
vadai. Jie sako, kad veiks
mu jie prieš valdžią nėra 
nusikaltę ir kad juos kalti
na vien tik dėl pritarimo ir 
kalbėjimo apie valdžios kei
timą. Todėl jie suimti esą 
nelegaliai, nes šalies konsti
tucija visiems gvarantuoja 
susirinkimų ir žodžio laisvę. 
Manoma, kad tuo remda
miesi ir teisme ginsis. Jie 
bandys prirodyt, kad Mi
chigano valstijos įstatymas* 
apie ”kriminalį sindikaliz- 
mą" yra priešingas konsti
tucijai ir todėl neturi galios.^ 

Bet valdžia sako, kad kai-, 
tinamieji. turėjo savo tiksiu 
nuversti šios šalies valdžią, A 
ką liudija visi jų raštai, ir 'y 
kad savo tikslams atsiekti 
jie yra pasirinkę prievartą 
ir terorą, nepaisydami jo
kios konstitucijos ir gva- 
rantuojamii jos- teisių; tai
gi ir dabar komunistai ne
gali šauktis konstitucijos 
sau į pagalbą, nes jie jos 
nepripažįsta.

v •

Pasiremiant šitais doku- 
, Chicagoj buvo

nors įvyks. Jie sako, kad 
anksčiau ar vėliau bolševi
kų valdžia Rusijoj sugrius, 
bet carizmas tenai jau ne
begrįš. Pati gi monarch.’stą 
Taryba esanti tos nuo -o- 
nės, kad didžiuma Rusijos 
žmonių mielai caro valdžią 
sutiktų, ir todėl reikia turė
ti gatavas kandidatas, kad 
progai pasitaikius jis tuo- 
jaus galėtų užimti sostą.

FAŠISTAI UŽPUOLĖ 
SOVIETŲ BIURĄ.

Septyni ginkluoti fašistai 
įsiveržė į sovietų Rusijos 
prekybos biurą Romoj, iš
vilko iš tenai vieną rusą 
tarnautoją ir pastatę jį prie 
sienos sušaudė. Ką dėl šito 
atsitikimo pasakys sovietų 
valdžia, lieka da pamatyti.

GRAIKŲ MINISTERIAI 
NUTEISTI MIRIOP.

Išskyrus du ministerių, 
visas graikų kabinetas ir 
daug kariumenės viršininkų 
tapo pasmerkti miriop už 
tą nelaimę, kokia ištiko 
graikus karėje su turkais.

Admirolas Goudas ir ge
nerolas Stratagos likos nu
teisti kalėjiman iki gyvos 
galvos, su atėmimu visų tei
sių ir nuplėšimu rangos.

vt
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FAŠISTAI IR 
KOMUNISTAI.

”Mflwaukee Leader”, 
rį cituoja "Naujienos”, 
ko, kad tarp fašistų ir 
munistų kovos būdų nėra • 
jokių skirtumų, nes kaip1 
vieni, taip ir kiti stoja už 
savo partijos diktatūrą. Irių
jų vadai esą lygus fanati-uį* 
kai. l

■'Leninas ir Mussalini”, sako
Mihraukee’s laikraštis.
darni grieštai priešingu davi
niu, savo metodais yra dvynu
kai. Abu savo politines karje
ras pradėjo kaipo radikaliai 
socialistai, revoliucionieriai su 
didžiąja raide R. Karštas tem- 
peramentas ir autokratinis iš
didumas neleido jiem dviem 
socialistų partijoj pasilikti. Nė 
vienas, nė kitas niekuomet ne
mokėjo gyvenime įvykstančias 
permainas suprasti istorinio 
materializmo šviesoj.

"Socialistu partijai reikalin
gi tokie vadai, kurie suprastų 
istorijas Įvykių priežastis ir 
skaatytųsi su-gyveninio fak
tais. Socializmo didieji rezul
tatai bus atsiekti mažų laimė
jimų pagalba. Kaip ir visos 
istorijos pajėgos, Socialistų 
partija eina prie tikslo nors ir 
išlengvo, bet nuolat.”

Ir istorija parodys, sako 
"Leader”, kad socialistų ke
lias yra trumpiausis.

"Leninas bandė atsisakyti 
nuo kapitalizmo, sukurdamas 
komunistų diktatūrą. Bet įs
teigimas mažumos diktatūros 
tokioj šalyj, kur žmonės tam
sus ir nesupranta politinės de
mokratijos reikšmės, o taipgi 
kur industrija visai menkai 
tėra išsivysčiusiu — nieko ge
ro negalėjo atnešti. Vadinda
mas savo tironizmą proletaria
to diktatūra ir uždėjęs ant jo 
romantinį vainiką, Leninas 
bando apgauti save ir savo 
draugus ir tvirtina, kad bolše
vikai esą pasaulio proletariato 
revoliucijos pionieriai.

"Mussobni nesigarsina *esąs 
pasaulio liuosuotojas. Jis dėvi 
Italijos Ii mosuotojo ra bus. At
sižadėjęs nuo socializmo, jis 
pasidarė aršiausiu komunistų 
priešu. Jis dabar vadovauja 
buvusių karo veteranų armi
jai, kurios nariai dėvi atatin
kamus juodus marškinius, nes 

* jie faktinai yra pakvaišusio 
Italijos nacionalistinio bdše- 
vžsma proletariniai kareiviai. 
Kaip ir Leninas, Mussolini tiki 

r į militarinę diktatūrą, bet tuo 
pačiu laiku pataikauja ūkinin
kams, suprasdamas, jog susi
pykęs su ūkininkais jis turės 
paleisti iš savo rankų valdžios 
vadeles.

”Tuo budu komunistų,ir na
cionalistų diktatorių politika 
yra vienoda. Kaip vieni, taip 
ir kiti neapkenčia socialistų. 
Kaip vieni, taip ir kiti taikosi 
su visomis kitomis partijomis, 

- apart sociaiistų. Jie lenkiasi 
prieš ūkininkus. O tai reiškia, 
jog kaip vieni, taip ir kiti no
voms nenoroms prisipažįstu 
jog jais žaidžia spėkos, kurių 
jie negali paveikti. Metams bė
gant, jie supras, jog istorijos 
jėgų negalima iš natūralių vė
žių iškreipti.”

Todėl nei Leninas, nei 
Mussolini nieko gera nepa
darysią. Jų sekėjai pamaty- 

. šią galų gale savo apsivyli
mą ir pamesiu juos. O gyve
nimas eis savo keliu ir ruoš 
dirvą socializmui.

- siekdami turi sakyt:
plomatija. Kaip frar.cuzu sakau nuo Rusijos 

■atstovas Barrere pasakė, džios”.
| "diplomatija, ačiū dangui, KU- ■ y-- ——-•- <___  T*
1 mėgsta svarstymo dalykų 

K0’ant turgaus. Ji nemėgsta 
(Visuomenės nuomonės inta- 
: kos...”Į ’

j Bet turkai sako, kad 
jiems nepatinka slaptybė. 
Turkija, sako Kernai Pašos [ 
kalbėtojas, skaito savo pa

ko i reiga paskelbti visam pa- 
”sieK-'šauliui, kas dedasi už kon-

---- KELEIVIS
imdami pilietybės popieras slaptai įvyko socialdemo- tik šalies valdonas, bet po- 
turi prisiekti. Ir iš Wasn- kratų partijos konferencija, draug ir bažnyčios galva, 
ingtono atėjės n uiškini-’Rausyta pranešimų svar-[taip sakant, mahometpnų 
mas kad viri lieto riri nr:- styta edė eiftamWP klausi-, šventas tėvas . Jis turėjo __ ___________ _____

Nutarta taikinti visas 300 pačių ir tas heremas, džingojistu, kuriems kitoks 
«... ! organizacijos darbas nele- kur jis paleistuvaudavo,

’ val’ Įgalėms apystovoms, nes ki-skaitėsi didžiausia šventy- tai vrai kraštutiniai patrio 
Į tos išeities nėra. Praneši-kla. x i tai, kurie už

Taigi netik Brooklyne;bet’mai liudija, . kad Maskvos i Dabar atėjo jaunaturkiai igarbe visuomet yra pasiry- 
,i;“ —1—,u~- —**----- ‘ | ' ..........

nizaeijos ir darbas eina. Iš-
B(klausyta referato apie eina- 
’ mąji momentą, apie krizi 

Rusuose sąryšyje su naują
ja komunistų politika ir pri- 
(iu prie sutartino nusista
tymo. Organizacijos klausi- 

Kansas valstijoj pelną- mais nutarta partijos cen- 
grobiai su savo gubernato- trą palikti Rusuose, tęsti 

Aiu«„ hrtVn t0]jau darbą ir išrinkta nau
jas C. Komiteto Biuras. Nu
tarta kreiptis į pasaulio 
darbininkus ir jų partijas 
su protestu delei komunistų 
žiaurumų Rusuose, ”Socia- 
lističesky Viestnik” (einąs 
Berlyne) paliekamas parti
jos vyriausiu laikraščiu. 
Konferencija ) , _ . _______ _________
pagerbia mirusius kalėji-J net smagu, kad griūva seno-j konferencijoj Washingtone i

nereikalauja viešumo. Ji ne-^ihingtone nežino, ka<i^'?joae-kuriasi_naujos_orga- 
vra Lietuvos valstybė.
✓
Mirtis pramones į 

teismui!

rium Allenu priešaky buvo 
Įkūrę taip vadinamąjį "Pra
monės Teismą" (Industrial 
Court) darbininkams spaus- 

Reikšmė to teismo yra 
tokia, kad darbininkai, tu-

ferencijos durų. Ir ji tatai 
padarys, jei oficialiuose 
konferencijos pranešimuose 
jos pozicija bus neteisingai ti. 
nušviečiama. ,

Keistas dalykas, kad tur- su darbdaviais kokį
kai, apšaukti "barharais” ir . % e \ *
"laukiniais”, reikalauja tei- tun MjPncą pramo-
sybės, o taip vadinami "ci
vilizuoti” krikščionis bijosi 
^viešumo ir nori virti savo 
diplomatijos smalą užsida
rę nuo pasaulio.

Žmonės "ant turgaus" ne
privalo žinoti, ką diploma
tai pienuoja, sako krikščio
nių atstovas.

Bet kuomet tie diplomą- 
tai suplenuoja karę, tai -

• 4. zl • 1 1,CL VUO, JCi VtCXX UI 11X11" . O1UV UlVlll^llUUlp XX<JA4C* 1

sraujas tada liejamas ne kaj t0 ^ismo nepaisvs ir ap- darbininkai pervertina ko 
"nuo turgaus". Ir jie neprf- £ 
valo žinoti, kuomet jiems J — 
tokia skerdynė rengiama, i

Tai vadinasi krikščionis- Ho“^ VISKO PO BISKĮ
kūjų valstybių daplomatija. ir keliatas kitų.

Turkai tuo žvilgsniu sto- ~x 
vi šimtą sykių augščiau už liko

j tams.
valstiją ir laižėsi, jiems ro
dėsi, kad tai yra geriausis 
būdas streikams išnaikinti. 

I Bet streikų "Pramonės 
Teismas” nepajėgė sustab-

Džingojistu šauksmas
Kiekviena tauta turi savo šauly. Visi pradėjo Japoni

jos bijotis. Džingojistams 
tame yra. didžiausia garbė. 
Kad šalis nusibankrutijo fi
nansiškai, kad ji pražudė 
kelis milionus savo žmonių, 
kad y tūkstančiai darbininkų 
atsidūrė Į didžiausį vargą, > 
tai šovinistai nemato.

Karė yra didžiausis žmo
nijai prakeikimas, kokį tik 

___ _________ __ galima Įsivaizdinti. Vistiek 
nigoj. Rezultatas buvo teks, kuri pusė pergali, laimėti 
kad tose šalise išaugo dide- nei viena negali. Rusų-japo- 
lės armijos ir laivynai, gy-'nų karėj, Japonija pergalė- 
ventojai buvo apkrauti mo-[jo. O ką ji laimėjo? Paėmė 
kesčiais taip, kad daugiau Post-Arturą. Bet ar Japoni- 
jau nebegalėjo pakelti, ir iš- jos žmonėms buvo nuo to 

1 Po karės buvo di- 
Delto džiausis nedarbas ir badas.

i Dabar pasibaigusioj ka
rėj viršų paėmė aliantai. 
Sumušę Vokietiją, jie ją 
apiplėšė kiek galėjo ir da
bar vis dar plėšia.O ar jiems 
nuo to geriau? Ar geriau 
šiandien Francuzijoj, Angli
joj ir Italijoj, negu buvo 

[pirm karės? I>aug aršiau!

pavadinimas yra šovinistai
į

i tai, kurie už savo tautos
ir paskelbė: šalin sultonas, | 
šalin jo heremas! Vyriausia 
valdžia bus šalies seimas. 
Jokių asmens autoritetų 
liaudis nepripažįsta. Seimas 
gali atskirti bažnyčią nuo 
valstybės, bet bažnyčios gal
va bus ne numestasai sulto
nas, o seimo pastatytas

; žmogus.
Tokios permainos buržu

azijai išrodo pavojingos, nes 
naikina senovės tradicijas i siputęs militarizmas turėjo [geriau? 

■ ir asmens autoritetą. Tai'jieškoti sau išėjimo. Dėlto 'džinnsis 
‘vra revoliucija, o revoliuci- i kilo pasaulinė karė, 
jos buržuazija nekenčia kai p i Rodos, šitos lekcijos džin- 
veinias savo motinos. Bet 'gams turėtu užtekti. Bet ne. 
mums Turkijos permainos'Amerikoje jie nuolatos šau- 
nebaisios. Tiesą pasakius,: kia, kad šalis "neprisiren-

jžę muštis ir nuolatos barški
na šoblėmis, kad kiti jų bi- 
jotųsi.

Ligi pasaulio katės dau
giausia šovinizmo buvo Vo
kietijoj, Franci joj ir Japo-

i

vyriausiu laikraščiu. ------------
atsistojimu . tai mums, darbininkams,1 gus”. Kada nusiginklavimo!

ginčą, negali streikuoti, bet- - •_______ _
nes teismui išrišti. Jei jis 
pripažins, kad darbininkų 
reikalavimai nepamatuoti,. muose _ ___
tai turi su tuo sutikti ir'draugus, ^ypatingai dr. .J. Į jų eina į šiukšlyną, tuo šva- mažinti savo karės "laivy

ną ir per '10 metų daugiau Visa to akyvaizdoj, rodos, 
karinių laivų nestatyti, tai pasaulis nors sykį turėtų 

peši šovinistai pakėlė didžiausi jau suprasti, kad karės yra 
___ ... - j didžiausia nelaimė, ir kad 
Toks pat termas kilo ir prie tos nelaimės veda šovi- * • * * • • • • • I • .1 1*1

ir trėmime savo įves prietarai. Juo daugiau'šios šalies valdžia sutiko su
“ > 1 * 1 *

streikuoti jiems nevalia. 0-Astro va. Konferencija svei- 
kadahgi tas teismas suside- [ kiną užsienių draugus ir 
da iš pačių darbdavių, tai, tuos, kurie vargsta kalėji- 
jau nereikia nei sakyt, kad j muose. Konferencija beabe- 
darbininkų'reikalavimus jis j jo turi didelės reikšmės to- 
visuomet atranda nepama-[ limesnei soc.-dem. partijos 

[darbuotei Rusuose, ypač' 
Bet kas bus^ jei darbinin- [ šiuo momentu, kada rusų ‘ 

J* i 
* skelbs streiką ? Ogi ateis po- munistų partijos atpigusias J 
' licija, ir areštuos streikie- ’ vertybes. ("S-tas".)

rius. Taip buvo suimtas ir 
[nuteistas kalėjiman Kansas

t

i

Šitas išradimas labai pa-j

c

iresnis darosi pasaulis.

Amerikoj šiandien 
du francuzai, Longuet ir riksmą. 
Clemenceau. Vienas atsto- •_____________ __  _ ______________
vauja Francijos darbininkų Japonijoj, nes ir ji nusigin-i nizmas. Todėl, rodos, kiek- 
klesą, o kitas — buržuaziją. (klavimo sutarti pasirašė., vienas šovinistas turėtų būt 
Abudu gerai kalba angliškai į šovinistai nori, kad jų šalis * areštuojamas ir grūdamas 
ir važinėdamiesi po didės- jbutų apsiginklavus nuo gal- kalėjiman, kaipo didžiausis 
nius miestus sako prakal- į vos jįj kojų. Tame jie mato. kriminalistas. Bet tikrybėje 
Kno T*. Veži Į .. r». i • — -■!_.t . • - • ----•, S0V1-

valstybė gali ristai liuosi, o tie. kurie ka- 
sčdi kaleli* 

•ta^T>nie^aSi5^P Pirma apie Japoniją mažai'muose.
Ar ne bepročių gadjmėJ 

surhušė Kynus ir Rusiją, jos mes gyvenam? • 
varias pagarsėjo visam pa-Į

važinėdamiesi po didės-jbutų apsiginklavus nuo gal- kalėjiman, kaipo didžiausis
*'^***^ t'* *-***** i VAJO IKI K V J U* -L ctlliC JI“ lll«vV . IXl lllilllclllo DvV Vir

Ir, kad matytumėt,• didžiausią garbę ir galybe.ivra visai priešingai: 
koks skirtumas! Kada ątva-’jų manymu, valstybė gali rista; liuosi, ~ 
ziavo Į Bostoną socialistas pakilti vien tik per karę, p-ei priešinasi,

j ir nežinojo. Bet kada atva- kas ir žinojo; bet kada ji i 
_______ t Mokslininkas Steinmetz,: ziavo Clemenceau, kuris dėl :< ----- . - . 

Amerikos kapitalis- didžiausis genijus elektros į savo žiaurumo yra pramin- ‘ 
t-________ _• rr------ srity visam pasaulyje, yra j tas "tigru", tai jam pasitik-

socialistas. Jisai veda Gene-' ti išėjo visos buržuazijos 
ral Electric Works, didžiau- [ spėkos: kariumenė, policija ' 
šią tos rųšies korporaciją ir visokios civilės organiza-! 
Amerikoje. Už jo gabumus pi jos. Mieste buvo įtaisytai 
šita kompanija moka jam didelė paroda ir išeikvota iš[ 
§100,000 i metus. [visuomenės iždo tūkstančiai1 .

Kansas1 ; Praėjusiais dabar rinki-:pleri«> kad pasveikinus ši-ip™ ®as- 
angliakasiai apskelbė pro- mais New Yorko valstijos , ... OorvSin
testo streiką ir visos kasy- socialistai pastatė jį savo: Kada bus tiek solidarumo . . 
klos turėjo užsidaryti. Kilo kandidatu Į valstijos elek- į Ras darbininkus.

- K tokia suirutė, kad sakoma, tros inžinierius. Prieš jo •
^^ai^ REZUI^ATAI [i±

pasiduoti. ;nėS teismas butų panaikm- kyti, nes tinkamesnio žmo-[ I LATVIŲ SEIMĄ.
Nukentėjusių buvo taip tas. gaus tai vietai neturėjo nei;

daug, kad susitvėrė tam ti- Ir dabartiniuose rinki- viena partija. O vis dėlto jo 
kra organizacija jiems gin- muose Į Kansas valstijos neišrinko, 
ti. Ji gyvuoja ir šiandien. Ji gubernatorius tapo išrink-[ 
vadinasi "American Civil tas j. jų. Davis, kuris pasi- 
Liberties Union”. šiomis žadėjo tą teismą panaikinti, 
dienomis ji paskelbė rapor- Dabartinis gubernatorių: 
tą, iš kurio pasirodo, kad ir Allen, kuris tą teismą įstei- 
karei pasibaigus patriotiz- gė, buvo biauriai rinkimuo- 
mo driežas da negali nurim- se sumuštas. C " ’ -

ti, nes nuo 1920 metų rug- tuo budu pasakė : 
piučio iki 1922 metų birže- pramonės teismas!” Ir jis 
lio nemažiau kaip 800 žino- bus panaikintas. *
nių nukentėjo nuo minioj ............
sauvalės. Tų tarpe 85 buvo.kis butų tenai užsilikęs, tai rius. 
r.ulinčiuoti, 50 buvo ištepta nėra abejonės, kad ir kitose r

krikščionius. Jie žiurėjo į Kansas
Iksas.

PATRIOTIZMO
ŠĖLIMAS.* !

Karės metu visos valdžios ______ ______  _____
stengiasi sukurstyt miniose Kada Howatt tapo už- 
zemiausius patriotizmo jau- darvtas kalėjiman. “ 
smus. Amerikoje karės iste
rija buvo pakilus iki pašėli
mo. šovinizmu apjakusi 
gauja linčiavo žmones f

Didžiojo New Yorko Progresyvių 
Draugijų Sąryšio valdybos žiniai

L.S.S. 19-toji kuopa Įga- siųsti tiems, kam jie buvo 
lidvv uiu-s žemiau pasira- renkami. Tečiaus ar neišro- 
šiusius, pranešti D.N.P. D- do komisijos raportas labai 

7 t • valdybai, kad ir labai abejotinu? Ypač kai 
[kuopa nutarė pasitraukti iš'buvęs sekretorius pareiškia, 

Iksas. [Sąryšio. Pasitraukimo prie- kad knygos buvo vedamos?* 
■žTstis vra sekamos: netvar- Ar neišrodo, kad galėjo kas 

•, 1 T__ !____ 11__________ ______________________________

[ ir netikumas naujos Sąryšio j pinigais, kad jie galėjo nu- 
______ [konstitucijos. j marmėti kur nors kitur, o 

Latvių Steigiamojo Sei-i Kas link netvarkos Sąry-įne ten, kur žadėta? Tai kam 
mo darbams pasibaigus,; šio reikalų vedime, tai "Dar-Į tos pasakos, buk ^knygos ne- 

_ — f

Tas parodo, kad Į Ameri- ko rinkimai i Latvių nųoia- 33) nurodoma, kad komisi- į krenybėje jos buvo veda-
kos valdininkus patenka ne tinį Seimą. Rinkimuose da- [ ja, skirta peržiūrėjimui Į 9
tie, kurie geriausia savo pa- lyvavo 80—85% bendro rin-. knygų "Friends of Soviet1 

b reigas gali atlikti, bet tie, kikų skaičiaus. Rinkikų re- Russia" centralinio komite- ‘
t kurie ištikimesni stambiam zultatai niekais pavertė to, kuri Sąryšis buvo iku-
kaPitalui- į buržuazinių partijų viltis ręs — kad toji komisija pra-

sumustas. Gyventojai. ----------- |nugalėti seną Latvijos So-:nešė Sąryšio konferencijoje,
Krikščionis skaito save' cialdemokratų partiją Se- .buk jokių knygų komitetas 

I- .teisingais žmonėmis, kurie na Latvijos Šociakiemokra-nevedęs. 'Bet toje pačioje:
JeTšitas kapitalistu jran-’myH dorą ir šelpia betur-|tu darbininkų partija iš konferencijoje, tuoj po ko-j 

r ----- Y’- \'RockefeHeris vra vie- bendro visų balsavusių skai-, misijos raporto, p. Kersuhs
nas turtingiausių ir dievo- čiaus gavo balsų ir tapo pareiškė, kad knygos buvo

j iiiv uai IvlrvctlCl VVfvlllIlC, LCU " J * v ——— o *

i spalių mėn. 7 ir 8 dieną, įvy- bininkų Tiesoje” (NN. 32 iri vedamos, kuomet ti- 
__ 1__ i___i___ 3 i..__ : i Lfxin-vhAixi hnvn vmIs- 

peržiūrėjimui mes?
* * 1 Taigi, priklausyti Sąry-

i šiui, kurio reikalai yra tvar- 
Įkomi panašiu budu, L.S.S. 
[19-toji kuopa skaito nega
limu.

Toliaus, apie naująją Są- 
[ ryšio konstituciją. L.Š.S. 19- 
! toji kuopa neturi nieko 
■ prieš Sąryšio tikslus, kaip 
kad. jie vra. naujoje konsti
tucijoje pareikšti. Bet seno
je Sąryšio konstitucijoje bu
vo patvarkymas, reikalavęs, 
idant svarbesnieji konferen
cijų tarimai butų leidžiami 
nubalsavimui referendumu 
tose kuopose, kurios pri
klauso Sąryšiui. Iš naujo
sios konstitucijos šis pa
tvarkymas tapo išmestas. 
Net pati naujoji konstituci
ja, matomai, nebebus lei
džiama referendumui. Vis
kas pavedama konferenci
jos delegatams atlikti. L.S. 
S. 19-tos kuopos manymu 
šitoks konferencijos delega
tų galios padidinimas yra 
ne kas kita, kaip tam tikros 
klikoj sumanymas pasigau
ti New Yorko ir Brooklyno 
progresyves draugijas ir 
jas išnaudoti komunistų 
tikslų atsiekimui. - '

L.S.S. 19-tos kuopos 
varde: V. Poška,

J. Glaveckas.

Chicagos lietuviai taip įsi
tikėjo į "biblijos studentus”, 
kad kur tik jie kalba, ’ tai 
žiopsotojų pilna svetainė 
Tai da, sakau, gali atsirast 
naujų Risopų, nes tarp lie
tuvių dar yra pusėtinai ge
ra dirva maklioriams.

A. Garhukas.

l™“apita£yta pS krikščionių, pravesta i Seimą 31 S«ial- vedamos ir kad tuo aiku,
.suomis, 127 buvo nuplakti h- pradėję panašias ištaigai Ir jis yra pagarsėjęs kaipo demokratų partijos atsto-,kai jis, Kersuhs sęKtotona-
daug buvo prievarta pa- kurti. Dabargi pramonės "labdarys". Laikraščiai ra- yas. Viso labo Seime[narių vo, komitetas ’Friends of
grobta ir ištremta iš vienos teismas bus, turbut. jau pa-išb, kad laike rinkliavos baz- •OO.Desimej! Socialistai, tu- Soviet Russia’turęjo sunn-
rietas kiton. Ir riša tai bu-laidotas. nyčioį aną nedėidienj jis pa- rejusiep Steigiamajame . nes jau apie 8,800 dpleniį.vietos kiton. Ir visa tai bu- laidotas, 
vo atlikta vardan "šimto [ 
procentų patriotizmo", sa- į 
ko raportas.

Minėdamas šitą raportą, 
Bostono dienraštis "Globė" 
23 lapkričio numery sako: 
"Nemalonus tai patriotizmo 
paveikslas".

Netik nemalonus, bet sta-

į

dėjęs $10.00 ant torielkos.: Seime 19 mandatų, Se:n;anj Dabar žiūrėkite: p. Ker- 
Nepažinodamas Rockefelle-! tepravedė tik 7 savo atsto- šulis, buvęs sekretorius, 

-------- ------------- vus. Abi Socialistinės parti-’praneša, kad komitetas vedė 
jos kartu sudaro toki pat knygas ir kad jau jo sekre- 
socialistų nuošimti nuolati- toriavimo laiku buvo sū

riame Seime, kokį sudarė rinkta apie 8,000 dolerių, o 
Steigiamajame Seime, bu- komisija, skirta knygų ,per- 

įtent, 38. Kairiosios buržua- 'žiūrėjimui, praneša, kad 
(zinės partijos: Centro par- knygų nevesta! Ar neišrodo 
itija, sudariusi Steigiamąja- kitoks knygų peržiūrėjimo 
jme Seime 11%, nuolatiniu- komisijos nranešimas nu- 
me Seime turi 13%, vadina-[žiūrėtinų?

■ si, 2% sustiprėjo. Dešinio-; Ištikro: kiek tikrai pinigu 
sios partijos (valstiečių są- surinkta — astuoni, de^ 

į junga, tautinės mažumos, šimts, o gal penkiolika tuks- 
Ikrikščionys tautininkai ir tančiu doleriu? Atsakymas: 
[kitos), vieton Steigiamajam nežinia. Mat, knygų peržiu- 
Seime ^turėtų 50%, dabar rėjinto komisiją pareiškė, 
gavo 47% atstovų.-Vadina- kad niekas knygų nevedęs, 
si, pralaimėjo 3% savo man- ir toliau: kam teko surink- 
datų. tieji pinigai? Ar tapo jie pa-
-■-■-■ ■ - ------ ;...— siųsti badaujantiems ru-
UŽMUŠĖ 4,000 ARMĖNŲ, sams? Kur kvitas? Kur už- 

Sulyg vėliausiij žinių, rašai? Kur darodymai, kad 
Smymoje buvo užmušta 4,- surinktieji pinigai tapo pa- 
000 krikščionių, ir 8,000 bu- siųsti tiems žmonėms, kų- 
vo sužeista. Išpradžiij buvo riems buvo renkami? Atsa- 
skelbiama, kad turkai iš-kymas: niekas to nežino, ha 
skerdę tame mieste "milio- knygų peržiūrėjimo kornisi- 
ną” krikščionių, nors tenai ja praneša, kad knygų ne- 
niekad miliono gyventojų vesta.
nebuvo. , j Tegul pinigai ir buvo pa-

rio, rinkėjas norėjęs sugrą
žinti tą dešimtinę jam atgal, 
nes manęs, kad ji buvo pa
dėta per neapsižiūrėjimą. 
Rockefelleris, žinoma, jos 
nepriėmė, nes tai jam nieko 
nereiškia. Jis ne sykį yra 
jiaaukavęs po kelias dešimts 
tūkstančių ant bažnyčios.

Bet paklauskit to dievo
baimingojo piniguočio, ar 
jis yra kada nors paaukavęs 
bent 10 centų alkaniems 
darbininkams sušelpti?

Ne, darbininkų Rockefel
leris nešelpia. Jis iik išnau
doja juos^Ą) jeigu jie kar
tais reikalaudami daugiau 
duonos sustreikuoja, tai jis 
-ir šaudo juos. Tai tokia yra 
krikščioniška "dora" ir 
"labdarybė".

I
j

Nežiūrint žiauriausios ko
munistų valdžios reakcijos: 
nuolatinių rusų socialdemo- 

, su
ėmimų, kankinimų, kalėji
mų ir kitų komunistų "če- 

I kos" (žvalgybos) atnaujintų 
ir patobulintų caro žandaru 

n a KAn vra buvusiųjų priemonių, Rusi-DA NEŽINO, KAD YRA jog socialdemokratija ne tik 
LlisfLVA. [gyvuoja, bet vis plačiau ir

Amerikos valdžios įstei- plačiau vysto savo darbuos 
gose da nežino, kad yra Lie- tę. Sunkus socialdemokratų 
tuvos valstybė. Kada Broo- darbas šaly, kur tik viena 

sauvaj£ viešpatauja, kur nei 
šešėlio nėra spaudos, susi
rinkimų ir asmens neliečia
mybės laisvių. Todėl, kiip 
anais tamsiais caro laikais, 

j socialdemokratų darbuoti 
! vystosi visai nelegaliai, — 

natūralizacijos tai reiškia ne ką kitą, kad
c 

•Į Washingtoną, kad paaiš- neriasi iš komunistų pava-

čiai pasibiaurėtinas. Bet kas kratų trėmimų Sibiran,
gi šitokį patriotizmą išau
klėjo, jei ne tokie laikraš
čiai, kaip "Globė”? I

LIETUVA.
Amerikos valdžios įstei-plačiau vysto savo darbuos 

tuvos valstybė. Kada Broo-! 
klyno lietuviai nueina išsi
imti pilietybės popierų, tai 
jiems tenai liepia atsižadėti 
nuo Rusijos valdžios.

"Vienybė" sako, kad lie
tuviams pradėjus aiškinti, 
kad jie nepriklauso Rusijos 
valdžiai, tlliūlio ir laikys savo posė- biuro klerkas Kelly kreipėsi Rusijos darbininkai nerte 

dHin slaptai. G ‘ o J % 1____ _
Tai reiškia, prasideda di-'kintų jam, kaip lietuviai džio. Spalių mėn. Maskvoje

%

VfiL DIPLOMATIJA.
Lauzanos konferencija, 

kur dabar rišamas Turkijos 
Idaasimas, užsidarė nuo pa-

Ar jųs'tėmijot, kas darosi 
Turkijoj? Kapitalistų spau
da sako, kad tenai vyksta 
labai pavojingos permainos. 
Iki šiol Turkijos valdonu 
buvo sultonas. Jis buvo ne-

tk «
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KELEIVIS

Kas skaito ir rašo 
Tas duonos neprašo ©I AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS

F
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Kas nieko neveikia 
To niekas nepeikia I

■ ■ r

Paukštys "Laisvės” No. 252, 
teisindamas savo kooperaci
ją, kartu, žinoma, ir visas 
kooperacijas, tarp ko kito 
sajio:

..."Kooperacija darbinin-

BROOKLYN, N. Y. 
Margumynai.

Musų komunistai, netekę 
jtekmes miniose, nežino už 
ko griebtis ir ką pradėti. 
Ypatingai jiems dantį gelia 
ant kriaučių unijos, kurioje 
jie galutinai neteko įtek
mės. Tuo netekimu kriau- 
čiuose Įtekmės daugiausia 
susirtipino vietiniai komu
nistų lyderiai, kaip tai "Lai
svės" redaktoriai. Susirūpi
no "Laisves” štabas todėl, 
kad jau jiems Bekampio do
vanoti overkotai _ baigia 
plyšti, na, o pirkti nesinori, 
nes šįmet ir taip dikčiai kaš
tavo, mat raudondvari pir
ko. Na, kad užvaldyti kriau
čių uniją, tai jau "Laisvė” 
išbandė visas Šmeižimo prie
mones ant dabartinio unijos 
komiteto, ypatingai ant 
Glavecko ir Beniulio. Paga
lios, kuomet tie šmeižimai 
visgi nieko komunistams 
nepagelbėjo, tai "Laisvės” 
lizdas sumanė naują būdą— 
sutvėrė "Apšvietos Lygą”, 
arba kaip ją čia kriaučiaii 
vadina "Ku—Klux—Klano 
Lyga", kurios tikslas bus i 
"gręžti” uniją. lšgręžus! 
tuos darbuotojus, kurie ne-l
I_____

vei” reikalingi "sendvičiai” i 
ir overkotai, pasuavj kius uni jos vadus, kurie bu-’ reikalauti, kad Maspetho

• "skebperacijos” darbininkai 
■dėtųsi prie unijos ir pildy
tų unijos taisykles. Nes, 

'anot jos ("L."), tokių ko
operacijų darbininkai daug 
■ augščiau stovi klesiniam ir 
| apšvietos supratime, negu 
junijistai.

Na ir ką jus, unijistai, 
manote apie tą šlamštą, ku- — “ — * •

PHILADELPHIA, PA. 
(Nuo musų korespondento) 

Žingeidi byla.
Užpereitą savaitę užsibai

gė žingeidi byla Catharine
kų judėjime, jų kovoje ne-U^osjer> 22 metų amžiaus,

WEST LYNN, MASS. 
MunŠainicrių vargai.

lengvoi !2 d. lapkr. tujas lietuvis
bet dabar išėjo ske-!R tiek prisisriaubė narni- 

inės, kad nebegalėjo pažinti, i 
U_!kur duris, o kur langai, nės - 
LI eidamas iš svečių namo ati- 

i darė langą ir žengė nuo tre-I w . V • •

T S3’*' - _
• ne piazas, tai šiandien jau . 
butų buvęs pas Abraomą,bet 

.kadangi pasitaikė ant antro 
'gyvenimo piazo dangtis, tai 
i Abraomas dar turės palauk
ti kitos progos.

Kada namiškiai pamatė, 
kas su svečiu atsitiko, du 

j vyrai nulipo per dangą že- 
■ mvn pažiūrėt ar svečias dar 
gyvas. Pasirodė gyvas, tik

rengę Liaudies Name vaka
rą su programų. Dainavo J. 
žiūronas, Stanionis, Vilčin- 
skaitė su kita mergina ir ki
ti. Publikos buvo pilnas na
mas. Paskui buvo šokiai. 
Tik publika buvo neužganė
dinta, kad muzika buvo 
prasta. Sako: "Kad pas jus 
jeigu vienas daiktas yra ge
rai, tai kitas blogai. Ar ne
būtų gerai, kad parinktų 
kas su kepure pinigų, nei 
nei vienas muzikantams ne
atsisakytų duoti."

Patartina visiems lankyti 
Liaudies Namą ir pralc-isti 
smagiai laiką.
Vakarinė vaikams mokykla.

Suvienytas Lietuvių Re- 
publikonų Kliubas, 322 N. 
9th st., turi įsteigęs vakari
nę vaikams lietuvių kalbos 
mokyklą. Vaikų užsiraku-j 
šių yra apie 39, bet ne visi 
sueina. Mokina drg. Piva- 
riunas. Jis netik mokina 
vaikus skaityti ir rašyti, bet 
turi smuiką ir mokina dai
nuoti. Yra labai tinkamas 
mokytojas. Daug lietuvių 
gyvena North pusėj ir jie 
turėtų leist vaikus mokintis 
lietuviškos kalbos. Daugu
ma vadina save dideliais 
Lietuvos patriotais,o vaikai 
nemoka lietuviškai.

Mokinama yra seredos va
karais ir nedėliomis iš ryto

dirbt — bet vietoj važiuot 
i Pennsvlvania — išėjo! 
skebauti). Wm. Ligutis, pa-' 
vasarį rengėsi važiuot į Lie
tuvą; 1 
bauti. Jos. Misiukas, prigu
lėjo prie unijos, buvo išva
žiavęs į Illinois darbo jieš- 
koti, bet nerado tokios vie-.------- _ T .

i tos. kur taip drąsiai galėtu i C1° gyvenimo žemyn. Jeigu 
>vnti munsainą ir toki gerą 
i biznį daryti, todėl sugrįžo į 
įCoketon ir pasirašė kon
traktą. Austrijokų išėjo 
daugiau skebauti, negu lie
tuvių.

j Paskiausios ždnios ateina 
į iš Kenystono ir Pierce, kad

... asilai ketina išeiti ant strei- 
jko. Davis Coal & Coke Co. 
j uždaro kasyklas Davis, W.|kj

TRUMAS, W. VA.
Iš angliakasių streiko. /
Angliakasių .rreikas W. 

Vę. ir M d. 16 distrikte tę
siasi toliau. Davis Coal & 
Čeke C o. išmėtė iš stubų 
apie 1,000 šeimynų iš Tho- 
r.ias, •Coketou, Benu Bush, 
Pierce, ! “Forty Three ir * 
Kempton. Unija sutalpino 
vi-u?. katrie pasiliko strei-‘ 
knot, į Thomas ir Davis. j 
Thomas’o visos svetainės, i 
tuščios krautuvės, šteibeliai 
ir garažai pripildyti strei- 
’ęerių rakandais ir kiekvie
noj streikiei-ių stuboj dabar 
gyvena po 2 ir 3 šeimynas, 
kur pirmiau gyveno 
viena.

Kaip ten nebūtų, dar. m_es i Virginia ir atleidžia skebus i nesi judina nei iš vietos. Bet 
Keikia žinoti, kad Davfe, W.|kassu juom daryti - svare-

kuri 21 d. kovo nušovė savo 
vyrą ir stenografę vyro o*fi- 
se ant Walnut st., netoli lo
tos gat. Teismas tęsėsi 16 
dienų. Į teismo kambarį nei 
vieną dieną negalima buvo 
įsigrūsti, tiek daug žmonių 
žingeidavo ta byla. Publika 
susirinkdavo anksti ryte, o 
moterįs susinešdavo ir pie
tus, kad nereikėtų eiti lau
kan ir neprarastų savo sė
dynės.

šešioliktoj dienoj džiure 
išnešė nuosprendį "nekalta" 
ir Catharine Rosier tuojau 
tapo paliuosuota.

Ji turėjo gerą advokatą 
John JL K. Scott, žinomą 
kaipo visų kriminalistų ad
vokatą, kuris prirodė, kad 
ji blivo nepilno proto tuom 
sykiu, kuomet tą žmogžu
dystę papildė.

Ji turėjo užuojautą visų 
— laikraščių ir žmonių. 
Taipgi jos vaikas būdavo 
atnešamas į teismą, kad at
kreipus džiurės ir teisėjo 
atydą.

Buvo priparodyta, kad 
jos vyras turėdavo meiliš
kus ryšius su savo steno- 
grafe, o Catharine Rosier!iki 12 vai. dieną, 
labai jį mylėjusi, tai iš užvy- Butų gerai, kad. kliubas 

anot jos ( i, vuK-ių v- do nušovusi abudu. pateigtų mokyklą ir dide-
operacijų darbininkai daug- Kuomet ji buvo paliuosuo- j Lems. Tiek daug nemokan- 

’ ta, tai dvi lietuvės moterįs, čių rašyti nei skaityti pa
gyvenusios šalę viena kitos, ruimiuose boles šaudo arba 
per langus galvas iškišusios; iš pinigų kazyruoja, o kuo- 
kalbasi. Matyt butą dzūkės‘met reikia laišką parašyti, 
ir žemaitės. Žemaitė sako: į tai turi susijieškoti, kad kas 
"Keide, ’ Keide, ar girdėjai,! parašytų, 
kad tun boba paleido iš džė- 
los. kur pareitą žyma ^ava 
vyra ir tun merga nušovi."

Dzūkė atsako: "Dzievąži 
cikiai eudai šitam kontri da
rosi. Kuomet vyrai leido bo- 

i bas votuoc, tai jos dabar, sa- 
isula, pradėjo juos šaudzye. j stovybę Washingtone įsta- 
Kad jau tep, tai tep, tai ir j tymą, kuriuomi reikalauja- 
aš savo tų žalcy Jurų pafik- /ma, kad visi Amerikoj gy- 
sysiu. Priprato prie tos bo-, venantieji Lietuvos piliečiai 
bos. kad jie kur skradzei ža-! užsiregistruotų Lietuvos 
my nueitų."

Protesto mitingas prieš 
Johnsono bilių ir Lietu

vos valdžią.
Lapkričio 5 d., Lietuvių 

Svetainėj,, ant Moyamen-* 
sing avė. įvyko protesto mi- 

kuriame norima pravesti įš^| 
tatymą, kad visi nepiliečiai- 
ateiviai turėtų turėti pa-: 
sportus, ir i ’ T ' 
valdžią, kam ji verčia savo 
piliečius užrtibežiuose

lik kad lošia svarbesnę rolę 
už unijas, bet ir daug augš- 
čiau už jas stovi, tai juk ne
sąmonė reikalauti, kad jos 
darbininkai dėtųsi prie uni
jos, tik tam tikslui, kad ko
vojus prieš save...”

Na tik gerai įsitėmykie, 
skaitytojau, į to "revoliucio
nieriaus” teoriją. Jo supra
timu, kooperacijos, kurios 
rymo ant kąnkurencijos biz
nio su kapitalistais, yra 
daug geresnės dėl darbinin- 

Ikų, negu unijos, kurios ry- 
!mo ant klesų kovos pama
to. Na tai tau ir "marksis- 
las”. Vargiai ir O venas ga
lėjo būti didesnis utopistas 
už mus šiandieninius komu
nistus.

Dar negana to, čionais 
paaiškėjo kodėl "Laisvė" 
talpino Maspetho kriaučių 
kooperacijos apgarsinimtis 

J jieškančius darbininkų,kuo
met unija vedė ir dabar te- 

i beveda grieščiausią kovą, - ' • ■*■ •- ------------ 1__ > 
____ ___  iskebšapę; mat'"Laisvės” su-i 

pastatyti to- pratimu, tai tik nesąmonė 

tų gryni komunistai, ir ap-; "skebperacijos” darbininkai 
sirupintų apie "Laisvės” na-: tėtuši nrie unijos ir pildy
mo morgičius ir apie ios re
daktorių overkotus, nes jau 
Pruseikos overkoto ranka-, 
vės visai nusitrynė saliuo- 
nuose nuo baro.

Na ir abelnai reikia pasa
kyti apie tą taip vadinamą 
"Apšvietos Lygą”, kad ji _______ ,r__
yra niekas daugiau, kaip tik visai pasakoja, kad jus esa- 
komunistų sutvertas įrankis te nesąmoningi, neapsišvie- 
šmeižimui nekomunistinių ■ tę, nepažįstanti klesų kovos., 
'unijos darbuotojų ir ardy skebai, kooperacijų nariai 
mui darbininkų vienybės.'yra apsišvietę, sąmoningi ir 
Mat nebereikalo kai kurie t.t.? Pagalios, dar drįsta 
žmonės davė tai Lygai va r- tas skebų'organas eiti į or
dą Ku—Klux—Klano, nes ji ganižuotus darbininkus pra- j 
panašią taktiką vartoja uni- šyti paramos 1V drįsta jis

' ’ ' 1----- •--------- -------^-1 — —
•JVFUV* j. -------- ------------- _ w _ _ _

čiams gal ir teks su tos Fos- kų" laikraščiu, kuomet gry- ----  ■-•«■*-**.**
ir net skebinėms kooperaci-

I

turi supratimo, kad "Lais- KaiP? pnes PirrU ?
... .1 !• • M. t clrnkconn’ Q f' T SU“

i

CAMBRJDGE, MASS. 
Protesto rezoliucija prieš 

registraciją.
Kadangi Lietuvos val

džia paskelbė per savo At-

I

turim vilti streiką laimėt,!
nes kaiu girdėt, skebai ne-P-*—y, y— ; .užganėdinti darbu <ran tai pirmutinis ske-!‘« tiedu vviai, — atgal
na S no VS'diena fS-•lizdas ~ I,radž^ 1 ?lub4 ntgaJMn?’

n 'ko- kada mes nuėjome pi- nes per augsta, o pats kope-
•fenV—^ir Lš^tu uždV! ketuoti Davis’ tai tc mies-jčiemis lipti negali. Vienas 
.ienas n įs jųjų ųzaar-|telio val(lžia išstatė policiją,! vyras sugalvojo gauti virvę, 

i ir visi biznieriai patiko mus perjuosti svečią pusiau ir 
Įsu mašininėmis kanuolėmis, leisti žemyn. Kaip sumany- • 
i šautuvais, bombomis ir ne- ta, taip ir padaryta. Surado 
pleido mus i miestą.

Streikieris.

t

jose. Tad Brooklyno kriąu- save reklamuotis "darbinin- 
čiams gal ir teks su tos Fos- kų” laikraščiu, kuomet gry- 
terio Lygos diktatūra susi-'nai tarnauja korporacijoms 
pažinti. įįr net skebinėms kooperaci-

Beje, Lygos komunistai, joms.
prisidengia tuo, kad jie esą ' Aš žinau, kad "Laisvės” 
šalininkai pramoninio uni- bosai taio rašo, kad užbovi- 
jizmo ir šapų delegatų siste- jus savo’ spaustuvės darbi- 
mos. Bet tai jra tik jų de- ninkus, idant jie nesusior- 
klemacija. Visi Brooklyiio <ranizuotų į unija ir neparei- 
kriaučiai žino, kiek komu- ’’ ’ ‘ ------ — eQ_
nistai dėjo pastangų, kad' 
tik nedaleidus dviem (54 Ir 
58) skyriam susivienyti; jie 
iki paskutinių dienų susi
vienijimo darbui priešinosi. 
Na, o ką jau kalbėti apie 
pramoninį unijizmą. Jiems mulkinti
visai ne tas rupi, jie tuo spaustuvės darbininkus, bet 
obalriu ‘ ” * -* • -----
šmeižti

bio kompanija pavagia pu
se. O kompanija neužganė
dinta skebais, nes jie nemo
ka pagaminti čystą anglį ir 
baigia užgriauti kasyklas, 
delei ko daug likosi užmuš
ta ir sužeista. Pereitą vasa
rą kompanija nusamdė ke
lis agentus, kaip Chas Nie
kis & Co. kad pajieškotų 
streiklaužių, mokėdama 
agentams'po $25.00 už kiek
vieną streiklaužį ir prižadė
dama duoti geriausius dar
bus ir gerą uždarbį — ir to
kiu būdų prigrūdo pilnas 
kasyklas skebų. Injunction! simokėti 10 dol 
draudžia mums vadint ske- Į gistravusiems 
bus skebais, tai mes juos va- > ’ 
Jiname asilais. Bet pasiro- ’ Lietuvoje;
dė, kad su asilais kompani- j Kadangi Amerikos. lietu- Į<as paimtų svečią už kojos 

J° ’ 
senus mainerius eiti dirbt.ik;
Kada negalėjo nieko pada-; skolindami bei aukaudami 

Iryti, tai pradėjo iš stubų!savo sunkiaj uždirbtus cen- 
varyti ir pasirodė, kad tikjtus, vis 7* 
5% pasirašė kompanijai ir, neužganėdina; 
pasiliko asilais.

Asilas turi pasirašyt, kad 
jis bus ištikimas tarnas 
kompanijai, kad nestrei
kuos, neprigulės į tokią 
draugystę jeigu kompanija 
nevelija; neprigulės prie L

Atstovybėj iki 9 d. gruodžio, nebus nariu U. M.

i virvę, perjuosė ir pamaži, 
įkai šiaudų kulį, leidžia šve
ičia žemyn. Bet ir vėl nelai- 
imė, virvė pertrumpa. Sve* 
Įčias dar gana augštai, vir- 
I vės paleisti negalima, prieg- 
!tam tvoros štakietai apa-

kalautų geresnių darbo są
lygų, o tas mat kenktų "Lai
svės” bosams ir jų raudon- 
dvariui. Bet ji turi žinoti, 
kad ne visi darbininkai yra 
mulkiai: ji gali mulkinti sa
vo aklus pasekėjus, gali 

savo vergus — 

prisidengę nori jį negali ir negalės apmul- 
-------- nekomunistinius kinti daugiau apsišvietusius 
žmones, o daugiau nieko. ’-----

•T---»
mą, reikia pasakyti, kad jau 
net Anglijos komunistai, 
kurie daugiau ją' praktika
vo, šiandien pripažįsta, kad 
toji šapų delegatų sistema ! 
yra tik bosams naudinga, o ’ 
ne darbininkams.

♦ » «
• Musų "Laisvutė” nuola
tos pasakoja, kad esą "Nau
jienos”, kurios dabar yra 
pilnai unijinės, keli metai 
atgal buvo neunijinės, na ir 
dabar Chicagos lietuvių 
kriaučiuose komunistinė 
grupė išnešė žargonišką, o 
dar labiaus žioplą "protes
tą" prieš "Naujienas”.

"Laisvei” nuolatos rašant 
šmeižiančiai "Naujienas", 
daugumas žmonių ėmė kal
bėti, kad "Laisvė" esanti 
dienraštis ir perkanti sau 
namus, lotus, o savo spaus
tuvėje nepripažįsta unijos 
darbininkams. "Laisvė” tai 
dažinojus gana plačiai iš
dėstė, kad esą jų spaustuvė 
kooperacija ir kaipo tokiai, 
esą nereikalinga unija. Jos 
vyriausias redaktorius V.jbėtL

' 1922 m. ir užsimokėtų po 10 
dolerių į metus;

i Kadangi neužsiregistra- 
’vusiems grumojantųi atėmi- 
,mų Lietuvos pilietybės ir 
konfiskavimu jų turto Lie-

HARTFORD, C0NN. 
Rezoliucija prieš Lietuvos 

piliečių registravimą.
• Kadangi pastaruoju laiku cio j, kurie svečiui galėtų į 

Amerikoje esanti Lietuvos pilVą įlįsti. Kas daryti? Sve- 
i Atstovybė išleido įsakymą, čiui irgi atsibodo ant virvės 
I verčiantį kiekvieną Amen- kaboti; jis pradėjo iš visų 
jkoje gyvenantį Lietuvos pi- pajiegu spardytis,*kai rus- 
: lieti registruotis ir sykiu už- ka "kamarovską" šokda- 
. 1A o nesire-nias. Tiems vyrams paliko

draudžia mums vadint ske- ■ gistravusiems grasinama persunku nuo dangčio jį lai
bus skebais, tai mes juos va-į konfiskavimu viso jų turto kyti ir iie pradėjo į suširin- 
-liname asilais. Bet pasiro-’ Lietuvoje; i kasius ‘ žmones ‘ rėkti, kad
( 
ja nieko nelaimės ir prade- > viai jau yra nemažai išau- jr patrauktų nuo tvoros, 
‘ > visokiais budais kalbint ikavę Lietuvos reikalams, tuomet galima butų virvę 

,_aip tai. pydami bonus ir kleisti. Bet ir vėl bėda. Sve- J • 1 • __1_ JI__• 1čias besispardydamas su
maišė naminę saVo vidu-

Lietuvos valdžios Huose ir ta pradėjo veržtis 
į ; i laukan. Pasidarė didžiausia
! Kadangi šis įstatymas yra smarvė ir žmonės pasitrau- 
į žiaurus, kokio nei caras ne- kė nuo kabojančiojo dar to- 
i drįso praktikuoti, o Lietu- iįaU. 0 viršuje laikantieji 
j vos valdžia, vadindama save vjrvę vyrai šaukia, kad jau 
i aemokratiška’, jį padarė nebegali išlaikyti ir tuojaus 
galioje ir remianties juo^i^e paleisią. Tada čįtsira- 
rugrizęs lietuvis, kuris 'ne- c!0 vienas drąsuolis, kuris 
sirėgistruos, tik už 10 metų — 
galės tapti Lietuvos piliečiu: 

Kadangi Lietuvos vai
zdžia spaudžia susipratusius 
darbininkus, bežemius ir 
mažažemius, o tarnauja 
dvarininkams ir ponams, o gg, nes reikia jį nunešti na- 
darbmmkus■ kemsą į kalėj;- 0 kadangi jis visas 
mus už mažiausį jųjų "pra- purvinas ir nešvarus, tai 
si žengi mą^; 'niekas nenori prie jo prieiti,

kadangi Lietuvos valdžia p»et vjsgi atsirado mielašir- 
neduoca kuosai plėtotis dingU j0 draugų, kurie par- 
darbmmkų profesinėms są- neše R { namu's -r paguldė.

Tik į antrą dieną tasai 

s U-’ vėl nauja bėda: pa-
J kaleJimus ir. juto, kad koja išsukta ir Jie- 

nei lovos atsikelti.Todėl mes, Amerikos.Tie- f)ai,ar jjs sak0: ”Kai pagis 
tuviai, susirinkę^ masiniame koja, tai išpirksiu varentus

of A. ir dirbs už tokią nfo- 
kestį, kokią kompanija ma
tys verta mokėti.

Tie asilaa, katrie pasirašė 
tą biaurų kontraktą ir iš
ėjo skebaut, tai padarė ne 
iš vargo ir bado, bet dėl to, 
kad daugumas iš jųjų ture-

>

prišokęs prie svečio pagrie
bė jį už skverno ir patraukė 
nuo tvoros i šalį, tiedu vyrai 
virvę paleido ir svečias nu
krito ant privemtos žemės. 
Tuomi visa bėda neužsibai-

i

ringas prieš Johnsono biliu, 1 T_J,’ . -. T. . , fKadangi sis Lietuvos vai-.
... r : (jžiOs patvarkymas yra dar jo įsitaisę bravorus, kur vir- 

• negirdėtas istorijoj, nes irjdavo munšainą ir iš to darė 
buvusio rusų caro valdžia Į biznį. Jie nežiūri, ar uždirbs 
nedrįso t išleisti savo paval-i ką kasykloj ar ne, bile tik 

j a, r»-J o-m o frtirii-i -rv<i_ I rroloc mur
re-

i

diniams tokių žiaurių pa-i galės daryt munšainą be jungoms (unijoms), uždari- 
—1----- . (baimės, ir tokiu budu pail- nėja jųjų laikraščius ir vei-

ketina atimti Lietuvoj liku
sį turtą.

Kalbėjo iš Brooklyno Pe- 
trikienė. Kalbėjo gerai ir 
žmonės atydžiai klausėsi. 
Tik pradėjus Bendoravičiui 
kalbėti publika prasiskirstė, 
bet Petrikienei pradėjus 
kalbėti, vėl susirinko. Ma
tyt, publika vietinių kalbė-j 
tojų nemyli. Buvo išneštos 
rezoliucijos. Pirmininkavo 
šolomskas. žmonių buvo gal 
iki kokių 3 šimtu. Šitą pro
testo mitingą rengė »visos 
.................. .. ' „‘.-..-J 
nekuriais kliubais ir palai
pinėmis draugijomis.

Liaudies Namas.
Daug lietuvių žino, bet 

dauguma ir nežino, kad čia 
‘tenStit ant šio! susirinkimo i lietuvių darbininkiškos or- 
atsilankvti. Taipgi ir paša- ganizacijos su rusais turi hniat m kviečiami atsilan-įsisteigę vadinamą Liaudies 
kvti ant musu kuopos susi-. Namą, 259 N. 6th st. Čia parinkimo, nes tai yra vienin-1 reina visoki darbininkiški 
tėlė politiška organizacija, laikraščiai ir žmonės susi- 
atstovaujanti lietuvių dar-'rinkę diskusuoja dienos 
bininkų reikalus. Nes "to-Į klausimus. Subatvakariais 

kairieji yra dau- čia esti šokiai su žaislais, 
ffiaū linkę lietuviams darbi-1 įžanga visiems dykai.

------11 Subatoj, lapkričio 11, "Ly
ros”, choro nariai buvo su-

pažįstančius klesų kovą
Apie šapų delegatų siste- Į darbininkus. .

r -i..------- Pasvirkalmetis.
I
i
I
»
I

v*—*.vtw<uxuvov iv t

gistruotis, ir mokėti po 10. * ’ Cambridee ’gina streiką,
dol, o kurie. neregistruos, Į ^ameage’i ir-;-

;Mass. lietuviai, masiniame Kaip buvo minėta "Kelei-
draugijų ir kuopų susirm- vyje" pora savaičių titgal ir 
kfime, laikytame 12 d. lap- surašyta vardai ‘F x 

po numenu!katrie išėjo skebaut,

BROOKIjYN, n. y.
L.S.S. 19 kuopos susi

rinkimas.
L.S.S. 19 kuopos metinis 

susirinkimas įvyks nedėlioj, 
3 d. gruodžio, 1922, 2:30 vai. 
po pietų, Socialist Party 
kambariuose, 280 So. 5th st., 
Brooklyn, N. Y.

Draugai, šis susirinkimas, 

ja valdyba, taipgi turi būti 
galutinai nutarta apie ren
gimą teatro ir daug kitų 
svarbių reikalų. Todėl, 
draugai, kiekvienas pasi-

kričio, 1922 m., [
10 Prospect st, griežtai pro
testuojame prieš tokį Lietu
vos valdžios bandymą api
plėšti gyvenančius - Ameri
koj Lietuvos piliečius, kurie 
remia Lietuvą visais gali
mais budais. Mes reikalau
jame Lietuvos valdžios kuo- 
greičiausia atšaukti tokį ne-1 
tikusį patvarkymą. Taipgi I prigulėjo 
mes atsišaukiam į visus1 
Amerikos lietuvius darbi-

lietuvių, 
, dar 

verta paminėt ir šie: Jos. 
Grigaliūnas, ištikimas tar
nas kompanijos, neprigulė
jo prie unijos, streikavo po
ra mėnesių, bet išėjo ske
baut. Jis verda munšainą, 
pas katrą netik kompanijos 
agentai atsilanko,, bet ir 
valdžios. Frank Katilius, 

* ‘ > prie unijos 
i Špringfield, III., Alex Ma- 
'žeika, neprigulėjo prie uni-

i

- rvv/jci, vai xopxxi\.01U V UI <2111112$
susirinkime 12 d. lapkričio, tiems, ką leido virve, nes ne- 
.922 m., salėje Cathedral atsargiai nuleido." 
Lyeium, Lawrence Str.,; ‘ Vienas iš Lynno.
Hartford, Conn., dalyvau- ______Hartford, Conn., dalyvau
jant penkiom draugijom ir 
kuopom, grieščiausiai pro- ’ 
testuojame prieš šitokius 
Lietuvos valdžios ir jos At
stovybės žingsnius ir reika
laujame, kad ši registracija 
butų tuojaus panaikint?.

________    Ir kartu kviečiame visus 
ninkus kad nei vienas nesi-jos, dirbo iki 1 balandžio,; Amerikos lietuvius nesire- 

x - •• •* • ’________ ’ ’gistruoti ir neduoti nei su
dilusio cento klerikalinei

registruotų ir visi reikalau
tų, kad toks patvarkymas

streikavo iki lapkričio, bu
vo išvažiavęs kaipo kompa

ktai atšauktas, toHau, bijos agentas į Detroit pora Lietuvos valdžiai. 
— ~ - ' - - -................ - šalin savo r»wr«**v* - — —--- - -------- ę- —--- ------ J —-- -----

tuvos darbininkų judėjimą!kintas prigulėjo prie unijos Amerikos lietuvių darbinin- • •—- — i-*. ♦
mes'pasižadame remti IJe-’svkių jieškoti asilų. Jos.Mil-

vansciai

ninkama kenkti, negu. gel- 
V. M. M-son.

ir Lietuvos kalėjimuose už
darytus kovotojus už darbi
ninkų reikalus.

Taipgi likos nutarta šią 
rezoliuciją pasiųsti Lietu
vos Seimui ir Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių spaudai.

Susirinkimo komitetas:
'P. J. Malinauskas, 

pinn., 
S. Rainord, sekr.

BRIDGEPORT, CONN. 
Netikinčiam neduoda bute.

Tūlas žmogelis nuėjo pas 
J. Kaminską buto prašytis. 
Kaminskas, pasitaręs su sa
ve pačia, nutarė jį priimti. 
Bet bekalbant; tasai žmoge-. 
lis prisipažino, kad jis nei
na į bažnyčią ir prie to dar 
turėjo kišenių j "KėleJyt*, 
todėl Kaminskas jam btftiį'il' • 
atsakė. ^Labiausia karščia- 
vosi, kad bedievio nepriimt 
Kaminskienės sesuo Balan- 

Taipgi mes tariame, kad džiuke. Mat ji jau pasilikus 
i...... . v., davatkauti, tai bijosi, kad

koks laisvamanis neatimtų 
iš jos tikėjimo. Turėk, sesu-

šalin savo nagus nuo

ir ėmė pašalpą iš unijos, kų kišenių! 
Mike Kalinauskas prigulė-' ~
j© prie unijos ir ėmė pašai-Į kopijos šios rezoliucijos bu- 
pą. Motiejus Daniotas, pri-(tų pasiųstos Lietuvos val- 
gulėjo prie unijos, per vasa- ožiai Kaune, Lietuvos At-
ra dirbo Gary,'lnd.‘, o dabar! stovy bei Washington’e ir įe J^Vo tikėifmaT/'džiAiiff skebaut ir virt mun-,™^ ; Amerikos lietuvių ki’s juomi .iJLufria-
*
šainą. it

Iš Coketon išėjo skebaut!
šie: Alex Waitkevicz (jam 
žentas buvo atsiuntęs pini-' 
gų važiuot į Donorą, Pa., j

spaudai.
Rezoliucijos Komisija: 

J. P. Kuzborskis, 
A. Klimas, 
M. J. Vaitiekus.

mes jo atsikratė.
K. Artojas.

(Tąsa koresp. ant 5 pud.)



KELEIVIS

Pulkininko Chardigny rapor 
tas apie Vilnių.

Pulk. Chardigny praneši
mai, kurie buvo laikomi 
slaptais, gegužės mėn. 20 d. 

.i4*$a?p#eL įu™ at' 
? spausdinti Išdėstytą 

spaudos puslapiuose, jie ne
gali būti ištisai patalpinti 
laikraščiuose ‘ir todėl čia, 
praleidžiant faktus, kurie 

^Lietuvos visuomenei yra ži
nomi, išdėstoma tik kai ku
rie pastebėjimai.

Pranešimas N r. 1 suskirs
tytas į penkis straipsnius, 
atatinkamais klausimais, 
būtent:
I. Lenkijos ir Lietuvos vy
riausybių nusistatymas Hy- 
manso. projekto klausimu: 
tų vyriausybių programa 

Vilniaus klausimu.
Svarstant Lietuvos Vy

riausybės nusistatymą j an
trąjį Hymanso projektą, vi
same straipsnyje raudonu 
ruožu išdėstoma dalyvavu
sios Ženevos konferencijoje 
delegacijos ir Vyriausybės 
kova su visuomene.

Ženevos konferencijai pa
sibaigus ir Lietuvos delega
cijai Kaunan grižus, posė- 
džiais* pranešimais spaudo-' 
je, pradėta propaganda,kad 
įtikinus vyriausybę ir vi
suomenę reikalingume pri
imti Tautų Sąjungos pasiū
lymus. Bet priešingas Hy- 
manso projektui nusistaty
mas aiškiai pasireiškė viso
se Lietuvos srityse.

Lietuvos gi visuomenė, 
sujudinta žiniomis, kad Vy
riausybė ketina Hymanso 
projektą priimti, visomis 
jėgomis, iki teroristinio ak
to, prieš tai protestavo, ii' 
Vyriausybė, norėdama pa
laikyti krašte tvarką, po 2 
mėnesių kovos be pasekmių 
posėdyje gruodžio mėn. 3 d. 
Hymanso projektą J atmetė.

Darant išvadas iš tų fak
tų, pranešime nurodoma, 
kad Lietuvos Vyriausybė 
buvo aplinkybių priversta 
Hymanso projektą nepriim
ti, ir kad ji jokių naujų pa
siūlymų neturi.

"Jos programa galima re
ziumuoti vienu žodžiu 
‘laukti’."
H. Skriaudos, kurias lietu
vių ir gudų elementai ken
čia Vilniuje ir lenkų elemen

tai Kaune.
Svarstant Lietuvos Vy

riausybės skundus apie len
kų daromas lietuviams 
skriaudas Vilniaus apskri
tyje, pasitvirtina visi atsiti
kimai, apie kuriuos buvo 
Lietuvos Vyriausybės pra
nešta Tautų Sąjungos ži
niai: ir apie uždengimus 
gimnazijų, koperatyvų, ban
kų ir laikraščių; ir apie Vil
niaus vyskupo persekioji
mus, jų mokyklų ir bažny
čių uždengimus ir apie tai, 
kad gudų kunigams užginta 
gudų kalba sakyti pamoks
lus ir dėstyti tikybą. Neap
leisti ir faktai sulaikymo 
gudų ir lietuvių veikėjų, nu
žiūrėtų, kaipo priešvalstybi
niai agitatoriai.

Bet lenkų skundai svars
tomi visai kitu tonu. Ne
svarstydama vienos ir kitos 
pusės kalčių, Komisija kon
statavo štai ką:

”1. Lenkų visuomenė Kau
no Seimo turi tiktai 5 atsto
vus, bet kadangi tie atstovai 
išrinkti ik 45,000, tai aišku, 
kad lenkų visuomenė seime 
visai neproporcionaliai re
prezentuota.’*

spausdinti.

svetur, sekvestruoti ir tarp 
ūkininkų išdalinti. Užginta 
teisė parduoti žemę. Nuo 15 
nuoš. iki 30 nuoš. didelių

20 .dvarų buvo žemės išdalini
mui demobilizuotiems karei
viams. žemės išdalinimo 
projektas palieka vienam 
savininkui ne daugiau 150 
hektarų, o likučiai bus par
duoti Valstybės naudai su 
atlyginimu iki 480 auks. už 
hektarą, tuo laiku kada kai
na už ha. ne mažiau 3,000 
markių.

3. Paskutiniame mėnesy 
■ situacija pagerėjo, tai tiesa,
bet buvo daug atsitikimų, 
kratų, neteisėtų sulaikymų 
ir ištrėmimų lenkų iš Lie
tuvos.

4. Vienintelis Kaune len
kų laikraštis buvo daug sy- 

ikių uždarytas ir nubaustas.
5. Išvažiavimai iš Lietu

vos ir i ją Įvažiavimai len
kams labai apsunkinti.

Ši straipsni reziumuojant, 
išvedama, kad vienodai kaip 
iš vienos, taip ir iš kitos pu
sės mažumos buvo skriau
džiamos.
III. Padėtis Suvalkų ir Vil
niaus neutralinėse zonose. 

Suvalkų neutralinė zona. 
Kad nepasikartotų kariu- 

menės susidūrimai, Kar.o 
Kontrolės Komisija Įsakė 
abiejų pusių kariumenėms 
atsitraukti 10 kilometrų 
nuo Kerzono nustatytos de
markacijos linijos.

Lenkai ne visuomet pildė

kos struktūrą negu Į Euro- j j • *

^p>^altuPUo^ Socializuotos įmones Austruose 
kliubai, ir puikiausi h oteliai! , -------------
pietuose nuo ekvatoriaus, Vokiečių socialdemokratu^ 225 darbininkai ir tarnau- 
yra kiti dalykai padarą spauda duoda idomių žinių ’ * ’‘ 
’Joburgą’ naujausios ma- apie socializuotas (sūvisuo- 
dos patogiu miestu. Jo apie- mintas) įmones Austruose, 
linkėse yra daugybė puikių Sakoma, kad austrų darbi- 
rezidencijų; gi laukuose j ninkai visuomeninio* *gami- 
įsteigti kliubai gali lygintis'nimo srityje gali būti pa-

bendros gyvenimo sąlygos pasakyti, jog žemės viduriai 
tenai ramios, jeigu neskai- da nėra ataušę nuo tų laikų, 
tyti atskirų atsitikimų — kuomet ji visa buvo ugnin- 
užmušimas kunigo Lajaus- gam stovyje. Kaip saulė da- 
ko ir Širvintų išrinkto ap- bar yra ugnies kamuolys, 
saugos agento, "užmušimų tai ir žemė seniaus buvo de- 
padarytų lenkų žandarų, ar-, gančiam pavidale. Per mi- 
ba kareivių, kurie įsiveržia t lionus metų jos paviršius 
į neutralinę zoną".
IV. Visuomenės nusistaty

mas Vilniuje.
Iš keturių gyvenančių Vil

niaus neutralinėje zonoje 
tautų tiktai lenkai ir žydai 
pilnai tautiniai susipratę.

Tarp lietuvių-ukininkų, 
tautinis judėjimas prasidė
jo tiktai nuo Lietuvos ne
priklausomybės laikų. Gu- 
dai-ukininkai apskritai ma
žai išlavinti ir neturi nei 
elementarinio tautinio. susi
pratimo. Tuo budu spren
džiama, kad tos dvi tautos 
krašto politikoje jokios ro
lės nevaidina.

Lenkai gi. kurių Vilniuje 
yra vos pusė, visuomet bu
vo Lenkijos avangardu. 
Tvirti jos senovės tradicijo
mis ir savo tautiniais jaus
mais, kuriuos nacionalistų 
propaganda dar padidina, 
jie yra pasiruošę "paskelbti, 
kad jie turi tapti Vilniaus 
teritorijos valdytojai" ir 
kad jie "pasiruošė ginti sa
vo teises ginklais rankose". 
Sodžiuose lenkų Įtekmė 
skleidžiama ne tik adminis
tracijos pagalba, bet kuni
gu ir dvarininkų, kurie vi
suomet 
krašto 
mentu.

Žydai 
pė Į Lietuvą, 
jeigu Vilnius taps Lietuvos

I

buvo svarbiausiu 
polonizavimo ele-

savo jausmus krei- 
Jie žino, kad

Įsakymą laikytis 10 kilome- sostinė, jie ten sukurs toki 
Irų nuo demarkacijos lini- kapitalistų elementą, ant
jos. "Komisija dažnai buvo, 
priversta lenkų kariumenę 
atstumdinėti j paskirtą dis
tanciją ir buvo atsitikimų, 
kad šie Įsakymai buvo pil
domi tiktai energingų įsiki
šimų ir Įsakymų atkartoji
mu. Bet reikalinga patikrin
ti, kad fiksuota distancija 
buvo visuomet laikoma, 
ypač iš Lietuvos pusės."

Kaip lietuvių, gyvenan
čių lenkų neutralinės zonos 
pusėje (labiausiai Punsko 
apskrity), taip ir lenkų, gy
venančių lietuvių neutrali
nės zonos pusėje, buvo da
romi skundai dėl vietos Įs
taigų neteisėto veikimo, ku
rių žinioje nei vieni, nei kiti 
nenorėjo palikti ir tokia si
tuacija darė didžiausĮ nera
mumą neutralinėje zonoje. 
Tvarkos palaikymui, lenkai 
sudarė raitelių_policiją (iki 
80 žm.), kurios pasirody
mas neutralinėje zonoje bu
vo lietuvių suprastas, kaipo 
demarkacijos linijos per
žengimas.

"Ir Komisija, tikrai išty
rė, kad lenkų policija oku
puoja daugumą miestelių 
lietuvių pusėje". Spren
džiant, kad daugumas ne
malonumų atsitinka dėl to, 
kad lenkų pusėje yra lietu
vių sodžiai ir atbulai, ir kad 
demarkacijos linija, užfik
suota tiktai žemlapv, o ne
užfiksuota vietose — nuro
do, kad komisija darė pa
siūlymų išrišti tokią nenor- 
malę padėti, ”bet Lietuvių 
Vyriausybė, nepripažinda
ma Kerzono linijos kaipo 
galutinos sienos", tų pasiū
lymų nepriėmė.

Vilniaus neutralinė zona.
1920 m., lapkričio 29 die

nos paliaubomis, padarė ga
lą karui Lietuvos su gen. 

_________ Želigovskiu; buvo sudaryta 
' 2. Bemaž ko visas lenkų neutralinė zona be demai- 
elementas Lietuvoje susida-:kacijos linijos, nes Komisi- 
ro iš didelių nuosavybių sa- ją nerado galim u fiksuoti 
vininkų: bet, kadangi nau-*sieną tarp Valstybės pripa- 
jieji žemės valdymo Įstaty- žintos de fakto ir valsty- 
mai liečia visų‘tautų savi-] bes,_ susidariusios kariška 
ninkus, tai lenkų elementas pajėga".
labiausiai kenčia. Daugu-Į Policijos neutralinėje zo- 
mas turtingi! bibliotekų len- noje nėra ir tokiu budu, vi
ky dvaruose konfiskuota ir sai "natūraliai, tas kraštas 
išvežta Kaunan. Kai kurie tapo kontrabandistų Įr de- 
dvarai, kuru; savininkai yra zertyrų Eldorado" nors
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kurio lietuviai turės pasi
remti. "Galų-gale Vilnius 
stovi ant komercijos kelio, 
einančio iš Vokietijos į Ru
siją ir tas faktas priverčia 
juos orientuotis Į Lietuvą.” 

(Bus daugiau.)

Kodėl žeme dreba?
Chiii respublikoj, pietų 

Amerikoj, buvo anądien 
smarkus žemės drebėjimas, 
per kuri sugriuvo daugybė 
namų ir žuvo apie 1,000 
žmonių. Pradėjus žemei 
drebėti, vanduo jūrėse stai
ga nuslūgo, paskui pakilo ir 
baisi banga užliejo sausže- 
mi, nušluodama daug trio- 
bų.

Įvykus tokiai katastrofai, 
žmonės vėl pradėjo statyt 
sau klausimą: kodėl žemė 
dreba?

Santa Claros observarto- 
rijos (Californijoj) profeso
rius J. S. Ricard sako, kad 
žemės drebėjimų priežastis 
yra juodos dėmės ant sau- 
lės.

"Savo observatorijoj San
ta Clarbj mes visuomet lai
kėmės tos nuomonės^ kad di
delės saulės dėmės, pasiro
džiusios ties jos skritulio vi
duriu, beveik visuomet iš
šaukia žemės drebėjimą", 
sako Ricard. "Ir dabar, kuo
met Chili respublikoj Įvyko 
žemės drebėjimas, ant sau
lės buvo pasidariusi didelė 
tamsi dėmė, šitoks supuoli
mas tarp žemės drebėjimo 
ir saulės dėmių pasirodymo 
kartojasi jau per 20 metų 
su viršum.

"Iš kitos vėl pusės, daug 
Įntakos i žemės drebėjimą 
turi ir mėnulis. Jis pakelia 
ne tiktai vandenį jūrėse, bet 
ir žemės plutą iškelia. Tuo 
budu jūrių dugne atsiveria 
plyšiai, per kuriuos daugy
bė vandens Įsiveržia Į žemės 
vidurius, kur nuo didelio 
karščio jis pavirsta Į garus 
ir eksplioduoja. Šita eks- 
pliozija sujudina žemės plu
tą, ir taip pasidaro žemės 
drebėjimas."

Kai kam gal bus neaišku, 
iš kur žemės viduriuose gali 
hut karštis. Ant to reikia

ataušo, bet jos viduriai te
bėra vis dar įkaitę, kaip su
tirpinta geležįs arba stiklas. 
Kad tai tiesa, tai parodo 
vulkanai, per kuriuos, lyg ir 
per kaminus, kartas nuo 
karto šauja iš žemės vidu
rių durnai ir liepsnos.

Taigi nedyvai, kad pate
kęs i toki milžinišką pečių 
vanduo pavirsta i garus ir 
pagimdo žemės drebėjimą.

Kuomet dabar drebėjo že
mė pietų Amerikoj, kapito
nas Stuart Campbell norėjo 
priplaukti prie savo laivo 
"Marta". Jis sako, kad jam 
beplaukiant žemė pradėjo 
smarkiai drebėti ir tuo pa
čiu laiku vanduo jūrėse pa
sidarė toks karštas, kad vos 
tik galima buvo pakęsti. 
Aišku, kad jis Įkaito nuo 
garų, kurie veržėsi iš po 
žemės per sutrukusį jūrių 
dugną. Tas ir vėl parodo, 
kad žemės viduriuose esa
ma didelio karščio.

Aukso miestas-

su bile kokio kito iš šešių 
kontinentų tokiomis įstai
gomis.

"Vienok akivaizdoje to 
puošnumo Johannesburg 
vis dar turi savo žymes ka
syklų bustynių. Gražiuose ir 
išpuoštuose kliubuose greta 
išsidabinusių turtingų fi- 
nansierių galima matyt sė
dinčius batais apsimovu
sius progų jieškotojus. Gele
žiniais stogais budelės iš 
ankstyvųjų dienų dar visiš
kai nepradingo; gemblerys- 
tės urvai ir gėryklos lengvai 
kasėjų surandama mieste, 
kur jie gali praleisti savo 
uždarbi tradiciniu kasėjų 
kaimų papročiu. Nei‘taipgi 
pats miestas, su visais savo 
viešais Įrengimais ir archi
tektūra, nėra visiškai dvide
šimto šimtmečio balto žmo
gaus gyvenimas. Suvirs 
100,000 afrikonų gyvena jo 
ribose. Motoriniai vežimai 
turi pirmą vietą važinėji
muose, vienok sunkus boe- 
ro ratai nepradingo dar vi
siškai iš to paveikslo. Ir bi
le kas gali važiuoti asfalto 
keliu — ar bent galėjo kele
tas metų atgal — dviratvj 
vadinamam ’rikso’, trau
kiamam plunksnomis pasi
kaišiusio Zulu juoduko.

"Neramumai buvo lyg li
kimo užleista Johannesbur- 
gui nuo jo užgimimo 1885 
metais, ir daugiausia jo 
klausimų svaidėsi aplink 
kasyklų savininkus.ir dar
bininkus. Boerų karė ištiesų 
išaugo nuo atradimo aukso 
ant Rando ir nuo užplauki
mo tūkstančių anglų. Nelai- 

■ mingas užpuolimas Jameso- 
no miestelio buvo taikyta 
prieš Johannesburgą. ir tuo 

į pačiu laiku tas miestas bu- 
jvo užimtas iš vidaus anglų 
įkasyklų vedėjų. Vos prieš 
j pasaulinės karės išsiverži- 
. mą Johannesburgo apielin-

"Johannesburg—arba ’Jo- 
burg’, kaip jį kaltais vadi
nama — yra tarp kitų mies
tų 'audringas paukštis’ Pie- 
tų Afrikoje, kaip lygiai jis 
yra ir ’aukso miestas’,” sako 
National Geographic Sode
ly buletinas apie tą srvti, 
kurioje streikuojantieji 
maineriai ir revoliucijonie- 
riai pastarose dienose buvo 
užklupti infanterijos, kava
lerijos, tankų ir orlaivių, iš
statytų Pietų Afrikos val
džios. .

"Tasai miestas gimė iš 
didžiausio aukso atradimo, 
kokis tik modeminiam pa
sauliui žinoma", sako to
liau buletinas, "ir pakilo iki 
miesto visai i keletą- metų 
beveik ant pačių ’kasenų’. 
Jis yra beveik ant briaunos! 
taip vadinamo ’Rand’ (ofi-J 
daliai Witwatersrand), 50(JI1<? 
nylių kalnyne auksą turin- kėj buvo panašus baltų mai- 
čios žemės, iš kurios di-I nerių sukilimas, tik nesusi- 
džiausios srovės pasaulinio pratimai liko sulopyti delei 
lukso plaukė nuo 1906 me- užėjusio didesnio konflikto, 
ų, kuomet tenaitinė pro- 
iukcija perviršijo

Amerikoj.
"Pirm pasaulinės karės 

kasmetinis auksas išimamas 
š tojo Rando pasiekė $175,- 
'>00,000 ir iki 1920 metų iš
kasimas vėl numažėjo iki 
šl38,000,000, kas paėmus] __
ibelnai buvo pusė viso pa- tektino skaičiaus negalima 
aulyje gauto aukso tais me-' gauti, nes savininkai nenori 

tais. 1921 metais augsčiau- mokėti pilnai tinkamas bal
das aukso išėmimas pervir- tų žmonių algas. Vienu lai- 
šijo iki tolei pasiekta didu- ku buvo atgabenta 50,000 
mą, kuomet iš Rando iškasta chiniečių darbininkų, vie- 
aukso vertės už apie $200,-'nok jų buvimas tenai sukėlė 
)00,000. [tokias negeroves, kad 1910

"Johannesburg guli apie metais jų paskutinis turėjo 
,idurį tojo Rando, su dau-;buti sugrąžintas, iš kur at- 
rybe aplinkinių miestelių, i gabenta. Pastarais metais 
nutiestu jo atokėse prie kal-jdesėtkai tūkstančių negrų 
nų pašonių. Diduma to bai-'iš Portugalijos, Rytų Afri
kai gausaus skarbo išplau-.kos buvo atgabenta, kuriuos 
<ė į kitas šalis, delei ko, ir'-1™ ™
apsireiškė nepasiganėdini- 
mo tarp baltų kasėjų ir bo- 
>rų ūkininkų. Vienok neku- 
rie milionieriai ir pus-mili- 
onieriai gausiai leido auksą 
toje šalyje, ir jų išlaidos, 
kaip lygiai ir milionai, išleis
ti darbų vediniui, Johannes-,_ __ ___r___
burgą darė turtingu. Išskv-'siu iš tenai pabėgo 170,000 
rus trijų miestų netoli Vi-gyventojų. Apie 15,000 pa- 
duržeminių jūrių, kurie ga- bėgėlių atvykę Amerikon. 
Įima skaityti prigulį prie -----------
skirtingos civilizacijos, Jo- KAIP TAPTI AMERIKOS 
hannesburg yra metropoliu' PILIEČIU
Afrikos. Jis turi gyventojų Tai knygelė, kur yra aiš 
pervirš 250,000, iš kurių kiai išguldyti pilietybės įs- 
apie 150,000 yra balti. tatymai, su reikalingais 

"Jis yra miestas daugy- klausimais Jr atsakymais, 
bės pusėtinų budingų, neku- lietuvių ir anglų kalbose, 
rie jų ir daugelio augštn, Kaina 25c. Galima gauti 
panašus daugintis i Ameri- "Keleivio” redakcijoj.

"Gavimas darbininkti i 
aukso ■ Rand kasyklas visada buvo 

produkciją visoj Šiaurinėj' pusėtinai * didelės svarbos 
klausimas. Kad paleisti ka
syklas dirbti pilnai kiek ga
lima, reikalinga virš 250,- 
000 darbininkų. Vietiniai 
negrai mėgsta labiau dirbti 
ant ūkių ir prie galvijų pas 
boerus. Baltųjų žmonių už-

vie-

galima buvo išjudint prie 
darbo užėmimui vietinių ne
grų vietų, ir 25,000 šiek tiek
pralavintų ir paprastų bal
tų darbininkų." F.L.I.S.

170,000 PABĖGĖLIŲ.
Kbnstantinopolio žinio

mis, i du pastaruoju mėne-

tojai. šiuo metu Įmonė ap
rūpina įvairiais reikmeni
mis valstybę, savivaldybes, 
koperatyvus ir 1.1, dalyvau
ja Ritose įmonėse kaipo da
lyvis. šitoji įmončyra švie
siu socializacijos idėjos pa
vyzdžiu Austruose. Pra
džioje buvusis arsenalas ve
dė žiaurią kovą už būvį su 
privačiomis Įmonėmis, ir su 
bankais, kurie stengėsi ji 
sunaikinti. Buvusiojo arse
nalo, dabar socializuotos 
įmonės, pavyzdis liudija,kad 
socialistinė gamyba yra vi
sai galima. Tuodu apibudin
tu pavyzdžiu duoda progos 
dar kartą priminti Lietuvos 
darbininkams, kad reikia 
stvertis didelio musų pajė
gų organizacijos darbo; pa
siekę organizacijos ir mes 
galėsime stoti musų Įmonių 
socializacijos darban. Apie 
kitas socializuotas įmones 
Austruose pakalbėsime se
kanti kartą.

("S-tas")

vyzdžiu, nes kitose šalyse 
socializacijos pastangos tu
rėjo nepasisekimų. Austruo
se veikia socializacijos įsta
tymas,* tame įstatyme yra 
apsireiškusios dvi sociali- 
zuotų Įmonių rųšys. 
cializuotos įmonės, 
įmonių akcininkais (daly
viais) yra išimtinai valsty
bė, savivaldybės ir kopera- 
tivai. Įmonių valdyme daly
vauja darbininkai ir varto
tojai. Dalis grynojo pelno, 
kuri gauna valstybė ir savi
valdybės, eina darbininkų 
algos padidinimui arba jų 
jų visuomeniniams reika
lams. šios rūšies įmonės ski
riasi nuo privačių kapitalis
tų Įmonių tuom, kad virš 
vertybė nepatenka priva
čiam asmeniui, jos skiriasi 
ir nuo, taip vadinamų, gry
nai valstybinių Įmonių, nes 
jų valdyme nėra nieko biu
rokratiško, t.y. jos nepri
klauso vien tik nuo samdy
tų valdininkų, šitų Įmonių 
valdyme dalyvauja darbi
ninkai, prekių vartotojai 
turi galimybės prižiūrėti 
patį gaminimą, nustatyti 
gaminamųjų prekių koki, jų j 
kainas ir t.t. Tai tokios yra 
austrų socializuotos Įmonės. 
Bet yra ir kita tų įmonių 
rūšis, būtent: II. 'Socializa- 
rijos sąjungos. Tose gami
nimo srityse, kur valstybė 
delei stokos praktikos nega
li dalyvauti, kaip Įmonės 
prižiūrėtojas ir tvarkytojas, 
juose. prileidžiami privatus 
kapitalistai, kaipo tos gami
nimo srities žinovai. Tik 
privatus žmonės socializuo- 
tose sąjungose dalyvauja 
kaipo akcininkai ir gauna iš 
jų-atatinkamą pelno dalį.

Musų skaitytojai gerai 
atsimins pažymėtas dvi so- 
iializuotų Įmonių rųšis ir jų 
skirtumus. Dabar eisime 
prie pavyzdžių.

1) Sujungta avalinės ir 
odos Įmonė, šitą dirbtuvę 
Įkūrė valstybė, 
koperatyvų ‘ sąjunga ir že- mokėdama tokią sumą dai- 
mės ūkio centralinė kopera- nininkui, neįleis klausyto- 
tyvų sąjunga. Pagrindinis jus už 25 centus ižangos. 
kapitalas Įmonės įkūrimo j Bet "Laisvei” tas neaišku.

OJn JUV0-3- mihJ°nal Ir tai jai reiktu suprast, kad 
mina daugiau ŲOOO porų i komPamJa JI Pasamde uz di- 
avalinės į dieną, batų kai-,^^ ne dėlto, kad žmo
nos pusiau mažesnės nei nės galėtų pasigėrėt jo dai- 
privačiose Įmonėse, Įmonės liu balsu, o todėl, kad pada- 
pelnas ir prie šitokios pade-Sius sau gražaus pelno.

70?,000 kronų. | Taigi, jeigu smerkt, tai 
Sujungtoji avalines ir odos ' -i -x b • Įmonė dalyvauja kaipo akei- Į le*et? da«8‘a« sm^kt p. 
ninkas privačiose avalinėse Saliapmą, kad jis parsidavė 
ir odos dirbtuvėse yra Įkii-!^omPanyai» o ne kompani- 
rusi nuosavią socializuotą ją, kad ji nusamdė, 
odos gaminimo sąjungą ir į Tame pačiame straipsny- 
be to drauge su kitomis vi-[-:e, kiek biski augščiau, 
suomeniniai organizuoto-. ;r ėf ’
mis įmonėmis dalyvauja! , J ? nesąmones 
tvarkyme ir naudojime di-inuhalba, būtent: Šaliapi- 
delės pakinktų dirbtuvės ir ,nas atvažiavo kaipo kon- 
odos krautuvės.

2) Buvusios Austrijos ar-'torius.
senatas (ginklų dirbtuvė)'laisvas, bet globoje tam ti- 
dabar yra viena didžiausių, k-rnQ »
geriausių socializuotų įmo
nių.

I. So- 
Šitų

Nesupranta paprasto

"Laisvė” guodžiasi, kad 
jos redaktoriai ir kiti darbi
ninkai negali lankyt p. ša- 
liapino koncertų dėl augštos 
įžangos. Ji sako:

"Tas pats šaliapinas (ko
dėl ne draugas šaliapinas? 
L. M.) Rusijoj prieinamas 
darbininkams, bėdhuomė- 
nei. bet ne prieinamas dar
bininkams Amerikoje."

Matomai, "Laisvė" nesu
pranta tokio paprasto daly
ko, ar tai nuostabu, kad yi- 
suose kituose klausimuose 
nutarška taip, kaip dviratis 
nuo kalno ’ Ji nežino to, kad 
Rusijoj jis (šaliapinas) tu
rėjo dainuot iš prievartos

i komisarams, už ką gavo pu- 
! sę svaro duonos. O čia, Ame- 
įrikoj (jei nepamiršau kaip 
[didlapiai skelbė), jis gauna 
i4 tūkstančius dolerių Į die
ną. Vadinasi, jis gauna ne 
visai "blogą" algą. ■

Taigi, rodos, visiems gali
vartotojų [ ^ut aišku- ka(J kompanija,

traktorius dainininkasi-ak- ■ 
Jis čia randasi ne

labai- yra viena didžiausių, kros kompanijos boso.
Ant kiek p. šaliapinas 

Dabar šitoji įmonė gami-A^į13 J^į^svčje, galiu pa
na ne ginklus, ne sprogstan- s,akyt tiek, kad Laisvės 
čiąją medžiagą, bet Įvairias redaktorius mielai apsiimtų 
mašinas, susisiekimo prie-'' toj* "nelaisvėj" gyvent iki 
mones, baldus ir t.t. Rasi- savo mirčiai.'Taigi; ^5 Šalia- 
baigus karui šitoje milžiniš- pinui dailg geriau gyvent 
koje Austrų monarchijos Ameriko_ * X
artilerijos dirbtuvėje vieš- x nelaisvėj ir įm-ir im- 
patavo visiška betvarkė ir tūkstančius dolerių į 
iširimas. Dėka vedėjų, ypač dieną, negu Rusijos laisvėje 
darbininkų energijai, pasi- ir gaut pusę svaro duonos 
šventimui ir sąmonei, buvu
sis arsenalas (dabar Ostere- 
ichiše Verke) yra sociali- 
zuota įmonė su 450 milijonų 
pagrindinio kapitalo. Pir
mais metais gauta 55 mili
jonai pelno, Įmonėje dirba

dienai. Regis, p. šaliapinas, 
daugiau Į Lenino rojų nebe
grįš. Rusijbs "laisvės", kiek 
matyt, tai ir pats "Laisvės” 
redaktorius V. P. nenori.

Laisvės Mylėtojas.
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KORESPONDENCIJOS.
BROOKLYN, N. Y. .senius, tai beveik visi ir Ja

is 54 lokalo nepaprasto to. klausimo apkalbė-
susirinkimo. ume- Žinoma. r—1-''

lapkričio 9 d., 1922, įvyko 
Brooklyno lietuvių rubsiu- 
Viy, narių lokalo 54, susirin
kimas. Tas susirinkimas bu
vo šauktas apkalbėjėmui 
klausimo asesmentų, ku
riuos matė reikalų uždėti 
ant organizacijos narių taip 
generalis ofisas, kaip ir ben
droji taryba, idant padėjus 
organizacijai išeiti tš sun
kios padėties, kurioje ji pa
sijuto esanti. Nepaprasti 
mokesčiai (asesmentai) bus 
paskirstyti į tris skyrius,1 
sulyg tuo, kokis narių už-; 
darbis yra: pirmasis sky- _____________ ____
rius — 20 dolerių, antrasis tuviai dar nebuvo taip suer- 
— 25 doleriai, o tretysis — rinti, kaip dabar. Mat, Lie- 
30 dol. _ -tuvos klerikalams išleidus

. Susirinkimų atidarė sky-. baudžiava kvepiantį regis- 
riaus pirmininkas J. Gla-. tracijos įstatymų, žmonės 
veckas. 'baisiausia pasipiktino. Jau

Po to, kai tapo perskaity- netik kų progresyviškesiu 
tas protokolas iš pereito su- lietuviai nesiregistruoja ir 
sirinkimo, buvo pastebėta piktinasi iš tokios despotiš- 
sekretoriui, kad reikia už- kos prievartos, bet ir kata- 
rašyti komisijos praneši- likai nesiregistruoja ir ne
inąs. jog bendrosios tarybos moka dešimtinių. Toks kle- 
direktorių taryba atmetė Hkalų prievartos įstatymas 
Gelčiaus atsišaukimų kaipo pasitarnavo tik Amerikai, 
pasenusį. Protokolas tapo nes dabar lietuviai vien tik 
priimtas su pataisymu. įjr rūpinasi išsiėmimu Ame- 

Sąryšvje su šituo Gel- rikes pilietybės popierų. De- 
čiaus" klausimu turiu tarti vynios galybės kasdien eilė- 
porą žodžių A. Jankauskui.-mis laukia prie natūraliza

cijos rūmų reikalaudami pi
lietybės popierų. Net ir pa
prasti tamsunėliai sako: 
”Tegul prasmenga tie krikš
čionys su savo dešimtinė
mis! Išsiimsiu Amerikos po- 
pieras ir tegul jie prasmen
ga su savo Čarneckiais”. 
Tai tokios pasekmės kleri
kalų registracijos.

Philadelphijos sausieji 
agentai dirba visu smarku
mu, bet ir munšainieriai ne
snaudžia. Beveik kas antra 

2 stuba verdama munšainas, 
susirinkimo eigos. nors policija apie tai labai

Kada dienotvarkis buvo gerai žino irjš to labai gerų 

ė, kad * pildantysis tiku "papuola šaltojon ir tu- 
"politinių" klausimų ri savo atsėdėk Ve, nesenai

.. atbuvo savo 30 dienų B. Tri-
bula, vėlesnei P. Mikonis at
buvo net 6 mėnesius, dabar 
patupdintaš šaltojon ant 3 
mėnesių Mikas Šeižis "Si- 
gelis”, "tas garsusis komu
nistas, buvęs Lietuvių Tau
tiško namo dženitorius, ku
ris savo komunizmu tų lie
tuvių gražių ištaigų paver
tė tarsi latrų Įstaiga, paga
lios ir pats šaltojon už mun- 
šainų atsidūrė.

Užpereitoj nedėlioj kleri
kalai surengė "prakalbas.” 
bezgramotnam šaitanui, tai 
tas neva kalbėtojas seiliojo- 
si kiek pajiegė, versdamas 
registruotis, bet ant nelai
mės niekas to vaikėzo ne- - _ • • • . ' •

tai triksas

Tikiuosi, kad jis nenorės su
purvinti savo "švarų” re
kordų ir atšauks tas mela
gystes, kurias rašė spalio 2 
d. "Laisvėje”. Ba dabar bus 
aišku ir A. Jankauskui, kad 
J. Bikulčius, unijos kores
pondentas, aprašydamas 
rugsėjo 25 d. susirinkimą, 
rašė .teisybę apie Jankaus
ką. 'Šiame susirinkime jis 
jjats būvio: ir girdėjo, kaip 
kalbamųpastaba Įrašė Į 
protokolą, k

Na, tiek ti-GrĮškime pri

I
jime. Žinoma, pasireiškė 
Įvairių nuomonių. Plačiai, 
visapusiai apkalbėjus klau
simų, tapo nutarta didžiuma 
balsų šituos asesmentus mo
kėti.

Šis paskutinis susirinki
mas tegul būna pavyzdžiu 
ir kitiems susirinkimams. 
Jis buvo tvarkingas, ramus, 
nes visi apkalbėjo klausi
mus be didelių užsipuolimų 
ir užgauliojimų kitų ypatų.

J. B., Unijos Koresp. i

PHILADELPH1A, PA. 
Smulkios žinutės.

Niekad Philadelphijos lie-

priešakyje užsimanė, Ię. Išviso susirinko apie 30 biniai pradeda išleisti net Į APSISAUGOKITE! 
lietuvių Mųzikalio Na- jo draugų ir giminių. Jo am- savo laikrašti. Keli mene-, p. chapus, lietuvis apgaviu* 
>-vė eitų Į debatus su žinąs namas-kapas buvo la-šiai atgal Darbininkų Par-1 £*$7^4 SSJfinL

čiu Į
kad Lietuvių Mųzikalio Na
mo B-vė eitų i debatus 
tais komunistais, kurių čio
nai yra apie pusė tuzino, ir X. - 1 •*! *1 •

bai gražus (ji jam nupirko 
____ t _ jo sesuo Tafilė ir švogeris 

prisiuntė laišku užkvietimą. Jonas Burba), visas,apdeng- 
minėtai bendrovei ant deba- ‘J 
tų. Bet kadangi tas komu
nistų laiškas buvo taip bez- 
gramotnai rašytas, kad net 
sunku buvo suprasti, ko jie 
nori, tad Lietuvių Muzika- 
iio Namo Bendrovės nariai, 
matydami, kad "su durnu 
du turgu”, nutarė su tokiais 
bezgramotnais tvarkardom 
nieko bendro neturėti.

Philadelphijos lietuviams 
Į nesiseka politiškose vietose.
Apie ketvertas metų atgal, 
Citv Halėj, prie Municipia- 
lio teismo tapo priimtas 
perkalbėtojas K. Miklas. 
Bet nežinia kodėl, minėtas 
asmuo patarnavęs apie pus
antrų metų pasitraukė iš 
vietos. Po jam tapo Įpirštas 
nekuriu Philadelphijos in
teligentų Julius A. Chimes 
(Chmieliauskas). Bet šis 
patarnavęs vėl apie pusan
trų metų tapo prašalintas iš 
perkalbėtojo vietos. Dabar 
Philadelphijos lietuviai liko 
be perkalbėtojo ir turi dide
li vargą teisme. jArgi nesi-j baigos greitai nesulaukė, 
rastų jau tinkamas žmogus'todėl pradėjo jieškoti darbo 

ai™ ki~ jjf.ur pabar didžiuma strei- 
kierių dirba kituose fabri
kuose, o prie gelžkelio dar

ybų dirba skebai. Nors strei
kas tęsiasi jau penki mėne
siai, bet iokio laimėjimo ne
simato. Didžiausia bėda yra 
su tokiais darbininkais, ku
rie neskaito jokiu laikraš
čių ir yra tamsus. Su tokiais 
žmonėmis streiką laimėti 
yra sunku. O tokių tamsunų 
yra nemažai ir lietuvių tar
pe. P. Poetą.

į

I

minėton vieton? Alga neblo
ga, rodos apie $2,400. me
tams.

Vadaklis.

Pajieškau apsivedimui reergfan 
arba našlės be vaikų, be skirtu** f 
kėjimo ir f rąžomo, nuo 28 iki 40 * 
tu Minamo. Geistina, kad butų » 
menka. Ai esu 5 pėdų ir 0te» 
aoglčio, sveria 158 svarus, tūrių I 
metu1', amžiaus. Malonėkite a 
ti ir paveikslu prisiųsti, kurį 
reikalavimo sugražinsiu.

A. J. šlockevičia
bV Miami st., Akron, OM

ravikas, aX-
______ _ . ___ ___fru* 

kad susipažinus su vietos lie 
, / y_  ' z . i daktarai

ir turįs gerų pasisekimą gydyme 
Bet su gydymu jis mažai užsiėmė, c 
pradėjo varyti kitokį bir.nį. D. Cha
pus pradėjo raAinėt netikras čekiu 
ir mainyt juos pas lietuvius. Jau ke
letą lietuvių jam pasisekė apgaut st 
netikrais čekiais. Jis nueina ii Nau
jamiesčio miestelio. Panevėžio aps
kričio, turi apie 35 metus amžiaus, 
yra apie 5 pėdu ir 6 colių -augučio, 
tamsiai raudono veido ir tamsiai gel
tonų plaukų, nešioja akinius ir labai 
nešvarus girtuoklis. .Jeigu kas nors 
patėmys tokią ypatų, meldžiu pra
nešti po šiuo adresu:

Kazimieras Gedraitis
53 Crovvley avė., Buffalo, N. Y.

tijos klausimu buvo sureng-į tuviais, jis apsigarsino esąs 
tos diskusijos Brooklyne ir. 
pritrukęs argumentų, Bim
ba jau buvo betraukęs nuo 
pagrindų savo oponentą R. 
Mizarą, kad ji "sukritika
vus" kumščia. 0 šiandien

tas gyvų gėlių vainikais, ap
laistytais sesutės ašaromis.

Gaila muiųs tavęs, jau
nas drauge, nes be laiko pa
likai perskirtas su mumis, i Eimba iau yra minėtos Dar- *• • v * 1 • • 1 Tk » * • • •J. L. M.

EL1ZABETH, N. J.
Geležkeliečių streikas. 

Geležkelio kompanijos c. 
R. R. cf New Jersey darbi
ninkai išėjo i streiką 1 d. lie
pos- ir streikas iki šiol dar 
nepasibaigė. Išviso buvo su
streikavę apie 2000 darbi
ninkų. Didžiuma streikierių 
priguli prie Amerikos Dar
bo Ffederacijps. Išsyk sve
timtaučiai darbininkai 
smarkiai kovojo su streik
laužiais, bet paskui kovoti 
beveik paliovė. Ypač keistai 
nekurie lietuviai šiame 
streike elgėsi. Jie apie kovą 
su streiklaužiais visiškai už
miršo, o tuojaus ėmėsi mun- 
šainą virti ir girtuokliauda
mi kalbėjo, kad streikas jau 
baigiasi. Vienok streiko pa-

BEDDEFORI), ME. 
Mirė jaunas vaikinas 
Vytautas Mikeiionis.

22 d. spalio persiskyrė 
šiuo vargų pasauliu Vytau- ' 
tas Mikeiionis. Jo gyvybę 
pakirto plaučių uždegimas. 
-Jis apsirgo 17 d. spalio, bet 
i ligoni niekas neatkreipė 
atydos, > nes šeimininko ir 

! šeimininkės protas buvo ap-, 
i svaigintas alkoholiu. Nors 
Į ligoniui buvo reikalinga 
greita medikališka pagelba, 
bet jis išgulėjo ant mirties ( 
patalo be jokios pagelbos 1 
iki 19 d. spalio. Tik jausda- ; 
masis visai silpnu jis prade- < 
jo maldaut šeimininku.s.kad 
pašauktų daktarą, ką tie ir 
padarė. Daktaras apžiūrė
jęs pamatė, kad ligonis ser
ga plaučių uždegimu ir to
dėl-jis šeimininkams pasa
kė: "Ligonis randasi bloga
me stovyje ir i ji reikia at
kreipti didžiausią atydą. Aš 
palieku jums receptą, su ku
riuo gausit gyduoles ir §tai 
kelios pilės, kurias ligoniui 
tuojaus turėsit duot, o ry
toj aš vėl pribusiu pas ligo
nį." Tai pasakęs daktaras 
apleido stubą. Bet šeimy- skaitlinga publika juos g;r- 
ninkai i daktaro instrukci-‘dėįo, tai neprošali bus ir čia 
jas neatkreipė atydos ir ne- 
siskubino parnešt jam gy
duolių. Daktaras atvažiavo 
19 d. spalio, 3 vai. po pietų 
ir klausia šeimininkės: "O 
kaip jaučiasi ligonis?" Šei
mininkė atsako: "Mes neži
nom ir gyduolių dar nepar- 
nešėm." Daktaras greitai 
užbėgo viršun Į ligonio kam
barį ir - pažiūrėjęs Į ligonį 
susiėmė rankomis už galvos 
ir prataręs žodžius: "Žmo
nės jus, žmonės!" — spruko 
per diiris laukan. Už kelių 
minučių ligonis jau buvo li- 
gonbuty. Bet jau pervėlu 
buvo išgelbėt jo gyvybę iš 

blogo darąs Lietuvai. Koki i mirties nasrų, nes ligonis 
blogą daro tas nenaudėlis . jau buvo pajuodęs, karščio 
Vinikas, Užumeckis nepasa- 
kė ir kuom jis, Vinikas, ne
geras—nepaaiškinę, tik rei
kalavo prašalinti ir gana. 
Po perskaitymui tos neva 
rezoliucijos paklausė: "Kas 
už tą rezoliuciją?’’ Dvi bo
bos sušuko "priimta". Visi 
kiti žmonės sėdi ir juokiasi. 
Užumeckis nuraudo, stovi 
valandėlę susimaišęs, pas
kui pusbalsiai Dratarė: "Tai

SU

perskaitytas, pirmininkas pelną daro. Daugelis saLun-
* f__ZJlril rvo įmini O GolfmATI IT f.H-

X
kom. f _
dienotvarkin nepriėmė; te
gul, girdi, apie juos būna 
rašoma laikraščiuose, kiek 
tik norima

Iš eilės ėjo klausimas, ar 
reikia atšaukti tarimas, lie
čiantis skaitlių bosų vienoje 
dirbtuvėje. Senuoju tarimu 
laike nedarbo buvo leista 
keturiems bosams užsidėti 
dirbtuvę. Tečiaus dėl pasta
rojo tarimo buvo keblumų 
su bendrąją taryba, nes ji 
leidžia tik dviems bosams 
laikyti dirbtuvę. Tai yra vie
na senojo tarimo yda. Kita 
gi yra ta, kad, esant dirbtu
vėje daugeliui bosų, tokioje 
dirbtuvėje darbininkai bū
na daugiau persekiojami, ....
gauna mažesnes užmokestis klauso ir nesiregistruoja. 
ir, abelnai imant, unijos ta- Juokingiausia tai triksas 
rimai nebūna gerai pildomi, graboriaus Užumeckio, ku- 
lštikro, tegul keturi bosai ris pilnoj savo uniformoj 
gauna tik po vieną savo apsirėdęs, išsitraukė iš už- 
”draugą", kuris mano, kad ančio popiergali ir pradėjo 
bosas yra jam geras ir kad skaityt, būtent rezoliucija, 
myli jį. Tuo budu bosai jau 
turi dirbtuvėje buri savo ša
lininkų, kurie padeda dirb- 

v tuvių darbininkų susirinki
muose bosų reikalus ginti ir 
geresni darbininkai tokiose 
dirbtuvėse pradedama per
sekioti.

Apkalbėjus ši klausimą, 
senasis tarimas, kuris leido 
keturiems bosams atidaryti 
dirbtuvę, tapo atšauktas. 
Dabar užsidėti dirbtuvę ga
lės tik du bosai.

Bet svarbiausias šio susi
rinkimo klausimas buvo — 
tai asesmentų klausimas, 
kuris svarstyta jau nebe 
pirmą sykį. Asesmentų rei- — r-----------------
kalu atsilankė šin susirinki- aciu, kad priėmėte . Mat 
man bendrosios tarybos at- Užumeckiui dvi bobos atsa- 
stovas, Zutkoff, kuris aiški- ko už visą susirinkimą ir te
kino svarbą ir reikalingumą kiu budu jau klerikalams , 
asesmentų. Kadangi ases- rezoliucija priimta. I _ ...
mentų Klausimas paliečia Philadelphijos kbmunis- savo mylimą draugą i Ame- 
iygiai visu lokalo narių ki- tai su savo lyderiu Katavy- rikoš kapinyno šaltą žeme-

CAMBRIDGE, MASS. 
Protesto prakalbos, prieš 

lietuvių registraciją.
Nedėlioj, lapkričio 12 d. 

čia įvyko protesto prakid 
bos prieš lietuvių registraci
ją. Surengė jas pažangio
sios lietuviu draugijos. Kal
bėtojai buvo’ J. Neviackas ir 
Bimba. Drg. J. Neviackas 
kalbėjo gyvai. į klausima ir 
ragino susipratusius darbi
ninkus dirbti išvieno, ners 
svarbesniuose klausimuose 
prieš bendrą priešą — kapi
talą.

Kitaip buvo su Bimba. 
Nors jis kalbėjo Į tą pati 
klausimą, bet prie kiekvie
nos progos bandė skaudžiai 
Įkąsti socialistus. Kadangi 
jo tie kandžiojimai buvo vi
sai be pamato ir kadangi

•9

ži

bininkų Partijos, nariu ir 
kiek drūtas agituoja už ją, 
nors Cambridge’uje jis to 
nedarė.

Iš to matosi, kaip tasai 
žmogus kelia piovynes tarpe 
darbininkų ir ardo jų spė
tas, kas eina kapitalui ant 
naudos. Ir nesigėdi jis kitus 
vadinti išdavikais!

Toliaus, tasai "neišdavi- 
kas", smerkdamas Lietuvos 
klerikalų valdžią už jos blo
gus darbus, lygiai pasmerkė 
ir socialdemokratus. Girdi, 
jie Įeiną i valdžią ir jie kal
ti už visas blogybes. O kuo
met vienas iš publikos pa
klausė, ar lygiai bus kalti ir 
komunistai, kurie dabar iš
rinkti i tokią pat valdžią, 
tai Bimba atsakė. r kad ne, 
Girdi, komunistai nebusią 
kalti, nes jie kovosią su val
džia. Bet kuomet socialde
mokratai visą laiką ener- 
giškiausia kovojo su ta val
džia, tai jie yra kaitinami. 
Tokia, mat komunistų liogi- 
ka.

Beje, Bimba neapsiėjo ne
prisiminęs ir "Keleivio") 
"rauddndvario". Bet Cam- ■ 
bridge’aus lietuviai pažįsta Į Pajieškau Antano Saduko. Jis yra 

iv. 4,-1 * vcdeš mano ^minaitę Maifdeleną Ka-rt.e!ei\-J 11 JO 1 ctUuOnCly H- počiutę. Skirptiškią kaimo, Gudelių 
ri" geriau negu Bimba, to- n valsčiaus. Mariampolės apskričio. 
-Al ____t->,x Iš Lietuvos išvažiavo i Ameriką 1907Jei jiems ta& nezingeidu. Bet metais. Taipgi paįieškau Antano 
Bimba butu daug geriaus Liutkevičiaus. Jis yra siuvėjas, apie 

  i r --i • 113 metu tam atgal gyveno Škotijoj, padaręs, kad butų paaiski-1 Anglijoj. Išvažiavo į Ameriką. Bro »- 
nęs apie "Laisvės" "raudon- N- Y- Meldžiu atsišaukti, arba 
j -________ j.. . žinantieji praneškit. už ka busiu dė-dvarf ir garadzius, ir IS kirgas. Juozas Kazlauskas 
kur jie sėmė pinigų tą visą’ ^-Jįrbury Conn
įsigyti, — tuomi tai gal n?-----
vienas butų susidomėjęs. 1 r

Papasakojo, tasai vėjo pa
mušalas ir daugiaus šlykš
čių dalykų, bet tai praleisiu.

Šiaip prakalbos pavyko 
gerai. Publikos buvo daug, 
priimta protesto rezoliucija.

į!

Klerikalai, patyrę, kad 
pažangieji rengia protąsto 
prakalbas ir kad tam pakir
tus kelią, jie surengė po baž
nyčia priešingu klausimu 
prakalbas, būtent už regis
traciją.

Graudino iip tpn širdis atsišaukite prisiųsdamos savo pa- Vr-.duaino Jie ten Siruib veikslglL Sutartuves nadarysime per

Pajieškojimai
Jieškau Antano Jurėno, Plundakių 

kaimo, Kupiškio valsčiaus, Panevėžio 
apskričio; meldžiu greitai atsišaukti, 
nes turiu svarbu reikalą nuo jąs bro
lio iš Lietuvos. Taipgi kas žino, ma
lonėkite pranešti; tūlas laikas atgal 
jis gyveno Bayonne. N. J.

J. Marcinkevičius
Sta. 12, Box 157, Lawrence, Mass.
Pajieškau savo draugų Vilimo Vi

sockio ir Broniusės Visockytės. Jie 
paeina iš Stakių parapijos. Džaugių 
kaimo. Pirmiau gyveno Port Wa- 
shington, \Visconsin valstijoj. Mel
džiu jų pačių atsišaukti arba kas apie 
juos žino pranešti ant Adreso: 

Jurgis Bakaitis
38 R. R avė., Bridgeport. Conn.

Pajieškau savo brolių Juozapo ir 
Stanislovo Stambrauskų, Kauno rė- 
čybos, Šiaulių apskričio, Raudėnų 
miestelio. Meldžiu atsišaukti.

Karolina Stanibrauskaitė
28 Knox st„ Leviston, Me.

Pajieškau Vinco Aleksyno. Jis pir
miau gyveno kur ten Iilinois valsti
joj. anglių kasyklose, apie Spring 
Valley, 111., su tėvais. Nuo to laiko 
aš negirdėjau kur jis randasi. Jis pa
eina iš Suvalkų rėdybos, Igliaukos 
kaimo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie jį žinote malonėkite pranešti, 
nes turiu labai svarbų reikalą iš Lie
tuvos. Anton Aleksynas

232 R. R. avė., Frackville, Pa

i

Pajieškau Ramusio Valionio, Aiš- 
kudžių kaimo, Papilio valsčiaus, Bir
žų apskr., girdėjau, kad gyveno 
Youngstown. Ohio. Yra svarbus rel- 
kalas iš Lietuvos. Kasė apie jį žino 
malonėkit pranešti, arba pats lai aU 
sišaukia: (19)

Jonas Gelažis
167 Washington st.,

Cambridge, Mass.

Pajieškau savo brolio, kuris vadi
nasi John Paul Matulis. Meldžiu atsi
šaukti arba kas žinote praneškite.

Sofia Petranis (49)
134 Beacon si-, Clinton. Mass.

REIKALAVIMAI.
REIKALINGI VYRAI. N<rf| 

R|8 prie darbo Knittii* MOL Gvrt 
švarus darbas ir gero3 algos. NR 
streiko Adresas: («

TRE BAILEI KNITTING MIU 
FORT PLAiN. N. Y. 

~REHiALINGAS KRIAUCll’S. '
Geram kriaučiui užmokestis M 

ir darbo yra ant visados. Atsi&iv! 
greitai.

VINCAS MATUSEVIčlA
2M Dodaon «t., Plymouth, f

REIKALINGAS VYRAS dirbti l 
akės (farmos). Geistina, kad moki 
melžti karves ir butų kiek priprai 
prie ūkės darbų. Mokestis gera, 41 
bas ant visados. Atsišaukit šiuo adi 
su:

Z1GMON NORVILLE
P. O. Bax 297. RajaHoa, 1

PAJIKŠKAU PUSININKO ir 1 
KŪJO gerai išdirbtoje, lietuvių i 

1 gyventoje vietoje valgykloje-reštoi 
ne. Turi mokėt gerai virt įvairios i 
šies valgius. Pramonė gerai išdirb 
Platesnių žinių reikalaukite fi 
adresu: .

V. TAMULEVIČIUS |.
111 Lavreace sL, Laarcnce, Mk

PARSIDUODA NAMAS
7 kambarių, ir grosernė, visai 

name elektriką, gazas, telefonas, d 
lioj vietoj, 15 metų biznis, parsidi 
da pigiai. Savininkas važiuoja Lfe: 
ven, nori parduoti greitai. Gali 'i 
imti ir ant Ūso. Kreipkitės ■ 
a<iresu: U

KAZ. SAIVYCE
1)8 Akmpont avė., Great Necfc 

L. L, N. Y.
KALENDORIAI ANT 1923 M. j" 

GATAVI!
Prisiųsk $1.00, o mes pasiųsim 

delius sieninius 1 kalendorius, ant 1 
rių pamatysit lietuvišką kariumg 
eroplaną, šienapiuvius, rugius k 
tant, artoją ir didelę merginą 
lietuvišką vėliavą ir kitokių. 
25c, Indė k markę atsakymai.

Adiesuok:
J. YERUSEVIČIUS 

Bos 68. LAWRENCE.

laiki 
Vi®

(‘
MA

Phone, West 2491

DR. J. JONIKAinS

*

Laikas: 1—3 ir 7—9 vaL vak. 
3732 MICHIGAN AVĖ.

DETROIT, MICH.

ž ; 1V t j
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M 
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kad butų prašalintas Vini
kas iš Atstovybės Washing- 
tone, nes esą Vinikas truk
dąs visą jiems (klerika
lams) darbą ir daug kito

sudegintas. Ir taip Mikelio- 
nis persiskyrė su šiuo pa
sauliu.

V. Mikeiionis buvo laisvų 
minčių jaunikaitis, visados 
rėmė progresyvį veikimą. 
Jis ąiylėjo ir gerbė tuos 
žmones, kurie kovoja už 
darbo žmonių klesos reika-, 
lūs. Sužinoję apie savo 

į draugo mirtį, jo draugai ru- 
■ sai, pora lenkų ir keli lietu- 
jviai nupirko jam gyvų gė- 
įlių vainiką už 24 dolerius.

24 d. spalio buvo jo laido-' 
ituvės. Jo artimieji draugai 
i metė darba ir atėjo palydėt

i

pastebėti.
Pirmiausia Bimba, pasili

pęs ant pagrindų, pagyrė 
pašalpines draugijas, kad 
jiastarosios prisidėjo prie 
rengimo minėtų prakalbu ir 
ragino, žinoma, savo sekė
jus, kad saugotų draugijas 
nuo pakliuvimo į "išdavikų" 
rankas. Nors jis šį sykį ne
įvardijo, kas tie išdavikai 
yra, bet jis tai yra padaręs 
daug sykių pirmiaus— taip 
jis šmeižė socialistus. Man 
rodosi, kad tarpe progresy- 
vės Amerikos lietuviu visuo
menės didesnio darbininkų 
išdaviko nėra, kaip patsai 
Bimba, o tečiaus jis drįsta 
tai mesti kitiems.
- Socialistai laikėsi ir tebe
silaiko savo taktikos ir prin
cipų: ką skelbė pirmiau, tą 
tebeskelbia ir dabar. Bet 
kaipgi dalykai stovi su Bim
ba ir jo pasekėjais? Buvo 
jie socialistai; paskiaus vir
to kairiaspamiais. kad su- 
ska’džius Socialistų Sąjun
gą, dar paskiaus tapo komu
nistais. Vienok jiems pasi
darė ir ten perkarsta ir pra
sideda peštvnės. pagavaus 
ir susiskaldo, Bimbos opo
nentai pradeda tverti vadi-j 
namą Darbo Partiją, o Bim
ba varo aštriausią kovą 
prieš tai. Ir, kad sėkmingiau 
sumušus savo priešus, tam

savo paklusnių avelių, kad 
registruotųsi ir neštų de
šimtines. Svarbiausis jų ar
gumentas, girdi, kai užsire
gistruosime, tai visas pa
saulis mumis žinos, o dabar 
tai niekas dar nežino.

Žmoneliai, tiek tesupras- 
dami, kloja dešimtines ir 
jaučiasi, kad tai šventą pa
reigą atliko. .Petras.

APS1VEDIMAL
Jieškau apsivedimui merginos arba 

našles, nuo 35 iki 45 metų. Esu naš
lys 38 metų, turiu 4 vaikus. Manan
čios tekėti ir mokančios surius dary- 

veikalėlį. Sutartuves padarysime per 
. laiškus arba pasimatysime.

D. Norvedis
47 Treemont st, Norvood, Mass.

NAUJI KALENDORIAI.
Baltic Statės Bankas, 294 

Eighth Avė., New York, N. 
Y. išleido ateinantiems me
tams labai puikius sieninius 
kalendorius, specialiai pieš
tus tam Bankui, todėl jokia 
kita įstaiga tokio piešinio 
kalendorių neturės. Tie ka
lendoriai siuntinėjami ir 
duodami kiekvienam, kas 
tik prieš Kalėdas siųs per tą 
Banką pinigų Į Lietuvą, 
pirks laivakortę, ar pasidės 
pinigų depozitan ant 4 pro
centų priskaitomų prie su
mos kas mėnesį.

Pasinaudokite geriausiu 
ir pigiausiu to Banko pa
tarnavimu ir gaukite gra
žiausi kalendorių!

Bankas atdaras subato- 
mis iki 7 vai. vakare.
BALTIC STATĖS BANK 

294 Eighth Avenue. 
New York, N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
kuri mylėtų dorą ir laimingą gyve
nimą. Aš esu 31 metų, gerai pamo
kintas. turiu gerą užsiėmimą. Mergi
nos, kurios mylite apsivedimą ir 
į-cngiatčs prie šeimyniško gyvenimo, 
atsiliepkite. Atsakymą suteiksią 
kiekvienai.

J. M. Pranaitis
P. O. Box 13. Mayvood, III.

Pajieškau apsivedimui merginoj, 
nuo *25 iki 45 metų senumo. Aš esu 
38 metų. Geistina, kad atsišauktų to
kia, kuri turi daug turto, moka švit
riai daining ruimą užlaikyti ir žino 
kaip višta * prižiūrėti. Tokia tiks ir 
Lietuvoj. Atsišaukit ant šio adreso: 

Frank Mack
3 Allston st., Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, nors ir su vaiku, tarp 30 
tr 40 metų senumo. Aš esu našlys 15 
metų senumo, vaikų neturiu. Tunu 
farma. 40 akrų žemės ir 4 lotus, vis
kas išmokėta. Aš ant fannos negyve
nu, bet dirbu maino 'e. Katrc>3 norit 
apsivesti, atsišaukit.

Karolis Gagis 
Wenana, III.

Pajieškau merginos arba našlės be 
s aikų, nuo 35 iki 40 metų amžiaus. 
Meldžiu labai greitai atsišaukti tiktai 
iš S-eattlc, VVash., kurios mylit gy
vent ant. farmos, o ne mieste ir su
tinkat imt šliubą ant korto, o ne pas 
kunigą. Aš esu 43 metų pasiturintis 
vaikinas. Atsišaukit tik iš arti, kad 
galėčiau ypatiškai pamatyt.

G. A. Pauli
Box 42, Duval, VVash.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 21 metų, be skirtumo pa- 
žvalgų, laisvamanė ar socialiste. Pa
dori darbininkė mergina, mananti ap
sivesti, lai atsišaukia ir paveikslą 
prisiunčia. Ženotos moteijs ar vyrai 
nerašinėkit. Aš gyvenu nats ant sa
vęs ir turiu viską dėlei gyveninio.

D. B. Linson
8 Stagg st., Brooklyn. N. Y.

Pajieškau apsivedimui merginos, 
tarpe 17 ir 30 metų senumo, be skir
tumo tikėjimo. Mylinčios gražų šei
mynišką gyvenimą atsišaukit ir su 

r į ant pareikalavimo gražinsiu. At
sakymą duosiu kiekvienai. Vynu 
meldžiu nerašinėti.

F. W. Dargia
P. O. Box 513, Kempton, W. Va.

PAJIEŠKAU DARBO ANGLIŲ 
KASYKLOSE.

Ge-blemi lietusiai angliakasiai, jei- . .
gu kasyklos kur dilba nebloginusia, pirmu laišku prisiųskit paveikslą, ku- 
-nalončkite man pranešti, už ką busiu 
labai dėkingas. ' (48)

Draugiškai
K. A. L es <

Eo; 259, Whecling, VV’. Va.

y....,a ,.į
| > valutKevičUus

TREJANKA
arba

TREJD6-DEVYNER1OS {
Susideda iš 27 įvairių gydą* 

črų žolių, šaknų ir žievių. GyiR 
visokias skilvio ligas: nemaH 
mą, dispepsiją, išpūtimą, rieme 
iii ir t.t. Geriausiai patais! 
apetitą.

Trejankų pakelis 50c.

ŽALČIO IR GRIPO PRORKOS 
Nuo šalčio galvoje, gripą, šąl 

čio purtymo, skaudėjimo kuni 
ir leautų. Nėra geresnių gyduą 
lių nuo šių nesmagumų, ką4 
Vahitkevičiaus šalčio ir Grip« 
Prėskos.

Pakelis 50c.
Siųsk iloney Orderį ar stam 

ponais.
ANTHONY VALUTKEV1CH 

PH. C.
15 Intervale st^ Moatello, Mum

■ ■ ■ ■ i ■ !■ ■■ a ■ ■
--------------------------------- ---  , ■—«

PATARMES MERGINO]
APIE LYTIES DALYKUS. 
Parašė M. H. Sangerienė.

Knyga papuošta tam tikrais 
veikslais. Išleido F. J. Stropienė, 
dėdami naudingų patarimų ir 
terims.

Kurios da šitos knygos neti 
tuojaus užsisakykit Ji kairn 
$1.00. Pinigus galima atsiųsti 
money orderį, arba įdėjus popie 
dolerį į laišką. Adres. okit taip:

MRS. V. RADAVICH ( 
506 N. Ellvood avė, Baltimare.

TeL: Market 6234 
ir Market 4526

DAKTARAS

F. NATULAfflS
LIETUVYS GYDYTOJAS 

Priima ligonius sekančiomis 
valandomis-

Nuo 1—b po pietų;
Nuo 7—8 vakare..

S7W JOS CAMPAU AVĖ, 
DETROIT, MICH.

-

j1 ■ i lašai-i—

■'■H!)“'"

70 DAINŲ!
Chorų ir jų vadovų žinia 

Atspausdinta 70 cho raliu da 
nų vienoje knygoje. Diduma t 
dainų maišytų chorų balsam.- 
dalis jų vyrų arba ir motei 
kvartetai ir dalis duettų, kuri 
tinka geriausiai vaikų choram

Knygos kaina 1 d. 5Oc.
Atyda! Kas iros iš karto 2 

knygų, gaus už 25 dol.
Siųsk pinigus ir rašyk:

M. PETRAUSKAS 
769Brosdway. SaBnutoa,Mai

4-2—
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Skaityk šia naujienų. 
Ji daug laimės neša — 
Dėl Jūsų sveikatos 
Salutaras ligas peša.

KĄ-TIK PAGERINTAS-SUSTI
PRINTAS IR PRAPLATINTAS SA
VO BUDAIS DELEI DAUGELIO 
ĮVAIRIU LIGŲ IŠĖJO SALUTA- 
RAS BITTERIS IŠ MUSU CHE
MIŠKOS LABORATORIJOS. KURIE 
džiaugėsi salutaro bjtte- 
KIO GERUMU. DABAR GALĖS PA
SIGERĖTI, NES YRA DAUG GE
RIAU FATVARKYTAS ATATIN
KAMOMS LIGOMS.

Taipgi ėsame pasirengę išpildyt 
-visus norus bei užsakymus j trumpą 
laiką.

Reikalaukite aptiekose, o jeigu ne
gausite, tai neimkite kitokio, bet rei
kalaukite tiesiog iš musų.

Iš BOSTONO I LIETUVĄ 
per Liverpoolj

Ant naujų, didelių, patogių, greitų, 
aliejum deginamų laivų:

ANDANIA (naujas) Gruodžio 9. 
Sausio 11 ir Vasario 10

AUSONIA (naujas)... Sausio 27
TAIPGI Iš NEW YORKO

Personaliai vedama ekskursija i 
LIETUVĄ ir kitas Baltijos valsty
bes, kas UTARNINKAS, ant vieno 
iš trijų didžiausių jūrių milžinų, su 
nersčdimu tiesiai nuo laivo ant laivo 
Sourhamptone
MAURETAN1A AfJUITANIA 

BERENGARIA
Pasiekiant LIETUVĄ į 9 dienas.
Delei informacijų kreipkitės prie 

artimiausių agentų arba prie
THE CUNARD STEAM SHIP 

COMPANY LIMITED
126 Statė stM Boston, Mass.

liavarlė pašoko nuo stalo ir 
pradėjo iš džiaugsmo strak
sėti ant vienos kojos.

”Sacre pimento F’ sušuko 
jo daktaras. ”Gulk atgal, 
nes pusė tavo smegenų liko 

j dar ant stalo!”
”Man jų nebereikia; aš 

jau generolas!” atsakė su
žeistas, -

Parodė kaip.
>ivis Vėpla vaikščiojo 

■forto parapetą tai i vie- 
i tai i kitą pusę, kaip apa- 

ėjo keliu pažįstamas 
Iraugas.

T’Ei, ko tu tenai vaikščio- 
čŠji?” — paklausė pastara-

r’šiandien apvažiuoja i 
nftišų fortą generolas”, — 
ateakė Vėpla, — ”ir kaip tik 
jįj prisiartins prie vartų, jo 

{sveikinimui musų tvirto- 
armotos iššaus zalpą. 

igi aš esu čia pastatytas 
, kad duočiau bateri- 

ženklą, kada reikia

- — — -..f .. - .

Pasisavino karvės galvą.
Naujokų eilė stovėjo aty- 

džiai krutinės išvertę, o ka
pitonas ėjo juos peržiūrėda
mas. Ties vienu naujoku jis 
sustojo.

”0 kas čia?” paklausė jis, 
rodydamas pirštu į dideli 
medali, kuris kabojo ant 
naujoko krutinės.

”Tai yra medalis, kuri 
musų karvė laimėjo galvijų 
parodoj pereitą rudeni,” iš
didžiai paaiškino naujokas.

Sarmata parodyt.
Kunigas. — Klausyk, mo

teriške, parodyk kelią.
Davatka. — Negaliu, ku

nigėli I Sarmata...
Kunigas. — Na. kas čia do 

sarmata?
Davatka.

apie stacijas ėjau, tai mano 
keliai brudni...

vienas iš tų, kurie mano, 
jog teisinga yra mokėti mo
teriai 19.00 j sąvaitę, tai 
taipgi tiki, jog atimi iš jos 
netik tas valandas, už ku
rias jai moki, bet ir atimi 
jos sveikatą, ir smagumą,! 
jos linksmumą, mokslą iri 
aprūpinimus dėl senatvės 
arija ligas. Tas viskas nuo ■ 
jos atimta, nes $9.00 ant są-! 
vaibėš progų prie to visko* 
jai neduoda. Taipgi atimi- 
nuo apielinkės sveiką, links-j 

Į mą. interesingą pilietę ir jos, 
vietoj palieki moterį, kuri 
neturės nei laiko nei ener-. 
gijos prisidėti prie gyveni-- 
mo pagerinimo.

Darbdavis, kuris nemoka, 
savo darbininkams tinkamą! 
algą pragyvenimui, nuo jų i 
atima gyvenimo pasilinks-J 
minimus. j

Vyrai neaąjsieina su to-: 
kiomis mažomis algomis, ■ 
kiek daugelis moterų uždir-j 
ba. Nepaisant kaip mažai i 
jiems mokama, jie po dar-i., 
bo valandų neturi išsiskalbti i ” 
ią išsiprosyti drapanas, ne-j 
turi pagaminti sau, o kar
tais ir visai šeimynai valgį. 
Bet daugelis moterų tą turi/ 
padaryti.

Daugelis mano, jog mote- Į 
ris-dirba tik todėl, kad už-i 
sidirbus pinigų dėl šilkinių! 
oanČiakų ir t.t. Bet ištyrinė
jimai rodo, jog dirbančios 
moteris netik save, bet ir ki
tus užlaiko. Tūkstančiai 
jaunų moterų po sunkios 
darbo dienos skubinas na
mo gaminti valgius, šiūruo
ti, siūti ir kitokius namų 
darbus dirbti.

Ir nepaisant tų visų išlai-^ 
du moterims dar nepasisekė 
išgauti pripažinimo savo 
vertės pramonėse. Jos vis, 
dirba už mažas algas ir be j 
jokios ateities. Todėl svar-’ 
bu paskirti moterų algas ir- 
jas padarvti pastovias.

" F.LJS.

Geras Jhaist&s ir geras priži Orėj imas padarys 
kiekvieną kūdikį sveiku ir tvirtu. Jeigu jūs 
negalite žindyt savo kūdikio, jums pirmutinė 
pagelta turi būti

i ADVOKATAS

B G. McDOWELL į 
VEDA VISOKIAS BYLAS VI- ! 
SliOSE TEISMUOSE. RODĄ i 
DUODA VISIEMS DYKAI, j 

KREIPKITĖS PPATIŠKAI ■ 
ARDA LAIŠKU (-) <

H. G. McDOWELL j
80 WALL ST- Roofc 6f7, j 

NEW YORK. N. Y. i

LINKSMA OJfflU!

NORTH 
GCRMAN 

LUOTO*
Dubeltavais Sriubiniai* 

Laivais j

LIETUVĄ
NEW~ YORK-BREMEN

Laivai išpMukia kas antra 
Sėredą. Paikiai įtaisyta 
Trečia Klės*. Puikus užda
ryti kambariai <fcl 2, 4 rr 
6 ypatų.

CHAS. KAUFMAN
192 ftaahington SU, 

Boston, Mass.

4LINIJA

iš

v

Moterą

yra
Jeigu

— Kad vakar

1

j Greitas pasažierinis kelias nuo 
{ NEW YORKO IKI LIEPOJ AUS 
į per Gothenburgų, Švediją. Pasažieriai 

•Į

Musų laivai turi geriausias pa
togumas trečios kiesos pasažie- 
riaras.

Užsisakant vietų kreipkitės prie 
vietos agentų arba pas

HALLAND AMERICA LINE 
89 Statė SU.

yra mirtinu priešu pleiskanų. Tik kelis 
kartus panaudojus jas iš galvos visiška: 
pranyks pleištu>uos. Palaikymui sveikos 

galvos odos ir gražiu žvilgančiu plauku, naudokit ltttjfas.
Kaina 65 centai aptiekose, arba už 75 centus prisiunėiame 

tiesiai iš laliaratėrijos.
F. AD. IMCHTER & CO.

104-114 So. 4«1 St.

‘iskanes nėra ma- 
__ > nešvarios baltos 

pleiskanų lupynos sunaikina gražiausius 
Idekveno plaukas.

kelionėj bus duodamas visiems; 
pasažieriams, o vaikai gaus nuo; 
kapitono Kalėdų dovanas.

Laivas "Lftuania” z į, — 
parankus keliavimui.

& . TO3.50

m#

I LIETUVĄ
NEW YORKO IKI LIEPOJAUS
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”O kaipgi tu tą ženklą pa- 
jsi?” teiravosi kareivio 
rugas.
Ogi šitaip,” tarė karei

vis, greitai numaudamas 
sau kepurę.

Bbbum! — užgriovė forto 
baterijos. Kareivis nusigan
dę^ apalpo, o generolas va- 
Zll lamas galvojo: 

velniui jie tenai 
do?”

*S;
-K

Mauša Kugelman. generolą 
generolas, generalini sakant

Mauša Kugelman labai 
mėgo kugeli. Bet karės me
tu jam prisiėjo eiti kariu- 
menėn, kur kugelio niekas 
negauna. Taigi vieną šabo 

:tį jis išspruko iš kazar-

tięgius ant kugelio. Bet su-

”Ko- 
šau-

nak
min ir nuėjo pas savo tau- _ __ 2 1___ T)-l. _
f1#0, jis visas sudraskytas 
ir. sudaužytas. '

^’Kas tau atsitiko?” klau
sią jo korporalas.

^Nieko”, sako Mauša. ”Aš 
tik* susirėmė šutam sargas.”

$O kaip tas atsitiko?”
”Niu, aš eina po šabas in 

kazarmes, o jis šoikia: 
’Hftlt, kas eina?’ Aš jam sa
kė; ’Mr. Pershing, generolų 
generolas!’ Ui, kaip jis man 
duos su tam kulbe j žandas, 
kaip durs man in šonkaules, 
tai aš mislina, kad man bus 
jatl po viskam.” ♦

"^Tai kodėl tu nepasakei
* a- teisybės?” klausia 

»ralas.
Ui, kaip aš gale sakyt 
teisybe? Jeigu jis taip 

larė su generolų genero- 
tai vargšą žydelę jis 

ų visai užmušęs!...”

Šiandien girdime labai 
dau^ kalbų apie algas, ir 
daugelis atsiranda tokių, 
kurie skaito save sprendė
jais ir taria, ar algos turi 
būti sumažintos ar ne. Bet 
geriausias dalykas butų žiū
rėt". tiesiog i algų klausimą 
ir nusistatyti savo nuomo
nę apie jį. Moterų Biuras 
prie Suv. Valstijų Darbo 
Departamento jau per ke
turis metus tėmyja moterų 
algų padėti. Bet algų klau
simą yra sunku, išrišti, nes 
nėra informacijų nuo abie
jų pusių. Labai lengva yra 
padaryti įtekmę ant ”vi- 
suomenės” ir todėl tas, ku
ris garsiausia rėkia, jog al
gos per augštos, yra tas, 
kurio balsas toliausia girdi- , 
mas. Bet kuomet darbinin
kų bei darbininkių algos 
permažos, niekas jų nusi
skundimų negirdi ir jie ne
gali pertikrinti "visuome
nę”.

Suv. Valstijų Darbo De
partamento Moterų Biuras 
yra valdiškas biuras, kuris 
stengiasi prižiūrėti moterų 
gerovę. Tai yra bešališkas 
-istvrinėtojas pramoniškų 
aplinkybių, kurios liečia mo- , 
te ris-, ir bando sužinoti da
lykus iš abiejų pusių.

Moterų biuras rimtai ir j 
bešališkai ištyrė, jogei Ame
rikoj yra papratimas mote
rims mokėti mažas algas.

Kalbant apie mažas algas 
privalome omenyje turėti, 
kiek tas ir tas uždirba ir 
kirk už tą uždarbį gali vis
ko nusipirkti. Jeigu mote
ris vienoje dirbtuvėje uždir
ba 16 arba 17 dolerių, ir

KALĖDINIS išplaukimas I
LffiTUVĄ.

Specialė Kalėdinė Ekskursija 
yra surengta Baltijos-Amerikos’ 
Linijos ant laivo ”Lituania”,! 
Gruodžio 6 dieną.

Laivas "Lituania” plauks tie
siog į Hamburgą ir Liepoją, taip 
kad pasažieriai suspės švęsti 
Kalėdas su savo namiškiais.

Specialia Kalėdinis valgis šioj I
• •• __ a_ a______ ________ ______ •___________  į

I

I
tI I 

yra labai
%

Atsargus pacijentas.
’as dentistą atėjo žmo- ______ ____

dantį ištraukt. Dakta-skersai kelia kita uždirba 10
■V* 5 • ♦ _ Z _____ e

> jog 
'ta, kuri uždirba 16 arba 17 

bet do’erių yra permokėta. Ne- ’_____ T _______ __ '1_

apžiurėjo jo žandą ir sa-( dolerių, tas nereiškia, 

•Dantį ištrauksiu, T
k4| neskaudėtų, turiu tams- spręsk apie algas, sulygin- 

žmarinti. . damas jas su kitų žmonių
’acijentas tu o jaus- išsi- algoms arba su praeitų die- 

pinigus ir skaito. j nų algoms, šiandien randa- 
~ ne, ne, — sako dakta- mc. naujas gyvenimo taisy- 
pinigų iškalno nereikia. - ~ ~ .
Aš ir nemoku iškalno— 
,kė ligonis. — Aš noriu 
?t|k suskaityt pirm už- 

inimo.

smegenįs nereikalingos 
Napoleono karininkas 
L Žaliavarlė buvo sykį 

Ikia'i sužeistas į galvą, 
tuojaus buvo nuvežta* 

jbutįn ir tenai paguldy- 
ant operacijos stalo, 

atėjo nuo 
žinia, kad sužeis

damas jas su kitų žmonių 

inų algoms, šiandien randa- 

kk? ir naujas kainas; šian
dien yra tokios kainos, ko
kiu praeityje nebuvo.

Kuomet krautuvė turi 
jie) daug kokių tavorų, tuoj 
joj? būna ”bargains” arba 
”pigus pardavimas”. Tas 
pats ir su darbu.

Pirklystos numenkėjimo 
laikai yra ”pigių darbo par
davimų” laikai.

/tigos reiškia daugiau ne
gu užmokestis už kiek dar
bo valandų. Reiškia gyvastį 
ir progą pagerinti šių dienų 
civilizaciją.

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL 
CO„ DEPT. 18,

1707 So. Hahted sU Chicaao. III.

Geriausias ir tiesiausias susinėsi
mas per vandeni su LIETUVA, 

laivai iš Rotterdamo nuveža pa- 
sažierius tiesiai j PiLIAVĄ.

l-aivai išplauks iš New Yorko

AMERICA LINE

D0ITBUMMK Cr«dw »rl
Kalėdinis išplaukimas

ŠVEDUOS 
AMERIKOS

bus transferuoti ant jvrhj tiesiai j 
LIEPOJ Ų

S. S. DROTTNINGHOLM
Gruodžio 9, Sansėo 13, Vasario 10.

S. S. STOCKHOLM
Kovo 31, Gegužės ■>. 

Trečios kiesos kainos:
HAMBURGĄ---------------- $10X50;
DANZIGĄ ir PILIAVĄ $106.5® 
L1EPOJU ir KLAIPĖDĄ — $107

Sa damokejimu $5.00 taksų.
Trečios kiesos pasažieriai turi ka

binus tiktai su 2—4 lovukėm.
Nereikia Švedijos pasporto vizos. 
Kreipkitės prie Vietinių Agentų ar
SIVEDISH AMERICAN LINE. 

| * 21-24 Statė StreeL New York City.

HAMBURG-AME1HUAN LINI
JA STATO NAUJAS LAIVUS.

Pranešama iš Vokietijos, jo
gei ten skubinama budavoti 
nauji palociniai laivai Hamburg- 
American‘Linijai.

Nauji pasažieriniai laivai pa- 
budavoti Ramborg-American i 
Linijai Ims netik gražiausi, bet 
ir parankiausi visiems pasažie
riams. Ypatingai bus atkreipta 
atyda į pagerinimą trečios kie
sos. Taigi netrukus trečios kie
sos pasažieriai turės geriausią 
kelionę per Hamburg-American 
ir United American Lines.

LAIVAKOftT
I LIETUVĄ PARDUODAM 
VISOM LINIJOMIS,, VISKĄ 
APRUPINAM PRADEDANT 
IŠGAVIMU PASPORTO IKI 
PASODINIMO ANT LAIVO. ____
JEI NORI TURĖT PUIKŲ PATARNAVIMĄ KREIPKITĖS I 

ununiM ima idioui . TC^ELABU^EAU
136 East 42hd St,

PINIGUS 
SIUNČIAM LIETUVON GVA- 
RANTUODAMI. PARTR AU
RIAM GIMINES Iš LIETU
VOS. NOTARIALTšKA. KAN
CELIARIJA.

FAKMmtNTHI 
W8»IWMBS.

185 akrai žemės, 85 akrai dirba- 
•ries ir. lygios- žemės. Didelis ežeras, 
valtelės, maudynės, daugybė vaisinių 
medžri, didele puiki stata, telefonas, 
majKiy ngs it ytv ’" - * 
i^rnkla: 
r.ioiky kla ir miestas 
kart.-s Įr arkliams, 5 kiloki budin- 
kke vi.-.i ve rante stovyje. _T?’BR; 
kū^ių. 1 bulius, 2 arknai, lūu vistu," 

i i’armos įrankiai ir matėaeriįąs, 
rakandai. Pienas nuperkamus, 

iš namų, už kurį raunama virš $2000* 
į metus. Geras miškas, dalis žemžą 
traliniu išdalint ir parduot ant lotu. 
Kainu už viską 47,800. {nešt $2,800. 
Hašvk tuojaus. ( 48 >

J. KIUMAN
R. F. D, 1, Nuruicb. Conn.

ATSIMINIMAS mylimųjų, kurie pasiliko Tėvynėje, 
neužmirštinas širdyse svetur gimusių Amerikonų. 
jus nutarėt aplankyt savo mylimuosius, jus suteiktuniet 
jiems didžiausi smagumą aplankę juos ant Kalėdų. Beto, 
jus turėtumėt didelį smagumą kelionėje.

daro IX Ekskursija bus vedama ganu žmotno Lietuvio Rvpkevičiaus 
Rjns visus lietuvius palydės iki Kaulio. yP

šis gareus ’aivas plauką. iš New Yerko tiesiai į Bremena, o 
Bremeno gelžkehu tiesiai i Kaun® per Eidkunas.

jmkb i 
Iki BreM 
Iki Kam 
IMVibMą

Francuaų. vizos nereikia.

Erisiųsk kupaną^^ j^^idcijų apie k«bonę.
REIKALAUK KNYGOS. - 

Rašyk šiandien dėl pilnų in- 
formacijų. Dasižinokite apie 
gražius Suv. Valst. laivus,'. - 
plaukiančius,jiEuropų. .Jbkių- 
už tai pareigų neturėsi. Pa
siųsk blankų šiandien.

Informacijų apie lai*® iš
plaukimų ir laivakortes rei
kalaukite adnauedukti 
UNITED STATYK LINKS 
Moore and McCormack, loe, 
Roosevelt Sleamshi® C<, Ine. 
45 Broadvvay, New York City

110 So. Dearbom Street, 
Chicago, UI- 

92 Statė SU, Boston, Mass.
Managing Operatore for

tNFOBMACUŲ SLANKA 
įr.S. Shipping Board 

Ptottuffer Depu 824 L 7
45THraadway, York City

..... Valstija.
V------------

UNITED STATĖS SffiPPING tiOARD

Tarp Mew Yorko Ir Hamburgo
Trumpas susisiekimas so visais portais Gentralinės 

Europos.
l.uvai išplaukia kas ketvebgas

nuo Piero 86, North River, pėda nuo 46 sU. laike pietų. 
Kambariai su 2, 4 ir 6 lovom ant visų laivų. Dideli 

valgymui kambariai, salionai ir puikus dėkai 3-čios 
klotos pasažieriams.

Laivai ”Hansa”. ”Bayera”, ’'Wuerttembcr^” ir "Mcvnt 
Clay” turi kelis specialius kambarius.

Pradedant «u kovo mėnesiu, 1923 metų, du trijų šriubi 
laivai, Rksohite ir Reliauce, kurie veža pirmos, antros- 

ir trečios klešų pasažioriua, išplauks kas antras 
Utarninkaa.

Bostono j JNew Yorbą per F*U River Line

VAtlUOKIT PARANKIU KBUU 
Lietuviai vaMuojanti i Piliavą 
aplenkia Lenkų kariaorį. 

't KLE8A PADALINTA I KAMBARIUS 
Sa 2, 4,6. k 8 lovoms. Laivai iiąlsaks

1S NBW YORKO AR BOSTONO:

autorizuotą agentą.
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Iš angliakasių kovos lauko.
STREIKUOJANTIEJI AN
GLIAKASIAI ŠAUKIASI 

PAGELBOS.
Thomas, W. Va. Mes ma

nome, jogei visiems skaitan
tiems laikraščius darbinin- 
kams^yra žinoma, kad ne vi
si angliakasiai gali džiaug
tis streiko užbaigimu ir jo 
laimėjimu, štai liktas Dis- 
triktas U.M.W. of A. (dalis 
Maryland ir West Virgini
jos valstijų) dar tebestovi 
kovos lauke. Dar dviem mė
nesiais prieš 1 d. balandžio 
D.C.C. Co. apskelbė savo 
darbininkams lokautą, tai 
yra, dar kontraktui nepasi
baigus pasikėsino savo ver
gams apkramtyti algas. Bet 
angliakasiai tam pasiprieši
no ir kovojo iki 1 d. balan
džio. 0 atėjus 1-mai balan
džio irgi nėjo darban, bet 
stojo abelnon kovon su vi
sais organizuotais Ameri
kos angliakasiais, nes tikė
josi, kad bus generalis strei
kas. Mat taip buvo nutarta 
naeionaiėj angliakasių kon
vencijoj, kad kovoti už na- 
cionalį kontraktą.

Vienok visai kitaip išėjo. 
Cleveland, Ohio keturių 
valstijų konferencijoj tapo 
padaryta atskira sutartis, o 
silpniau organizuotus uni
jos distriktus paliko kovo3 
lauke.

Kaip tik atskira, sutartis 
likosi padaryta, šios apylin
kės anglies baronai tuojaus 
puolėsi savo vergus iš kom
panijų stubu blaškyti. O ka- 
dangi D.C.C. Co. čia turi ap
žiojus daugybę kasyklų ir 
jos nuosavybėj yra gyvena
mosios angliakasių stubos, 
tai galit jsivaizdinti, kokis 
likimas patiko streikuojsm- 
čius darbininkus. 16-tas Dis- 
triktas buvo priverstas nuo-
muoti garadžius ir šteibe* 
helius, kad davus vietą su
dėti išmestų darbininkų ra
kandams. Tie, kurie turėjo 
dar kelis centus, išvažiavo 
kitur darbo jieškoti, o kurie 
pinigų neturi, tie ____________ -
yra čionai skursti po 2 ir3 kafejdaugiau sušHpią, negu

ir užadresuokite P. Paliliu- 
nas, P. O. Box 58, Thomas, 
W. Va. •

Streikuojančių mainerių 
gelbėjimo komitetas:

A. Dapkus, pirm., 
P. Paliliunas, sekr., 
M. L. Balchunas, 

kon. kom.
Joseph Zabukonec »»
Wm. Scett * 

Antspaudą, per A. D. 
PROTESTO REZOLIUCI
JA PRIEŠ U.M.W. OF A.

CENTRO PILDOMĄJĮ 
KOMITETĄ.

Minersville. Pa. — Suvie
nytų Angliakasių Ameriko
je Skyrius 1954, laikytam 
susirinkime 8 d. lapkričio. 
1922 m., i 
zoliuciją:

Kadangi U.M.W. of A. 
Centro Pildomasis Komite
tas uždeda ant mus eilinių 
narių prievartos exstra mo
kesčius, tiy. asesmentus po 
§2.00 už lapkritį ir gruodį, 
siu metų:

Kadangi mes, makleriai, 
po 5 ir % mėnesių streiko 
(arba taip vadinamo ”su- 
spention”) finansiniai labai 
suvargom: didelė didžiuma 
iš mus į skolas įėjom, o ga
vom vos pora mokesčių, kas 
reiškia, kad mes dar neturi
me progos reikalingiausių 
reikmenų įsigyti, kaip an
tai: žieminių drabužių, apa- 
vaJų, randų užmokėti, ir 
daugelį kitų dalykų aprū
pinti, be kurių negalima -gy- 
veftti,—

Todėl mes protestuojame 
prieš asesmentų uždėjimą, 
ir reikalaujam tuos ases-

t

>>

p*

Daugiausia teko išgirsti 
nuo jo pamokslų, kurie pa
darė keistą įspūdį. Sakė iš 
sakyklos bažnyčioje, bet ne- Gerb. „Keleivio” Redakcija! 
iškentė nepalietęs ir svie- > 
tiškų reikalų, būtent politi- po , 
kos. ”Pasimelskime„, sakė jy., _______ ________
jis, „kad Dievas leistų trįs rezoliucijos komisijos 
mums išrinkti į Seimą ^e- • •
rus Katalikus”, 
krikščionis..demototĮB.o^gf^I 
(Daugelis klausytoju nusf- skamar.Ua>,
-TO0’- to dar.JST;.o '«* •><*< «■>«“ Sk«"»-
Neklausykite visokių I- p c

žmogžudžių cicilikų, bet • •' <,
melskitės už juos, kad Die- __ .. „TZ T . .vas sugrąžintų juos į tiesos*^ 
........... Už nati me dimasi “J&ętavio” numery u z paų_ inetuunąsi „ ”a;=_

Khidi ititaiiyHM.
„keleivio” 46 numery til- 
rezoliucija iš Collinsvilk, 

, po kuria pasirašę yra

-

melskitės už juos, kad Die- „ re-

I

kelią”.
galima padėkoti, kad už 
mus taip J’storojas”. Bet 
kištis vienuoliui į šios aša
rų pakalnės dalykus ir bur
noti ant politinių krikščio
nių demokratų priešininkų, 
juk tai ne bažnyčios reika-

47 mano paaiškinime „Aiš
kumo dėlei” įvyko stambi 
klaida. Kur pasakyta su
gražinti žmonėms pinigus 
(apie $80.00), turėjo būti 
pasakyta: ir sugražinti man 
pinigus. 51. K. B.

IliV O U. - v

išnešė sekančia re- įas- Nors tiesa, dabar kata
likų bažnyčia ir krikščioniu

_________ 1_______ __________________ J _• 1demokratų partija, tai tas 
pats dalykas.

. Iš valsčiaus darbų. 
Gruzdžiai, Gruzdžių vals.

— Pas mus gyvenama to
kiose nepaprastose apysto- 
vose, kad neiškenčiu kitiems 
nenupasakojęs. Pas mus 7 
mokyklos jau pusantro mė
nesio nedirba neturėdamos 
kuro; mat esą toks išroka- 
vimas: viršaitis numatęs, 
kad mokytojams vasarosi) 
atostogos buvusios per-1, 
trumpos, todėl, jo nuomo
ne, be Kalėdų nesą reikalo , 
pradėti mokyklose darbas, i 
Keliai Jas mus taisomi sa- j 
votiškai: kelio vidurys ne- ; 
daug, gal tik per pusę me- m 
tro, tebus žemesnis (ne ~ 
aukštesnis) už pakraščius. 4 
O tiltų ant kelių ir visai ne- 

„_______ w__  __T_ ... betaisoma. Vien Gruzdžių,
mentus netik ant toliaus ati- miestely yra du tiltai, per ; 
dėti, bet ir jų būtina reika- kuriuos važiuojant dievo- ; 
tingumą pakisti ant refe- baimingesnės moterėlės , 
“—žegnojasi, kad Dievas sveį- H __ 

kas išneštų. O jau miesteliu 2 -^aeipetee 
gatvės — baisu: purvų ligi ; S&ž

į

i moterėlės
žegnojasi, kad Dievas svei-

BULGĄRIŠKO KRAUJO 
ARBATA.

Miliomn žmonių vartoja šią arba
tą, kad prašalint šaltį. Jie ima ją 
prieš. gulsiant. Ji prašalina nevirškini- 
uą, sustiprina pilvą ir inkstus, taipgi 
pataiso kraują. Reikalauk pas savo 
aptiekorių arba mes prisiusime per 
į>aštą, apdraustame pakelyje, vieną 
didelį taksą už S1J5 arba 3 už §3.15 
arba 6 už $5.25. Adresuokit Marvel 
Products Compahy, 491 Marvel 
Ruilding, Pittsburgh, Pa.

Tel.: Richmond 1410

į Rusiškai.
GYBO CHRONIŠKAS fll

SLAPTAS LIGAS. 
VALaNDOo.

Nuo 8 iki 10 ryto. 
Nuo 2 Ai 3 (taną.
Nuo7 iki 8 vakaro. 
•21 MANOVKR ST, 

EOSTON. MASS.

TtL Be. Booton W0-W
DAKTARAS

A. L KAPOČIUS
LlETUVYS DENTISTAB. 

VALANDOS Nu t« ii d

Ną»2tai» 
NEDALIOMIS: 
•t i v. *• «•*«■

Seredčmū iki l2 dieną.
Orini "Keleivio* name

Telefonas 6112-W. i!
Br. LtaMU-tonustas; > 

LIETUVIS DENTTSTAS ! 
Valkndoa: nuo 10—12 dieną; 1 !

. nuo 2—5 po pietų; , j 
nuo 6—8 vakare; t

Nedėlfoeiie nuo 10—12 dieną.
785 N. Mota at kaaip. Broad et ; i

MUNTELLP. MASS.

visokių Usnį, kaip tai: nuo galvos skaudėjime, nuo užsissne^jrio 
'raOnatiaaao, - nuo nusilpnėjimo strienu, kraujo valiniui, nuo uždefimo 
plaačią, nuo kosulio ir kitų Hgų. Taipgi turime nuo visokių elap> 

ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo 
M vyrą ir motėm). Sielių ii Lietuvos ir įva-dų šauną ir zonų. 
Mes jums patarnausime kooReriausiai. pasaukiame geriausius 
daktaros per telefoną uždyką. Todėl jeigu norite gint geras 
Vaistus ir sučėdyt pinigus, tad ateikite j APT1EKĄ pu numenu

100 SALĖM STREET, BOSTON, MASS.

* ' .1 • *.

DR. I. H FMEMUI
SPECIALISTAS VIMMMtę 

LIGŲ.
VTBV IB MOTEBV.
Talpai kraujo te

KeamatiisM.
Valandos: Nuo. # ryto iki

9 vakare.
n» WASHINGTON ST 

BOSTON. MASS.

; Tel. No. 550
LIETUVIS GYDYTOJAS

Dr. Francis L IteysaHs
(RfNGAiLA)

Ofiso valandos:
Rytais iki 9 vai. Po pietų šuo 

2 iki 4.' Vakarais nuo 5 iki J. 
Nedaliomis nuo 1 iki 1
419 MAIN ST, ATHOL, MASS.

NAUJ A KALMESPEtATHI
VADOVĖLIS ESPERANTO KALBOS.

Šita knyga nauja ir dar lietuviams mažai yra žinoma, o pa
sauly je jau plačiai vartojama kalbą ESPERANTO.

Esperanto kalbos gramatika yra neišpasakytai lengva; viduti- - 
niškai prasilavinęs žmogus ją gali išmokti į vieną dieną laiko. 
Knyga susideda iš 170 puslapių, miera 5x7 ir pusė eoną. Kaina su 
prisiuntimu tiktai $l.“0. Kas pirks šią knygą, tam priedų dykai 
duosiu paaiškinimą, kaip galima į trumpą laiką išmokti Esperan
to kalbą. Užsakymus ir pinigus siųskite šiuomi adresu: (521

A. S. TREČIOKAS
195 ADAMS SiREKT, NKU ARK, N. J.

■e-

Lietuviškai -Lenkiška Aptieks .
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite

•
Jeigu norite teisingų vaistų žemoms kainoms, tai visada ateikite

ant 190 Salėm sU kur rasite visokių naminių vaistų, šaknų ^nuo J L

■r‘-

r-

f
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džiaugiasi, kad nors skiepe 
kur gauna gyventi.

Nepaisant tų sunkių ap
linkybių ir vargų darbinin
kai 'vra pasiryžę kovą ku
rnėti, kad ir pusbadžiai ir 
pusnuogiai gyverklami. .

Broliai ir sesers darbinin
kai! Musų laimėjimas yra 
jūsų laimėjimu, o mužų pra-' mug . g^mą ūkininkas Nor- 
laimėjimas yra ir jūsų jš Pamituvių kaimo agi-
laimėjmiu. Jeigu anglies ba- Uvo už krikščionis demo- 
ronams pavyktų si streiką1 ....
sulaužyti ir mumis pavergti, 
tai tas skaudžiai atsilieptų 
ir ant kitų industrijų darbi
ninkų, nes kapitalistai turi 
vienodus apetitus ir jie vi
sur pradėtų labiau enęti 
darbininkus. Todėl, broliai 
ir sesers, padėkite mums šią 
kovą laimėti. Daugiau kaip 
per devynis mėnesįus^ suų- 

i kios kovos mes ištustinom
i savo iždą ir kišenius ir no

rint kovą tęsti toliau, mums 
neatbūtinai reikalinga ma
teriale parama. Tiesa, iš 
Distrikto mes dar gauname 
po maišiuką miltų ir po po
rą svarų lašinių, bet ar žmo
gus su mažais kūdikiais il
gai gali taip gyventi ir kovą 
laimėti?

Taigi, broliai darbininkai, 

apielinkės lokalų, širdingai

K. Arminas, 
Mathias Zoba, 
A. Herbert

^2.
*

čionai per rinki-

laimėjimas yra ir jūsų įš Pamituvių kaimo agi-
Tolnn, ano-hpi? ha-l » , -r.T. •_ J__°

kratus ir ūkininkų sąjungą. 
Minia žmonių agitatorium 
pasipiktino. Vienas iš ini-
nfos fnandagiai paprašė,kad 
jis daugiau savo liežuvio 
nedildintų, nes jau žinoma 
kas per vieni krikščioniški 
krankliai. Betgi krikščio
niškasis agitatorius neklau
sė minios balso. Mat, „jėga- 
mastėlis” iš klebonijos jam 
prisakė kovoti su tais „ne
nuoramom” cicftikMs. ^fet 
Norkaus nelaimei, besoki- 
nėjant po bačkos virsų_ pa
sijuto nuverstu nuo bačkos. 
Nabagas išsitraukė brau
ningą ir manė minią pri
versti ginkluota jėga^klau- 

iš 
ayinyčios. 

tSavo 
be-

syti, ką jis pasakoja 
krikščioniškos 
Nespėjo pasiroi 
narsumu, kaip

mes autorizuoti 7-nių šios spranduojamas 
apielinkės lokalų, širdingai

■ meHi«» p*a ju®w 
ginęs paramos, nes šaltis ir* 
badas žiuri musų šeimy
noms į akis. Draugijų, kuo
pų ar šiaip organizacijų su
sirinkimuose bei pnvatiš- 
kuose susiėjimuose parinki
te po keletą centų suselpi- 
mui streikuojančių anglia
kasių šeimynų. Money orde
rius ar čeidus išrašykite ant 
vardo Lecol Unitu 4112, U. 
M.W. of A, Thomas, W. Va.

butų pas 
ssna ne lai- 

>ko nuvait, jeign nebūtų 
spšjęs į valsčių pabėgti ir 
a rinkimo komisijos

voti, gavo tik išlieti 
ž narsumą.

Nosknanstosis.

Jro nuvarę,

Ukmergė. — šis miestelis 
turėjo garbės susilaukti mi
sijos, vienuolio kapucino, 
kuria atvykęs rugpiučio 27 
d. pasiliko kelioms dienoms.

■t. C- • ■

juosmens. Bet sako atSira-F 
dę ilgų guminių batų, taip’ 
pat ligi juosmens, kuriuos 
visi miestelėnai rudeniui 
galį įsitaisyti, tuomet nebus 
baisus Gruzdžių purvynai 
Todėl nematoma reikalo 
Gruzdžių gatves sausinti.

Valsčiaus raštinėj irgi 
rinktiniai darbininkai sėdi: 
gavęs iš valdybos kokį raš
tą turi kviestis nemažiau^ 
dviejų žinovų: vieną — kad 
išaiškintų ięroglifus, ku
riais raštas rašytas, antrą 
— kad padėtų suprasti raš
to turinį. Valsčiaus vąld. 
kasoj sako esą 000 auks. ir 
tiek pat litų! Tarnautojai 
nežino iš kur mėnesiui pasi
baigus gaus algas.

Kįla klausimas: - kodėl 
pas mus taip prastai tvar
komasi? Atsakymas: todėl; 
kad musų valsčiaus galva— 
viršaitis labai šiame dalyke 
nusimanąs žmogus: jis ne
daug prakaito išlieja, kol 
parašo savo pavardę! O ko
kia galva — tokia ir tvarka!

.Beržefis.

hrada. te 
•gotalHta.

r pažta ir iž- 
r antai. (?)

ky*nta pFunrar 
p8H*w “ Z" 

•>. VAtetONIS 
SO. BOSTON. MASB. 
**6 eRPA&VAV

, ■.......
Nuvyk skaus

mą Salin!
Baltes p«ty«,me*- 
lungiitkaa tianky. 
*as timskollj, i4- 
narrtns sąnarys— 
visuomet jra dran- 

- gaiš didelio Skaas-!
ae. Tačiau puiry-j 
nūs truputį j

PAIN-EffELLERIu! 
ant skaudamos vietos skausmas bus 
gtaitai pnteiitrtsK. Bą

Žemiau negu fabriko kaina, 6 bar- 
berižki daiktai, kaina $3.95. Tai yra 
labai pigiai, nes ste daiktai mažiausia 
yra verti 89.00. Tik pamisiyk ką gau
ni. Gerą barberišką britvą, Gvaran- 
iuetą barberišką mašinukę. Barbariš
kas žirkliukes. šukas. Gerą diržą ir 
gerą šepetuką. Šie visi daiktai yra 
gero padirbimo ir kiekvienas bus jais 
užganėdintas. Vien barberišką maši
nukė yra verta tiek, kiek mes prašo
me už visus daiktus. Tokia žema kai
na mes parduosime šiuos daiktus tik 
per trumpą laiką, ir jeigu jus norite 
pasinaudoti šiuo pasiuiymu, tai pri- 
siųskite 20c. dėl persiuntimo ir $3.95 
užmokėsite, kai daiktus aplankysite. 
Gvarantuojame užsiganėdinimą arta 
grąžiname pinigus. Rašykit tuojaus, 
nelaukit nei valandos. (49)

PRACT1CAL SALES COMPANY' 
1219 Nnrtli Jritjag Are., Dept. 402,

CIHCAGO, 1LL.
.. .. ■ >■ ■!>-. taAę

KMMeSPtiHKSMę i«WS
Prirengk jas dabar šaltam 
orui. Rašyk dabar reikalau
damas Dykai DMkids Ntapi- 
ginimą Knygos ant naują 
sanitarių, Plunksnų Lovų, 
Padurkų ir Plunksnų. Musų 
dirbtuvės kainos yra tatai 
žemos. Dešimts dienų iš

bandymui ir mes užmokam už eiąjre- 
są. Kostumeriai užganėdinami visur. 
Pasiųsk atvirutę šiandien reikalauda
mas dykai knygos ir sampahj plunksnų 

(53)
American Feather & Pillow Co. 

Desk F 12. Nashvilte. T«m.

KYLA KGYDOMA. 
Staarto Plapao Padočkuitė.

Jus galite mesti šalin visus diržus, 
kadangi Piapao paduškaitė yra vien 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
tylos. Ji yra taip padaryta, kad kartą 
pridėjus nenusenka ir tuo budu ge
resnė negu diržas. Jokių diržų ar 
sprenžinų neturi. Minkšta, lengva ne- 
šiojhnui. Pigi. Jokio nesmagumo dar
be. Gauta aukso medalius. Mes pri- 
siųsipie ką sakome, atsiųsime jums 
išmėginimui visai DYKAI. (?)

PLAPAO LABORATORIGS
W Staart BMg.. SI. Loute. >1

“AUTOMATIŠKAS” REVOLVERIS,
Ar jus turėjot kada 

nors geresnę progą nusi
pirkt tokios aukštos ver
tės brangų revolverį už 
tokią žemą kainą, kaip ši

ŠTAI PUIKI PROGA, 
KURIOS JUS NEPRI- 

.VALOT PRALEIST. Šis 
garsus “Automatiškas” 
Revolveris gvarantuotas. 
Paprasta jo kaina yra 
$17.00, bet kad suteikus 
progą kiekvienam jį įsigyt, mes numušėm jo kainą net iki $5.75. Šis 
sns revolveris yra padarytas iš geriau šio plieno, mėlynas arba nikeliuotas, 
didumo 22, 32 ir 38 kalibro, šauja šešis kartus vienu užtaisymu. Mes pa
tariant jums užsisakyc jį be jokio atidėliojimo. Iškirpk šį aoskeibima 
prisiųsk su 35c. stampomis persiuntimo lėšoms. Taipgi ’nužymėk, kokw* 
kalibro nori. O $5.75 užmokėsi, kuomet ji apiaikysi. RAŠYK DABAR. Vitai- 
orderiai už Suv. Valstijų rubežių turi būt apmokėti iškalno. GT"

WE8TERN ARMS CO. 7
2’36 W. Chicago Ave^ Dept. G. 3, Chicafo, Ilt

i....- nu, ■■
ff.

f9ft

t,

kitę jo bonką šiandien, 
pas savo aptiekorįų— 
kaina tik 95 ir70c. F»rr 
sitikrinkite. kad butu 

Įtars 
pam^tOžioJitnų.

- F. Ck

..I, ‘

• l

P. MIK mCHTBNA CO.
104-1 H >« 4Mk *. ? • B

, kiti vfchtrių^ttirimai nie-
« laimingo^ šąūnypo*. r

BAMBINO
tatetatenkBi M*. S. V. Pat tam 

greitai auteikia pagalbą ir tuojans kūdikį 
ir motiną pralinksmina ir nžgunėdina. 
Bambino galima gauti visoae apfetakoae 
už 35c. arba už 40c. pasiunčiam per 
Pkrcel Pbst tiesiai iš laboratorijos.

' Jie prašo daugiau!

CHIC AGO, ILL.1614 WEST 46-th STREET,

A. Gtetemkio, buvusį “Lietuvos” Knygyną su
' ’ S159.V00

10.000
5.000

Smukles uždaro. j 
Kruonis. — Spalių 6 d. Į 

Kruonio valsčiaus taryba 
visais balsais nutarė užda
ryti Kruonio valsčiaus ribo
se visas girtuoklystės įstai
gas. Tik dar turės sušaukti; 
visuotiną susirinkimą ir at
siklausti žmonių nuomonės.

LIETUVIU PR 
lo Kur-' -
Virži 

Pirm, j
6 VYMi....R . 

Pagelta Antanas
580 So. “— ______

Sekretorius Domininlum VeHčka/*3*'
383 Purk si, Hoiyeke, Masu. 

Kasierius Liudvikas Matulevičius,
54 Adam sL, Hoiyoke, Man. 

Kasos globėjai:
: Aleksandras Sagaila,

588 So. Sununer sL,
. Hoiyoke, Masa.

2 Stasys Pikturna, į
593 Bridge st., Hoiyoke, Masu. 

Maršalka Aleksandras Milkevičius,
357 Park st, Hoiyoke. Mass. i

Susirinkimai aMbma antra aedėl- 
dieni kiekvieno mėneofo, iv. Kazimie
ro draugyotfa kHube, 44 Sargam st, 
H°lyote,MSt.v.a

“ KATALOGAS
Naujas “Aušras” Knygų Katalogas vos tik išėjo iš spaudos 
visiem* kurie* tik pūrikalaus šito Katalogo bus prisiųstas 

' * “Aušros” Knygynas yra vienas iš didžiausių lietuvių
“Aušros” Knygynas yra atsipirkęs seka-knygynų pasauly.

mus Knygynus:

iygyną su verte knygų 
knygyną so verte knygų-----

“Aušros” Knygų Katalogo kreipkitės sekamu antrašu:
AUMOS KNYGYNAS,

II wi PtEZEKTIMS!
Jeigu jus jieškot gerą daiktą Kali-‘ 

dų prezeniams, tai ve fię: (1) RdfcG 
kopf Sistemos Laikrodėlis, sidabrtay, 
tns, nikeliuotas polišis, stiprus plieut-. 
ms judėjimas, rodo laiką teisinfN^’ 
ant 5 metų gvarantuotas. (2) Siu * 
Automatiškas žaidimo pištalietas, 
darytas iš plieno, juodai finišiuc 
drūtai padirbtas. (3) Teleskopas,r6 
sekcijų, atrodo kai tikras, išlaukinė, 
tūba padengta imštsota skūra. ( Bf- 
Kombinuotas žiūronas, padarytas dš 
japoniško metalo. Jis yra labai geras 
ckzaminavimui kvietką ir mikrobai 
irai ima žiūrėt per jį abiem akim arta 
viena. Jis taipgi naudingas dėl medi- 
kališko ekzaminavrmo kaipo laryn* 
goskopas aą stereoskopas. Jo stiklai 
yta spėri skaitymui. Tai yra ne ž*Bt; 
las, bėk.tikras instrumentas. (5) įtari 
vnimi priaipildar.ti fontaninė plunieJ : 
na, gerai padaryta ir laikys ilgai. Staz 
visi daiktai paraduos iki Kalėdų tik. 
už $5.98. Užsakant įdėkit 35c. stanPį- 

. l-oinis persiuntimo lėšoms, o už data.f i 
tas užmokėsit, kai juos apl&ikyta. , 
Rašykit šiandien. (46-48p''

.T*

MAJ1STIC TRADING COMPANY
728 N. Robey sL, Dept. A-290, Chicago, 11L.
— - • ................................................IMI 'Jj---------------—------------ -- ------ --------- --------------- ----------

skamar.Ua
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KELEIVIS

Dideles

ma, kitaip ji ir negali elg-pa keliatą žmonių, 
tis, nes ji yra biznierių Ir' ;-----r.
i__ mnlzviniai

DIDŽIAUSIOS LIETUVIŠKOS

J se- 
taipgi 
parsi-

j c

! lietuvių žada eiti šių. risty- 
’r.ių pasižiūrėti.

Dabar Pradek
PIRKTI

STANDARD ir 
Challenge Pieną 

IR TAUPYK LEIBELIUS KAD 
GAVUS BRANGIŲ DOVANŲ. 
Rašyk bile vienu iš adresų esančių ant 
kitos leibelių pusės dėl paveiksluoto 

dovanų katalogo,
”Apsimoka Taupyti Leibelius”

kapitalistų valdžia, ir visą 
pirma jai rupi biznierių ki- 
senius, o ne žmonių. Jei 
žmonės tokių valdžių išsi
renka, tai jų pačių kaltė.

PLATINKIT “KELEIVĮ”!
DRAUGAI, platinkite "Keleivį” tarpe savo draugu 
kaipo tikrų darbininkų laikraštį. Kaina metams $2.00.

Overkotai $20; Siutai $19; Overkotii 
$25; Siutai $12.95; Overkutai $35; 
Siutai $17.98; Overkotui $40; Siutai 
$19.50. Kiti po $24.50 ir $29.50. Jų 
vertė yra du syk brangesnė.

Kelinės vyrams — vertes $5 už 
$2.39. Kitos po $1.30, $1.98, $2.98, 

_ $3.85, $4^5. Vertė du syk didesnė, 
pirmiau buvo 44.98. Durpiniai drabu
žiai ir čeveryka. $1.98. Reipas 95e. 
Sveteriai t>8e„ $1.98, $3.98. Marški
niai 98c., L nion Siutai 98c., Kailiu 
pamuštos pirštinės vertės $8 už $2.98. 
Tai yra didžiausias nupiginamas, ko
kis tik kaita nors buvo Bostone. Ne
praleisk progos juomi nepasinaudo
jęs. Tėmyk t ardų ir adresa. (48)

UN1TED CLOTHING CO.
103 Washington St. 103

Arti Adams Square, Atdara nuo 8 ry te iki 9 v. Subatonus ik'. 11 va
kare. Pasižiūrėk pirm neguužeisi į musų krautuvę. Neužmiršk 
musų adreso.

George 
lietuvis risti- 

su milžinu 
lenku Stasiak. Apart šių ri- 
is dar viena pora. Daug

i * i

Lietuviai Ridikai 

Juška ir ZHiiskas 
panty h jitpli.

Vietinės Žinios ? _ _ ;
? Pasidarė daug falšyvų 

pinigų.
Bukit atsargus, kad mai

nydami pinigus negautumėt 
fąlšyvos penkinės. Jos yra 
toių®jono galva ir biskute- 
B mažesnės už tikrąsias pen
kines. Jos yra spausdintos 
ant dviejų lapų ir paskui tie 
lapai sulipyti krūvon. 
r Tikrieji Suvienytų Valsti
jų popieriniai pinigai turi 
savo popieroi šilko, kuris iš- 
i»do mėlynų ir raudonų siū
lelių pavidale.

Netikruose piniguose šil
ko nėra, bet tie siūleliai in- 
duoti šviesiai mėlynu ir rau-' 
ponu dažais. Įplėšus pinigą 
tiiojaus galima matyti, kad 
lįe siūleliai nėra Įaustas šil
kas, o tik uždėtas ant popie- 
Tos dažas.
v Slaptosios policijos virši
ninkas sako, kad tie pinigai 
yra daromi ”bootlegerių” ir 
skleidžiami daugiausia atei
vių apgyventuose distrik- 
tųose. x

Bosiuue pasirodė žiema. Į
ŠĮ utarninką Bostone pu

sėtinai prisnigo, oras atšalo 
ir pasidarė tikra žiema. Tuo 
tarpu anglis nesvietiškai 
brangi ir nesimato, kad ji 
atpigtų. Valdžia vis kalba, 
kad ilgai taip nebusią, bet 
visos tos kalbos yra tiktai 
mulkinimas žmonių, žino-

Išplėšė auksinių daiktų 
krautuvę.

Nedėlios naktį ant Wash- 
.ington streeto tapo išplėšta 
Henken Brolių auksinių 
daiktų krautuvė. Tuo pačiu 
laiku buvo išplėštas ir Tos- 
ler Marine Boiier Corpora- 
tion’o ofisas. Per abi vietas 
buvo pavogta daiktais ir pi
nigais $11,000.

Atvažiavo 139 ateiviai.
Pereitą nedėldieni i Bos

toną atėjo iš Liverpoolio lai
vas "Albania”, ant kurio ne
vyko 139 ateiviai, daugiau
sia vengrai ir kitokie pietų 
Europos gyventojai. Apie 
400 ateivių laivas paliko K:h 
nados uoste Halifa.v.

Nutvėrė pačių su kitu vyru. 
Tūlas Hawthorne iš So. 

Lynnfieldo pereitą pėtnyčią 
sugavo hotely savo pačią su 
farmeriu Dearbomu. Mote
ris yra 29 metų amžiaus ir 
labai graži, o farmervs iau! 
ėd metų senis. Vyras paty-l 
ręe, kad jo pati turi su far-l 
merių ”good time”, pašaukė! 
policiją ir Įsilaužė i jų kam
barį. Abudu buvo areštuoti.

1

Motinai bežiūrint sudege 
mergaitė.

Po No. 110 Washington 
st., Lynne, buvo šitoks atsi
tikimas. A. Lundienė išgir
do virtuvėj savo mergaitę 
klykiąnt. Kada ji ibėgo vir
tuvėn, mergaitės drapanos 
buvo visos liepsnose. Motina 
bandė užgesinti ugnį ranko- 
Eir labai jas apdegino, 

kui ji pagriebus nuo že- 
karpetą apsuko mer

gaitę ir ugnį užgesino. Bet 
mergaitė buvo jau labai ap
degus ir tuoj mirė.

I-'*

u

žydas pasipiovė.
j / Roxburyje pereitų nedėl- 
dienj pasipiovė žydas Samu- 
el Zandlowitz, kuris tik 1 
sųvaitės kaip atvažiavo 
Amerikon. Žydas Goldberg 
norėjo nuvežti ji savo auto- 
mobilium ligoninėn, het su
sikūlė su kito žydo automo- 
bilium, sužeidė policinaną ir

Išpėrė mokytojai kailį.
East Bostono pradinėj 

mokykloj mokytoja Dooley 
nubaudė pasileidusį vaiką. 
Tas parėjęs namo pasiskun
dė savo motinai, ir motina 
tuojaus nubėgus mokyklon 
griebė mokytojai už plaukų 
ir taip ją apkūlė, kad moky
toja patraukė vaiko motiną 
teisman. Teismas nuteisė ją 
šešiems mėnesiams kalėji
mo, bet bausmę sulaikė.

šiame ketverge (Thanks- 
giving Day) Grand Opera 
House bus didelės ristynėb. 
Risis pagarsėję^ lietuvis 
drutuolis Kranas Juška su 
italų čampijonu 
Calza ir kitas 
kas Žilinskas

uiucies
R»tyi&! flUB

F. Jdh nū 
m G. Calza

LIETUVIU imu- 
TIULIS F. JUŠ
KA risis tu italų 
čampijonu Calza 
šiame ‘ketverge, 

30 d. lapkričio 
CTbanksgiving 

Day).
Grand Opera 

Kome 
ant . Vąshingtųn 
st. (netoli nuo 
Dover si). Bosto
ne. Pergalėtojas 
Kaus proįis ristis 
su pasaulio čam
pijonu "Strang- 
ler” Lewis. Itali
jos čampijono Čal
mos ligšiol dar nie- 
kas r. e pergalėjo.

g. Net senis Zbyška 
ir tas ant.jo su
klupo. Pamatysime 
ar jis įveiks ir mu
sų drutuol;. Apart 
šių, risis ir ŽI
LINSKAS su len
kų milžinu Sta
siak. Pradžia 8:15 

F. juska • vakare.
galima gaut pas Šidlauskų aptiekoj.

r
putotas až puę

Didelis pasirinkimas drabužių 
niems ir jauniems vyrams, 
skrytulių ir kitokių aprėdaių, 
duoda 50‘l pigiau. Skaitykit:

OVERKOTAI
SIUTAI

Overkotai už $16; Siutai už

/

»

i

APTIEKOSDainininkė P. šarkaitė išva
žiavo Į Californiia.

Pasižymėjusi musų apie- 
linkėj dainininkė P. šarkai
tė pereitam panetlėly išva
žiavo Į Los Angeles, Cal.

Mes linkime jai smagiai 
paviešėti tolimuose vaka
ruose, o potam laimingai su
grįžti atgal prie savo senų
jų draugų ir vėl linksminti 
lietuvių visuomenę savo ža- 

-įvejančiomis mehocujomis. 
.' ---------- i

triukšmą, koks gali būt ^ Efeplindav. gazolino tenka, 
toj na s juos ant viršaus lai-' gatvės, Eve-
ke to "baliaus”. jrette, ekspliodavo sėna ga-

Bet vietoj triukšmo, pas z?-*no tanka, kuri jau ketu- 
Carlstonus buvo nepapra?-jr]* tnetai buvo užkasta že- 
lai tyku, ir kada nueita jųir senai buvo skaitoma 
pažiūrėti, pati Carlstonienė' t-L’tcia- J.an. ^Vvo Pr.ie ^a_ 
buvo jau negyva, o Caristo-’ra?os- Šiomis dienomis^ ga
ras pusiau gyvas. Iš pradžių ■razos savininkas nutarė sa- 
manyta, kad jie užtroško,!'0. garažą padidint ir liepė 
nes per naktį pas juos degė' minėtąją tanką iškasti lau- 
gazinis pečiukas, langai buJ LiUi.Tankoj, matyt, butą da

po 
bu-

Tikėda-
Carlsto-

I

munšaino.
Ant Fourth streeto 

Nr. 276 pas Čarlstonus 
vo rengiamas "balius” 
reitą nedėldieni. 
miesi daug svečių,
nai pridarė munšaino ir jau 
iš vakaro pradėjo ji ragau- 
_i. Išsigėrusi Carlstonienė 
~ubatos vakarą nulipo pas 
•avo kaimynus žemyn ir iš 

kabio prašė jų atleisti už tą

Labai
6-šiu šeimynų, 22 kambariu namas, labai puikioj lietu

vių apgyventoj vietoj So. Bostone, arti prie visko; namas 
yra geram pataisyme, turi improvementus, taipgi piazus. 
Rendos neša suvirs $1000 j metus, kurios nėra keltos per 
tris metus; Idant greit parauoti savininkas numažina pre
kę iki $8000 ir $2000 įnešti.

KITAS BARMENAS 3-jų šeimynų, 15 kambarių namas 
su visais įtaisais (improvementais) šildomi pečiais ir pia- 
zais. geroj vietoj Cambridge’uj, rendos neša $1080 Į me
tus, prekė tik $7200; $2000 įnešti.
išlygos. ,A z LITHUANIAN AGENCY
361 Broadway, ::: So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605 ir 1337.
>8

- - ------- - , . - ,

Apiplėšė ”saheišių armiją”, 
m šio panedėlio vakarą ant 
Ėast Brookline gatvės tapo 
apiplėšti du ”salveišių armi- 
ijos” veikėjai. Jie nešėsi $350 
surinktų aukii ir buvo jau 
visai prie savo durų, kaip 
juos užpuolė banditai. Ne
šęs maišelį su pinigais ”sal- 
Veišis” tik pajuto, kad kaž
kas iš užpakalio traukia iš 
jo maišelį. Jis buvo jau be-J 
Kišas raktą Į savo duris, ir j 
kada atsisuko, pamatė plėši
ką su revolveriu. Užpuoli-! 
kas sykį iššovė, paskui davė 
^salveišiūi” revolveriu per; 
galvą. Tuo tarpu atbėgo da 
vienas banditas ir pripūtė 
”salveišiams” pipirų Į akis. 
Apjakinti ”salveišiai” buvo 
parmušti ant žemės ir api- 
plėšti. Vagįs atėmė iš jų vi-i 
mis pinigus ir susėdę Į auto-' 
mobilių pabėgo.

------------ ! 
< Išvežė 402 kiniečių lavonu. !

ŠĮ panedėlį iš So. Bostono ervillėj buvo atrastas ant 
prieplaukos ant laivo ” E s- gatvės be žado miesto inži- 
ther Dowler” išvesta Į K v- nieriuš Murray. Buvo pa
bus 402 lavonu pasimirusiu rauktas policijos vežimas ir 
čia kiniečiu. Lavonai sudėti nuvežė jį ligonbutm. Beve- 
po 4 į vieną skrvnią. Iš viso žant jis mirė. Ištyrus pasi- 
buvo 100 tokiu skrvniu. Lie-.rodė, kad jo galva iš uzpa- 
kanos dviejų kiniečių, kurie kalio pramušta. Manoma, 

....  ' * kad jis staiga apsirgo ir 
.' griūdamas ant šaligatvio 

' prasimušė galvą.
I • • '

Bomai sumušė ir apiplėšė 
seną žmogų.

Ant kampo H ir Coving- 
ton gatvių keturi jauni ban- 

: ditai, nuo 18 iki 20 metų am- 
žiaus, užpuolė 80 metų am-

buvo Čia valdžios nužudyti 
ęįektros kėdėj už žmogžu- 
Sysįę, taipgi išsiųstos, tik 
JOS buvo sudėtos atskiron 
skryniom Kiniečiai papras
tai nori, kad jų lavonai bu
tų palaidoti savo tėvynėj.

vo uždaryti ii’ kambary’ ga
lėjo būt išdegęs visas oksi- 
genas. Bet vėliaus pasirodė, 
kad jie yra užsinuodiję 
inunšainu. Vyras dar biski 
gyvas buvo nugabentas li
goninėn, bet atsigauti jam 
jau nesą vilties. Moteris gi 
buvo jau atšalus.

Liaukitės gėrę munšainą, 
nes kiekvienam taip gali 
būt. Tūli mano, kad jie ži
no, kaip padaryt ”gerą” 
degtinę. Bet tai yra kvailys
tė. Geros degtinės niekas 
negali padaryT. Tas chemiš
kas procesas, kuris padaro 
alkoholį, tuo pačiu laiku pa
daro dali taip vadinamojo 
medžio alkoholio” ir kito

kių nuodų. Ir todėl taip 
daug žmonių nuo munšaino 

i miršta.

I 
I

•y.

Inžinierius užsimušė.
Pereitą nedėldieni Som-

Nori paliuosuot naujus
namus nuo taksų. ( , __

!; Kad paskatinus statymą žiaus Wagnerį, kuris parda- 
>aujų namų, Dorchesterio vinėjo tenai laikraščius, su- 
gtstovaš Kelley Įnešė mies- mušė ir atėmė $238. Sumuš
to tarybon sumanymą, kad tas senukas dabar miršta li- 
teujai statomi namai Bos- 'gonbuty. Keturi bomai buvo 
tone butų paliuosuoti per 10 areštuoti;

nuo taksų. _ _ katalikai.
; visi jie airiai ir 

katalikai.

apsčiai gazolino ir nežinia 
dėl kokios priežasties jis 
sprogo. Ekspliozija buvo to
kia smarki, kad aplinkui iš- 
birėjo visų langų stiklai ir 
tapo sužeisti tris žmonės. 
Vienam vaikui likos visai 
nutraukta ko i a.

GRAMAFONAI ir REKORDAI
Esame autorizuoti COLUMBIA GBAMA- 

FONV KOMPANIJOS AGENTAI. Parduo
dam visus jų išdirbystės gramafonus ir 
n&ujausius lietuviškus rekordus. Reikalau
kit mašinų ar rekordų katalogo DYKAI. 
Senus gramafonus mainom ant naujų. Su
gadintus pataisom P1GIAL 
PARDUODAM SKRYBĖLES, KEPURES, 

DRAPANAS IR CEVERYKUS.
GEO. MASILIONIS

233 BR0ADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

PARDAVIMAI.
PARSIDUODA DUONOS 

KEPYKLA.
Kas pirks greitai, nupirks pigiai. 

Parsiduoda iš priežasties partnerių 
nesutikimo. Kepykla padėta ant sti- 
oraus biznio pamato. Kreipkitės pas: 

A. I’. BABILIUS
873 Cambridge st_ Camnridge. Mass. 

Tel. University 2100.

PARSIDUODA. Vienuolikos kam
barių namas, 11 B;ii .-t.. So. Bostone: 
kaina $800. Klauskit: (49)

Telephone Doichester 7290 W
Mr. Kiaus.

REIKALINGAS DUONKEPIS, 
kuris moka kept baltą duoną ir 
keikus. Kreipkitės pas: MR. 
RALPH ZULON, 53 Houghton 
st^ Hudson. Mass.

Tel. Hudson 264-AI.

Severos Gyduoles užlaiko 
šeimynos sveikatą.

I
I

I

f

I
I

KOSULYS
yra greitai sulaikomas jeigu 
vartojama i laiką

SEVERA’S 
COUGH.BALSAM.

■ •
Paiingvins kesuię ir prašalins dirtig 
kentijimu. Priimnas dėl vaikams 
ir aukgusems.

Kaina 25c ir 50c.
Klauskite pas aptietoriaus.

SFVPVA’S
COLD ANO GMP TAKXTS 

šalčiui ir Gripui ir Galvos skaudė
jimui paeina nuo perialimo.

Kaina 80c.

P S f V f R A < <»

(iDARRAPIDS IO*- A

REIKALINGI
Stičeriai (afreiterei) 

rainkoty. Priimam mokintis mo
teris ar merginas, bet turi būti 
greitos prie darbo. '

AMERICAN EAGLE
GARMENT CO.,

339 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

Klausk MGR. F. W. TIKNIS.

prie

(50)
I

REIKALINGAS DŽENITORIUS. 
Alga 30 dolerių ant mėnesio ir sykiu 
tris kambariai gyvenimui su šiluma 
ir vandeniu. Vyras gali eiti į darbą, 
tik iš ryto turi prižiūrėti pečių, o jo 
žmona gali užsiimti valymu.

ABRAMSON
39 Schuyler st., Old Grove Hali. 

Roxbury, Mass.

UETUVlf GARAGE.
Parduodame visokius automobilius, 

ių dalis ir reikmenis (supplies). fš- 
andavojame automobilius dėl pasi

važinėji mo; ir užlaikome evpertą. 
■nekanikų dėl sutaisymo mašinų. (?i 
PETRAS JAKIMAVIČIUS

541 East Broadway,
c_’ z... r 

Telefonas: So. Boston 51370.

_______________________ ;______________ i

Didelis Išpardavimas I
AVALŲ I

Trisdešimts precentii pigiau j

Tel. S. B. 2488 j [

I Dr.J. C.Landžiis ii
(GYDYTOJAS IŠ LIETUVOS) ! ! 

VALANDOS: 9-11; 2—4; 6—9 
506 BROĄDVAY, - 
SO. BOSTON, MASS.

I

negu bile kurioj kitoj krau- Į j • 
tuvėj Bostone arba So. Bostone. Jau * j Į 
laikas nusipirkt čeverykus šventėms. į* 
Išanksto perkant galima geriau pa
sirinkt ir pigiau nupirkt.

Visi čeverykai pas mumis yra iš- 
kabinti, taip kad patįs galite išsirinkt 

.Somtli Boston.^^Mass. : geriausius ir pigiausius.
! SKURIN1A1 ČEVERYKAI PO 
$1.25, S 1.89. $2.89. (49)

i QUAUTY SHOE STORE
i 319 BROADU'AY.

SO. BOSTON. MASS.

LIETUVI8 DBNTMITAS

Dr. M. V. Caspe 
(KASPARAVIČIUS)

42S Brotuhvajr, priešais pašto 
SO. BOSTON TuL Bortus 823

Ofiso valaodos: 
NomSdS iki U

Nuo 1 nu 6 Nuo 6:80 iki t 
Subatomis irao » 12 Ir į 
nuo 1 iki S vakaru.

I DIDELIS PASIRINKIMAS PAN- 
jT.lPLIV PO 75c.
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ŠIDLAUSKO Svrupas nuo kosulio, šalčio, sunku
mo ant krutinės ir tt. (suaugusiem) 

35c. ir $1.00 
ŠIDLAUSKO Syrupas nuo kosulio vaikams 35c.
ŠIDLAUSKO Proškai nuo galvos skaudėjimo, 

nervų ir neuroliogijos 10c. ir 25c.
ŠIDLAUSKO Kraujo, Nervų ir Apetito Vaistai 

(su prisiuntimu) ............. $1.50
ŠIDLAUSKO Trejanka susideda iš trijų-devynerių 

įvairių šaknų, žievių, žiedų, pakelis 
50c.

Antiseptiška ir Gydanti Mostis
50c. 

Pilės nuo užkietėjusių vidurių 
Gumbo Lašai ....................... $1.00
Reumatizmo Gyduolės ..... $1.50 
vaistai nuo Pleiskanų ir Plaukų slin
kimo ...................................... $1.25
nuo Dantų skaudėjimo Lašai 25c. 
nuo Dantų skaudėjimo Gumas 15c. 
dėl komnų ir karpų Gyduolė 25c.

DEPARTMENTAI:
Perfumai, pauderiai, rouge (veido pentas), šampų 
(sharftpoo), muilai, veido mostis (cold cream), dan
tų pauderiai ir peistai ir Lt 
Šaknys, žievės, žolės, ir visoki botanikos rinkiniai 
(citvoras, ramunėlės, liepžiedžiai) užlaikoma vi
suomet VISOKĮ RECEPTAI AMERIKOS ir EU
ROPOS DAKTARŲ BŪNA IŠPILDOMI TEISIN
GAI.
Klausiant per laišką visuomet Įdėk krasos ženklelį 
atsakymui.
Visko reikalauk:

K. ŠIDLAUSKO APTIEKOSE
373 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO 
ŠIDI^LSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO

ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO 
ŠIDLAUSKO
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