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340 skundų prieš valdžią ; vių kolonijos šitokį laišką; ----------
į Nuo pat pradžios lenkti JO VIETON PASKIRTAS 
i begėdiško užpuolimo ant . ................... ... ■

šiams geležinkelis labai rei- Lietuvos, Odesos lietuvių 
kalingas ir kad jo nebūvi- kolonija didžiausiu domėsiu 
mas duoda gyventojams di- seka, kas dedasi tėvynėje, 
dchu nuostoliu. Išrinkta ko- Kiekviena, i. t
misija iš 7 asmenų, kuriai piąusia, rusų laikraščių 
pavesta šiais reikalais tartis teikta žinutė yra f"'1 
su valdžia. Telšių apskrities 
savivaldybė, įstaigos ir drau- 

' gijos žada tą darbą remti.
Telšių apskrity labai išsi-
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JIEMS IŠTIRTI BUVO 
PASKIRTA KOMISIJA.

Iš jos raporto pasirodė, kad 
vidaus reikalų ir „krašto ap
saugos” ministerijos dau

ginusia skriaudžia žmones.

(Eltos žinios).
Kaunas. — St Seimas su*

surinkęs pradėjo gauti daug pį^J^o^mišku kirtimas Nu- pasipiktinę 
skundų dėl neteisėtų laiki- Piauno misnų jonuMk nu ir . 
nosios valdžios darbu. Tiems ^rioma, jei nesiliaus kirtę, 
skundams ištirti ir į juos re
aguoti Steigiamasis Seimas 
išrinko komisiją neteisė
tiems valdininkų darbams 
tirti, kuri vėliau, priėmus 
tam tikrą statutą, tapo pa
vadinta "Skundų ir Tardy
mo Komisija.” Komisijos 
uždavinys —tirti sulyg gau
tais skundais civilinių ir ka
rinių valdžios įstaigų bei jos 
agentų neteisėtus darbus, 
traukti juos atsakomybėn, o 
svarbius nusikaltimus pra
nešti Steigiamojo Seimo ple
numui.

Steigiamajam Seimui 
1921 m. susirinkus, Skundų 
ir Tardymo Komisija davė 
praeitų metų savo darbuo-

Kiekviena, nors ir trum- 
““*j su- 

i godžiai 
skaitoma ir svarstoma. Visi 
atsitikimai Lietuvoj randa 
gilų atbalsį musų širdyse.

Odesos lietuviai baisiai 
? veidmaininga 

lenkų politika, būtinai no
rinčia užgrobti musų žemę. 
Odesiečiai tvirtai tiki, jog 
tie lenkų norai neišsipildys. 
Jie neabejoja, jog avantiuri- 

..... .. ................ ................... stas Želigovskis, anksčiau ar 
stabdžius,irprašyt Steigia- vėliau, susilauks, tokio pat

Lenkai dalija ginklus savo 
šalininkams Lietuvoje.

Balandžio 11 dieną gauta 
nuo "Eltos” tokia kablegra- 
ma:

„Krašto Apsaugos Minis- 
teris Žukas atsistatydino. 
Jo vieton paskirtas profeso
rius Šimkus.”

Nuo B. Balučio gauta yra 
tokia kablegrama:

„Vilniaus ir Šyenčionių 
rajonuose lenkai dalija savo 
šalininkams civiliems gy
ventojams daug ginklų, 
tverdami antrą P. O. W. 
(Polska Organizacija Woj- 
skowa) po vardu ’Straž bez- 
pieczęstva.’ ”

Liet. Inform. Biuras.

po kelių metų miškų maža 
beliksiant. Dėl to apskrities 
Taryba nutarė reikalauti 
nuo Telšių komendanto, kad 
miškų kirtimą laikinai su- 

mojoSdmo ateiųsti komisi- galo, kaip ir jo pirmtakunas 
ią visam dalykui ištirti. jBermontas- Avalovas. šiaip

Telšių miesto valdyba sa- ar taip, dvarponiai ir bajo- 
vo posėdy kovo 17 d. paskir- rai musų krašte neviešpa- 
stė Telšių miesto gyvento- taus. Odesos lietuviai parei- 
iams paskolos bonu pirkimą škiajog šioj kovoj dėl Lie- 
šulyg jų turtų į penkias ru- tuvos laisvės ir šviesios atei- 
šis: I rūšis, 4,000 auksinų; ties jie visą savo širdžia ir «merikos Ančios
II— 2.000 auks.; III — 1,000 jausmais kartu su drąsiais "uo s*?.1 Amerikos, Anglijos, 
auks.; IV — 300 auks.; ir V tėvynės gynėjais. Jie gailisi f rancijos, Italijos, Japom- 
50 auksinu įtik, kad susidėjusios aplin- los._ lr..Luxen?burgo Kum-

__L______ _ kybės neleidžia jiems su-
Cholera nyksta. grįžti Lietuvon dalyvauti

Kaunas. — Vidaus reika- ten kaip kas gali, bendroj 
i su neapkenčiamu

BELGIJA PANAIKINO 
PASPORTŲ VIZAS.

Belgijos valdžia pranešė 
savo atstovui Bostone, kad

praeiiu metų savo uamuo- , v . • .. .. ..
Ws apyskaitų. Pasirodė, kad 'fadUlei-priešininku.
Komisijai teko peržiūrėti 
340 skundų, kurių trečdalis 
teko grąžinti padavėjams, 
kaipo nepamatuotus, arba 
neatitinkamus Komisijos 
uždaviniui. Prieš vidaus rei
kalų ministeriją buvo 
nuoš. skundų ir tiek pat 
prieš krašto apsaugos mi
nisteriją; prieš žemės ‘u- 
kio ir valstybės turtų 
miniteriją apie 15 nuošim.; 
prieš finansų, prekybos ir 
pramonės ministeriją 10 
nuoš.; ir arti tiek prieš tei
singumo ministeriją. Liku
sieji skundai skundžia įvai
rias įstaigas. \

Į ištirtus nusikaltimus Ko
misija griežtai reaguoja. 35 
bylos atiduotos valstybės 
gynėjui patraukti nusikal
tusius valdininkus atsako
mybėn. Dėl 120 skundų pa
reikalauta iš ministerijų pa
siaiškinimų. Be to, duota 
Seime paklausimų, dąryta 
atskirų pranešimų ir pana
šiais budais kreipta valdžios 
domė į jos agentų darbus.

18 balandžo prasidės lietu
vių-lenkų derybos.

Belgijos ministeris Hy- 
mans, kuriam vadovaujant 
B ruselyje bus rišamas Vil
niaus klausimas, pasiūlė lie
tuvių ir lenkų vyriausy
bėms, kad jos prisiųstų savo 
atstovais Bruselin 18 balan
džio į laikinaią konferenciją, 
kur visų pirm turėtų būt 
nustatyta ginčijamose vie
tose laikina padėtis. Jeigu 
šitos laikinos derybos pasi
baigs gerai, tai potam tie 
patįs atstovai galėtų jau de
rėtis dėl galutinos sutarties.

Pro Telšius norima tiesti 
geležinkelis.

Telšiai. — Pradėta rūpin
tis, kad pro Telšius butų 
pravestas geležinkelis. Tel
šių apskrities Taryba posė
dy kovo 16 d. šį klausimą

džiamos užsieny ir Lietuvoj i Lai nebūna musų širdyje 
žinios dėl didelio choleros nusiminimo! Lai nenuilsta 
prasiplatinimo Lietuvoj ne- musų pajėgos! Lai gyvuoja 

‘ ' " šventa kova su užpuolikais.
Laišką pasirašyti įgalio

tas: Zigmas Tolišius-Stasiu- 
levičius.

tikros. Choleros susirgimai 
cjj išnyksta. Nuo vasario 17 d. 
20, nebuvo nei vieno susirgimo.

gaikštijos piliečiams, va
žiuojantiems Belgijon, ne
bereikia vizuoti pasportus 
pas Belgijos konsulius. 
Jiems užtenka turėti pasą 
nuo savo valdžios.

SOCIALISTAI PASILIE
KA NEW YORKO 

SEIME.
New Yorko Seiman 

gislaturon) Alhanyje
buvo įneštas reikalavimas, 
kad socialistų atstovai Orr 
ir Solomon butų prašalinti. 
Tečiaus balsų didžiuma tas 
reikalavimas buvo atmes
tas. Seimo pirmininkas, ku
ris yra žmogus gana tamsus 
ir apie principus nieko nesu
pranta, paaiškino, jog šį
met socialistai jau „ištikimi 
Amerikai.” Karės metu jie 
buvo "Amerikos priešai,” 
nes nepritarė karei, ir todėl 
jie buvo iš seimo prašalinti. 
Dabar karės nėra, tai jau 
ir socialistai "geresni” pasi
darė.

GINČAS DĖL $3,500,000.
Tarpe mėsos trusto ir Su

vienytų Valstijų valdžios 
dabar eina ginčas dėl $3.- 
500,000. Mėsos kompanijos 
užvedė prieš valdžią bylą r 
reikalauja tokios sumos kai
po atlyginimo už „nuosto
lius.” Mėsos trusto advoka
tai sako, kad 1916 metais 
valdžia užsakė 63,000,000 
svarų mėsos kariumenei, o 
paskui atsisakė tą mėsą pri
imti. Iš to mėsos trustui ‘ 
pasidarė tie „nuostoliai.”

ir

Streikas suparaliziavo 
visą Angliją.

KARALIUS JVEDĖ KA- dirbtuvės, nes anglių nebe- 
RĖS STOVĮ. turi. Sustojo fabrikai taipgituri. Sustojo fabrikai taipgi

- j - i x - Stantone ir kituose mies-a,000,000 darbininkų nutarė tuosc 0 valdžia
mesti darbų, kad parėmus .angliakasiais kovoja, 

angliakasius.
Pereitą pėtnyčią Anglijos 

karalius Jurgis apskelbė ka-, 
rėš stovį, kad nugąsdinus 
Trilipę Sąjungą, kuri nuta- Žinios, gautos Paryžiuje 
rė šį utaminką apskelbti ge- iš Mažos Azijos, parodo, 
neralį streiką, jeigu iki to kad turkai šluoja graikus 
laiko valdžia neatnaujins ’ ” ’ "
derybų su angliakasiais.

Karalius pašaukė į kovą 
su streiku netik armiją, bet 
ir laivyną ir orlaivius. Per
skaitęs parliamente kara- 
•iaus proklamaciją, Lloyd 
George pasakė, kad tokio 
pavojaus, koks gręsia dabar 
valstybei, da nebuvę Angli
jos istorijoj. Tiktai žmonių 
patriotizmas galįs išgelbėt 
karaliją.

Angliakasiai ( atsisakė 
pumpuoti iš kasyklų vande
nį, nes kapitalistai su savo 
valdžia apskelbė jiems lo
kautą ir pertraukė visas 
derybas. Angliakasius šitoj 
kovoj remia vadinamoji 
Trilipė Sąjunga, kuri susi
deda iš trijų galingų unijų: 
angliakasių, geležinkelie
čių ir jurininkų. Ji nutarė 
sustabdyti visą Anglijos ju
dėjimą ant sausžemio ir ant 
jūrių šio utarninko naktį, 
jeigu iki to laiko nebus iš
pildyti angliakasių reikala
vimai.

Valdžia nors baugina 
darbininkus karės stoviu, 
bet pati yra .daugiau nusi
gandus. Valdžios galva 
Lloyd George, kalbėdamas 
parliamente apie rekruta- 
vimą piliečių kasykloms gel
bėt, pasakė: „Pirmu kartu 
istorijoj musų kraštui grę
sia sunaikinimas turtų šal
tinių, kas užgauna kiekvie
ną pilietį. Aišku, kad ang
liakasiai yra pasiryžę pa
likti kasyklas sunaikinimui. 
Todėl valdžia, kaipo šalies 
globėja, skaito savo parei
ga prie tos katastrofos ne- 
daleisti.”

Bet darbininkams nusi
leisti valdžia nenori. Ji būti
nai nori, kad butų jos „vir
šus.” Tečiaus Anglijos dar
bininkai perdaug stiprus, 
kad ji galėtų juos apgalėti.

Gazo ir elektros gamini
mo darbininkai Londone 
taipgi stoja už angliakasiu? 
ir ketina mesti darbą, jeigi 
iki 11 valandos vakaro s 
utaminką angliakasių rei 
kalavimai nebus patenkinti 
Iš viso Anglijoj sustreikuos 
5,000,000 darbininkų.

Tuo tarpu vanduo apse 
mia vieną kasyklą pasku 
kitos. Ir jeigu streikas būti 
atšauktas šiandien, tai im 
šią jau kelis mėnesius, pa 
kol kasyklos bus išpumpuo 
los taip, kad galima būti

TURKAI ŠLUOJA 
GRAIKUS.

lygiai Brusos pietuose, kaip 
ir šiaurėj.

Vedama Mustafos Kernai 
Pašos turkų nacionalistų 
kariumenė atsiėmė jau ir 
Afiun — Karahissarą ant 
Bagdado geležinkelio, kuri 
užpuolimo pradžioje grai
kai buvo užėmę.

Graikų nuostoliai esą bai
sus. Dešimta jų divizija 
esanti visai sunaikinta. Sep
tintos divizijos visą pulką 
turkai paėmė nelaisvėn, o iš 
trečios belikę tik du batali- 
jonu.

Paryžius bijosi, kad visa 
graikų ekspedicija nebūtų 
sunaikinta. Sprendžiant iš 
paskutinių žinių, graikų ka
tastrofa buvo daug didesnė, 
negu iš pradžių manyta, še
ši tūkstančiai sužeistų grai
kų dabar guli suguldyta 
Brusos ligonbučiuose. O 
Graikijon sužeisti dabar 
pradėjo grįžti tokiais skai
čiais, kad jų nėra kur tenai 
ir dėti. Du tuksiančiu suko- 
neveiktų graikų avežta į 
Piraeusą, kur nėra tiek nei 
lovų, nei žmonių jiems pa
tarnauti. Ir tai vis ačiū 
Prancūzijos ir Anglijos im
perialistams, kurie pakurs
tė graikus užpulti turkų na
cionalistus ir nuversti jų 
valdžią.

NUŠOVĖ ŽMOGŲ.
Detroite pereitoj subatoj 

buvo šitoks atsitikimas. 
Duonkepis J. Basco stovėjo 
ant gatvės šalia savo vežimo 
ir krovė duoną. Staiga pri
važiavo automobilius, iš ku
rio iššoko trjs vyrai ir iš
sitraukę revolverius pradė
jo į jį šaudyt. Basco susvy
ravo ir krito ant vietos ne
gyvas. Pasirodė, kad į jo 
kūną buvo suvaryta 15 ku- 
lipkų. žmogžudžiai vėl su
sėdo į automobilių ir pabė
go.

NUŽUDĖ 11 VERGŲ 
JUODVEIDŽIŲ.

”Laisvojoj” Amerikoj yra 
da tokių vietų, kur vergija 
laikosi. Taip ve Georgijos 
valstijoj, Jasperio paviete, 
šiomis dienomis išėjo į aikš
tę, kad didelių plantacijų 

___ ______ ________ w „ savininkas John S. Williams 
niuje uždaryta. Persekioda- Xra nužudęs 11 juodveidižų 
mi lietuvių spaudą, Vilniaus vergų. Žinoma,^ valdžia^ jį 

bėn Biržišką "Ir kitus "lietu- jų suolas, kuris taip pat bū
vius redaktorius. „Vilniaus vo surinktas iš turtingi} 
Kurjero’’ redaktorius nu- žmonių, atrado Williamsą 

.baustas 50,000 lenkišku kaltu, bet prašė, kad teisė- 
I markiu.__________________ jas pasigailėtų jo.

__________ l Williamsas pirkdavo juo- 
SEN APRINKTAS KYNŲ dveidžius iš kalėjimų, užmo- 

RESPUBLIKOS PRE- kėdamas už juos bausmę. Iš- 
ZIDENTU.________ • pirkęs iš kalėjimo, jis pris

tatydavo juos dirbt jo lau
kus. Jie dirbdavo tenai po 
kitų juodveidžių priežiūra, 
kurie juos plakdavo ir kan
kindavo žiauriausiu budu, o 
jeigu kurie tų vergų bandy
davo priešintis ar bėgti, tai 
tuos visai užmušdavo. Taip 
pastaruoju laiku buvo nudė
ta 11 juodveidžių. Tečiaus 
vienas Williamso užveizdų,

Atvyko norvegų atstovai 
tartis dėl prekybos.

Kaunas. — Atvažiavo iš 
Kristianos, Norvegijos, pra
monės ir prekybos ministe- 
S.JXhnnes2nSir S Norvegų lenkai. traukia ątsakomy- suėmė ir teisėj Prisaikintu- 
miesto Stavangero Thor ’ ~
Egeland tikslu užmegsti 
prekybos ryšius su Lietuvos 
vyriausybe.

Lietuvių laivai jau 
plaukioja.

Klaipėda. —- „Prūsų Lie
tuvių Balso” pranešimu, ko- j 
vo 11 d. atplaukė į Klaipė
dos uostą pirmas Lietuvos 

liava"papuoštas. "Laivas yra likos prezidentu. Virtus Ky-
i • i_______ • • aaa a. : name i*ocniihlilr<> Kukta on

Į
j

Lenkai traukia teisman 
Biržišką.

Visa lietuvių spauda Vil-

Kynų pariiamentas vien- 
_ _  balsiai nutarė apskelbti d-rą

laivaP’Siratė,”"lietuvių vė- Sun Jat Seną Kynų respub-

motorinis burinis 200 tonų | nams respublika, jis buvo ap 
didumo rinktas laikinuoju jos prezi-

Keliom dienom praslin-plentu. Jis yra ilgai buvęs 
kus, atėjo Klaipėdos uostau! Amerikoj ir čia baigęs mok- 
L — - * _ ” * *
rio vardas yra "Kastytis, j 
Netrukus laukiama ir dau- i 
giau lietuvių laivų atplau- ' 
kiant
Lietuviai gimnazistai lenkų žmona> Augu’

kalėjime: fta Viktorija,
.Vilnius.— Dar keturi lie-į 

tuvių gimnazijos mokiniai1 RUSIJOJ GRĄŽINAMA 
Vilniuje sėdi kalėjime. Želi-. PRIVATINĖ_N UOSAVY- 
govskio vyriausybė grumo-Į 
ja teisianti juos už „išdavys

ir Idtas lietuvių laivas, ku- ^S- ___________
KAIZERIENĖ mirė.
Šį panedėlį Doorno mies- kuris pats prie to kruvino 

telyje, Olandijoj, mirė nuo darbo buvo prisidėjęs, išda- 
Iširdies ligos buvusio Vokie- vė savo poną ir buvo vy- 

•_ > *-----riausiu liudininku prieš jį.
Du lavonu dabar atrasta 
ties VViliiamso farma upėj; 
prie jų rankų ir kojų buvo 
pririšti akmenai, kad van
duo neiškeltų. Devynis gi 
lavonus atrasta užkastus į- 
vairiose vietose ant jo far- 
mos.

BĖ.
________ ______ _____ Paryžiaus žiniomis, so- 

tę.” Gimnazijos tėvų komi- vietų valdžia išleidusi ofi- 
tetas įteikė per Tautų Są- cialį pranešimą, kad Rusi- 
jungos kontrolės komisiją jos pramonė bus denaciona- 
prašymą paleisti juos iki tei- lituojama (grąžinama į pri- 
smo, komitetui laiduojant vatines rankas), kad davus 
už juos. Atsakymas į prašy- progos veikti Rusijoj užsie- Kingstono miestelyje, ne- 
mą dar negautas._________ ,nio kapitalistams, nes gyve- toli Wilkes Barre, Pa., per-

-------  nimas parodė, kad patįs ko- eitos pėtnyčios naktį likos 
 -------------- 1= apipiė§ta,s lietuvių kunigas

APIPLĖŠĖ KUN. 
INčlURĄ.

svarstė ir rado, kad Tel- Kaunan.

Sugrįžo iš Amerikos misija, munistai negalės pastatyti 
Buvusi Amerikoje Lietu- pramonę ant kojų. Visų pir- 

vos misija, maj. Žadeikis ma busią denacionalizuotos 
ir kunj. Žilius, jau sugrįžo tos pramonės šakos, kurios 

buvo anglų valdomos.

SUNAIKINO 60,000 GA
LIONŲ DEGTINĖS.

Gary, Ind. — Pereitą są
vaitę policijos nuovadoj čia 
buvo supilta į ryną 60,000 
galionų degtinės, vyno ir ki
tokių gėrimų, kurie per du 
metu buvo konfiskuoti ir iki 
šiol laikomi nuovados skie
pe.

Turbut Garyje nedaug 
policmanų yra, kad jie to 
visko negalėjo išgerti.

NETURI KUR DĖT KA
RĖS DAIKTŲ.

Karės metu valdžia prisi
pirko tiek valgomųjų ir ki
tokių daiktą, kad iki šiol 
juos pardavinėja ir vis dar' 
turi jų taip daug, kad neži- į 
no kur dėti. Jautienos mėsos' 
kanose esą dar 80,000,000: 
svarų. Todėl naujas karės1 
departamento sekretorius 
Weeks pataria parduoti at
liekamus daiktus Europos 
žmonėms.

BULVĖS 18 CENTŲ
BUŠELIUI.

Michigano valstijoj bul
vės dabar parsiduoda po 18 
centų už bušelį. Jos taip at- jose dirbti. Kai kurių kasy 
pigo dėlto, kad daugelis far- klų jau ir pataisyti nebūsit 
merių laikė jas_iki šiol, ma- galima.

AngliakasiamsInčiura. Banditai išsprog- nydami susilauksią augštes- Angliakasiams sustrei- 
dino jo seifą ir pavogė nių kainų, ir visi dabar ant kavus, ir kitos pramonė? 
§500.00. Taip praneša an- syk pradėjo versti jas ant šakos turi kentėti. Derby- 
glų laikraščiai. rinkos. ‘shire jau užsidarė geležies

30 ŽMONIŲ SUŽEISTA 
ANT GELEŽINKELIO.
Tennessee valstijoj, ties 

New River, pereitą sąvaitę 
susikūlė du traukiniai šeši 
žmonės buvo užmušti ir 30 
sužeista.

ATVEŽĖ 40 SURAKINTŲ 
JURININKŲ.

Laivas „Britania” atvežė 
j Providence, R. I., retežiais 
atrakintų 40 jurininkų, ku- 
ie buvo pakėlę maištu ant 
arlaivio "Manoa” ir paėmę 
ą laivą i savo rankas iškrė

tę Amerikos pašto maišus, 
uos teis federalis Suvieny- 
ų Valstijų teismas.

KONFISKAVO VOKIE
ČIŲ VAISTUS.

New Yorke policija pada- 
ė pas tūlą Botti kratą ir 
ado $100,000 vertės vaistų, 
tgabentų iš Vokietijos 
rontrabandos keliu, kad 
nuito nereikėtų mokėt Vi
ii vaistai buvo konfiskuoti 
’r pats Botti areštuotas.

MILTAI ATPIGO.
Minneapolyje, kur randa

mi didžiausi Amerikos kvie
čių malūnai, miltai tapo nu
piginti 50 centų ant bačkos.



£ KELEIVIS
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D APŽVALGA 0
NEJUČIOMIS GYVEN

TAS PAVOJUS.
Tokiu antgalviu kauniš

kė ”Lietuva’’ 61-mam nuni. 
išspausdino iš Paryžiaus 
laišką , kurio autorius pri
pasakoja gana Įdomių daly
kų. Girdi:

"Jus ten Lietuvoj ir just; 
nėjutot, kaip šit nesenai buvo 
sprendžiamas klausimas, ar 
jums būti ar nebūti. Ne Augš- 
čiausioj, ne Ambasadorių Ta
ryboj ir ne Tautų Sąjungoj, 
apie kurias jus daug butų ir 
dar daugiau — nebūtų daiktų 
rašot, ne, visai kitur. Buvo 
sprendžiama politikos salio- 
nuos. Kaip jau pereitam laiš
ke esu išdėstęs Lietuvos, tarp
tautinę padėtĮ tarp Europos 
politikos faktorių, dar visai 
nesenai Lietuvos padėtis buvo 
beveik katastrofiška, šią ap
linkybę sudarę, žinoma, sten
gės ją kuo plačiausiai ir išnau
doti lenkai. Ypač Pilsudskiui 
atvykstant i Paryžių. Lenkų 
tada čia privažiavo devynios 
eibės. Ir vis vienas kito smi
lesnis, vienas kito landesnis. 
Ir lindo visur, kur tik galėjo, 
kur tik lėšų išteko, kad kuo 
tinkamiausia paruoštų dirvą 
busimiems ypatingos svarbos 
politiniams Įvykiams.

”Ir šit, atvykus Pilsudskiui 
į Paryžių, tie Įvykiai išaugo 
labai plačiai, žinoma, tai buvo 
visa daroma giliai už durų, bet 
vis dėlto išėjo Į eikštę.

"Atvykęs Pilsudskis pasta
tė kampu reikalavimą, kad 
jam butų duotos laisvos ran
kos Lietuvoj. Susyk tą klausi
mą jis kėlė gana.atsargiai, bet 
paskui vis griežčiau ir griež
čiau. Jo motyvai, prie susidė- 
jusios Vakarų Europos apie 
mus nuomonės, buvo labai Įti
kinami. Lietuviai sėbrauja stl 
vokiečiais ir bolševikais. Len
kų Rusų taika dar nepasirašy
ta. Ir sako, nežinia, ar ji bus 
kada pasirašyta. Niekas nega
li laiduoti, kad bolševikai ne
puls. Esą net daugiau motyvų, 
kad bolševikai pavasari pulsią 
Lenkus. O Lietuvių esimas 
Pilsudskiui paraližuojąs visą 
jo armijos kairįjį sparną ir jis 
negalįs imti atsakomybės, kad 
esant lietuviams, jam pavyk
sią apginti Europą nuo bolše
vikų. Todėl Europos civilizaci
jos labui Pilsudskiui turi būti 
duotos Lietuvoj laisvos ran
kos.

"Iškėlus tokius motyvus 
Europos vyrai labai susirūpi
no. Tiesa, žino visi, kad lenkai 
daug neteisybės sako, bet vis 
dėlto, jei iau visi tiek atsidėję, 
tokiuo užsispyrimu ir tokį il
ga metą vieną ir tą pat karto
ja, tai ištikrujų nesunku pa
matyt, kad tose lenkų kalbose 
gal nors dalelė teisybės vis 
dėlto yra. Ištikrujų gi gal lie
tuviai ir yra vokiečių ar bolše
vikų sėbrai. — kas juos, paga
liau, besupaisys! Dar labiau, 
kad lietuviai tik notas terašo, 
o apie savo padėtį ir nieko ne
informuoja. Ir visuomet tokie 
šalti. Ir dar daugiau. Jus ten 
Lietuvoj kartas nuo karto net 
paleidžiat savo spaudoj straip
snių, reiškiančių nepasitikėji
mo ar norinčių sukompromi
tuoti Tautų Sąjungą ar net 
Santarvę. Tarytum jūsų kom
petencijoj butų spręsti, ką 
Tautų Sąjunga gali padaryti, 
ko ne. Tarytum tai butų tokia 
organizacija, kurią galima pa
baidyti ar išgąsdinti, čia turit 
prisipažinti atvirai, tie jūsų 
straipsniai nebuvo pakanka- 

» mai apgalvoti ir politikoj iste
rija apskritai maža ką gelbsti. 
Todėl visai suprantama ir pa- 
teisnama, kad toks Pilsudskio 
iškeltas reikalavimas privertė 
Vakaru Europos vyrus susidū
moti."
Ir jeigu Pilsudskiui ne

pavyko savo tikslo pasiekti, 
tai tik ačiū "mums, Pary-I

žiaus lietuviams,” sako laiš
ko rašytojas.

"Mes čia Paryžiuj gyvenom 
antras Širvintų dienas,” jis 
rašo.
mes gynėmės. Ir kova pasibai
gė visišku lenkų pralaimėji
mu. jie gavo smūgi ne mažes
nį, kaip ties širvintais. Tie, ku
riems reikia, įsitikino, jei len
kai tik pagrobtų Lietuvą, tai 
butų galas visai Lenkijai. Nes 
lietuviai niekuomet nepripa
žintų Lenkų valdžios, partiza
nų kovos nepasibaigtų, ir len
kai, turėdami Lietuvoj toki ir- 
ridentą, turėtų progos jo lauk
ti ir kitur, ir tada tikėtis tai
kos rytų Europos tuščias dar
bas. Pagalios, mums kiek pa
vyko ir musų blogą reputaciją 
kiek atitaisyti, ir viso to vai
sius — francuzai įsitikino, kad 
jei galima su lenkais kalbėti, 
tai pirmiausia remiantis Lie
tuvos visišku suverenitetu, vi
siška nepriklausomybe. Tai 
lenkams, žinoma, nepatiko. Jie 
ėmė piktintis ir reikalauti 
griežčiau. Tada ir. francuzai da 
griežčiau musų nepriklauso
mybės reikalą rėmė. Tuo budo 
Paryžiaus atmosfera šiuo rei- 

Lenkų 
dar la- 
turim ' 

Ir dabar

Širvintų
"Lenkai mus puolė —

kalu ir visiškai Įkaito, 
atkaklumas francuzus 
biau Įtikiro, kad mes 
būti nepriklausomi, 
francuzai Į musu nepriklauso
mybę tiki, ir ne tik ją pripažis- 
ta. bet ir griežtai remia.”

Kaip ten buvo su Pilsuds
kiu, mes tikrai nežinom, bet 
kad francuzai "griežtai re
mia” Lietuvos nepriklauso
mybę. tai yra aiškiausis me
las. Jeigu jie remtų Lietu
vos nepriklausomybę, tai 
Želigovskio avantiūros Vil
niuje netoleruotų.

Sumanytas jų. plebiscitas, 
o dabar Bruselio konferen
cija "Vilniaus klausimui 
rišti” aiškiausia rodo, 
francuzai ne Lietuvai, 
Lenkijai 
palieka 
riumenę 
Lietuvai 
maitinti, 
čiojimas iš Lietuvos? Ir tas 
žmogus turi drąsos da tuos 
begėdžius ginti ir Lietuvos 
nepriklausomybės "griež
tais rėmėjais” vadinti!

kad 
bet 
Jiepataikauja.

Vilniuje lenkų ka- 
ir lenkų valdžią, o 
liepia gyventojus 
Argi tai nepasity-

retų turėti jokių ryšių su Ru
sija."
Taip pat nieko nevertas 

”L Ūkininko” priekaištas 
Bulotai, kad jisai būdamas 
lietuvis, i 
bes teisių Rusijoje ir vis dar 
skaito save Rusijos Steigia-į 
mojo Seimo nariu. Kad būti 
vienos šalies piliečiu ir ru- j 
,pintis kitos likimu nėra joks 
I prasižengimas, tai "Naujie
nos” nurodo kaipo pavyzdi 
Amerikos lietuvius:

"Gana daug Amerikos lie
tuvių, kurie turi pilietybės po-į 
preras Jungtinėse Valstijose, 
skaito save ir Lietuvos pilie
čiais. Jie agituoja už Lietuva, 
aukauja Lietuvos reikalams ir 
važiuoja Lietuvon, kad tenai[ 
prisidėjus kokiu-nors darbu!’ 
visuomenės arba politikos dir- 1 
voje. Ir niekas jiems delei to ’ 
nedaro priekaištų." j J

Lietuvos buržuazijos an
tagonizmas prieš Rusija ki- 
la ne iš to, kad ji Rusija, bet 
iš to. kad ją valdo bolševi.-! 
kai. Jeigu Rusiją valdytų Į 
buržuazija. Lietuvos valdžia 
senai jau butų su ja susibi
čiuliavus. Juk ji nuolatos 
kalba apie Pabalti jos vals-j 
tybių sąjungą. Ji gatava dė-i 
tis federacijon netik su Lat-j __ _______
vija, Estonija ir T inlandija, j -ajjku. Tenai vra daug žvdu, 
bet ji mielu noru dėtųsi ir ' -
«u Lenkija, jei tik pastaroji 
sutiktų jai Vilnių atiduoti.

Mes atsimenam, kad Yčas 
su Voldemaru nelabai senai 
da mušė pasveikinimo tele
grama net ir admirolui Koi- 
jakui. kuomet Entantos im- vauti tiktai katalikus? Kaip 
perialistai susirinkę Pary
žiuje pripažino tą juodašim
ti "visos Rusijos valdonu.” 
Ir jeigu Kolčakas butų nu
vertęs sovietų valdžią, tai 
taip ir žinokit, kad Lietuvos 
atžagareiviai šiandien butų 
su juo jau susibičiuliavę.
Taigi jie meluoja, kuomet 

jie sako, kad jie nenori dėtis 
su Rusija federacijon dėlto, 
kad Rusija yra 50 kartų di
desnė. Juk jie ant kelių 
maldauja, kad juos priimtų 
Į Tautų Lygą, prie kurios 
priklauso visos didžiosios 
imperialistinės valstybės. 
'Jie taipgi padarytų viską, 
kad tik galėtų susivienvt su 
Didžiąją Britanija. Nebijo
tu jie ir 50 kartų didesnės 
Rusijos, - jeigu ją^ valdytų 
koks Kolčakas. Ne. ne didu
mo jie bijosi. Juk kuo dides
nė valstybė, tuo geresnis iš- 
rokavimas su ja vienytis, 
nes tuomet bile kas nedrįs 
ant tavęs užpulti. Jie bijosi 
Rusijos "raudonumo," tik į 
pas juos nėra drąsos atvirai 
tatai pasakyti.

Iš kitos vėl pusės, Lietu
vos atžagareiviai nori pa
taikauti reakcinei Entantai 
ir imperialistinei jų "ligai." 
Jeigu mes susidėsime su so
vietų Rusija, tai Entanta 
paskaitys mus bolševikų i 
draugais, jie sako. Užtai jie ninku klesą. Visi įstatymai, 
ir purtosi nuo Rusijos. Jie kurie neva gvarantuoja Lie
pta vi dėtis su visais, tik ne tuvos piliečiams laisvę, tai 
su sovietų Rusais. j f *’

Bet šitaip elgdamiesi jie pieros. 
patįs rengia sau didžiausi i ninkėlis lengvai tuos įstatv- 
pavojų. Apsitverdami nuo mus pakeičia, jeigu tik jam 
Rusijos tautinėmis šieno- prireikia.
mis, jie atskiria ją nuo Bal- Nors mes turim skambų 
tijos jūrių, atskiria ją nuo "laisvos ir nepriklausomos 
tų uostų, be kurių ji negali demokratinės Lietuvos” o- 
gyventi. Pakol Rusija tel>e- balsį, bet tai tik žodžiai, ir 
ra nuvargus, pakol jos indu- darbininkų klesai kalami 
strija suirus, jai tie uostai vis nauji pančiai. Gyveni- 
nesvarbųs. Bet visuomet ne- me nėra nei demokratybės, 
galės taip būt. Rusija turės nei laisvės. Kaip kitose ka- 
kada nors susitvarkyti. A t- pi teistinėse šalįse, taip ir 
gims jos pramonė, atgims Lietuvoje piliečiai padalyti 
prekyba, ir Rusija tuomet i dvi kategoriji—”ištikimu- 
įieškos liuosų kelių susisie- jų” ir "neištikimųjų.” Vieni 
kimui su Europa. Ji žengs vadinasi "patriotai,” kiti— 
tada prie Baltijos uostų, ir, "nenuoramos.” 
žengdama nušluos visas "są- Darbininkams Lietuvoje 
jungas,” kokios jai ant kelio net ir organizuotis sunku, 
pasipainios. Profesinė darbininkų

Šitas pavojus tečiaus iš- junga nuolatos yra persekio- 
nyktų, jeigu Lietuva suside- jama ir jos nariai kemšami 
tų su Rusija federacijos ry- kalėjimą n be jokio prasižen- 
šiais. Ir mes manome, kad gimo. Kauno siuvėjams su- 
ateityje taip ir bus: iš visų streikavus ir pareikalavus 

__ ____ • • 11 « f.

valstybė, į tojai buvo suimti ir sugrus-
r-------. 4.: .• i.-hm—_ Nekuriems

aeracija, tekia 1
kaip Amerikoje Jungtinės ti į kalėjimą.
Valstijos. Todėl, musų ma-; pasisekė išeiti, o kiti likos 
nvmu, 
mas už

neišsižada piliety- raciją 
Rn«iinw ii* vi-i <lu>* 1 tanias.

Bulotos nusistaty-! ištremti iš savo gimtinio 
Rusijos tautų fede- krašto — lygiai taip, kaip! 
yra sveikas nusista- ’

B-B'l .................a—B— I p i| M  

Ką sako bolševikų atsto
vas Lietuvoj?

JAU PERDIDELI RAGAI.
Musų klerikalams išaugo 

jau perdideli ragai. Tie juo
dvarniai jau tiek įsidrąsino, 
kad pradėjo duoti Lietuvos 
Atstovybei VVashingtone 
įsakymų, kas jai daryt ir 
kur dalyvauk

štai, šiomis dienomis mi
rė Baltimorėje katalikų kar
dinolas Gibbons, ir "Drau
go” redaktorius kun. Bučvs 
užreiškia, kad to senio lai
dotuvėse turėtų oficialiai 
dalyvauti Lietuvos atstovy
bė. "Draugo" 74-tam nume
ryje jis rašo:

”Į tas laidotuves 
nabašninko palaikus 
daugelis aukštosios 
jos ir... katalikiškos 
jos turės savo atstovus.

"Mes esame tos nuomonės, 
kad ir Lietuvos respublikos 
atstovas turėtų oficialiai daly
vauti kardinolo laidotuvėse. 
Lietuva yra katalikiška šalis.”

Bet Lietuvoj yra ir neka-

pagerbti 
suvažiuos 
dvasiški- 
viešpati-

protestonų ir kitokių tikėji
mu žmonių. Beto, yra tenai 
ir laisvamanių, kurie kovo
ja su religija. Ir visi tie žmo
nės moka valstybei palaiky
ti mokesčius. Kodėl tad vals
tybės atstovas turėtų atsto-

tada bus su žydais? Juk jie 
. tokie pat Lietuvos piliečiai, 
, kaip ir katalikai! Taigi' nu- 
; mirus kokiam rabinui, Lie- 
! tuvos Atstovybė turėtų ir jo 
Į pakasynose oficialiai daly- 
: vauti.
i Laisvamaniai irgi ne blo
gesni. Jie jaučiasi moraliai 
stovi da augščiau už katali-1 
kus. nes jie atstovauja nau
josios gadynės dvasią, kuo
met katalikybė yra supelė- 
jusi viduramžių liekana. 
Taigi, numirus kokiam lais
vamanių vadui, Lietuvos 
.Atstovybė turėtu ir jo šer
menyse oficialiai dalyvauti.

i Bet ką tuomet pasakytų 
klerikalai iš "Draugo’’ aba
zo? Jie pakeltų didžiausi 
triukšmą prieš tai. Taigi te
gul jie nekiša ir savo "brost- 
vos” Į politiką. Valstybė yra 
tyditinė organizacija ir tiky
biniams burtams joje nepri
valo būt vietos. Poteriams 
yra bažnyčia. Tenai kunigai 
gali daryt su savo davat
koms ką tik jie nori.

i

RUSIJA. LIETUVA IR 
BUI^OTA.

Lietuvos laikraščiuose, 
ypač "L. Ūkininke.” daug 
rašoma apie tai, ar Bulota, 
būdamas Lietuvos piliečiu, 
gali tuo pačiu laiku skaityti 
save Rusijos piliečiu, ar ne.

Šitas klausimas kilo iš to, 
kad Bulota buvo andai nu- 
važiavęs Paryžiun ir daly
vavo Rusijos Steigiamojo 
Seimo narių konferencijoj, 
ir kalbėjo tenai už visų Ru
sijos tautų federaciją.

"Lietuvos Ūkininkas” la
bai priešingas federacijai 
su Rusija. Jis (Nr. 5) rašo:

”... kas yra ta federacija? 
Trumpai kalbant, yra tai au
tonominių dalių arba savaran
kiškų valstybių politinis vie
netas. Ar gali Lietuva išlaiky
ti savo suverenitetą, būdama 
federacijos ryšiais surišta su 
Rusija? Aišku, kad Lietuva 
būdama savo gyventojų skai
čiaus atžvilgiu mažesnė už Ru
siją beveik 50 kartų jokiu bu
du negalėtų savo politikos vai
rą kreipti geidžiąmon pusėn. 
Ir faktinai Lietuva butų ne
malonaus Rusijos protektora
to globoje.”
Bet "Naujienos” teisingai . 

pastebi, kad "Lietuvos Ūki
ninko” argumentai neišlai- ' 
ko kritikos, nes —

"jeigu Rusija užsispirtų jie- j 
ga prijungti prie savęs Lietu- j 
va — ką tuomet darytų Lietu
va. būdama beveik 50 kartų 
mažesnė už Rusiją? O tai juk buvusių Rusijos žemių susi- geresnių darbo sąlygų, visi 
gali butr, jeigu Lietuva neno- darys laisvų respublikų fe- profesinės sąjungos darbuo-

Pančiai nenukrinta.
Klerikalinė Lietuvos-buo

žių valdžia kas sykis prade
da vis daugiau Įsigalėti ir! 
vis daugiau smaugti darbi-

tik negyvos raidės ant po
Kiekvienas valdi

sa-

buvo prie caro Mikės vai-' 
džiosl

Darbo žmonėms niekas 
daugiau nelieka, kaip ti> 
dirbti, melstis ir badauti— 
to kuniginė valdžia nedrau
džia. Bet su buožėmis ko
voti nevalia. Už buožes 
"dievo tarnai” galvas guldo, < 
Ir jeigu prieš juos ką nors i 
pasakysi, tai milicininko ] 
ranka tuojaus palies darbi
ninko nugarą. O "demo
kratinės” Lietuvos milici
ninko ranka taip pat skau
di, kaip ir caro kazoko.

Žiūrint į Lietuvos darbi
ninkų padėjimą, darosi la
bai skaudu. Gyvenimas ne
pakenčiamas ir persekioji . - 
mas neišlakomas. Kaip ii- -sąs padaras kapitalistinių 
gai Lietuvos darbininkai valstybių nugalėtojų, kurios 
kentės dabartines klerikalu norinčios toliau savo pagro- 

. Neti
kėdama tam, kad tarptauti
nė kariumenė bus siunčiama 
Vilniaus sritin vien tik ple
biscitui apsaugoti, Sovietų 
valdžia griežtai užprotesta
vo prieš kariumenės siunti
mą.

Šis protestas esanti svar
biausia priežastis, kuri pri
vertė Tautą Sąjungą nuo 
olebiscito atsisakyti. Antra 
klintis, kuri buvo iškilus • 
orieš Tautų Sąjungą, tai į 
sunkumas plebiscito kariu-! 
menei atsiųsti. Užprotesta-ijsu atstatvti vėl

»"Lietuvos Ūkininko” ko-ltis, maisto ir kuro stoka da- 
respondentas buvo nuėjęs‘vė progos musų priešams di- 
pas bolševikų atstovą Aksel-j dėsniuose centruose sukelti 
rodą pasikalbėti apie plebis- nepasitenkinimą 
eitą ir kitokius ^dalykus. Šitą 
pasikalbėjimą jis aprašo 
taip:

Buvau atsilankęs pas Ak- 
selrodą, Sovietų atstovą Lie
tuvoje, norėdamas sužinoti, 
kaip žiuri Sovietų valdžia Į 
Tautų Sąjungos nutarimus, 
turinčius didelės rekšmės 
musų krašto likimui. z

Sovietų Valdžia, — pasa
kė p. Akselrodas, — nepri
pažįsta Tautų Sąjungos to
je for<ioje, kokioje ji dabar 
vra susidariusi, ir su ja ko
voja. Tautų Sąjunga — tai 
esąs padaras kapitalistinių

neteisybes, sunku atspėti; bimo tikslus vykinti, 
tik tiek galima . pasakyti, 
kad ilgai kentėti ir nešti vi
sas skriaudas žmonės nega
lės. Anksčiau ar vėliau jie 
turės sukilti prieš buožių 
beteises ir turės sutrupin
ti buržuaziniaf-klerikalinę 
valdžią i skivytus.

Jaunas V'aidyla

Drg. Periamo reikalu.
Gerbiamieji! Štai keletas 

skaitlinių. Į aštuonis mėne
sius Perkūnas aplaikė $300 
paramos. Butas kaštavo 
jam $90, knygos ir laikraš- 
riai apie $20, išviso — $110.

Kiek liko maistui? Ne
daug — $190.

Perkūnui reikėjo paval
gyt, apsirėdvt, apsiauti už 
$23 mėnesy. Perkūnas turė
jo išsitekti su $6 savaitei.

Taip gyveno Perkūnas j 
aštuonis mėnesius.

O kas laukia jį rytoj? 
Daugiau paramos nebeplau
kia. Ką patariate jam veikti 
ryt, poryt?

Gerbiamieji! Buvo laikas 
kada mes tampėm Perkūną 
iš vienos vietos Į kitą. Ne
spėjo Perkūnas pasakyti j

ios pasielgimas tik parodė 
sąjungos silpnumą šiuo 
klausimu.

Patogiausia butų buvę 
siųsti ši J<ariumenė per Klai
pėdą, bet, kaip pastebėjo p. 
Akselrodas, — lietuviai ir, 
rodos, nelabai maloniai jau
stųsi, matydami francuzų 
kariumenę traukiant per 
Lietuvos teritoriją.

Dancigas esąs neutralis 
tostas, bet per Vokietiją 
Antantes kariumenės ne
praleis vokiečių darbininkai, 

kalbą, o jau reikalauta ji ki-[Kliūčių nemaža.
tur. Perkūnas važinėjo. Kaip matote, nurodė p. 
Perkūnas kalbėjo. Ačiū jo Akselrodas, — neturint Ta- 
prakalbom, augo kuopos, ybų Rusų pritarimo, ple- 
augo draugijos. Svetainės oiscitą įvykinti buvo beveik 
ūžė, delnų plojimai lubas kė- Į legaHma, ir Tautų Sąjunga 
.e, A v «
kiekvieno lupose.

O ką veikia 
šiandien?

Vaje, girdėjom, kad ser-j ?
ga. Girdėjom, kad vargsta. 
Girdėjom, kad pagelbos šau
kiasi... Bet kur tai pagelbai 
pinigų imsim? Nuošimčiai 
dar iš bankų neišimti, na
mus pradėjom statyt, teat
rai ir baliai reikia atlankyti 
— kur čia visam kam išsi
teksiu!? Tai ve kaip atsilie
pė visuomenė. Tai ve kaip 
atsako ji i atsišaukimus 
remti Perkūną.

Ar daug darbuojasi drau
gai, kurie kvietė Perkūną | 
su

j darbmin-. 
kų tarpe, —pasakė Aksel
rodas. Iškilo streikai. Kai 
kur prie darbininkų prisidė
jo kariumenė ir pradėjo gin
kluotą sukilimą, pav. tas at
sitiko ir Kronštate. Sukilė
liams vadovauja socialistai 
revoliucininkai,' susidėję 
kartu su įvairaus plauko se
nosios valdžios šalininkais 
karininkais ir generolais. 
Padėtis beabejo rimta, bet 
Sovietų valdžia ganėtinai 
turi pritarimo šalyje ir pa
jėgos sukilimui nuslopinti. 
Sovietų valdžia yra vienin
telė, kuri šiuo laiku gali pa
laikyti tvarką Rusijoj ir ap
saugoti ją nuo galutinos sui
rutės ir anarchijos.

—Ko galima butų laukti 
Lietuvai, jei sakysim Sovie
tų valdžia butų nuversta?

—Nieko gera. Rusijos 
"demokratija” niekuomet 
nenorėjo pripažinti naujai 
susikurusių valstybių ir be 

; abejo nepripažins. Kad jos 
Į siekimai neatsimainė, gali
ma spręsti iš nutarimų, pa
darytų Rusą Steigiamojo 
Seimo narių suvažiavime 
Paryžiuje. Atgavę valdžią, 
šie ponai pareikalautų tuo- 

1 ”nedalina- 
vus Rusams, Šveicarija, no- rnąją Rusiją.” Antantai bu* 
rėdama išvengt naujo krau-'maloniau eksploatuoti vieną 
jo liejimo, atsisakė praleist’ j didžiuolę valstybę, negu ke- 
olebiscito kariumenę per sa- j liolika mažų, ir ji su mielu 
vo žemes. Šveicarija yra ak-j noru palaikys šį reikalavi- 
:ingas Sąjungos narys, irimą. Lietuvos valstybei gręs 

didelis pavojus. Gal’kilti ir 
kitų sunkenybių. Įsivaiz
duokim, kad komunistų val
džia nuversta, buržuazija 
painia valdžią į savo rankas, 

i Pastatytoji jos valdžia pr
ipažins tuojau visas skolas, 
i padarytas prieš karą ir per 
karą. Dalis tų skolų teks 

< tuomet naujoms valstybėms 
mokėti, nežiūrint i tai ar jos 
nepriklausomos ar ne. Pa
vergė Rusiją, Antantes l<a- 
'pital’stai pavergs ir išnau
dos kartu ir Lietuvą.

—Na, bet tai tik spėlioji- * 
mai, kurie neturi tvirto pa
mato, — baigė p. Akselro
das. — Sovietų valdžia’ ne 
kartą teko išgyventi daug 
sunkesnių laikotarpių, bet 
jai vis pasisekdavo nugalėti 
visas kliūtis ’r išeiti nugalė
toja. Yra žinių kad ir šis pa-. 
skutinis sukilimas, kuriam 
prirengti musą priešai pa
dėjo tiek triūso, nenusisekė. 

Tuo mano pasikalbėjimas 
pasibaigė. J. L.

Perkūno vardas buvo urėjo galų gale nuo šio sa- 
jo projekto atsisakyti. Sa- 

Perkunas <0 pastaraisiais nutarimais
| Tautų Sąjunga nė kiek ne- 
oalengvina lietuvių-lenką 

t tenflikto baigimą, bet tik 
stato Lietuvai naujus siųs
tus. Įsigilinkime Į naujas są
lygas: deryboms turi vado
vauti žinomas lenkų drau
gas Hymansas. Želigovskio 
iemoralizuota kariumenė 
turi būti išvežta ir pamainy
ta nauja, sveika ir discipli- 
įuota, Lietuva turi maitinti 
visą ginčijamą sritį ir tokiu 
judu pagerinti jos ekono
minę padėtį ~ ir palengvint} 
ienkams tą kraštą valdyti.

prakalbomis? Ar daugi Visi šie nutarimai 
aukavo draugijos, kurios vien tik pasityčiojimas is sis jos vyras Janiškis, su 
rengė prakalbas Perkūnui? Lietuvos ’r lietuviai juos tu- kuriuo ji buvo jau persisky- 
Ar daug? tetų griežtai atmesti. So- rusi ir už Ramanausko ište-

draugijos, kurios vien tik pasityčiojimas iš

i

A. JANIŠKIS NEKALTAS
Antanas Janiškis, kuris 

buvo kaltinamas Spring- 
fielde, III., nužudyme savo 
pačios, atrastas nekaltu.

G*egužės 2 dieną pereitų 
metų Springfielde buvo nu- - 
šauta Juozapina Ramanau
skienė. Kas ją nušovė, nie-

jkas nematė, bet mirdama 
esj4;ji pasakiusi, kad tai buvu- 

sis jos vyras 'Janiškis, su

sko- vietų Rusai Į derybas, kurio- kėjusi. 
’ se tarpininkauja Tautų Ly-J___
ga, neisią ir taip pat su jų mas. 
vaisiais vargu skaitysiąsi. r" ‘

Tautų Sąjungai tarpiniu- kad tuo laiku, kuomet Ra- 
kauj<ant, Vilniaus klausimo manauskienė buvo peršau- 
nepasiseksią išspręsti. Ge-'ta, jisai buvo nai. ie ir jau 

\i — jei, pavyz- gulėjo lovoj, nes tai dėjosi 
dž’ui, Anglai sušauktų šiuo ( vakare. Ir prisaikintujų 

~ ™ (klausimu konferenciją Lon- suolas (jury) pripažino,juk ne yki Perkūnas p - ^6^ ar kur kitur, tuomet kad Antanas Janiškis šitoj 
tarnavo toms draugijo s. L SovietlJ Rusaį gaj sutiktų žmogžudystėj nekaltas.

Draugai, nepasihkit kur-|tokioj. konferenCij0j daly- ■
vauti ir padėti lietuvių -len-1 Miestely Santa Ana, Cal. 
kų ginčą spręsti, pala’kyda-155 svarų vyrukas apsivedė 
mi teisingus lietuviu reika- su mergina, kuri sveria 725 
„. 2.’.__ svarus.

Sakoma, ką Dievas myli,

Draugai, mes esam 
ingi Perkūnui. Laikas pa
galvoti apie atsilyginimą.

Draugai, jus, kurių užuo
jauta artimo nelaimei dar 
neužgeso, atsiliepkite.

Jus priklausot įvairiom 
draugijom. Pakelkit balsą I .9
ų draugijų susirinkimuose.

Janiškis, žinoma, 
i buvo areštuotas ir teisia-

Teisme Janiškis prirodė,

*

čiais!
Pinigus siųskit d-go Per

kūno šelpimo Rateliui se
kamu adresu: Pranas Raš
tinis, 141 Grand st, Brook- 
yn, N. Y. Čekius rašykit 

vardu: K. Liutkus (jis yra 
batelio iždininkas).

Ratelio narys.

Miestely Santa Ana, Cal.

lavimus.
—Ar galima butų sužino

ti, kiek turi pagrindo gan-'tam ir kryželį duoda, 
dai apie naujus perversmus Betgi šis vyrukas gavo 
Rusijoj? — paklausiau aš. (toki "kryželį/’ kurio nei pa-

—Sunki ekonominė pade-, kelti negalės. Z. x

9 kr i
-

.£ ■ {1* r - - ■



BROOKLYN, N. Y. 
Margumynai

AMERIKOS LIETUVIU JUDĖJIMAS ©
turi savo pasekėjų, kurio 
jokius jo darbus slepia ir ji 
aklai gina. Ypač tai daro

!las„.-n}us » rombinis Jankauskas. Bet
vietos kriaučiai jau žino 
kaip tą rombinį apvertint.
Iš L S. S. 19 kp. veikimo.

Per šitą sezoną L. S. S. 19 
kuopa nedaug ką veikė. 
Tiesa, surengė porą prakal
bų, kelias paskaitas, du 
draugišku vakarėliu ir tai 
teveik viskas. Bet reikia 
pasakyti, kad kuopa galėjo 
daug daugiau nuveikti, ne
gu jinai nuveikė, nes ji turi 
suvirs 20 narių, 
kad jie ne visi 
Aktyviškiausiais 
nariais yra drg. 
čius ir dr-gė M. 
nė.

komunistų kalbėtojų semi- 
itarija. Ypatingai tie bieri
ni kriaučiai tai jau baigia 
tuštyti savo iždą berengda
mi repeticijas komunistų 
kalbėtojams. Mai, pirmiau 
Brooklyno kairiasparnių (o 
vėliau komunistų) vyriau
siais kalbėtojais buvo Juke
lis ir Bekampis. Bet dabar 
Jukelis išvažiavo „apie vi
sus žemės kamuolius” ir 
kaip girdėti, tai jau trečiu 
kartu jis rengiasi apsivesti, 
o nabagą Bekampį bosiene 
Zuzana taip sujodinėjo, kali 
ir dabar neatgauna sveika
tos, nors laisviečiai už over- 
kotus gana gerai ji gydo. 
Tad netekę senųjų kalbėto
jų, pradėjo statyti naujus 
kandidatus i kalbėtojus. 
Pirmiausia tie jų kandidatai 
pradėjo bandymus daryt pas 
kriaučius, kuomet šie laiky
davo susirinkimus. Čia atei
davo kalbėti Balsys, Mizara 
ir su „apačios diktatūra” 
Undžienė. Bet Brooklyno 
kri? učiai', kaip prieš viską 
linkę greit protesiuot. taip 
ir prieš šituos kalbėtojus ė- 
mė protestuoti. Girdi, mums 
nereikia, kad čia jie pasako
tų apie lietuviškas ožkas.

Iš tų „kalbėtojų,” kaip 
girdėt, tai Mizara jau pra
dėjo ir toliau siektis su 
„prakalbom.” Didžiausia 
’oėda yra su žmogum, kuo
met jis dar to nežino, kad 
jis nieko nežino. Tas jiats 
vra ir su Mizara, ir jeigu 
jis nors kiek apie save tu
rėtų nusimanymo, tai grei
čiausia vėl grįžtų M. Pet
rauskui batus valyti, o ne 
žmones „mokyti”.

Apie Balsi galima pasa
kyti, kad jisai butų dar su
kalbamas, jeigu tik mažiau 
garbintų „munšainą”. Už 
stiklelį „munšaino” jį gali
ma nupirkti ir parduoti. Tą 
su juo padarė ir Mockaitis 
-Bekampis, kuomet jis žino
jo, kad Balsys užima gana 
svarbią vietą tarpe „kai-• • •> nųjų.

šiek-tiek apie kriaučius.
Prooklyno kriaučiai da

bartiniu laiku jau rodos 
pradėjo gana gerai dirbti. 
Tik blogai, kad Brookjyno 
kriaučiai sutiko dirbti už 
daug mažesnes algas, negu 
New Yorko kriaučiai abel
nai. New Yorko kriaučiai 
daugiau nenusileider^kaip 
dešimtą nuošimtį, o Brook
lyno lietuviai kontraktoriai 
su pagelba kriaučių delega
to Bekampio privertė dar
bininkus nusileisti net iki 
trisdešimto nuošimčio. Pa
sirodo, kad kriaučių delegaJ 
tas Bekampis, vieton ginti 
kriaučių reikalus, gina kon- 
traktoriu interesus. Mai, 
kontraktoriai Bekampi au- 
tomobiliuj pavažinėja ir pas 
L. Bučinską karčiamoj su 
juo pakazyruoja, tai jis ir 
pataikauja jiems. Abelna? 
imant, New Yorko kriau
čiai uždirba ant 10 ir 15 dol. 
Į savaitę daugiau, negu 
Brooklyno lietuviai kriau- 
ciai.

Aš žinau, kad perskaitę 
ši mano užmetimą Bekam- 
piui, laisvintai jo pakalikai 
sušuks, kad tai netiesa. Bet 
aš galiu jiems pasakyti, kad 
jau neskaitant tų visų jo su 
bosais girtuokliavimų, apie 
kuriuos jau didesnė kriau
čių pusė žino, 24 d. kovo š. 
m. jisai per visą naktį pas 
L. Bučinską karčiamoje su 
bosais kazyravo. 25 d. ryte 
jisai parėjo namo girtutėlis. 
Laimė dar, kad jo moteris 
miegojo, nes kitaip jis ir vėl 
butų lermą sukėlęs ir jai 
šolderius apkramtęs. iprigulmybę.

Bekampis kriaučių tarpe J. Inkognito.

Tik deja, 
aktyviški. 

kuopos 
M. Suba- 
Baltuškie- 

deigu visi toki veiklus 
nariai butų, tai beabejonės 
butų galėję per ŠĮ sezoną 
gerą veikalą pastatyti.

L. S. S. 19 kuopa laiko su
sirinkimus kas pirmas ir 
trečias ketvergaš kiekvieno 
mėnesio. Pirmą " ketvergą 
būna biznio susirinkimai. •> 
trečią—literatiški, kuriuo
se būna referatai, diskusi
jos ir taip toliau. Susirin
kimai atsibv.na 280 So. 5-th 
St. Ant paminėtų vakarų 
yra kviečiami visi progre 
šyviai žmonės ateit pasi
klausyti, o kurie užintere- 
suoti darbininkišku judėji
mu — prisirašyti.

Beje, 31 d. kovo kuopa 
buvo surengus prakalbas. 
Kalbėjo Z. Puišiutė iš Bos
tono. Jos kalba buvo gana 
nuosaki. Žmonių buvo vi
dutiniai ir visi, rodosi, buvo 
užganėdinta, išskyrus porą 
senmergių iš L. M. *P. S. 1 
kuopos.

Pasvirkainietis.

UTICA, N. Y. 
Lietuvių mokykla.

13 d. kovo vietos lietuviai 
turėjo diskusijas klausime 
reikalinga Įsteigt lietuviams 
gramatikos ir aritmetikos 
mokykla, ar ne?

Nemuno draugijos nariai 
stojo už tai. kad tokia mo
kykla yra labai reikalinga. 
Nors buvo tam priešingu, 
nurodydami, kad nėra tin
kamos mokyklai vietos, bet 
vistiek nutarta mokyklą 
steigti ir tapo išrinktas tam 
darbui komitetas.

Musu klebonas irgi ken 
kia mokyklos Įsteigimui. 
Esą, tokios mokyklos nerei
kia, nes ji yra bedievių or
ganizuojama. Nėra nieko 
stebėtino, kad kunigas yra 
švietimui žmonių priešin
gas, nes jis iš tamsybės daro 
sau bizni ir todėl Į tokias 
kunigo zaunas 
draugijos nariai 
pia daug atydos.

Nemuno 
neatkrei-

V. B.

RUMFORD, ME. 
Netikėta medžioklė ir kiti 

dalykai.
Velykų subatos vakarą 

Rumfordą aplankė blaivy
bės agentai ir pradėjo me
džioti, jieškodami svaigalų, 
šita netikėta medžioklė tū
liems žmonėms net priepuo
lį Įvarė. Vieni bėgo Į miškus, 
nešini skystimėlio ’ džio- 
gus.” kiti jieškojo įvairios 
prieglaudos, treti iš baimės 
pylė nekalto „rudžio” bač
keles tiesiog į skiepus. A- 
gentai, radę vyną arba alų, 
užnuodino. Taipgi areštavo 
lietuvį farmerį Bielski. Par
vežė jį j miestelį ^u visais 
bravorėlio instrumentais.

28 d. kovo musų „JJde-El- 
rie” perstatė kokį ta» veika- 
ą, kuris publiką nei kiek 
neužinteresavo. Priegtam 
neužmiršo ir žulikovskiui 
jasi tarnauti, skleidžiant 
savo purvinus lapelius prieš 
socialistus ir Lietuvos ne*

MONTELLO, MASS. 
Komunistai ne savo rolėse.

Tūlas laikas atgal musų, 
komunistėliai čia statė sce 
noje dviveiksmį „veikalą”. 
Buvo tap. LDLD. kuopa, po 
kurios priedanga komunis
tėliai čia yra susispietę, su
šaukė publiką į svetainę ne
va prakaite pasiklausyti, 
oet vietoj prakalbų, statė 
paskvilį: išėjo du komunis
tu, veidus ir nosis raudonai 
nusidažiusiu, ir „lošė:” vie
nas A. Vaitkų, o kitas aptie-i 
korių K. Šidlauską. Mat, i. . .. - . ~ ~
kiek laiko atgal, p. šidlaus- -I0^ lr JJ® buvo areštuotas, 
kas sugrįžęs iš Lietuvos kai- j 
bėjo Montelloje apie Lietu
vos padėtį, o A. Vaitkus tą 
vakarą pirmininkavo. Taigi 
vietos komunistėliai, savo
tiškai iškrapydami papasa
kotus p. Šidlausko faktus ir 
pirmininko Vaitkaus 
džius, norėjo tas prakalbas 
pašiepti ir 
šmeižti.

Bet žmonės tokiu žemu 
komunistų darbu pasipikti
no. Mantellos lietuviai ge
rai pažįsta p. Šidlauską ir 
A. Vaitkų ir sako,, kad jų 
rolėms 
tinka, 
tižiojo p. Šidlauską, geriau 
tiktų 
miegantiems streikieriams į 
nakties laiku daužo 
gus akmenais, o 
komunistui, kuris 
mėgdžiojo A. Vaitkų, 
riausia 'tinka rolė kerštin- 
čiaus, kuris peiliu dekoraci
jas bado. Mat, sunku yra 
tikrus savo „talentus” nuo 
publikos paslėpti, ir ji žino, 
kam kokia rolė tinka; ji ži
no tatai iš patyrimo, nes 
tuos savo „talentus” komu
nistai yra parodę per pasku
tinį batsiuvių streiką Brock- 
tone. Jie taipgi yra paro
dę savo „gabumą” badyti 
peiliu scenos dekoracijas. 
Tai ve, kokios yra tikros 
mūsiškių kairiasparnių ro
lės.

Žmonės čia šneka, kad 
nešvariais savo darbais ko
munistai yra jau taip toli 
nuėję, jog eidami srulti kas _ .
vakaras apsikabina škaple-j turės suk»št advokatams, 
riais ir rąžančiais, nes ma-1 Pilypas iš Kanapių.

no, jei policija nakties laiku 
užklups,. tai negalės atskir
ti jų nuo vyčių. Kaip gir
dėt, tai tūli jų buvo ir vely
kinę ausinę atlikti. Vyčiai, 
tai kita kompanija, kur ko 
munistai tinka.

Kukurūzas.

SAN FRANCISCO, CAL 
Nepaprasta tragedija, 

šešiolikos metų mergaitė, 
Sadie Brown, pareikalavo 
čia, kad policija areštuotų 
tūlą Williamą R. Youngą už 
kriminališką užpuolimą ant

žo-

kalbėtoją pa-

lošti komunistai ne- 
Tam, kuris pąmeg-

rolė skebo, kuris

lan- 
tam 
pa 
ge

riais ir rąžančiais, nes ma-

Jo pati, sužinojus už ką 
jos vyras areštuotas, nuėjo 
į kalėjimą su juo pasikalbė
ti, ir apsiliejus karčiomis 
ašaromis nuvyko pas tą 
merginą, Sadie Brown, kuri 
areštavo jos vyrą. Ji pasa
kė tai merginai, kad ji mė
ginsianti nuo savo vyro at
siskirti.

Parėjus namo ji parašė 
laišką, sakydama, jog ji taip 
myli savo vyrą, kad ji au
kaujanti savo gyvastį, kad 
tik jis galėtų su ta mergina 
apsivesti ir kad tuo budu 
nereikėtų jam sėdėti kalėji
me. Ir ji prašo tame laiške, 
kad toji mergina neatsisa-1 
kytų už jos vyro tekėti.

Parašius toki laišką, mo-į 
teris atsuko savo kambary
je gazą ir mirė. M. C.

I

WATERBURY, CONN. 
Prusalaituko koncertas pa

vyko labai puikiai.
3 d. balandžio Bucking- 

ham svetainėje atsibuvo Jo
no Prusalaituko (J. S. Pru- 
salaičio sunaus) koncertas. 
Prusalaitukas yra dar jau
nas, vos tik 13 metų vaikas, 
bet savo muzikos talentu ir 
gabumais jisai nustebino 
publiką. Po šito koncerto 
tasai jaunas srrtuikorius pa- 
’iko žinomas netik lietuvių, 
bet ir svetimtaučių tarpe. 
Apie jį, kaipo apie talentuo
tą smuikorių labai prielan
kiai atsiliepė ir vietos anglų 
laikraščiai. *’Waterbury Re- 
publican” ir ”Waterburv 
American” pasakė, kad Pru
salaituko vardas kiek vė
liaus muzikos pasauly bus 
plačiai žinomas.

Apart Prusalaituko iš
pildyme programo dalyvavo 
Izabelė Avietėnaitė iš Wor 
eester, kurios lyriškas so
pranas publikai labai pati
ko. Ji pasekmingai sudai
navo keliatą lietuviškų ir 
angliškų dainų.

Pianistas Julius Schendel, 
kuri anglų laikraščiai pri
pažįsta kaipo talentuotą 
muziką, irgi nemažai užin- 
teresavo publiką.

Abelnai, šiame koncerte 
publika Įgavo labai malo
naus Įspūdžio. Draugas.

mu, ką Jukelis pasaka, tai 
turi būt šventa teisybė. Jei
gu jis pavadino tave žalčiu
ku arba rupuž‘ukų, tai buk 
tikras, kad tokiu esi, nes jei 
bandysi gintis, nenorėda
mas prisiimti tau suteikto 
titulo, tai prasižengsi prieš 
komunistų konstituciją. 
Taigi ir man pasiaiškinus 
kaulink minėtos korespon
dencijos, liepė gailėtis už 
griekus. prižadėt pasipro- 
vyt ir daugiau nebvniha- 
darbiaut „Keleiviui.” Man 
atsisakius minėtą pakutą iš
pildyt, negavau griekų išri
šimo.

Nuo šio laiko nematau 
reikalo tokiose draugijose 
prigulėti, kur žmogaus lais
vė yra suvaržyta.

j. Sutkaitis.
NASHUA, N. H. 

Prakaitas.
d. balandžio šv. Kazi- 

ir Lietu-

HYDE PARK, MASS. 
Darbai ii kiti dalykai.
Darbai šiame miestely vi

siškai sus.tojo. Beve’k visos 
dirbtuvės užsidarė ir darbi
ninkus paleido ant gatvės. 
Jeigu bedarbė ilgiau užsitęs, 
tai daugeli darbininkų pa
tiks didelis vargas.

Neatsižvelgiant Į bedar
bę, tūli išnaudotojai išdirba 
svaigalus ir pardavinėja 
juos žmonėms, ištraukdami 
iš bedarbių paskutinius cen
tus. Vienas toks svaigalų iš- 
dirbėjas lenkberni* Rinke- 
vičia pakliuvo i blaivybės 
agentų nagu§. Pas ji rado 
ne mažai „Jamaica Ginser” 
ir „munšaino.” Ištrauktus iš 
žmonių pinigus dabar jis

TOLEDO, OHIO.
Prakalbos ir išpažintis prieš 
* komunistus.

22 d. kovo atsibuvo LDLD 
kom-istų 109 kuopos pra
kalbos. Kalbėjo tūlas Pūkas. 
Apie prakalbos turinį čia 
nieko neminėsiu, nes bijau 
užsitraukti ant savęs „smer- 
tėlną grieką,” bet visti k pa
sakysiu, kad jis kalbėjo 
daug švariau, negu Jukelis.

Ant kiek skaitytojai atsi
mena, pereitų metų „Kelei
vio” Nr. 51 buvau parašęs 
apie Jukelio spyčių, kuri iš- 
dalies papeikiau, taigi mū
siškiai Jukelio pasekėjai 
tuomi labai Įsižeidė ir pa
reikalavo nuo manęs pasi
aiškinimo, kam aš, toj pa 
čioj organizacijoj prigulė
damas, šmeižiąs savo idėjos 
kalbėtojus. Mat, jų suprati

i

%

3
miero draugystė 
vių Kooperacija buvo su
rengę prakalbas. Kalbėjo J. 
Neviackas iš Bostono. Kal
bėtojas savo užduotį atliko 
labai gerai, jo kaiba darė 
gerą įspūdį į klausytojus. 
Prie draugystės prisirašė 
keliatas naujų narių.

Tik gaila, kad kalbėtoja> 
nieko neužsiminė apie šių 
dienų pasaulinę politiką. 

Geistina, kad Nashua 
draugijos surengtų daugiau 
panašių prakalbų. Apynys.

NASHUA, N. H.
Neteisingi priekaištai.

Pastaruoju laiku i „Ke
leivį” pradėjo rašinėti ko
respondencijas tūlas žmo
gus, kuriam ne tiek apeina 
teisybė, kiek užgavimas jam 
netinkamų žmonių.

Taip, jis net du kartu bu
vo paskelbęs per „Keleivi”, 
kad komunistai streiklau- 
žiauja. Tiesa, yra du su
tvėrimai, kurie streiklau- 
žiauja„ bet kad jie butų ka 
da nors prie komunistų pri
gulėję, tai neteisybė, jiedu 
kada tai. dar prieš Sąjun
gos skilimą, buvo prisirašę 
prie L. S. S. vietinės kuopos, 
bet tuojaus ir vėl iš jos pa
sitraukė. Primest tokius gai
valus vienai ar kitai frakci
jai tetų neteisinga.

Kitas neteisingas to ko
respondento pranešimas bu
vo tas, kad girti komunistai 
norėję išardyti Liutkausko 
prakalbas. Kad jie er
gelį prakalbose nerėjo 
sukelt, tas tiesa, bet 
kad jie butų buvę girti, to 
negalima buvo pastebėt,

Daryti neteisngus prie
kaištus, karti šunis vie
niems ant kitų tik tuo tiks
lu, kad pažeminus savo prie
šus— tai yra nedoras dar
bas. Tiesa, komunistų or
ganas „Laisvė” panašius 
šmeižimus talpiną su pamė
gimu, bet matant neteisin
gus priekaištus tokiam rim
tam laikrašty, kaip „Kelei 
vis, darosi lyg ir nejauku.

Bepartyvis.
EL1ZABETH, N. J. 

Socialistų prakalbos.
30 d. kovo atsibuvo LSS. 

147 kuopos pą^engtos pra
kalbos. Kalbėjo dr-gė Z. 
Puišiutė iš Bostono. Publi
kos atsilankė daug. Prakal
bos pavyko visais atžvil
giais. Į šias prakalbas buvo 
atėję ir visi komunistai -cu 
progresistėms, bet triukšmo 
laike prakalbų neišdrįso kel
ti Tik viena progresistė 
Poškienė ką-tai kvanktelėjo 
kai varna ir vėl nutilo.

Po prakalbų buvo duoti 
30 minutų laiko klausimams. 
Čia „Laisvės” agentai buvo 
bepradedą kelti lermą, bet 
pirmininkas juos nuramino. 
Draugė Puišiutė gerai už- __ i ___ • *■ I

Km skaito ir rašė 
Taa duonas nepraš*

HATERBURY, CONN. 
Generolai be armijos.

Aš čia nenoriu rašyti me
lagysčių, bet paduodu tik
rus faktus. Melagystes lai 
rašo ' „Laisvės” korespon
dentai, nes jie prie to yra 
pripratę.

Ligišiol Waterbur«o ko
munistai, prisidengę mas- 
komis Įvairių organizacijų, 
rengė prakalbas ir varė sa
vo komunistiškų propagan
dą tarpe Waterburio lietu
vių. Išsyk .jiems tas darbas 
sekėsi neblogai, kol žmonės 
nepažino tikro jų siekio — 
viską niekint, griaut ir ar
dyt, o nieko gero neduot.

Vėlesniais laikais Į jų pra- 
kaites publika pradėjo ne 
si lankyt. Susirenka tik pa
tys vieni rengėjai. Pasta
ruoju laiku jie pradėjo ren
gti prakalbas amerikonams. 
Bėgiu dviejų savaičių jie su
rengė dvejas tokias pra
kalbas: vienas vardu ko
kios ten ”Workers Defence 
Conference,” o kitas vardu 
N. E. Workers Association 
unijos. Pirmu kartu jie lai
kė svetainę atidarę porą va
landų, bet niekas i prakal
bas neatėjo, išskiriant ren
gėjus. Antru kartu irgi nie
kas neatsilankė apart kal
bėtojai^ ir rengėjų. Pa
kviestas jų kalbėtojas žyde-, 
lis iš Bostono visa* nekalbė
jo, nes nebuvo kam jo pra
kalbos klausytis. Kalbėtojo 
lėšas ir už svetainę prisiėjo 
užmokėti iš unijos iždo, ku
riame dar yra streikieriams 
prisiųstų aukų.

Taip musų komunistai ir 
paliko generolais be armijos.

Kom-istų Kor-dentas.

i

TORRINGTON, CONN. 
Peiktinas darbas.

Nekurie šios kolonijos 
biznieriai pradėjo vartoti 
seniau čia gyvavusios SLA. 
55 kuopos vardą savo nau
dai. Taip, tos kuopos vardu 
jie atspausdino plakatus, 
kuriuose buvo skelbiama, 
kad 2 d. balandžio atsibus 
prakalbos, koncertas ir ba
lius.

Torringtono publika tais 
plakatais buvo užinteresuo- 
ta. Atėjus paskirtam laikui 
žmonės pradėjo rinktis Į 
svetainę skaitlingai, užsi
mokėdami Įžangos vyrai 
35c., o moterįs 25c. Susirin
kusioji publika su nekant
rumu laukia, kada prasidės 
prakalbos ir koncertas. Po 
kiek laiko išėjo ant pagrin
du p. Vokietaitis iš Ansonia 
ir pasakė, kad koncerto ne
bus, nes jo merginos neat
važiavo. Apart to bambtelė- 
io dar keliatą žodžių apie 
SLA. ir nuėjo sau.

Vadinasi, nebuvo nei pra
kalbų, nei koncerto, o vien 
tik balius. Žmonės jaučiasi 
apgauti ir prastai atsilienia 
apie SLA., nes tuo vardu, 
viskas buvo rengiama. Toks' 
darbas yra peiktinas.

Ožio Ragas.

MILWAUKEE, WIS. 
Jukelio prakalbos.

31 d. kovo čia ‘atsibuvo 
LDLD. kom-istų 56 kuopęs 
prakalbos. Kalbėjo J. Juke
lis iš New Yorko. Jisai pra- . 
dėjo nuo Kristaus nukryžia- 
vojimo ir užbaigė bolševi
kais - komunistais. Socialis
tus ir I.W.W. prilygino prie 
šventų organizacijų, kurių 
vadovai gali eiti išpažinties. 
Bet jo »r kitu komunistų- 
bolševikų kunigai nepriima 
išpažinties, nes jie kunigų 
akyse esą prakeikti. Ragino 
savo šalininkus rašytis prie 
unijų ir ten darbuotis, kad 
tos unijos dėtųsi prie trečio 
internacionalo.

Buvo renkamos aukos, 
važiavo ir komunistams už Surinkta komunistiškai pro- 
jų provokatoriškus darbus, pagandai 8 dol. ir 80 centu.

S. P. Teisybės Mylėtojas.



DIRVA--AUGMENŲ yra priežaščia javų sukriti
mo, pažemina derlių ir žy
miai nupuluo javų sveika

Faktu apie “itaiįiemį 
Beidrovę-

m dėti tiek, kad su dabar gau- 
Į narna alra redaktoriui išei

tų apskritai po $50 į sąvaitę 
už visą laiką. Sulyg to pa
mato butų reikėję primokėti 
redaktoriui da apie $6,000. | 

Vienas direktorių, rodos
• Y 1 * *1* " i

MAISTO SANKROVA. tingumą.^ |
Fosforas •’— Svarbus ele-i r , . , ....

mentas ir reikalingas gami- *.. komunistai ir

augmenvje; jis paakstina1 y®,aP*e 
sudygusių javų augimą ir 
oagreitina jų pribrendimą, 
kas yra labai pageidauja
mas dalykas, ypač drėgnais 
metais ir šaltuose klimatuo
se; padaugina šaknų augi
mą ir jų besivystymą; susti-.Bendrovės šeri- moraliai priklauso; 
prma siaudus, padaugina .ypKas ir agentas .susipykęs .................
grudų derlių ir pagerina jo „ ‘
Kokybę; sustiprina javų iš- ]įonįUt užvedė prieš ”N.' 

n?°. l.vai.rnI Bendrovės valdybą bylą,
Žodžiu, užtektinai fosforo į;UrįOs pamatas yra toks, 
dirvoj, tai reiškia geresnius Jomantas, negaunąs

. i , ^ėtus savo pinigus tiek 
Reikalingas dividendų, kiek sulyg pada-

Kaip atėjo gyvulių maras 
Lietuvoje?

tt.; žalias mėšlas; gyvulių 
mėšlas; ir dirbtinės trąšos.

Dirvos derlingumas pri
guli nevien nuo dirvos rų- 
šies, bet lygiai ir nuo jos 
gero arba blogo fiziško sto
vio. Dirva turi būti tinka
mai nusausinta, turi turėti 
gana organinio perpuvimo 
ir turi būti gerai dirbama. 
Ūkininkas gali kontroliuoti 
oro ir vandens judėjimą dir
voj, dirvos drėgnumą arba 
jos vandens įtalpą, bakteri
jų skaitlių ir perkeitimą 
minerališkų druskų iš ne
prieinamų augmenims che 
miškų kombinacijų į priei
namas pagelba tinkamo že
mės dirbimo.

Žemdirbystės žvilgsniu, 
dirva yra ta viršutinio že
mės riuogsr.io dalis, kurią 
žmogus dirba ir kurioje ga- 
1 ». auginti ekonominės

augmenis. Svarbiau- 
ios dirvos funkcijos yra 

suteikti augmenims mecha
nišką paramą ir parūpinti 
jiems užtektinai maisto me
džiagos. Gera, trąši ir der
linga dirva yra ta, kurioj 
randasi apsčiai tos maisto 
medžiagos augmenims pri- 
einamaj formoj. Ta maisto 
medžiaga — minerališkos 
druskos — susideda iš de
šimties svarbiausių chemiš 
l:ų elementų: azoto, fosfo
ro, potašiaus, kalkio, gele
žies, sieros, magnio, van- 
dendnrio, degio ir angliada- 
rio. šeši iš jų — fosforas, 
potašius. kalkis, geležis, sie
ra ir magnis—paeina išim
tinai iš dirvos ir randasi jo
je pavidale minerališkų 
druskų; azotas randasi dir
vos organiniam perpuvime; 
vandendari ir degi daugiau
sia parūpina vanduo; an
gliadaris yra paimamas iš 
oro. Visi tų elementų, di
desnėmis arba mažesnėmis 
apštimis, randasi kiekvie - 
nam augmens kūne. Stoka 
bile kurio iš jų dirvoje pa
daro dirvą visai netikusia 
ūkininkavimui. Be jų aug- 
meny randasi dar ir kitų 
elementų, bet jie nelošia 
svarbios rolės.

Tris tų elementų 
tas, fosforas ir potašius — 
turi didžiausios ekonominės 
svarbos; jie yra sprendžian- 
tieji faktoriai javų augini
me. Labai dažnai tų ele 
mentų trūksta dirvoj arba 
jie randasi neprieinamoj 
formoj augmenims. Prara
dimas tų elementų reiškia 
praradimą rišo dirvos der
lingumo ir jei jie nėra su
grąžinami kokiu nors budu 
dirvon, viso ūkio bankrutas 
yra neišvengiamas.

Abeinai kalbant, tų che
miškų elementų dirvoj ran
das palyginant nedaug. Vie
nas dirvos tonas turi vos ke
ps svarus trąšumo; likusi 
dalis yra bevertė medžiaga 
r negali būti panaudota kai

po augmenų maistas. Vie
nam tone vidutiniškai der
lingos dirvos randasi apie 
pustrečio svaro azoto, ketu
ri svarai fosforo ir 64 svarai 
jotašiaus. Kuomet tas dir
vos trąšumas galutinai iš
semtas, tai jis jau pražuvo 
ant visados ir niekados ne
begali sugįžti. Tiesa, ji ga
lima atsiekti su pagelba 
dirbtinių trąšų, bet tas ne
svietiškai brangiai atsieina. 

Gera ■ arba bloga dirvos 
vertė priguli nuo jos pro- 
duktvviškumo, nuo jos jėgų 
javams gaminti. Gausus, 
geras derlius reiškia gerą 
dirvą; mažas, prastas der
lius reiškia bevertę dirvą. 
Dirva gali būti turtinga vi
sais chemiškais elementais, 
bet jei jie yra augmenims , 
neprieinamoj formoj, ji yra 
bevertė, netikusi žemdirbys- i 
*ei. Kad palaikius dirvą !

# geram stovy — trąšią 
derlingą— tai 
tinkamas jos prižiūrėjimas; 
reikalingos tinkamos gy
duolės jos gydymui. Tos gy
duolės yra dirbtinės trąšos; 
dobilų, alfalfos ir kitų virk- 
štinių augmenų auginimas; 
daugiau gerų gyvulių ant 
ūkio; geresnis mėšlo sunau
dojimas; ir tinkama javų 
pamainymo sistema. Be tų 
tialykų dirva greitai tampa 
nugyventa, bevertė, visai 
netikusi žemdirbystei. Šal
tiniai, iš kurių augmenys _ r__  ___
semia sau reikalingą maisto įtina augimą ir vėlina pri- sustiprinimo 
medžiagą, yra: minerališ- brendimą, kas yra nevisuo- 
kos druskos dirvoje; aug-'met pageidaujamas dalv- 
menų likučiai— 
mienai, stiebai,

Lietuvon tapo užneštas likusieji nieko neįstengė pa- 
gyvulių maras, kuris galįs daryti ir maras su Želigovs-nimui nekuriu maisto dalių klerikalai yra primelavę sa- ««i vu ir maras su z;enguvs-

73 "LT NaįJJle' boti rklaktirim^?šrisT$l <iakloti netik Lietuvos gyvu- kio kariumene pasiekė Šir-
nų Bendrovę daug nebūtų Keti redaktoriui įsnso $1,-u ir kitas šalis pa- ‘ ’J?' * “T“ .^0 SLJSM* ’Ą. Todėl šita paviene

esą labai susidomėję ir vo-

azo-

ir
reikalingas

CHEMIŠKŲ ELEMENTŲ 
FUNKCIJOS.

Ne tiktai agrikultūros 
mokiniui, bet lygiai ir ūki
ninkui yra labai svarbu ži
noti funkcijas tų chemiškų 
elementų, kurie tarnauja 
kaipo augmenų maisto me
džiaga ir iš kurių augmens 
kūnas yra subudavotas. Ne 
tik žinojimas tų funkcijų, 
bet lygiai ir jų įtekmės ant 
augmenų yra svarbiausi pa
grindai naujovinio ūkinin
kavimo. Inteligentiškas, 
prasilavinęs ir sumanus u- 
kininkas, žinodamas tuos 
dalykus, gali dažnai nu
spręsti kokių elementų 
trūksta arba kokių yra per
daug dirvoje. Negana to. 
tokis ūkininkas, pirkdamas 
nekurius ūkio produktus 
ant rinkos, kartais gali pa
sakyti kokių chemiškų ele
mentų arba sudėtinių juo
se stokuoja arba kokių per
daug randasi. Iš to yra aiš
ku, kad tokis žinojimas yra 
didelės ekonominės vertės. 
Aš užtikrinu, kad lietuviai 
ūkininkai tą žinodami ir tą 
žinojimą panaudodami 
praktikoje kur reikia, iš
vengtų eibes klaidų, sutau- 
pintų daug brangaus laiko 
ir darbo ir žymiai padidintų 
savo ūkių produktyvišku- 
mą. Šiame straipsny aš pa
sistengsiu kiek galėdamas 
trumpiausioj formoj išdės
tyti tų elementų funkcijas 
ir jų įtekmes ant augmenų, 
taip kad kiekvienas ūkinin
kas jį perskaitęs galėtų kiek 
pasinaudoti.

Angliadaris:— Tas ele 
mentas užima pirmą vietą 
visuose organiniuose mais
to sudėtiniuose; tarnauja 
kaipo maisto, udžių ir ener
gijos gamintojas. Be to 
jokis augmuo, jokia gy
vybė negalėtų gyvuoti ant 
žemės. Angliadaris ran
dasi ore pavydale angli
nio gazo ir tokioj formoj 
augmenys įkvėpuoja jį. Jis 
yra neišsemiamas ir todei 

ru-ūkininkui nereikia juo 
pintis.

Vandendaris: 
mentas. Ilgiai kaip ir 

1 • 1 • •

Tas

straipsneliu nurodyti, kaip nesutikimų, drg. Grigaitis 
dalykai ištikrujų stovi.

Faktai yra tokie:
K. Jomantas, stambus naudos, tai duokit kiek man 

. I 0 jeigu
.. > ne, tai neduokit visai. Aš 

su biznio vedėju Kl. Jurse- pasitenkinu tuo, ką aš gau-

Klausimas buvo pastaty
tas balsavimui, šeši direkto
riai, tų tarpe ir K. Joman
tas, balsavo už tai, kad pri
mokėti redaktoriui $6,000; 
tris balsavo prieš, o likusieji 
susilaikė nuo balsavimo.

Mat, tarp Bendrovės di- Kadangi buvo tam pasiprie- 
gyvumą; lošia labai svarbią1 lekcijos ir biznio vedėjo yra šinimo, tai redaktorius pas- 

padarvta tokia sutartis, kad kui atsisakė nuo tos ”back 
visų pirma biznio vedėjas pay.
turi padaryti tiek pelno, kad Įdomiausia yra tas, kad 
Bendrovės nariams butų už- Jomantas, kuris pats agita- 
tikrinta 7 nuošimčiai divi-' vo išmokėti redaktoriui $6,- 
dentų; o jeigu jis padarys o00, užvesdamas paskui by- 
daugiau, tai nuo tos pelno. lą prieš biznio vedėją ir val- 
sumos, ką bus virš 7 nuoš.,1 dybą, užvedė taipgi ir prieš 
vedėjas turi gauti sau 10 Į redaktorių dėl tų $6,000! 
nuošimčių "komišino.” ; čia jis papildė didžiausį ne- 

Kl. Jurgelionis "N au jie- ' taktą, nes jeigu tame direk- 
nų’’ biznį taip išvystė, kad. torių subrinkime jis nebūtų 
pereitų metų apyvarta vir-'taip agitavęs už tų $6,000, 
ši jo $300.000, kuomet pirma išmokėjimą, tai susirinki- 
buvusiej i "menedžeriai" ne y mas nebutiį ir nutaręs tą 
padarydavo daugiau kaip 
$60,000 apyvartos į metus. 
Ir pelno "Naujienų" Bend
rovei šįmet liko tiek, kad su
lyg padarytos sutarties biz
nio vedėjui Kl. Jurgelioniui 

puolė gauti $4,100 "komi-

Taigi K. Jomantą, kaipo 
stambiausi šėrininką, paė
mė pavydas. Jis yra stam- 
biausis šėrininkas iv dirbda
mas kaipo skelbimų agentas

pasakė: "Draugai, jeigu jys ie ausHrSa įHVJtnt L-ori Qč Kiečiai, jie apsiima atsiųsumatot, kad savo triusu aš 
padariau kiek 'Naujienoms’

javus ir geresnį derlių.
pot 3S1US Z L

giudų augime, nes jis šutei-'ryto pereitais metais pelno 
kia jiems pilnumą, sunku- turėtų gauti.
mą, stiprumą ir palaiko jų| I“

■olę javų pribrendime ir su
teikia augmenims gerą 
spalvą ir kokybę: prigelbsti 
javams apsisaugoti nuo 
įvairių ligų ir paakstina la
jų augimą; išdalies neutra- 
.izuoja rūgšti dirvoje. Men
ki, silpni, trapus stiebai ar
ba šiaudai parodo trukumą 
potašiaus dirvoje.

Siera:-
Ir nekuriu aliejų ir prote 
oliazmos elementas. Jo nie
kados nestokuoja dirvoj.

Kalkis:— Panašiai pota- 
šiui, jis yra reikalingas ga
minime ir sukrovime kar- 
bohydratų ir išdalies proty
nų: lošia svarbią rolę išvys
tyme augmens stiprumo ir 
mažyčių 
aprūpina augmenį minera- šinc. 
'iškomis 
ralizuota 

kurios kenkia augmenims; 
sumažina geležies kombina
cijų nuodingas ypatybes; 
perkeičia nekurias menera- 
iškas draskas iš neprieina
mų augmenims Į prieinamas

Svarbus protynų

šaknėlių. kurios iš
------ o— — -

druskomis; neu- 
dirvoje rūgštis.

nuo tos "back

išmokėti.
Tai taip išrodo dalykai 

tikrybėje.
Naujienietis.

I

Ji

Morta Graczyk jau 
Amerikoj.

vintų. Pralaužus musų 
frontą, maras buvo beneša- 
mas gilyn į Lietuva, bet pra
dėjus darbuotis veterino- 
riams Kaune, buvo pasiųsta 
pagalba į pralaužimo vietas 
ir jos. išvalytos nuo maro.

Šio maro užnešimas į Lie
tuvą gręsė mums didžiausiu 
pavojumi, didesniu negu 
Želigovskio gaujos. Jei ma
ras butų išsiplatinęs Lietu
voj, mes butume netekę 90 
' savo gyvulių, 3 — 4 mili- 
ardų auksinų turto ir musų

Lietuvon savo veterinorių 
ir vaistų, kad užmušus ma
rą ant vietos.

Kova su ta epidemija da
bar daugiausia rūpinasi { 
profesorius Gogelis. Jis bu-' 
vo nuvažiavęs Vokietijon 
pasitarti apie tai su vokie
čiais specialistais, užpirko 
tenai reikalingų daiktų į- 
rengimui stoties kovai su__________ ____ ____ __
marų, ir dabar vėl parva- nepriklausoma valstybė bu- 
žiavęs Kaunan. "Lietuva” tų radusis pavojuj, bet mu- 
rašo apie jį taip; sų pastangomis yra likvi-

Paklaustas profesoris, ar duotas.
yra dabar gyvulių maras | Paklausus ar nėra mums 
Lietuvoj, atsakė, kad jo vi-'pavojaus nuo Latvių sienos 
siškai nėra. Buvo jis prie- pusės gyvulių maro išsiplė- 
jęs ligi Širvintų, bet ėmu- Lojimui, prof? atsakė, jog to 
sis priemonių, tuojau buvo nežinąs, 
sustabdytas ir toliau į Lie
tuvą nenuėjo.

Pastatytasis dabai* musų Suvalkų pusės, 
kordonas: Airius Kruonis,' Tam tikslui esąs ir reika- 
Kaišedoris, Skarapiai, Uk - lingas^ veterinorių kongre- 
mergė, Zarasai yra pasiren- sas_ Kaune, kuriame ypač 
gęs sutikti visokias galimy- turėtų dalyvauti Latvių, 
bes ir yra pasiryžęs nieku Estų. Vokiečių ir Lenkų at- 
budu toliau ligos nepraleis- stovai, kad galima butų 
ti. j tuos dalykus išaiškinti.

Dėl pačio gyvulių maru l Bet, ligi kol kas bus, 
atsiradimo ir atėjimo lig mums patiems reikia apsi- 
Lietuvos, profesoris papa- f rūpinti, gintis nuo baisaus 
šakojo labai įdomių dalykų, pavojaus. Seimas netrukus

Šio maro atsiradimo isto- svarstys tam tikrą kovai su 
rija siekia 1917 m., to meto, galvijų maru įstatymą ir 
kai rusų kariumenė bėgo iš nuskils "Centralinę Komi- 
Erzerumo, o turkai greitai siją” kovai su gyvulių maru, 
sekė jų pėdomis. Užkauka-; kuri turės užsiimti tuo dar- 
zyje buvo rusų įtaisyti kor- bu.
donai prieš gyvulių marą i§‘ Be to. reikia, kad pati vi- 
Azijos, to visų marti lopšį, suomenė gerai suprastų 
Bet netvarkingai rusams gresiantį pavojų musų di- 
bėgant, tie kordonai buvo džiausiam turtui, gyvu- 
apleisti ir maras, bežygiuo- liams, ir nedarytų nieko, 
jant turkams priekin, buvo,kas gali tą ligą išplatinti, 
užneštas į Pietų Kaukazą.
Iš ten 1918 m. perėjo į tur-1 pagaminti plakatėliai apie 
tingą galvijais Stavropolio1 marą, ten visa nurodyta, 
sritį, ir į Dono kariumenės kaip reikia kovoti su juo ir 
žemes ir į Astrachanio gub. t tų nurodymų reikia laiky

1919 m., Denikinui einant 
i Saratovą, gyvulių maras 
buvo užneštas jo kariume
nės ir pabėgėlių į Saratovo 
miestą ir apylinkes.

Čia tais pat metais rugsė
jo mėnesį buvo sušauktas 
veterinorių ir bakteriolagų 
suvažiavimas kovai su maru 
ir buvo nutarta kovoti su 
ta liga visos eilės priešma-

Lygiai nežinąs, ar nėra 
i pavojaus nuo Lenkų, nuo

buvo areštuota Lietuvoj 
kaipo lenkų šnipas.

Vienas "Keleivio" skaity- 
prisiuntė mums iš 

tik kelis tirtančius dolernĮjR^h^Mno ^pemocrat 
o Kl. Jurgelionis i vienus 

tormas; reguliuoja nuodin- metus gauną tokią‘Šurną pi
gas substancijas pagamin- ni#ų, ir prie to da imdamas 
tas augmeny; sunaikina paprasta alga. Todėl jis ir

Ir potašiaus. Stoka kalkio vedėjo priekabių, kad jį pra- 
iirvoje žymiai sumažina šalinus ir kad tuo budu ne- 
Jirvos našumą ir nekuriii reikėtų jam išmokėti to "ko- 
lavų augimą padaro visai mišino.” 
tegalimu. Perdaug kalkio p.e Jomanto, biznio vedė- 
dirvoje paakstina chemiš- jas Kl. .Jurgelionis turėjo da 
kas veikmes, kurios paga- vieną priešą J. Petraičio as- 
nina tirpstančias minera- menyje. Mat, Jurgelionis 
iiškas druskas, lengvai iš- įvedė prie "Naujienų” pini- 
plaunamas. Tas yra taip siuntimo departamentą, 
pat nepageidaujamas daly- 0 j. Petraitis, kuris yra "N/’ 
kas.
. Magnis:— Lošia labai svar 
bią rolę pagaminime chlio- 
rofiliaus (žalios lapų par- 
vos); prigelbsti pergabeni
mui pagaminto maisto aug
meny iš vienos dalies kiton. --------Grudų ir sėklų tvėrimams Kureneųos.Petrais .Padėjo 
priklauso labai daug nuo jo.'ant Jurgelionio py _ j
Nekurtuose augmenyse jis 
g; 
ka magnio dirvoje pagami
na chliorosį, tai yra tokia au 
gmenų padėtis arba liga, 
kuomet jie netenka savo ža
lios parvos, pagelsta.

Geležis:— Chliorofilius ne
gali būti pagamintas be ge
ležies, nors ji ir nėra jo da
limi. Stoka geležies paga
mina chliorosį. Augmenys pusėj. Vienok po v’sais kon- 
reikalauja jos visai mažai. ' * • - —

Be šitų elementų, augme
ny randasi nemaža ir kitų, 
liet tie jau neturi didelės 
ekonominės svarbos, išsky
rus nekuriu jų nuodingas 
ypatybes. Praktiški ban
dymai parodė, kad nekuruo- 
se atsitikimuose natras gali 

Chlioras

Chronicle” iškarpą, kur^yra 
įdėtas Mortos Graczyk pa
veikslas ir ilgas aprašymas 
ios prietikiu Lietuvoje ir 

nuodingas ypatybes magnio pradėjo jieškoti prie biznio benKijoje.
j v r • • i 1___ J --
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Yra išleisti prof. Gogelio

Skaitytojai turbut atsi
mena, kad tūlas laikas A- 
mei ikos laikraščiuose buvo 
rašyta, jog tūla Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus dar
buotoja tapo areštuota Lie
tuvoj už šnipinėjimą lenkų 
naudai.

Tai buvo ta pati Morta 
Graczyk. Tai ji buvo suim
ta kaipo lenkų šnipas. Ji bu
vo išlaikyta Kaune 3 sąvai- 
tes, bet paskui buvo paleis
ta, nes to pareikalavo Ame
rikos ambasadorius Varšu
voj. O Lietuvos valdžia už
sienio diplomatams labai 
paklusni; tik savo žmonių 
ji nelabai klauso.

„_____šita lenkė yra gimus A-
tu su Jomantu ėmė varyti i merikoje, Rochesterio mies- 

MflV^^uotiXfor7^ l^eš ji agitaciją. Ite, mokinosi šv. Stanislovo
ali pavaduoti tosto ą. Tai tokios buvo nesutiki-i parapijos mokykloj, vra

* mų priežastis, tokie yra f ak • į Jievuota katalikė ir buvo iš- 
i važiavus su amerikiečių 
šelpimo organizacija gelbėt 
lenkams jų užpuolimuose 
ant kaimynių tautų. Išpra- 
džių ji darbavosi Varšuvoj, 
paskui, kuomet lenkų raz- 
baininkai, bandito Žulikov- 
skio vedami, užėmė Vilnių, 
ji nuvyko tenai. Iš Vilniaus 
ji nuvažiavo "šelpimo rei
kalais” į Varėną, kuri buvo 

tartį su biznio vedėju taipgi lietuvių rankose ir jokio 
is lenkų "šelpimo” tenai nega

lėjo būti. Ir tenai ji buvo 
areštuota kaipo šnipas.

Prjiokai, žinoma, užsis
tojo už ją ir pradėjo rėkti, 
kad lietuviai areštavo Ame
rikos "pilietę,” ir ėmė rei
kalauti per Amerikos am
basadorių Varšuvoj, kad 
Lietuvos valdžia tą mergą 
paliuosuotų. Lenkų reikala
vimą Kauno valdžia išpildė, 
ir Morta Graczyk šiandien

plaunamas. Tas yra taip l™ siuntimo departamentą,
-- - • ’ i,—„v

Bendrovės direktorium, tu
ri savo pinigų siuntimo 
agentūrą. Kiek "Naujienų” 
vinigų siuntimo departa
mentas pakenkė Petraičio 
bizniui, aš nežinau, bet vi
siems aišku, kad dėl tos kon-

ele- 
an- 

gliadaris, yra vienas svar
biausių augmens dalių! I)i- 
džiausis vandendario šalti
nis yra vanduo, ir toje for
moje jis yra daugiausia au
gmenų geriamas.

Degis;— Tas elementas 
yra antras iš eilės po anglia- 
dario ir sudaro žymią dalį 
sausos augmenų medžiagos. 
Jis yra reikalingas kvėpavi
mui ir oksidavimui įvairių 
augmens sudėtinių. Degis 
yra energijos elementas ir 
lošia labai svarbią rolę aug- pakeisti potašių. 
mens metabolizme. Augine- yra pageidaujamas grikių 
nys paima jį iš oro ir iš augjnjmut Titnagas neku- 

iriais žvilgsniais prisideda
Azotas:— Azota'k paaks-'pHe augmenų organizmo 

Vienok aug
menys apsieina ir be jų.

A. Dvylis.
Agronomijos studentas.

I)egis

aug-’met pageidaujamas daly- 
šiaudai. ka- kas. Perdaug azoto dirvoj 

šaknys ir susilpnina javų šiaudus.

tis.
Šitas gyvulių ar teisin

giau galvijų maras nieko 
bendro neturi su žmonių 
maru ir vadinas moksliškai 
"pestisbovina”.

Lietuvių Aptieldninlni 4«mai.
Aptiekininkas p. K. Ši

dlauskas, "Valstijos” įga- 
nesenai

Žinoma, kada tarp vado
vu prasideda kokie nesuti
kimai, tai ir vadovaujamieji 
pasidalija. Šitam atsitikime, 
iš 15 direktorių 7 stojo Jo- 
manto-Petraičio pusėj, o <S 
direktoriai — biznio vedėjo

K>

traktais visuomet pasirašy
davo visi direktoriai; tą su- 

visi buvo pasirašę, išskyrus 
tik vieną K. Jomantą.

Į kilusius nesutikimus bu
vo įpainiotas ir vyriausia 
"Naujienų” redaktorius, 
drg. Grigaitis. Kuomet pe
reitų metų pabaigoj pasiro
dė, kad "Naujienoms” da
bar puikiai sekasi ir laikraš
tis davė gražaus pelno, tai 
vienam direktorių susirinki
me redaktorius išsireiškė, 
jog dabar Bendrovė galėtų 
pridėti jam algos ir už tuos 
metus, kuomet jis gaudavo 
tik $25 sąvaitei. Jei aš ne
klystu, tai buvo patarta pri-

< pi icouia". viiuuonao, i aii?U4i

rinių stočių įsteigimu ir kor- Į liotasai atstovas, 
donais. Viena tokių stočių [ išsiuntinėjo lietuvių aptieki- 
buvo įtaisyta netoli Sarato- i ninkams Amerikoje laiškus, 
vo. Tai stočiai tečiau, teko --------'— —*
dirbti labai sunkiose aplin
kybėse: bolševikų-Denikino 
frontas stumdėsi po keletą 
kartų į tą ir kitą pusę ir 
sunku buvo varyti sistemin
gas darbas. Todėl maras 
plėtės toliau, ir 1920 m. ge
gužio mėn. jam buvo nusta
tyta Rusuose tokia kordonų 
linija: Uralo upės žiotys, 
Orenburgas, Samara, Si- 
zranius, Ta m bo va.s. Elecas, 
Kijevas, Vinica. 
ir ligi jos žiočių 
jurą.

Vasarą maras 
Smolensko gub. 
ten bolševikams į Vilnių ir 
varantis kartu maistui gy
vų gyvulių, maras Polocko 
ir Ašmenos traktas buvo 
užneštas — į rytus ir pietus 
nuo Vilniaus.

Parvykęs tuomet į Vilnių 
prof. Gogelis pastatė diag- 
nose ir rado gyvulių marą 
25 varstus nuo Vilniaus, ir 
jradėjo kovą su juo suspie- 
ęs Vilniuje apie 25 veteri- 
nerius gydytojus.

Tečiau, Želigovskiui pra
dėjus žygį i Vilnių, tas ko- 

įr Morta uraczya sianuien Vos organizavimas suiro, 
jau Amerikoje, didžiuojasi Veterinoriai gydytojai, ne- 
tarp savo "rodakų" J’karžy- norėdami palikti to pono 
giškais nuopelnais” savo paimtoj srity, išvažiavo į 
’ojczyznai.’’ Kauną su musų valdžia, pa

Bugo upė 
Į Juodąją

buvo jau 
Einant iš

> kviesdamas' juos prisidėti 
• prie steigiamos Lietuvoje
> ”Valstijos” ir atidaryti jos 

skyrių Amerikoje.
Daugelis aptiekininkų į 

tuos laiškus jau atsakė ir 
sutinka prie "Valstijos" dė
tis. Bet yra daug aptieki
ninkų, kurių adresai nėra 
žinomi ir todėl laiškais jų 
negalima pasiekti. Kad pa
kvietus ir tuos, nutarėme 
paskelbti šį pranešimą laik
raščiuose.

Taigi visi aptiekininkai ir 
tos srities mokiniai, kurie 
manot prie šito prakilnaus 
darbo prisidėti, malonėkit 
savo adresus priduoti "Val
stijos” atst. gerb. K. Šid
lauskui, 373 Broadway, So. 
Boston. Mass., o mes suteik
sime daugiau informacijų 
apie "Valstiją” Lietuvoje ir 
užbrėžtą jos tikslą čia, Ame
rikoje.

Tiems, kurie jau yra at
siliepę, galima pranešti, jo? 
pritarimo musų sumanymui 
yra daug. Daugelis pagei
dauja, kad greitoj ateityje 
butų sušauktas Amerikos 
aptiekorių suvažiavimas. 
Vieta suvažiavimui skyria
ms Niagara Falls, Nevv 
Yorkas, Chicaea ir Bosto- 

D. Pilka, 
laikinas sekr.

nas.
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Apie sveikatą
Vidurių sukietėjimas. .

Sveikas žmogus paprastai 
valosi 1—-2 kartu per parą 
lyg moliu. Kartais atsitinka, 
kad ta operacija esti vieną 
sykį per 10 dienų.

Vidurių sukietėjimas su 
kelia galvos sopėjimą, pilvo 
išpūtimą, širdies plakimą, 
neramumą. Gydymui daž
nai užtenka valgių permai
nos. Vaisiai, ypač slyvos, 
morkos, juoda apžiedėjusi 
duona, rugusis pienas, rūg
štus kopūstai — dažnai už
tenka viduriams suregu
liuoti. Be to judėjimas, rau
menų darbas, pilvo brauky
mas, šalto vandens ant tuš
čios širdies (nevalgius) gė
rimas —irgi pagreitiną žar
nų veikimą.

Jau Žydų Talmude Įrašy
ta, kad tas ilgai gyvens, ku
ris dažnai į išeinamąją vie
tą vaikščios. Tai tiesa, tik 
nereikia perdažnai tenai 
vaikščioti.

Levatyvos ir vaistų vidu
rių valymui reikia kiek ga
lint vengti, nes priprasi prie 
to. Jeigu jau labai reikia, tai 
galima išgerti su vandeniu 
šaukštą karčiosios druskos 
(epsom salt) arba ricinos 
(caster oil).

verksmingą stovį, iš kurio 
nėra išėjimo be pagelbos ki
tų. Nebūtų taip graudų 
l>aigt gyvenimo dienas už 
geležinių durų, jeigu bučiau 
pagyvenęs ilgiau ant lais
vės ir pažinęs plačiau gyve
nimą. Bet dabarties, vos 19 
metų būdamas likau įmestas 
j šį pragaro urvą be vilties 
kada laisvę atgauti, jeigu 
gerų žmonių pagelba nepri
bus. Mielas viengenti, jus ir 

(jūsų draugystė, atlikit tą už 
vis mielaširdingą darbą, iš- 

.. . . .. , . ** mane nelaimm-
st,Mra"s lr,"a,^“."s I“-!“"*?- g, žmogų iš šio pragaro. SuMes ratam athtat, «v« Jonas lsušinslįįs».

J VS esat vienas tų teisėjų, ką 
W kiekvieną dienos ir metų va
landą turi duot nuosprendį apie 
musų darbą, nes musų darbas 
tina su kiekvienos sekundos 
takšėjimu.

Kad .tHkti lokį darb,. rrikb

ee,“usi“ l“1 ’ž““'*- k"°T -Todėl, jeigu kurios drau-
patarnavimas jus ^patenkta.

kaliniui, meldžiame prisidė
ti su šiokia ar tokia auka. 

Minėtų Draugijų Komite
tas kaliniui šelpti 

Pirm. J. Matutis 
Sekr. A. Abromavičia 
Ižd. J. I.ukaševiėius 

P. S. Visas infarmacijas 
meldžiame siųst sekreto 
riaus vardu: A. Abromavi-

jų esti daug, negali apsigin
ti. Dažnai pagelbsti, imant 
mielių į vidurius. Alinių! 
mielių imasi kokius 3 kartus1 
per dieną po valgomą šauk
štą ir po daugiau, presuotų . 
gi (piraginių) po arbatinį 
šaukštuką, žiūrėt, kad mie
lės vidurių nepaleistų. Jei 
taip atsitiktų, tai reikia 
liautis mieles ėmus. Mielės 
imasi 4—6 sąvaitės.

('‘Sveikata.’’)

delphia. Pa.

L. S. S REIKALAI.
LKS. Piki. Komiteto

Tariniai:
I. Kovo 20 d. 1921 m. da

lis Pild. K-to turėjo suva
žiavimą, kuriame dalyvavoTijrihld* žnt|ii išeit

iš Inlejim. Isekantįs P. K. nariai: d-gė 
;— Į Račiutė-Herman, P. Raš-

Marė fiėkšienė, 41) Ona Rut- 
kauakiutė, 42) Valter šapas, R^.kr Stakliįkkit} Turiu
43) Juozas Sušinskaš, 44) VIa- laišką «iuv jūsų tėvo ir seselės. .Ua- 
uė Sušifiskienė, 45) Jonas Šu
linskas, 46) Jaroslavas Susins
iu*.

Dar yra apie 100, kurie yra 
padavę aplikacijas padarymui 
reikalinąų dokumentų ir jeigu 
gausime reikalingas vizas, tad 
su sekančiu laivu išvažiuos i 
Lietuvą apie 150 lietuvių.

Iš Kauno nuo musų atstovo
K. Norkaus gavome telegramą 
kad visus nuo tu laivo keleivius 
jis pasitiks Beriine ir aprūpins 
kelionėje iki pat Kauno; taip, 
kad visi musų keleiviai, pasiekę 
Berliną, jausis taip kaip namie.

Pajieškau draugo Juoze.po Pranio 
2yJanavičiaus, Vilniaus gub.. Alytaus 
apskr., Stakliškių miestelio.

lončk atsišaukt arba žinantieji tek
sią pranešti. (16)

Juozapas Davide zikas
112 U illovv St.. Cambridge. Mass

Pajieškau Jono Druft’o. paeinančia 
iš Kelmės miestelio. Raseinių apskri
čio, Kauno rėdj bos. 8 met. atgal gvve 
no Athol, Mass. Yra svarbių žinių 
iš L'etuvos. Meldžiu jo paties atsi
šaukti arba kas apie jį žino malonė
ki te man pranešti šiuo adresu:

Peter Rvmkieivicz (17)
127 Grand St.. Brooklyn. N. Y.
Aaba į Lietuvą dėl Franciškaus.

Pajieškau Stanislovo Vaičekausko i< 
Kostancijos Vakarienės, pirmiau gy
veno Keuanee. III. Yra labai svar- 
l ūs reikalas, meldžiu atsišaukti arb 
kas žino man pranešti, už ką busit 
labai dėkingas. (16)

G. Klyszys
418 E Lioyd St.. Shenandoah. Pu

Utėlės drapanų.
Jos plaukuose nesiveisia. 

Tai ne tik biaurus, bet ir pa
vojingi gyvuliukai, nes tik 
jų įkandimu platinasi dėmė
toji arba margoji šiltinė (ty- 
phus ex anthematicus), nuo 
kurios taip daug karo me
tais išmirė žmonių. Sunku 
išnaikint jos nesant užtekti
nai skalbinių. Geriausiai 
naikinamos tai sumetus 
skalbinius ir drapanas i 
karštą nors ir po duonai pe
čių arba išvirinus vandeny
je su šarmu daikte.

Dar utėlės nekenčia žiba
lo kvapo. Pertai naudinga 
drapanos, kurių negali i 
kaišti dėti, šepečiu žibalu 
išteptu iššukuoti. Taip valo
mi nuo tų biaurvbių kaili
niai, pliušai, divonai ir kiti 
daiktai.

Kai kada naudinga yra 
utėiiuoti daiktai, kaip kald- 
ros, karštu prosu abiem pu
sėm perprosyti. Nuo to utė
lės pastips ir glindos per- 
sprogs. Svarbiausia tai šva
rumas, dažnas skalbinių 
mainymas, vanos.

Jonas Sušinskas, 28 metų kevičius ir K. Liutkus, 
amžiaus lietuvis iš Shenan- Visapusiškai apkalbėjus 
doah, Pa., yra nuteistas am- priimtą dr-go P. Grigaičio 
žinu kalėjimu į Eastern rezignaciją nuo "Bangos” 

enitentian- Philadelphioj ’ re(j vietos, nutarta pakvies- 
ir sėdi jau 8 metai. Jį nutei- įj j atsakomojo redakto* 
sė neva už papiovimą žmo-‘riaus vieta dr-gą A Lalį iš 

metai atgal Shenandoah, Pa. Į 
kuomet Sušinskas gvveno , ... ... _ --
,>as vieną lietuvį saliuninką 
kartu su paplautu. Atsikėlęs 
vieną rytą Sušinskas rado* 
tą žmogų paplautą ir pats1

amžiaus lietuvis iš Shenan-

gaus. Tas atsitiko apie 9 Chicago, III.
Kaz. Liutkus, P. Raške-

Utėlės galvos.
Galima naikinti grynu ži

balu, tik paryčiu, ne prie 
ugnies, kad neužsiliepsno
tum. Vakare reikia išpraus
ti galvą šiltu minkštu van
deniu su muilu. Glindos at- 
silipina nuo plaukų nuo šilto 
acto (uksuso) ir po to išsi
šukuoja tankiomis šukomis. 
Be to reikalinga vyriškiams 
trumpai plaukus nusikirpti.

Tymai, blusinės
(lot. morbilli)

« Prasta vaikų liga, antru- 
syk labai retai pasikarto
janti.

Laikyt lovoj ilgai, neper- 
šaldyt, neužsert sunkiais 
valgiais, nes tarp daugelių 
tos ligos priedų dažnai pri- 

. simeta plaučių uždegimas 
ir žarnų kataras. Be to žiū
rėkit, kad ausies viduriai 

.negautų uždegimo.

šunvotės.
(Furunculosis).

M. Račiutė-Herman, T. Ma
tas.

Sutinku. J. Prusalaitis. 
policiją pašaukė. Jis tuometi II. Kadangi LSS. po reor- 
buyo liguistas ir svaigalų ganizavimo gyvuoja jau an- 
apimtas (katras? Red.j ir tri metai ir nuo to laiko ad 
niekas to nežino ar .Susins- ministratoriaus knygos ne
kas tą padarė ~ ar kas kitas, buvo peržiūrėtos, tai Pild. 
nes aiškių prirodymų tam Komitetas savo suvažiavi- 
nebuvo. Nors jis buvo vos 19 me kovo 20 d: 1921 m. įneša, 
metų amžiaus vaikinas, bet kad adm. knygas peržiurė- 
leismas nuteisė ji visam anr tų tam tikslui išrinkta ko
kiui į kalėjimą. I misija iš New Yorko apie-

Jis atsišaukė į.Philadel- linkės draugų. Į tą komisi- 
phijos draugijas, kad pagel
stų jam kaip nors išeit iš 
kalėjimo, šiuom tarpu prisi
dėjo prie to šios draugijos: 
Algirdo Kareivių, Šv. Anta
no, šv. Juozapo, Vytautinė, 
Teatrališka ir Giedorių, 
Kriaučių Draugystė, Liet, 
Tautiškas Neprigulmingas 
Kliubas, ir Liet Pašalpinis 
Kliubas. Draugystės kreipė
si i gerą advokatą, ir jis per
žiūrėjęs bylą tikrina, kad tą 
vaikiną gali išimti, bet kaš
tuos nemažai pinigų. Šios 
draugystės jau ir pinigiškai 
prisidėjo. Algirdo Kareivių 
$50.00, Antanipė $50.00, Liet 
Taut. Neprig. Kliubas $50.- 
00, 
$70.00. Viso yra $220.

Kadangi mes jo ypatiškai 
nepažinome ir nežinome 
koks jis buvo — geras ar 
blogas žmogus — tai atsi
šaukiame i visuomenę, gal 
kas žino jo gimines ar pažįs
tamus, kad parašytų mums 
apie jį. Mes nepaisome ko
kių jis pažiurti: mes atlie
kame labdarybės darbą, nes 
nenorim leisti jaunam žmo
gui suputi kalėjime. Jis vie
kam draugystės sekretoriui 
tarp kitko rašo šitaip: „Nė
ra man kitokio išėjimo iš šio 
skurdaus gyvenimo, kaip 
tik maldauti jūsų malonaus 
sušelpimo. Malonėkit te
čiaus atminti, kad jūsų pa
šalpa man bus vientik pas
kola. Aš laisvę atgavęs atsi
teisiu jums ligi paskutiniam 
grašiui. Man regis, jus gale 
tumet manimi pasitikėti; aš 
nesu vagis nei koks apgavi
kas. Nelaimingas likimo

ją skyriama draugai M. 
Stainis, J. Glaveckas ir V. 
Paškevičus.

K. Liutkus. P. Paškevi
čius, M. Baltuškienė, M. M. 
Račiutė-Herman, J. Prusa- 
iaitis, T. Matas.

Marė Jurgelonis 
Sekr. Vertėja.

LIETUVIAI FATERKINTI 
TEISINGO MUSU PA

TAIKAVIMU.

Visiems žinomos. Kartais smūgis nutrenkė mane Į šį

• Su sekančiu laivu per BAL
TIS STATĖS FINANCE CO. iš 
važiuoja i LIETUVA sekančios 

ir Anelė Basanavičienė ypatos:
t 1) Jurgis Turas, 2) Kazimie
ra Purienė. 3) M. Dabitas, 4) M. 
Stonaitis, 5) Juozas Dabitas, 6) 
Juozas Genevičius, 7) Anelė Ge- 
nevičienė. 8) Motiejus Lanka. 
9) Adolfas Sinkevičia, 10) Pra
nas Repšas. 11) Anelė Genevi- 
ėiutė. 12) Jonas Abrasonis. 13) 
Kazys Minkauskis, 14) Jonas 
Genevičius. 15) Antanas Ne- 
viackas, 16) Konditas Purlis. 
17) Jonas Minkauskas, 18) Do
mininkas Stripinis, 19) Jonas 
Kleus, 20) Jonas Misevičius, 21) 
Pranė Misevičienė. 22) Feliksas 
Stundis. 23) Mikoias Vsveris* 
24) Aleksandra Jozafalis, 25) 
Mikoias Milašius, 26) Teofilius 
Misevičius, 27) Boleslovas Mi
lašius, 28) Kazys Masiulis, 29) 
Trane Masiulienė, 30) Johana 
Misevičiutė, 31) Povilas Masiu
lis. 32) Liude Masiuliutė, 33) 
Petras šapas, 34) Eiizabeta ša- 
pienė. 35) Stasys Masiulis, 36) 
Kazys Masiulis, 37) Adomas 
Rutkauskas, 38) Dūmė Rutkau
skienė. 39) Adomas Bekša, 40)

PAVASARIUI ATĖJUS LIE
TUVOJE REIKALINGI PI
NIGAI.
Siunčiant per musų Bankinę 

staigų pinigus, Lietuvoje tam
pa išmokėti per 2—3 sąvaitės. 
iles siunčiame pinigus į Lietu
vą tiesiog į Kauną musu kur.je- 
rais, o musų atstovas Kaune, 
kuogreičiausia nusiunčia žmo 
gui į artimiausią paštą, taip kad 
lokių sutrukdymų nebūna ir pi
nigus gauna j 2—3 sąvaitės iš 
Artimiausios pastos. Per mus 
siunčiant pinigus, Lietuvoje 
žmonėms nereik važiuoti į Kau
ną išmainyt čekių ir gaišt laiką, 
ir apsimokėt kelionės iškaičius 
kolei gauna savo pinigus. Per 
musų Bankinę įstaigą siunčiant 
pinigus, Lietuvoje gauna iki vie 
uam skatikui. Pinigus mes iš- 
šiuaeiame žemiausiu dienos kur
su.

Jeigu kurie nori kad pinigai 
butų išmokėti per dvi dienas 
Lietuvoje, tiems išsiunčiame 
Kabeliu. Siunčiant kabeliu užti
kriname kiekvienam greitą pa
tarnavimą.

Todėl, kurie norite siųsti i 
Lietuvą pinigų, kreipkitės per 
musų Bankinę ištaigą, o gausit 
greitą ir teisingą patarnavimą.

BALTIC STATĖS FINANCE 
CORPORATION

357 Broadway,
So. JSosion. Mass.

Aš. Juozas Mačiulis, pajieškau Jo
no Leškio, Tauragės apskričio. Skau

dvilės valsčiaus, Girdiškės parapijos 
,Vožerės kaimo. 7 metai atgal gyvent 
i Shenandoąh. Pa. Meldžiu atsišaukt 
arba kas apie jį žino malonėkite pra 

! nešti šiuo adresu:
•T. Mačiulis

797 Bank St., Pox 95
Waterbury. Conn.

!

I

I

Pajieskojimai
Pajieškau Petro Britkaus. jisai gy- 

teno Minersviiie. Pa. ir Hazielon. 
Pa. Girdėjau kad buvo išvažiavęs į 
VVaterbury. Conn. Kas žinote rnalonė- 
dte pranešti už ką busiu dėkingas.^

J. Degutis _ (15)
345 Union avė., Eiizabeth, N. J.

paješHtu L'-o.io ^‘‘ REIKALINGAS VEDĖJAS
tčno kims apleido mane su dviem |
mažyčiais vaikučiais 18 rugpiuėio, Į Kooperatyviškai valgomųjų Droduk- 
192(> m. Norėdama padaryti tvarką Į tų krautuvei tuojaus reikalinga, vr-dė- 
ir ramumą savo šeimynoj, nuspran-1 * 
džinu atsišaukti j jį su atvira šir- I 
džia, prašydama, ka<?, neužmirštum ‘ 
tavo pačius arbi nors kūdikių. Su- 
<rjžk, o tavo klaida bus dovanota. 
Taipgi prašau visuomenės, jeigu kam 
oasitaikj-tų jį matyt malonėkit pra
nešti man; už pranešimą gaus 50 dol.
itlyginimo. Jisai yra 6 pėtių suvir
tum augščio, maža pariesta nosis, 
iideli biskj garbiniuoti plaukai, ant 
kaktos turi randą. Sulyg amato yra 
’iarberys, bet palinkimą turi prie sa- 
iuno biznio. Paeina iš Vilniaus rėd. 

’ivenčionių pav. Tveiaičių vai. Jisai 
šsivežė kito žmogaus pačią Pulka
uja Statkienę- Buividaitę, kuri yra 
ilus iš Ylakių miestelio. Mažeikių 

■ps., Kauno rėd. Moteris išsižiuri 
;raži, apie 25 m. amžiaus, turi nu
kirptus Dlaukus, 5 pėdų ir 4 coliu 
■ugš.; linksmo budo, mėgsta šokius 
’r su vyrais juokauti. Taipgi turi 2 
vaiku, didysis Edis 8 m.; mažasis ( 
Vai i s 6 m.; Edis panagus į motiną 
Valia šviesių didelių akių, vaikai 
nėgsta ristynės. (17 > ,

Nastė Lauritėuienė
12102 S. Edbrooke Av. (Kensington)

Chicago, 111.

jas. Norintieji ir galį užimti rietą, at
sišaukite laišku, atsakydami j šiuos 
klausimus;

1. Ar dirbate? Jei dirbate, tai kur? 
Jei nedirbate, tai kur vėliausią dirbot?

2. Ar buvote krautuvės vedėju 
Kaip ilgai ir kur?

3. Ar turite liudymus apie savo tei
singumą ?

4. Kiek galite uzsistatyt kaucijos?
5. Kiek norėtumei algos savaitei?
Kiekvienas atsišaukusis gaus atsa

kymą. Rašykit: (?)
I’ JANKAUSKAS

2t> Sanger st., So. Boston, Mass.

PROGA MOKINTIS.
Lekcijos Lietuviu Kalbos Gra
matikos, Sintaksės, Aritmetikos 
ir Telegrafiško Rašto prisiun
čiamos i justi namus. Kurie ma
no važiuoti i Lietuvą, patartina 
pasimokyti. Rašykit:

L. SUDENTAS,
255 Broadway, So. Boston, Mass

LIETUVOS. 
Amerikoj-? 

"Keleivyje ’

*.W1EŠKOJIMAS Iš
Lietuvos Atstovybė 

•rašo mus paskelbti 
trisiųstą iš Užsienių Reikalų Minis- 
erijos tokį pajieškojimą:

"Jonas Cikanavičius. iš Meišymą 
aimo, Rudaminos pa r., buv. Kalva

rijos pavieto. Suvalkų gub.. J ieško 
savo brolių Petro, Antano ir Vinco 
C’ikanavičiu; (Petras gyveno Brook- 
lyne, N. Y.) arba savo pažįstamų. 
Jonas suviršum šešis metus išbuvo 
vokiečių nelaisvei, dideliam varge ir 

Pajieškau Miko Sienkevičiaus ir tik-ka sugrįžo Lietuvon sužeistas ir 
’ono čebanavičiaus, šeši metai atgal sergąs. Jam reikalinga šiokia-tokia, 
gyveno Peabody. Mass. Paeina iš greita page'ba. ”
Vilniaus rėdybos. Trakų apskričio, liepti adresu Jonas 
Kazokiškio parapijos, Kaugunių kai-.l;aime Mikniškių. Rudaminos vaisė, 
mo. Meldžiu atsišaukti arba f 
įpie juos žino pranešti, nes 
svarbų reikalą.

Miss \’ladyslava Billik
1780 E. 9-th S t.. Apartm. 4,

Cleveland. Ohio.

Pajieškau \ incento Ūselio ir Jom 
laskio. Jis gyveno Chicagoj. Malo- 
.'•ėsite atsišaukti, arba kas žinote 
praneškite, yra svarbus reikalas su 
gyvenimu Lietuvoj.

F. Gudaviet-i
1$5 Perry Avė., Worcester, Mass.

Prašom atsi- 
Cikanavičius.

apskričio, Lietuvoje.kas! Mariampolės
turiu arba duoti žinių Lietuvos Atstovybei 
(16) • IVashingtone (L^huanšan, Lagation,

■ 703 15-th street, N. W., Washing- 
ton D. C.).”

PRANEŠIMAS.
Broklvne gyveno nedora moteris 

gyvanašlė. Metas laiko atgal ji bu
vo padavus i laikraščius pajieškoji- 
-tną vaikinų apsivedimui. Daug vai
kinų atsiliepė ir visus neblogai ap- 
švilpė. Kuris vaikinas gudresnis, to 
nepristojo, bet iš kvailesnių netik 
pinigus išviliojo, bet ir čevervkus nu
avė. Pagalios atrašė jos vyras, kad 
’is atvažiuosiąs su vaikais. Jo* jau
nikiai apie tai išgirdę, pasijuto ap
vilti. _ lodei vienas tų jaunikių nusi
vedė ją į saliuną ir "užfundino” jai 
l onka per nosį, taip kad daktaras 
prakirstas vietas turėjo susiūti. Ka- 
dangi Brooklyne jai vietos jau nebu
vo, tai 6 kovo ji išvažiavo į Chicagn. 
'J ode) Chicagos vaikinai bukit atsar
gus ir žinokit kaip su tokia mote
riške apsieiti.

Viską Žinantis.

•Jieškau Antano Veriko. Kauno 
■ ėdvbos. Ukmergės apskričio. Ka
varsko parapijos, Dauginčių kaimo. 
Dešimts metų atgal gyveno Odesoj.

APSIVEDIMAL
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 24 iki 30 metų. As esu 30 metų.
■ <•...<*0 <o««-." ... " • ka<i atsišauktų nuo

Meldžiu^atsi-Rudos. Vaikinų meidzių nera- 

siųskit ir savo paveikslą. Paveikslą 
į ant pareikalavimo sugrąžinsiu. (16) 

M r. Geo. Mažeika
423 So. Main st., Bridgeport, Conn.

Girdėjau, kad dabar jis randasi S»u-.
vienytose Valstijose. “ . .- ,
šaukti arba kas apie jį žinote p;-a ,?rJ:
leskite, nes turiu svarbų reikalą.

Elzb. Gussi
1780 E. 9-th St.. Apart. 4,

Cleveland. Ohio.

Pajieškau brolio \ . Grajausko, Kau
to rėdybos. Telšių apskr., Galvičių 
-odos. Taipgi pajieškau draugo V. Go- 
ro, Suvalkų rėdybos. Meldžiu atpl
aukti. nes turiu svarbų reikalą.

Geo Grahant
14 K St. Louis av„ E. St. lx>uis. Iii.

Pajieškau Onos Dasienės ir Kaži- 
■niero Daksiaus. pirmiau gyveno lio- Į 
•hester, N. Y. Taipgi pajieškau Mate-i 
ušo Dunauskio ir Stepono Paulaius- , 
kio. Meldžiu atsišaukti ir kitų drau- i 
.rų. Aš esu Kauno rčd.. Šėlų vaisė.

Beris Surbiis
1384 Moore st.. Akron. Ohio.

Pajieškau apsivedimui merginos 
* arba našlės nedaugiau kaip su vienu 
vaiku, sutinkančios imti civili šliuba, 
tarp 25 ir 34 metų amžiaus. Geisti- 

: na, kad butų aukšta ir šviesi. Su 
i pirmu laišku meldžiu prisiųsti savo ( g. I-
t irnjžinsiu. 
: laiškais.

kurį ant pareikalavimo 
Platesnes žinias suteiksiu

(16)

PARDAVIMAI

C. E. BERŽAS — BURCH

Katarina Giziute iš Lietuvos pa- 
iieško Kazimiero Šimkaus, girdėjo 
ad gj vena Bostone. Yra ir dau

giau jos giminių, todėl malonėkit at
sisaukt risi. Yra labai svarbių ži
lių. Atsišaukite pas (16)

Julių Sinkevičią
209 E. Cottagc st., Dorcliester. Mass

Pajieškau savo broiio J uozapu 
kntanaičio. Jis paeina iš Kauno re- 
iytos. Telšių apskričio, Žerenų pa- 
apijos nuo Medingenų. 3 mėnesini 
tgal jis gyveno Chicagoj. Jis at- 
iuntė man laišką ir aš rašiau jam 
■et du laišku ir abu sugrįžo atgal- 
;-jl negeras adresas buvo paduota- 
r kita kokią priežastis. Turiu svar

ių reikalą iš Lietuvos, norėčiau susi- 
ašyti. Meldžiu jo paties atsišaukti 
r kas apie jį žino man pranešti.

Vladas Antanaitis 
.•9“ Bank St., Bos 149.

Waterbury, Conn.

Pajieškau brolio Kazimipro Eičo, 
•irmiau gyveno Pennsylvarda ka- 
yklose. Meldžiu atsišaukti arba 
cas apie jį žino pranešt šiuo adresu: 

Petras Eiča
6 Kirkpatrick St-, 1‘ittsburgn, I'a.

Pajieškau savo brolių Aleksandro 
•ovilaičio ir Antano Januškos, pači 
■a iš Kauno rėdybos, Šiaulių apskn- 
io, Radviliškio parapijos, Narušaičių 
-odžiaus. Pirniiaus gyveno Pitts- 
>urgh, Pa. Meldžiu brolius atsi
sukti prie savo sesytės, arba ka- 
•pic juos žinote, man praneškite, už 
ų busiu labai dėkinga.

Misa Joana Januškaito
716 N art h St, Geneva. III.

Aš, Antanas Kašalynas. pajieškau 
.▼ogerio Jokūbo Makaraviėio. Pir- 
aiau jis gyvenu Bostone, o dabar ne- 
inau kur. Paeina iš Vilniaus rėdy-1 

mis, Alytaus apskričio, Nedzingės.; 
4M*., ftnedzingio kaimo. Meldžiu atsi
sukti arba kas žinote, man praneš-j 
dte. už. ką busiu labai dėkingas. Ga- į 
zau labai svarbų laišką iš Lietuvos. į 

Antanas Kašalynas 116) ,
5 Footc st., New Havcn, Coi.r., J

Pajieškau švogerio Adomo Bars- 
ego. prieš karę gy veno 411 Fieel st., 
Jteveūnd, Ohio. Yra svarbių žinių 
.* IJetuvos. Meldžiu jo paties atsi
sukti, ar kas apie jį žino, malone 
iit man pranešti, už ką busiu labai 
lekinga. <161
Zuzana Griniavičiutė - Jurgelionienė 

515 S. Paca St, Baltimore, M<l.

Pajieškau pusbrolio Jono Petraičio. 
T švogerio Juozo Sario. Abudu pa
eina iš Kauno rėdytos. Šiaulių aps- { 
kričio, Šiaulėnų parapijos. Petrošių 
viensėdžio. Meldžiu atsišaukti arba i 
žinančius apie juos pranešti šiuo Į 
adresu: (15)

Jonas Kuraitis
15 Parthenais Sq. Montreal, Canada.1

J PARSIDUODA TONiKO IŠD1R. 
, LYSTE labai pigiai. Parduodu už $3.- 

Pajieškau pusseserių Marcelės ir priežaslLs įninkąs
Uršulės Abeikaičių, paeina iš Mazei-, n J pi-ytvic
kių apskr.. Sedos miesto. Pirmiau i J PUZ1NAS
gyveno Bridgeport. Conn. Meldžiu ;it- 1 Mvrtle st., Latvrence. Mass.
s:šaukti greitai, nes aš už mėnesio 
’aiko išvažiuoju j Lietuvą.

Taipgi paiieškau Veronikos Joni-
Paplinkšės Reikalingas suaugęs ir nevedęs 

Brighton. ras *1°* ūkės darbo. Darbas prie 
nes turiu jnnimo fruktų; 25 dol. į mėnesį ir 

užlaikymas. Rašykit tuojaus. (15) 
L. E. Rubian

Marltorough, N. Y.

kienės (Mickaitės), paeina iš Mažei
kių apskr.. Sedos valse..
‘•ainio. Pirmiau gyveno
Mass. Prašau atsišaukti, 
svarbią žinią.

Domininkas Abelskis
432 River st.. VValtham. Mass.

(13)

REIKALAVIMAI

vy- 
au-

čia jo paveikslas '
Jis gyveno VVorcester. Mass. ir bu

vo išgavęs įgaliojimą nuo So. Bosto
no Lietuvių Atlas Clothing Co. pri
imt užsakymus ant drabužių ir Rain. 
kočių.

Dabar jis prasišalino iš VVorcester. 
Mas. ir renka orderius ne tiesio ta i. nes 
kompanija pertraukė su juo visokius 
reikalus. Persergstim visuomenę kad 
jam neduotumet jokio užsakymo At
las Clothing Co. vardu ir nemokėtu- 
met pinigų.

ATLAS CLOTHING CORP.
3J3 Broadnay. So. Boston. Mass.

Į

CCONDENSED MILK)

Vardas —

Adresus

Visi kūdikiai turi turėt
pieno

Lietuvė molina iš Bostono rašo:
"Kad ji negalėjo žindyti kūdikio. Ji bandė viso

kias rūšis ir maišinius pieno, bet niekas kūdikiui 
nebuvo tinkamu iki gydytojas patarė naudot

kad visiškai buvo tinkamu ir taip lengvai virškino- 
si, kaip jos pačios pienas.7*

The Borden Company
Borden Building

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 
ir gausi t) Y K Al musų knygą, K ĖDIKI V
GEROVĖ, I uri paaiškins, kaip užlaikyti 
kūdikį sveiku. Taipgi gausi maitinimo in- 
st rūkei jas jūsų kalboje. 0195

This adv. autorised by Board of Di- 
rectors of Atlas Clothing Corp. per 
F. J. Zuris, sec.

ATYDA! ATYDA!
B. Kavaliauskas

21 A mes st.. Montello. Mass.
Taisau čevervkus ir naujus dirbu 

už žemiausią kainą. Darbas užtikrin
tas. Ateik ir persitikrins!. Taipgi ir 
parduodu. Norinčiam pirkti gera pro
ga. Biznis išdirbtas per 8 metus. Ge
roj apgvventoj lietuvių kolonijoj. Esu 
priverstas parduot, nes rengiuos va
žiuot Lietuvon. (16)

Vienatinė laimė yra pinigas
Pinigai seka paskui idėją. Gerą idė

ją salite įgyti iš knygos Vadovas į 
Pagerinimą ateityje. Pareikalauk jos, 
įdėdamas 10c. atmokėjimui pašto iš
laidą. (15)

UNIVERSAL SALES CO..
316 E. 53rd st.. New York, N. Y.

Patarmės merginams ir moterim* 
apie Lyties dalykus. Antru pagerin
ta laida. Paraše M. H. Sanger, išlei
do F. J. Stropienė. Su paveikslais. 
Reikalaudami virš minėtos knygos 
siųskit išpirk? money orderį ar popie
rinį dolerį laiške ant vardo

F. J. Stropus
30 Broad^ay, So. Boston. Mass.

DAKTARAS NAMUOSE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

DAKTARAS NAMUOSE. Knygu
tėje aprašoma visokias vaistiškas žo
les, šaknis. žiedai ir tt., nuo kokių li
gų ir kaip vartojama. Su lotyniškais 
užvardyjimais, taip kad kožnas gali 
jas gauti biie aptiekoje. Apart to, 
yra daugybė gerų pamokinimų, slap
tybių ir receptų. Tokia knygutė yra 
kožnam reikalinga. Prekė tik $1.00.

M. 2CKA1TIS (35)
451 Hudaon a»e- Rochester, N. Y.

Extra ir da cxtra.
Nauja knyga "Receptai ir Sekretai".

Padidinta su 3 lapeliais. lapelis 
No. 3 turi 21 receptą. Tie receptai 
daugiausia apie moterų ligas. Dabar 
nepraleiskite progos. Platintojai gau
rą gerą nuošimtį. Kas mokėjo už 
knygą 2 dol.. gaukit lapelį veltui. 
Jo kaina 15c. Ideališka "Ideal” pom
pa turėtų rastis pas kiekvieną mo
terį bei merginą. Knygos kaina 1 
dol. 25c.

Komų ir karpų panaikinimui gy
duoles su prisiuntimu 30c. ir receptas 
5c. nuo visokių karnų. Į 5 minutas 
išim.-i komą be skaudėjimo.

Pinigus siųskit adresuodami:
WM. L. MATULIONIS (15) 

474 S. Grant St.. Vilkes Barre. Pa. 
(Platintojas 3OO Hazel St, City.)



9

■I

Lietuvos Atstovybės Ame
rikoj Pranešimas.

A menkos Bonais,

Pasiųsta Lietu'on iki Vus, 
I d., 1921 m. auksinų 
Lietuve. Bonų.

1ODM i

| —— M _ Karma 10O akrų žemės, 40 aL' Ą ■■ C? I I dirbamos^ pereitų jiu-tų nupjauta
I M • » •* a Į tonų šieno. Likusi žemė ganykla

GERIAUSIOS
3,096,548.40 

$1,250.

Prisiųstųjų Lietuvos Atsto- 
vvbėn Aukų Apyskaita.
Išvažiavus Lietuvos Misi

jai, Lietuvos Atstovybė A- 
merikoje atsišaukė i Ameri
kos lietuviu visuomenę, ra
gindama ją ir toliaus rinkti 
aukas kaip Lietuvos vaistv 
bės reikalams, taip ir visuo
menės organizacijoms, ku 
.• ios užsiima Lietuvos gy
nimu. kaip antai Lietuvos 
Gynimo Komitetui, šaulių 
Sąjungai, ir be to Lietuvos 
Raudonamjam Kryžiui ir 
kitoms labdarybės ir švieti
mo Įstaigoms. Visos šios 
aukos buvo prašoma siųsti 
adresu "’Lithuanian Repre- 
sentative”, 162 West 31-st. 
st., New York, ir buvo žada
ma visiems aukautojams 
prisiųsti tam tikri pakvita-

Liko kasoje: 
Amerikos Bonais, t 
W. S. S..
Be nd.r<>vės Šerais,

| PARSIDUODA FARMA
40 akru 

L .50 
ganykla ir 

miško gali iškirsti tarp 
kordų gerų malkų. Yra 
iš kurių galimu Lšpjaut 
pėdųlentų. Daug fruk- 
bėgantis šaltinis, sutei- 

_..j stubai ir tvartams, 
visai gera, 

sujungta su 
Barnė 40 x <90 pėdų su 

■,

■čia. vežimams pašių- 
Visi šie budinkai ge

rame stovyje. š:oj vietoj buvo laiko
ma virš 25 karvių. Stovi tik 4 mai
lės atstu nuo geižkelio. fiabar pato
giausias laikas nupirkt šių farmų. 
Tai vra geriausia proga, kuri gali 
atsitikt tik per daugelį metų. Mano 
supratimu tai yra geriausia propo
zicija mvestvti pinigus. Aš patar
čiau kiekvienam «epraleisti šios pro
gos, o pirkti tuoįuus. Kaina tik 
$2.500, įnešti $1500. Likusieji pini
gai ant mortgičio su 6 nuoš. šioj apie- 
linkėj farm.ts galima- pirkti už pi 
giausią kainų. Aš jau pardaviau čia 
farrnas daugeliui lietuvių. Gvarantuo- 
ju teisingų patarnavimų. Reikalauk 
farmų buletino. (?)

■ Racine’s Farm Agency
* Danielson. Conn.

HENRY F. MILLER & SONS 
PIANO C0. ...................... ... . . . . i miškas, iš

J Karintieji pirklį geras ukes ir Ui-i8m) ir 
siaga kaina tarpe lietuvių, rašykite gėry aglių, 
man. o aš prisiųsiu jums veltui kay- apie 125,000 
gėlę, kurioje telpa teisingi aprašymai «ų. Nuolat ims 
apie ukes ir kurioj rasite mutiškinca. kiantis vandeni 
kuomet kokius iavus reikią sėti ir Viena stuba 8 ruimų, 
kiek j aken reikia kokių seklų setų*antra stuba 4 ruimu, 
kiek kainuoja gyvuliai, usisk! padar- dū-btuvėle. U....Č ....
tat ir ruasuios. Rasite daug kitokių skiepu; užtvaros dėl 10 karvių ir 
žingeidžių ūkių pirkėjams aprašymų. Į arkliu. malkiuyči 
Atvažiuokite pas mane į ScoUviUe. rė. vištininkai \

■81UI.0O
5.00

1 1X00
uasitikėti savo srovės žmo
nėmis. negu pačios Valsty
bės Įgaliotiniais, tai žinoki
te. jog jų j)ačių interesai 
statomi aukšėiaus Valsty
bės reikalų. Jie patįs nepa
sitiki savo Valstybe, o dar] 
nori, kad svetimi pripažin-l 
tų Lietuvos valstybę.

Čia prisimena žodžiai, ku
riuos pirmasis Lietuvos pre
zidentas Antanas Smetona 
vra pasakęs vienai Lietuviu - ... ,,, . . -I iuKai

: Visupirmiau- sukakt.
Dr-ja D. L. K. Vytauto 
Prak. Di. Alseikos 

Chester. W. Va.
Jurgis Stravinskas, 

Chicago, 111—
S. I.. A. 208 Moterų 

* . Vilk.) 
S.L.A. Kareivių. 7kp.. 
Dr-jos L. Ūkia, ir S. Dau

kanto Skol. ir Budavojimo, 
Pridavė "Naujienų” B-vės 

sek?.
Aukos ir pelnas koncerto 

Vas. 16 d.
Apveikšėiojin.e 3 

Nepr. sukt. (Tuvvn 
Crystal Lake, Iii.. 

A. Stri kulis ir P. 
atstovą tai ‘delei paskolosj 

jbonų, tai delei aukų, arba Fcręst city, Pa.
Lietuvos Piliečių Sąjungos. įrp-

‘ pasirodo nevisai pribrendu- kr. paveik, vakare 
šia.

Todėl nesibijokite ir siųs
kite aukas Lietuvos Laisvės ____ ____ _
gynimui, kaip lygiai šelpimo Į Nonv«Į, Mass. 
ir kultūros reikalams, per SUkapk'ja’k- 3 “u N<pr- 
Lietuvos Atstovybę Šiuo I Niagara Falls, N. Y’, 
adresu: Lithuanian Repre- 
sentative, 162 West 31-st 
St.. Nevv York City.

Žemiaus paduodama Lie-j :>i“sb.ur”h- Į*3- , 
tUVOS Atstovybes AuklljScranton, Psu 
Skyriaus pagaminta pri
siųstųjų aukų Lietuvos Gy
nimo Komitetui, Lietuvos 
šauliams ir Lietuvos Rau
donamjam Kryžiui 
ta. |Worcester, Mass.

J. Vileišis Sur. pas Bendoraitį

Liet. Atst. Amerikoje. I Viso Vasario mėnesyje, 
21. III. 1921. --------—

___________  Į Nu® kovo 1 d. iki kovo 22 d. 
I įplaukė aukų iš šių vietų: 

LIETUVOS GYNIMO KOMiTETI'l Centralia. III.
AUKl APYSKAITA

Sausie 1 d iki vasario 1 d.. 
Įplaukė aukų iš šių vietų:

$10.00

I * x -
' deputacijai: 
J šiai męs patįs savo nepri

klausomybę pripažinkime, 
?»atis bukime vertais tos ne
priklausomybės.'’ Aš tvir- _. ... 
tai tikiu, jog didelė Ameri-Į1 

jkos lietuvių katalikų visuo- 
: menės didžiuma yra pilnai 
i pribrendusi prie tokio nusi- 
imanvmo: tiktai Federacijos 

rimai, o sualsavusiems ne. Į Taryba, bevarinė/ama viso- 
mažiau 10 doleriu dar vpa-oz,u® l,r,es. U«u™s 
tingi paliudijimai’. Taip ir: A!ls‘-'« arba pr,es L‘etuv(!S 
yra daroma. Bet kai-kurie 
•aikraščisi nerado reikalin
gu ši atsišaukimą perspaus
dinti ir net nepaminėjo aoie 
?i- * i

Dar aiškesnė pozicija 1 
link šio Lietuvos atstovybės 
atsišaukimo tapo užimta A- 
merikos Lietuvių Rymo Ka 
talikų Federacijos, kurios 
Taryba antros dienos posė
dyje Chicagoje yra inešusi 
pasiūlyta kun. Feb. 
šio rezoliucija, kurioj 
lėstaujama, kad ”tuli 
vių katalikų veikėjai 
Lietuvos rekalams 
ne per 
Įvairiais kitais keliais.’’ "To
kia taktika,” sakoma toj re
zoliucijoj, ”desorganizuoja 
lietuvių katalikų visuome
nę. silpnina jos pajiegas. 
mažina pagarbą ir skaity- 
mąsi kitų sriovių ir sriove- 
lių šu lietuvių katalikų vi
suomene, paragina priešin
gas sroves dar labiau varyti 
priešais musų -visuomenę 
užpuolimo, šmeižtų ir ardy
mo kompaniją ir daro labai' 
pragaištingą intekmę i ka-i 
talikiškos Lietuvos ateiti.” | 
'’Todel toliaus Federacijos EaVžveiie.^ohioL 
Taryba griežčiausia reika-Į Ch?c3^ z-140 kp”

Deivide 
D.L.K. 
D»-stė 
J Velička, 
Prisiuntė J. J. Elias, 
S. L. R. K. Paš._ Dr-jų, 
Dr-stė Sūnų Liet. Vakar., 
Sim. Daukanto Teat. 

Jaun. Kliu.

Keme- 
apgai- 
Liet li
aukas 

rekalams siunčia 
Tautos Fondą, bet- - - -

i
I

Į
i

I
Nr 

1921 m į.
i Ambridge. Mass., 
į Am Milutis.
Ansonia. Coni:

Liet. Polit.
Aurora. III..

Surink. L.
Barre Plains. 

prisiuntė Uliaviėienč,

Kliubas, 100.00

d. 1921Nuo Vasario 1 d. iki kovo I 
m. įplaukė aukų iš šių viet*:

Baltimorv. Md. 
Liet. Visuot. Komi t.

'Belok. Wis,
Surinkta ir pel. nuo vak. 

Bicknell, lud..
Surink. Juknelis ir Minelga

Boston. (Hvde Park) Mass., 
Vietos Lietuvių.

Bridgeport, Conn,
Prakl. L.L.P. Stoties

Bronx. N. Y. 
Susirinkime Vas. 19 d.

Brooklyn. N. Y.
Vakar.3 m. Liet. Nepr.

261.81

io<;. •*»>

258.0)

147.0)

79.00

407.01
82.05
32.30

2^0-9

117.00
60.00

75.71

1,071.07

m. Liet 
of LakeI

Amurous

d.

240.00

171.00

n 0.00

16.75

31.00

L. P. Stotis, 
Mass.,

41.00

■Joliet, III. 
S.L.A. 167 kp.,

Kewanee, IU. 
Vielos Liet, aukos.

Kubiuko ir Maišelkailės

Nuo kolonijos Lietuvių, 
f'aterson, N. J.

Prakalb. L. Šimučio. 
Philadelphia. Pa.

Liutkausko prakalbos,

51.00

10.59

Vest.
74.40
26.25

4.8.30

15.00

sv.oo

46.89

500.09

M. Valentinavičius, 
So. Chicago, iii.

Susiv. Kareivių. 5 kp.
Dr-stė Šv. I'idor. Artojo 

So. Oniaha. Nebr.
Moterų Dr-ja šv. P.M. R<>:

5.00

70.00

5.00

5.10

$o,848..>6

1921

m.
45.8.95
508.00 
100.00

67.0*) 
50.00

186.00

i .M*ch_ kur per mane galėsite išsi
rinkti pigia kaina geriausių sau ūke.

i Aš turiu paėmęs nuo angių fartae- 
rių, kurie kraustosi iš tarpo lietuvių. 
140 ūkių ant pardavimo, mažų ir di
delių. su bud inkais, sodnais, gyvu-

, liais, mašinomis ir javais. Taipgi 
turiu 17 ūkių išmainymui ant namų

, miestuose. Visos tos ūkės randasi 
pas mane vienų, uždėtoji ir apkoloi.i- 
zuotoji di<ižiausios Lietuvių Ūkinin
kų Kolonijos Amerikoje, aplink mies
tų Seottville. Mich. šitoj kolonijoj 
aš vienas apgyvendinau 450 iietuvų 
ūkininkų, kurie linksmai ir gerai gy
vena tarpe savęs. Turi visokių par
tijų draugijas, parapijas, bažnyčias 
ir savas kapines. Pas mus oras 
sveikas, vanduo geras, laukai lygus 
ir gražus, su daug upelių ir ežerų. 
Žemė leriingiąusia. su moliu maišy
ta. šit.', musų kolonija tai yra tikri 
NAUJA LIETUVA. Aš turiu paė
męs dar 45 ukes ant pardavimo 
Wiseonsino valstijoj. Mažojoj Lietu
vių Kolonijoj, tai kuriems į Scott- 
ville atvažiavusiems čia netiktų ūkės, 
tai mes laivu iš musų kolonijos nu- 
vešime jumis į tas VVisconsino vals
tijos ukes. Atvažiuokite pas mane, 
o turėsite geriausių proga iš daugy
bės ūkių išsirinkti sau tinkamų. Aš 
parduodu ukes daug pigiau, negu ki
li agentai arba ūkių savininkai, nes 
aš tūrių tas ukes išsiderėjęs už že
miausių kainų. Duodu ukes, gyvu
lius ir ųkiškus padargus ir mašinas 
ant lengviausių išmokėjimų. Rašyk 
tuojaus, gausi apie ukes aprašančių • 
knygelę dovanai. Atvažiuokie, o 
gausi tesingiausia kaina gerų ūkę 
per mane nusipirkti. Adresas:

A. K1EDIS & CO, 
Peoples Statė Bank, 

SC0TTVILLE, MICH.

(15)

FARMOS!
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių savi
ninkų. Karmos gyvenamos ir negyve
namos. i’latesnrų žinių klauskite per 
laiškų, įdedant markę už 2 centų.

(19) 
TONY ZABELA

P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich.

FARMOS! FARMOS!
Lietuvių kolonijoj.. M ichigano Vals

tijoj. tiesiog nuo ’ pačių savininku. 
Formos 120 akerių, 130 akerių, 16«) 
akerių. 80 akerių, 100 akerių, 24:) 
akerių ir 40 akerių ir ant visų vra 
geri budinkai. Dabar geri laikai 
pirkti farmos, nes jos visai pigios ir 
gera žemė. Kreipkitės laiškais, duo
siu platesniu* ^paaiškinimus. (17) 

l*aul \mbro*t - Luther. Mich.

I

I * • 4 4 4 4 4 t t 4 4 4 : t 4 « 4 4 4 44 4
4 
4 
444 44 4 4 4 ■4* 4 4 4
4 
4 
4 
4 
4 4 
4 44 J

NAMU JIEšKOTOJAMS IR 
INVESTOKIAMS

GYVENIMUI 
STUBOS

Dėl investinimo arba spekulia
cijos.

Baigiama išparduot likusios 
dviejų šeimynų gyvenimui sta
bus, šios Korporacijos pabutia- 
votos Quincy, Mass. Kaina 60 
nuoš. pigesnė, negu atsiėjo jų 
pubudavojimas.

4-5-6 ruimu apartmentai, ši
luma, elektra, gesas, šeidės, kie
to medžio grindis, šaligatviai, 
ištaisytos gatvės; viskas gata
va gyvenimui. Puiki gyvenimui 
vieta ant įlankos.

Šiuo 'tarpu rendos neša 12 
nuoš. ant investytų pinigų.

Investyti pinigai apsimoka 
pilnai. Nereikia dadėt nei cen-

|mUjimas$l50iki$500
Balansas mokamas kas mė

nuo. Liherty Bondsus priimam 
už pilnų kaina ant pirmo imo- 
kčjimo. Mortgičiai laikomi val
džios. Permainymas ”tit!e” nie
kt- eekaštuoja. (16)
U. S. HOUSING CORP.

466 VVashington st.. tjunicy.
Mass.

Ofisas atdarus kasdien

n
4
4I
4
4
4
4
4
4
4
44
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44444
4
4
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4
4
4444
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4
44444
4
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Kiekvienas, kuris turėjo 
progų grajinti ant ROJA* 
U U F. MILLERIO PIA
NŲ FIRMOS, tas gerai ži
no, kad jie nesulyginamai 
gesni už kitus.
Taipgi žino kad toji Fir
ma gyvuoja 60 metų.
Bet ne skaičius metų ją 
padarė garsia po visų Eu
ropą ir Ameriką, bet jos 
gerumas.

HENRY F. MILLER, kuris buvo garsus muzikantas 
ir pasižymėjęs mechanikas, ir ambicija jo penkių sūnų ir 
anūko, kurie buvo taipgi muzikantai ir žymiausi techni
kai. jie ir pastatė ta firmą ant augščiausio laipsnio, o 
pati skambėjimą ROJALIŲ iki žymiausio tobulumo.

Tą paliudija tie faktai kad Henry F. Millerio Roja- 
lėmis grajina garsiausi muzikantai ant Koncertų ir patys 
nusiperka dėl savęs.

Parduodami musų ROJALIŲ daugelį, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.
Henry F. Miller & Sons Piano Co.
395 BOYKSTON STREET, BOSTON, MASS.

T

reika* į 
jauja siųsti visas aukas Lie-i 
tuvos laisvės, šelpimo ir kul-' 
turos reikalams tik i Tautos 
Fondo centrą ir be to para- j 
gina, idant katalikų laikraš- į 
čiai, dėdami žinias apie ka 
talikų aukas, siunčiamas ne 
per Tautos Fondą, bet kitais 
keliais, pridėtų redakcijos! 
prierašus. f 
tokios taktikos biėdingu- 
mą.”

Amerikos lietuviai ir lie
tuvės, nenusigąskite ši0 
Federacijos Tarybos Įsikar 
ščiavimo! Eidami tuo keiiu, 
nuosekliai turėtumėt reika
lauti, jog ir visi surinktieji 
pinigai už Lietuvos laisvės 
bonus turėtų eiti per Tau
tos Fondą, kaip ir antrosios 
Lietuvos Gynimo paskolos 
pinigai. Bet Tautos Fon
das nėra'tat musų valstybės 
padaras, o Amerikos Lietu- 
tuvių Katalikų Federacijos, 
kuriai bent ikišiol dar nėra 
duota teisės kalbėti Lietu
vos Valstybės vardu, neigi 
būti jos valios reiškėją, šiai 
Federacijai gali rūpėti 
sudaryti katalikiškoji Lie
tuva, bet Lietuvos valdžia 
tuo tarpu rūpinasi sudaryti 
demokratinę, pačių žmonių 
valdomą respubliką, kurioj 
tarp kitų laisvių užtikrina
ma yra žmogaus sąžinės 
laisvė: ar katalikas ar ne- 
katalikas — visi lygus. De
lei šių tat priežasčių nesibi
jokite papeikimo ir pilnai 
pasitikėdami Lietuvos Vals
tybei ir jos esantiems čion i- 
galiotiniams ir bendradar
biams, aukuokite, kaip ir 
ikišiol ir dar stipriau pasiti
kėkite savo kuriamąja Vals
tybe. Jeigu tūli nori labiau

III.,
Karaliaus Dr-stė, 
Keistučio Di-stė., 

Šv. Kazimiero Karai.,

*
Šv. Petro ir Povilo Dr-stė., 

J. Kunevičių. 
Draug..

paaiškinančius , 
Les biėdineai-.

Į

Generaliai Agentai dėl CE.NTRALINES ir RYTU EUROPOS 
NORTH - GER.MAN LLOYD BRF.MEN.

Iš NEVY YORKO TIESIOG J
- BREMENĄ, DANCIGĄ ir LIEPOJU

Laivai piaukia tiesiai į LIEPOJU per Dancigu.
S. S. ANT1GONE išplauks Gegužės 3 ir Birželio 15 

S. S. Sl;SQFEHANNA Gegužės 21 ir Liepos 5
Kreipkitės: 99 Statė st-, Boston, Mass. arba prie Vietos Agentų.

■
Tel. Haymarket 4164 
Gyvenimo TaL: Cambridga 6098.

DR. AL FIDERKIEklCZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.

Specialistas Slaptų ligų, 
VALANDOS:

Nuo 1 iki 3, nuo B iki 7:30 
Šventadieniais nuo 10 iki 1.

81 CANAL ST, BOSTON. 
Room 218 ir 216.PARSIDUODA FARMA

Farma 125 akrų, biznis daromas 
iš pieno, viena mailė nuo pramonin- 
<o miestelio ir vieškelio. 11 melžia
mų karvių. 7 telyčios, 1 arklys, vi
sokios mašinerijos ir padargai. _ jei
gu iš pieno būna $200 per mėnesi. 
Viskas randasi pirmos klesos stovy; 
geras setas bildingu. Kaina $7,800.

Farma 112 akrų, biznis iš pieno ir 
vištų,randasi apie 4 mailės atstume 
nuo geležinkelio, pusė mailės nuo 
vieškelio; puiki 9 ruimų stuba su ši
luma ir vandeniu, gera barnė, už
tvaros dėl 20 galvijų, pilnas setas 
mašinerijos ir padargų. 11 karvių, 6 
telyčios, 1 bulius, 1 kiaulė, _2 arkliai, 
250 vištų, vištininkas dei 500 vištų. _ 
Kaina už viską $8,000. «

Farma 65 akrų, 25 akrai apvaly
tos ir dirbamos, visa kita ganyklos ir 
miškas, 9 ruimų stuba, virtuvėj van
duo. 4 pečiai: geras skiepas, barnė 
37x60, pertvaros 8 galvijams ir 2 ar
kliams; 3 karvės, 2 arkliai, 40-50 višž 
tų, visokia mašinerija. Šitų farmų už 
tokius pinigus negautumėt niekur 
Naujoj Anglijoj. Rašydami reikalau
kit farmų Buletino, kurį gausit^ dy
kai. (15)

Racine’s Farm Agency 
Danielson , Conn.

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR 
MOTERŲ LIGAS. 

Taipgi Kraujo ir Odos Ligaa. 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 9 vai. vakare.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2) 

69 CHAMBER ST., BOSTON.
Telephone: Haymarket 3390

Surinkta nuo vietos lietuvių $122.75 
Chicago, III.

Aukos To\vn of Lake Dist 1,534.42 
Nuo "Naujienų" s kai. gr. m.
N uo ” '" vas.
Balt. Rožės L. Faš. Kl. 
Liet. Tautos Kat. Bazn. .
Liet. Dr-ja Sav. Paš. .... 
I'rak. l)r. Alseikos, kovo 13d
Prak. Dr. Alseikos par. SLA. 45.20 

18.501 Cicero. III.
D-stė Liet, kareivių ........
Prak. Dr. Alseikos, kovo 9.

E. St. Louis. Iii.
Liet. Gyn. D-jos mėn. mok. 

Naugatuck. Conn.
Liet. Pil. Sąjung. Skyr.

Nevv Britam. Conn.
Iš prakalbų vas. 20 d.

Passaic. N. J.
D-ja sv. Jurgio

Racinė, Vis.
Apvaik. suk. 3m. I- Nep.

Kockford, III.
Liet. Gyn. Kom. prak. -
Liet. Mot. Susiv. 9 kp.
SLA. 77 kp

YVaterbury, Conn.
Šv. Jurgio Dr-ja
Nuoš. už vas. mėn.

20.00
120.00

50.00

107.00

45.30

116.95

109.00

UNITET) AMfRlCON CINUS
TARP NEW YORKO B IMBURGO

r BILE KAS GALI G RAJU 
ANT ŠIOS PUIKIOS FLEITOS •

o moKii.i- 
paiinks- 
susinn- 
dol 50c.

Ne

Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis 
Ccntralinės Europos.

S. S. ’Mount CarrolP........  Balandžio 7
S. S. ”Mount Clay” ............. Gegužės 12
S. S. *’Mount CarrolI (naujas) Gegužės i9
S. S. ”Mount Clinton*’ (naujas) Gegužės 26

10.4961.00
75.00
20.00 

136.00
21.00
34.10 

. 295.00 
100.00 
301.57 

' 10).00

Surink, per 
ši. Antano
Dr-stč D. L. K. Vytauto, 
S. L. K. K. A. 39 kp-, 
Dr-stė Šv. 
į
Koncerte 
ir U.S.

Cicere. III..
Dr-stė P;
Drau
itroit
L L. Pask. Stotis, 

Elizabeth. N. J.,
Aukos susiainKimuose,

Erie. Pa., 
prisiuntė SLA. 2i6 kp.

Lnuis, I>1.
Gvnimo 

Iii.. ' 
baliaus 

Ir.dian:- ilarbor 
Liet. Vyrų ir 

Kenosha. \V:s..
Prisiuntė Jti’gila,

Lavvrence, Mass., Komisija 
protesto Aps. nuo lenkų 
i.ong Island, N. Y.,

Sur. Šv. Kaz. Dr-jos Kom.. 
Melrosc I’ark, 111..

L. L. Pask. Sky rius, 
Milwaukec, Wis.,

Prisiuntė Le'ieįikevičia, 
New Ilaven. Conn.,

Vakarienėje i.. L. P. St. 
Sausio 2 d.. 
Niagara Falls. N. Y’.

l’ris. Kun. L. Vaiciakauskaii, il.l » 
I’ootville, (Sherbourn), N. Y'.,

S. K. A. 215 kp.. 
Providence, R. I.,

Surink, per A. Černiauskų 
Kockdale, III.,

Šv. Jurgio Dr-ste,
So. Chicago, PI., 

Liet. Jaun. Kliub.,
Bendras 5 Draug. Kom it., 

Staunton, III.,
Sm. Skinkis,

Siberija, Vladivastok, 
Prisiuntė J. Vaitekaitis, 
lamaųua. Pa.. 

Kun. I*. Gudaitis,
Taylorvillc, III., 

Surinko Stulginskis
Kasparas.
Tolleston Gary, Ind- 

S. L. A. 284 kp.,
Welch, W. Va..

V. Jankauskas. 
Westville, III., 
Surinkta iš prakalbų.

Petronėlės,
et. 4 tos Wardos Pol- Kl. 

Gruodž. 19 d., 
Bonais,

1 >

V

Ii

Sv. 
Liet, 
iirve 
I nas

30.00
21.00
2*1.06

5.65
4.40

_ „laiminta Lietuva,
. Lietuvos Tvirtybes, 
Mich.
Pask

Viso pinigais,

Piaug.,

Sau. 8 d..
Ind.,' 
Metr. Dr-ja,

ir

10.00
17.00

10.00

350.00

70.00

’OO.OO

69.05

vis© įneigų nuo 1 d. iki 
kovo

Įneigų už vasari mėn.

21 d.
$3.706.11
$5,84S.36

Viso už vas. ir kove mėn. $9.554.47 
Išleisti: —už Lietuvon pasiustus

500,000 auksinu $8,311.25
čekiu išrinkimas už vas. .65

810 i.iF.t
5.0*1 

119.00 
j» yra 

Komiu .

Viso $8,311.90 
Lieka kas. $1^242.57 

Be to iš sulietų per Lietuvos Misi
ją Amerikoje pasiliko:

Amerikos Bonais
w. s. s.

50.601 Bendroves serais 
Šie iiinigai. 5o *,*>0O auksinų

I siunčiami Lietuvos Gynimo
1 tui per karjerą kovo 26 d.

Lietuvos Gynimo Komitetui atski
romis neriaidomis pasiųsta iš: 

21.501’Yestfield, Mass.
Prisiuntė P. Samulevičia $62.75 

34 50 Auksinų 3,700.
Vardu: M. Šleževičiaus, pirm. 

109(io Chicago. III.
Nuo W. Pullman Liet. 
Auksinu 1«,52Ū. 
Vardu: A. Stulginskio, 
Steig. Seimo pirm.

J. Kripaitis, 
Auku Skyriaus vedėjas.

J. Vileišis. 
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

22. III. 1921.

FARMOS!
Lietuvių apielinkėj. Kurie norit 

pirkti ūkę, aš galiu jums parodyti, 
kuri parsiduoda ir kur savininkas 
gyvena. Jeigu jus norit pirkt nuo 
savininko, o ne nuo to, kuris iš to 
gyvena, tai rašykit man, kokio bran
gumo ir didumo norit pirkti.

Joe Geriba (15)
Box 142, ' Seottville, Mich.

FARMOS!

Šis puikus muzikalis instru
mentas— tai didžiausis Europos 
išradimas. Labai paprastas. 
Jus išmoksite ant jos grajit j 
kelias minutas. Jokių —! :- 
mų nereikia. Puikus 
minimai jūsų stuboj ir 
Rimuose. Kaina tik 3 
su 7 populiarėm dainom, 
siųsk pinigų. Užmokėk, kai ap- 
laikysi. (17)
15 PARK ROW. NEW YORK.

Laivai ’TiANSA” (Ex-Deutscii- 
landi. ’BAYERN” (naujas) ir 
”WU ERTTE M i>ERG” , nlu jas)

pradės plaukiot Birželyje.

15.50

"0.18

51.00

18.00

24.00

50.00
.157.0*)

10.00

166.00

10.00

115.50

25.00

5.00

1,040.60

$4,679.89

$305.52

FARMOS! FARMOS! 
lietuviai! Nelaukite ir nemislykite 

ilgai pakol jūsų centai išsibaigs, nes 
šioji bedarbe neaprubežiuota. Kreip
kitės pas mus ūkininkus, mes jums 
prigelbėsim nelaimingoje bedarbėje. 
Pas mus yra geriausių ūkių pirkti ir 
mainyti ant stubų. Rašykite tuojaus 
pas mus, mes duosime pilnesnius ir 
teisingus paaiškinimus. (15)

A. J. PAUUCK
R. R. 3, Bex 109, Medford. Wi*.

FARMOS! FARMOS!
Kad pavasaris artinas mums, 
Aš noriu parašyt jums, 
Kadųtriė fabriko nukarotum, 
O apie save pagalvotum: 

—Ar ilgai aš šitaip kariausiu, 
čionai bedarbė—vietos negausiu. 
Kapitalistai mane apgavo, 
Kur aš pabaigiau sveikatų savo. 

O kad atgalios aš pasižiūriu. 
Kad iš to visko nieko neturiu. 
Kad bučia gyvent ant farmn ėjęs, 
Jau bučia gražų turtų turėjęs.

J ūkininkų dabar rašysiu. 
Informacijų sau paprašysiu 
I Han. važiuosiu ir pirksiu farma 
Busiu laimingas, turėsiu darbų.

M. VALENčIUS, (19) 
P. O. Box 96, Hart. Mich.

PARSIDUODA FARMA.
Viso 160 akerių žemės, 150 dirba

mos ir lt) miško. Apsėta kviečiais 
ir dobilais. 
154 medžiai, 
mokyklos ir stotis.
Ant ’ 
žinių 
kų: ‘

Pan* ginkite nanjo—

RuffJes
Su užregUtruotu vaisbaženklia Sut. Vaisi.

Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmnJan- 

čioa ypatybės šiame vaiste idetos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Rnffles yra labai paveikiantis 
pleiskana pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau- 
eisi y patai.

Ruimai su 2,4, ir 6 lovom ant šių visų garlaivių. Specia
liai valgomieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui ruimai 
ir pasivaikščiojimui deniai, visas tas patvarkymas trečios 
kiesos pasažieriams.

Reikale rašykit l:i:e vienam musu autorizuotam Agentui 
arba

:'4> BROADWAY,

HAM8URG AMEBOJ CINE
NEW YORK CITY

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
NF'A YORK s. V

R.

Dideli budinkai. Sodas 
Prie upės, bažnyčia. 

Kaina 8000 dol. 
lengvo išmokeščio. Platesnių 
kreipkitės laišku pas savinin- 

(15) 
ADOLFAS BUJAUSKAS 

1 A 6, Custer, Mich.

PARSIDUODA FARMA
126 akrų su locnu ežeru, žemė 

juodžemis, visa lygi, budinkai nau
ji, jaunas sodelis; tu visoms maši
noms, javais, padarais ir gyvuliais— 
4 jaunos kumelės, 8 karvės. 1 tely
čia, 6 veršukai. 8 jaučiai, 5 kiaulės. 
Turiu kita užsiėmimą todėl parduo
siu ant lengvų išmokėjimų, norint

JOS STANKS 
R 2, Brandi, Miete.

Aptiekoae 
parsiduoda 
po 65c. arba 
ateiuikite 
75c., Ud 
atsiusime

ton jos.
♦ 

Batiaal 
reikalai- 
kitę 
šitokie 
pakelia. 
Žlarekite, 
kad batą 
INKARO

■A.MERICAN GINE
___ ’l'iesioginis perpiaukimas tarp

NEW YORKO ir HAMBURGO
Labai paranki kelionė Lietuviams ir Husams.

Dideli moderniški garlaiviai išplauks sekančiomis dienomis: 
MONGOLIA MANCHUKIA MINNEKAHDA (Naujas)
2S Balandžio 2 Birželio 3-čia klesa 21

Trečia klesa iš New Yorko j Libavą 
Trečia klesa iš New Yorko j Eytkunus

Trečios klesos pasažieriams yra duodami valgiai su 
dideliams valgomam kambaryje. Moterims ir vaikams 
kambariai su klasetais. Kreipkitės į Kompanijos ofisų

*8.1 Statė st.. New York arba j vietos Agentus.

Gegužės
>132.00..

134.46 «
patarnavimu 
rezervuojami



*

Ką žmones rašo iš Lietuvos.
Įdomus Lietuvos valdininko protokolus ir pamatysi, jo^i 

laiškas. (visur suktybė, išnaudojimas
Vienas "Keleivio” skaitv- apgaulė. Visoki valdžios 

tojas gavo gana Įdomu laiš- i Įgaliotiniai, instruktoriai, 
i.~ t ..„u; 'apskričių sutendantai, vie

tas komendantai ir kiti vie
tinių gyventojų tarpe kara
liukais jaučiasi esą ir varo 
savo darbą taip, kaip jiems 
kad tinka, o ne taip, kaip 
žmonių gerovė reikalauja. 
O jų sauvaliavimui ir galo 
nesimato.

0 kas gi su musų miškais

ką nuo tūlo Lietuvos valdi
ninko, kuri čjonai talpina
me.

Mielas Broli Antanai!
Šis pasaulinis karas netik 

ką nustūmė žmoniją į be
dugnės kraštą materialiniu 
žvilgsniu, bet ir užgrudino 
visus kitus jos žmoniškumo 
jausmus. Šiuokart žmonija,. ( -- . . - ■ .
daugiausia susirupinusi ma- įedas — baisu ir pamislyti. 
terializmu, užmiršo kitus U laukte plaukia užsienin, 
žmogaus privalumus. Ir iš-|^PsM dv^minkai, zmoda- 
tiesų, kovodami už 1 ‘
žmogus su žmogumi, viena 
tauta su antra, valstybė su 
valstybe, buvo bestumią 
žmoniją Į pragaro bedugnę. 
Ir kas tuomet jai galėjo rū
pėti, jei ne kasdieninio gy
venimo reikalai? Nes šian
dien ji dirba, kruta, tveria,] 
o nežino, gal rytoj ateis ko
kia. gyvenimo viesulą ir su
naikins visą jos tverybos 
darbą. .Taip bent buvo pas 
mus, Lietuvoj. Ir kaip karo, 
taip ir kitų sunkenybių var-l 
ginama žmonija t_.c b* - .... . . .
žengianti prapultin. Tik da- 0 iš ten plukdo daugiausia į 
dar, karui kiek apsistojus irjyokfetiją^. Ir taip tas musų 
gyvenimui pradėjus eiti Į 
taikos ir 
žmonija 
ęiurėti — i

”"~.(Musų dvarininkai, žinoda- 
bud mi, kad visi miškai bus na- 

j cionalizuoti, skubinasi juos 
iškirsti ir išparduoti, kad 
dar šau kišenius prisikim
šus, kol tas nacionalizavi- 
imas Įvyks. Čia tai musų 

| spekuliatoriai, daugiausia
žydai, nesnaudžia. Jie mo
ka prisitaikyt prie aplinky
bių ir todėl pusė Lietuvos 
miškų j jų rankas pateko. 
Kerta jie šimtamečius ar- 
žuolus, geriausius uosius, 
klevus ir kitokius jiems tin
kamus medžius ir gelžke- 

buvo be-piais .iuos ve^a ^i Nemuno,

i I šalies didžiausias turtas yra 
■ ramumo vėžes, į naikinamas. O vietos gy- 
pradeda plačiau ventojai padegėliai, neturė- 

T____ rūpintis netik sa-Mami spėkų pasistatyti sau
vo kasdieniniais, bet ir ki šiokių tokią trobelę pasto
tais gyvenimo reikalais. Ir ?ei ir negaudami iš valdžios 
tik po pergyventųjų sunke- miško papigintomis kaino- 
nybiu, nustojus kanuoliu mis, urvuose gyvena (Paja- 
trenksmui bei kulkų stausr- vonio valsčius ir kiti), 
mui ji yėleik laisvai atsidus- Jeigu dar ir toliau musu 
ta, atsimena praėjusius ra- Steigiamasis Seimas nesi- 
maus ir taikaus gyvenimo ims tinkamai sutvarkyti 
laikus, ir tai atsiminus pra- Lietuvos miškų eksploataci- 
deda vėleik užmegsti laiki-hą, tai su laiku netik ką vi- 
nai nutrauktuosius tarpu- si iš medinių triobų išeis, 
savio ryšius. bet po užsieni lietuviams ir

Ir mes, būdami tos žmoni- malkauti prisieis. Taip bent 
jos dalelėmis, vėl pradeda- gyvenimas rodo. ‘ Tai mat 
me tarpu savęs dalintis per- kokios kokelės musų padan- 
gy\7enamais liūdesiais, var- gėj dedas. Beto, dar yra 
gaiš ar džiaugsmais. daug negerumų ir šiaip įvai-

Šiuo tarpu aš valdinin- riose valdžios įstaigose, 
kauju krašto apsaugos mi- kaip komendantūrose, mili- 
nisterijoj. Kas link pragy- cijoj, suėmimo komitetuo- 
venimo, tai nors pas mus, se, muitinėse ir t.t 
Lietuvoj, viskas nepalygi- Kad neisivaizdintum, jog 
namai pigiau, negu kad Lat- pas mus viskas bloga—pri- 
vijoj ar kitur, neskaitantL]ursįu štai ką: purvyne ir 
iau Lenkijos, bet vistik su- aukso vra — patarlė sako, 
lyginant gaunamas menku- 7ad jr pas ^us, jeigu nebu- 
tes algas su produktų, o buvę gerųjų pusių, jeigu 
ypač su drabužių ir avalinės nej,utų buvę' padaryta did- 
kainomis, pragyvenimas vyriškų darbų — nebutu- 
sunkokas. Taip, kad valdi- L^e dabar stovėję nepriklau- 
ninkas, gyvenantis Kaune somybės angoje. / 
vien tik iš savo menkutės ai-Į pas mus, lietuvius, jau 
-,os ir netui ėdarnas c vra išsidirbusi tokia psicho- 
paspirties. ar kito kokio pa- iOgiįa> kur skauda, sako, ten 
iamų šaltinio, per metus sa- k-r rodoma. Taip ir aš tik 
vo tarnavimo laiko negali Lrumpai nurodžiau čionai 
Įsitaisyti sau Kero apsiavi-1-- • - ------- 1
mo ar apsivilkimo, neskai
tant kitų patogumų. Čionai 
kalbu apie žemesniuosius ir 
sąžininguosius valdininkus, 
nes aišku, kad augštesnieji 
arba koki žmonių išnaudo
tojai, lupikai, bei visokias 
šunybes darantieji vaidinin
kai taip nebegyvena. To
kiems visur ir visados gerai. 
O jų, net gėda prisipažinti, 
pas mus ir perdaug yra. I 
valdvietes yra prisigruduMų« • v - ą i v • • •

SIUNČIAM PINIGUS LIE
TUVON TELAGRAHŠKAI! 
Parduodame LAIVAKORTES 
ANT VISŲ PORTU STAČIAI 
J LIETUVĄ BE PERSEDIMO

"T" . ■■
Tūkstančiai lietuvių siunčia 
pinigus ir važiuoja Lietuvon, 
kode! ne jus? Rašykit tuoj:

LITH. TRAVEL BURBAU
136 Kast 42nd Street.

New York. N. Y.

Dr. L J. Karalius
Gydytojas 

ir Chirurgas
Gydo nžsenėjusias ligas 

vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. KORGAN ST.
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

Dr.AChristian
SPECIALISTAS

Kuris specializuoja gydyme 
chronišku ir abelnų ligų, lan-. 
kysis Norwoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYČI0MIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEKOJB 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST,
BOSTON, MASS.

i
<
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blogąsias puses,-visai nemi
nėdamas gerųjų. Apie jas 
kitą kartą parašysiu daug 
plačiau, nesu dabar.

aC. X.
____  ___ — H, Aku Kostavski, ptŠN- 
PRAf,YGiMMAS.NUPI" i »i»i P»Mik« »ky»-
Yra labai svarbu pažymėti, kad 

Karės Departmentas daro taip, ka 1 
pragyvenimą nupiginus.

Karės Departmentas turi did’- 
’iausių išteklių kenuotų mėsų geriau
sios rųšies. Visos tos mėsos atsar
giai inspektytos ir turi Karės Depart- 

_ . niento patvirtinimą O. K. Šitos ke-
daue priešvalstvbinių gai- puotos mėsos yra siūlomos už labai

i rrt’i •> • * • "*• I kainą. Surplus Propcrty sky-valų. Tik reikia įsižiūrėti, o la^i nirštų pagelbėti kiekrie- 
namatvsi musų valdžios is- nam nupigint maisto brangumą. Du- 
l - ; u/ __ _ bar kiekvieno žmogaus yra privalą-taigOSe ta1 buvusį rusų zan- Į mas susitart savytarpyje, sudaru t 
dara, tai vokiečiu ar lenku tam reikalui bendriją ir pirkt te ge- 
patriarkus ir pagalios bol- Comed Beef ir kenuotą Roast Beef. 
ševikų komisarą, kurie apsi Tokiu bodu visi galėtų pasinaudoti iš 
metę nekaltomis avelemi'' I -Kai parduoda nagai tokias kainas, 

didžinusiak Lietuvos Da- kokios yra Karės Departmento pa- oei amziausiais u-ietuvua pa -vmėtos Kainos kartas nuo kart0 
trijotais, dažniausia UZim-|yra skelbiamos šiame laikraštyje, 
darni valdžios ktailTDSe at l Karčs Departmentas duoda gerą aami vaiazios Įbiaigjse dt paUrim4 keliatui šeimyninkh?. drau- 
Sakommgų valdininkų vie- gų arba giminiu sudėt po lygią dalį 
tas išnaudoja musų žmone- r™™ aS?

oržVvm’ll__ tamsuma dirbda- I ’^tumčm sučėdyt daug pinigų ir nu- Bitteris i"r Salutaras Regulatria dėl
* . Y , . rigi n t pragyvenimą. Paveizdan, ke> moterų, pradėjau gerai iausties, geraimi, kur tik pripuolę, VISO- sas 48 vieno svaro kenti corned be-f va}pytį ir dirbtit pasidarė smagu via- 
kiąs šunybes ir tuomi demo- SS
ralizuodami vietinius gy- užmokėta apie 18 M. Ordenuodamj naudodama Salataras Bitteria. Kaina 
ventojus valdžios akyse. Tik u’
reikia isiklausvti Į visus vie- retų nepraleist šios progos.

> *■ .1 Pntnrhhn icVimf ViinAno

Kas mane išgelbėjo nuo varginan
čių ligų? Salutaras Bitteris. Aš per 
praeitus 4 metus buvau vos tik gyva. 
Aš kentėjau nuo nevirinimo pilvo ir 
dispepsijos. Mažai tegalėdavau valgyt 
ir suvalgytas maistas suteikdavo 
daug man nesmagumo — atsiliepdavo 
skilvyj skausmai, rėžimas, gurgimas 
vidurių. Diegliai suimdavo po kratine, 
šonuose ir strėnose. Niekur aš nega- 

- - . i i'ihhįm vrucif j «.«•••; vau pagelbos dėl savo sveikatos. Bet11Ų kantrumą, O geriau pa-I Boston, Mass. Tokiu budu mes ga-. kada aš pradėjau reikalauti Salutaras

kas. Per 6-mėnesius aš savo paveikslą 
nebegaliu pažint ir palikau laiminga

$L50. Galima gaut geresnėse aptieko- 
se, o kur negalima gaut, kreipkis pas: 

įtikiu v. į . p-.nrtmn ižirimt kunona iš an«k?l- SALUTARAS DRUG CHEM. CO.timų gyventojų aimanavi- žl? kuris & tw Haisted st, chicago. ill.
mus, skundus, Įsižiūrėti Į vi- ’*»»* laikraštyje ir pasiųst jį į nu- Užiaikom žoles noo visokią ligą. I 
šokių komisijų tardymo fomicijų. p Motetanis, ištirpt ir paritikL :

KEtEttlS

Tel. S. B. 2488.

į Dr. J. C. LMdživs SeyeMf t *
i! 
i
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Grriteugių Dainų ir Naujausiu
EILIŲ KNYGA

*X3K)K**»

LIETU VYS
Gydytojas ir Chirurgas.

368 BROADWAY, 
SO. BOSTON, MASS.

T

PAŠPORTAI
važiuo-Kiekvienam lietuviui 

jančiam Tėvynėn pagelbč.sirn 
išgauti pasportą i •” dienas.

•Ką čirkšlę tūkstančiai moterų su 
pasitenkinimu rekomenduoja. Pada
ryta iš minkšto raudono gurno. įtalpi
na savyje 8 uncijas vandens, čirkš
ta plačiai į šalis, taip kad plauja vi
sas dalis vietos. Prisiusk $2.45 su sa
vo antrašu. Taipgi mes turi
me daugybę tiems panašių dalykų ir 
prietaisu. Rašykit tuojaus.

FISHLEIGH & CO., Dept. Md, 
CHICAGO. ILL

ELIHU D. STONE
Representantas ir jo brolis 

LOL’IS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas ir 
krirpinališkas.
66—67 Journa) Building 

262 WASH1NGTON STREET, 
BOSTON, MASS.
Tel. Main 3334

MOTERIMS PLAUTIS 
ČIKKŠLĖ $2.45. Papuošta daugeliu spalvuotą puikiu paveikslu, 

223 puslap. didžio, apie 150 įvairiu eilių, tinkamą 
dekiamuot ant viešą susirinkimą.

X.
Knygoje trijų rūšių eilės: 

TAUTHKOS, ŠEIMINIŠKOS IR DARBININKIŠKOS. 
Tai gražiausia ir turtingiausia eilių knyga lietuvių kalboje. 

Kiekvienas turėtą papuošti savo knygyną minėta knyga.
KAINA TIK 75 CENTAL 

Ta pati knyga drūtais audimo apdarais — $1.00.

SIELOS BALSAI
PALINKSMINS JCSŲ LAISVAS NUO 

DARBO VALANDAS.

KiekrieBM MMaipirkę* tą knygą (Msidžiaug*. Pinigus geriau
sia aiąst **Maaey Orderiu,” popieriaius galima siųst tiesiog papras
tam konrerte, užrašius aiškiai adresus sava ir "Keleivio” ir prili- 
pyt už Se. marką. _____ _ ...

^KELEIVIS” SO. BOSTON, MASS.

Lietuviškai-
Tai*t’» *•“<>“« kainoms, tai visada eikite |
Lenkiška Aptieks

I
Mn norite teisingų vaistų Žemoms 1______ , _

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- | 
aokta ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, nuo užsisenėjusio rou-į 
mutizmu, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo vėlimui, nuo uždegimo plau- S 
aų, nno kosulio ir kitų ligų. Taipgi tarime nuo visokių slaptingų Ii- y 
gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir mo- Li
terų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir žolių. Mes jums patarnau- « 
Sime kuogeriausfai, pašaukiame geriausius daktarus per telefonų už- 7 
dykų. Todėl jeigu norite gaut geras vaistus ir sučėdyt pinigus, tad į 
ateikite į APTTBKĄ po (1) T

100 SALĖM ST BOSTON, MASS. Į

Šeimynos ir Sveikatos Sargo. 
BE didžiausios visame sviete

I

i

i
>

>
» »

DMLE

PgNEGAL GYVENT
HlKrjM taros, dailės, juo-kų, meilės ir 

šeim/unos ir Sveikatos Saroo.
BE sveikatos, mokslo, litera- 
šeimynos mėnraščio: Meilės- 
Kaina metui $3.00. 1 num. 25c. 
dailės paveikslų knygos. Kaina $4.00. BE puikiausios apie meilę knygos: 
Meilė ir Dailė. Kaina $2.00. BE Portugalų. Mirtyškos Meilišku Laišku 
knygos, kurioje telpa didžiausi meilės sekretai. Kaina $1.00. BE knygos 
apie paleistuvybe: Baltoji Vergija. Kaina $1.00.

Mes jau esame praktiškai patyrę, kad be musų laikraščio ir knygų nei 
vienas žmogus negali laimingai ir smagiai gyventi; o kas mano kitaip, 
tas labai storai klysta ir griauja sava laimės rūmą iš pat pamatų. Todėl 
visiems, kurie nori laimingai gyventi, tik viena išeitis tebelieka: o tai yra 
tuojaus užsūtakyt musy laikrašti ir knygas.

Pinigus siųskite money arba express orderiais, ar
ba bankos čekiais, arba popierinius dolerius regis
truotame laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musu 
adresas: AL. KARCERIS PUB. CO.
2013 «t. Pavl Ava, • | CHICAGO, ILL.

(Mokslas) (Jliokai)

■toi
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DEVYNI DAIKTAI DOVANAIDOVANAI

i

įsa m ana. m-oi* i n ifi i Muse JMMNMMIMMMM 
Pasportai į 

Lietuvą.
Mes pampiname greitai 

PASPORTUS 
su Latvijos visu keliauti 

I LIETUVA 
važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

Geriausia patmavimas ir 
pigiausios Kainos siunčiant 
siuntiniu per telegramą ar
ba per paštą į LIETUVA.

čekius išduodame i Lie
tuvių Komercijtne Banką 
Kaune.

Pinigai vežiotis su savim 
neparanku.

IattmtNMl Bukta
Cuąuy

10M SALĖM ST, 
BOSTON, MASS, 

Įmigta 1880 m. teSMMINNMMemNM

Jus netu ė(ot toi;io gero pasiūlymo, kokį mes š andfen darome. Laikridėlis, karį jus matote ant paveik
slo, yra geriausio darbo. Kad davus progą kiekvienam įsigyti tą laikrodėli, kuris tarnautu jums kelis metus, 
mes duodame labai žemh kainą už jį ir bėgyje sekamų 30 dienų, mes parduosim jo padirbimo kaina. Tas a- 
uksuotas laikrodėlis, vidutinio didumo, yra tikro nikelio, turi tikrus akmenis ir gvarnntuotas. laiką ge
riausiai laiko. Šitie laikrodėliai skaitosi geriausiais pasaulyje, ir kiekvienas įsigijęs toki laikrodėlį neatiduo
tų jį nė už jokią kuiną; už $100.00 neduos jums tokio užsiganėdinimo kaip šis už. $22.00. Bet kad supažindi
nus publika geriausiais Amerikos darbo laikrodžiais, mes parduosime juos dirbtuvės kainomis tik už. $121)5 

TEMYKIT. Dėlei šio 30-dienų išpardavimo, mes turime paskyrę ŽJMhi šitų laikrodėlių ta žema kaina, 
ir norim patart jums kad pasiskubintumėte užsisakyti, nes kiekvienam pirkėjui da duosim dovanų sekančius 
daiktus: 1) Automatišką ylą su kuria jus galėsite sint debatus, plėškes—ji siuva kaip mašina, duoda dvi siuli 
iš abiejų pusių; 2 adatas ir 25 jardus drato duodam su kiekviena yla. 2) šilko raikštelį laikrodžiui. Au
tomatišką mąšiną kirpimą j plaukų, su ja gali kiekvienas nusikrpt plaukus. 4) šukas.
5) Auksuotas ž.iedas su jūsų viirdo raidėmis. 6) Patentuotas retėž.ėfls taktams. į| NauĮ&.*/p&g£fĮįįc žiūro
nas, kuris padidina mažiausius daiktelius iki naturaliui ju didumui: prie to duodama 50- paveftesfų'-'Vg). .Tyro 
gintaro cigarryčią. 9 Barometras, naujausio išradimo, kurs parodo atmainas oro, koks bus ryt ar už kėlių 
dienų. Jis panašus į nameli kuriam gyvena vyras ir moteris: kada gražus oras tai išeina laukan moteris;

/jeigu bus lietus, tai moteris pasislepia namelin, o vyras išeina su skiečių. Argi nebūtų gražu ir įdomu tu- 
.. fėti jūsų name tokį barometrą?

Nė vienas šitų 9 daiktų negali būt parduotas at
skirai už jokius pinigus; mes duodam juos dovanu 

kiekvienam, kuris perka iš musų laikrodi. Męs nerei- 
Jmlaujam pinigų iš aukšto, tik iškirpk sį kuponą, pri- 
dūok savo teisinga adresą, įdėdamas 35 centus už pri- 
siantimą, o užmokėsi paimdamas daiktus. Męs gva- 
rantuojam pilną užsiganėdinimą. jei nepatiks grąžini 
sim jums pinigus. Rašyk šiandien.

UNION SALES CO.
2929 W. CHICAGO AVĖ. D-58 CHICAGO. ILL.
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ADAM SABULIS

RANKŲ DARBO UNIJOS 
CIGARAI.

Siunčiu po visą Ameriką ir į ki
tas šalis iš kur tik gaunu užsa

kymui per C.O.D.

Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakvkite pas mus. 

IŠDIRBĖJ1S

*

------------ IR ------------

Straight Adams

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

233 Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

“ Nereikia daugiau kankintis be miego
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikio,”
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAUBINO
ir paguldau Į lovą.”
Mėšlungis, dieglys, 

suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes. 
magumą.

B A K I IV O
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji ! Jie prašo 
daugiaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arl>a norint, kad pri- 
siustumėm per paštą, tai reikia siiisti 60c. j

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borocgh of Brooklyn, New York Qty.

....... ....... - »

Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
duokit;pasiut mums.

užtikrina m, kad Jų* ■učėdyait plnlfų 
ir turėsite GRAŽIUS RUBUS. Kadangi 
me* imam materiją iš gerųjų firmą ir pri- 
mieruojam rūbų pagal žmogų, todėl musų 
pasiūti siutai sr orerkotai nesudarko žmo 
gaus išvaizdos ir būna tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVER
KOTUS PAS! U V AM PIGIAI IR GERAL
TAIPGI ISVALOM IR I4PROSINAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS
Darbas gera, ir užtikrintas. Kaina 

prieinama.
Tikras Jaaą brolis Beturite

Ant. Januška
222 W. BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Telefonas: So. Boatca—*1416

GVARANTIJOS KUPONAS.
Tamista: Meldžiu prisiųst man laikrodėlį, ka

ri jus parduodate dirbtuvės kaipa už $12.95 ir J 
daiktus, kuriuos pridedate veltu per 30 dienų; <S 
tai aš įdedu 35 centus už persiuntimą, o už daik
tus aš užmokėsiu juos priėmus.
Vardas ...................................................................
Adresas ................................................................



Vietinės Žinios
"Salomėja” puikiai pavyko.

Pereitos su batus vakarą 
Lietuvių Salėj So. Bostono j 
socialistų kuopa statė Wil- 
de’o parašytą tragediją, 
"Salomėją.” Vakaras pavy
ko visais žvilgsniais: ir vai-į 
dinimss išėjo puikiai, ir pu-Į 
blikas buvo galybė. Lietu-, 
vių Salė prisikimšo svieto 
kupina. Rengėjams buvo 
net nesmagu, kad sėdynių j 
visiems neišteko. Apie po
ra šimtų žmonių turėjo sto-Į 
vėt. Beto, kuomet žmonės | 
pradėjo grūstis salėn. va- j 
džiotojai negalėjo spėti vi-j 
sus i kėdės vadžioti, kai ku-l 
rie užėmė ne savo vietas, o! 
kada vėliau atėjo svečiai, ku 
rie buvo i tas vietas tikietus 
nusipirkę, jiems jau nebuvo 
kur atsisėsti. Nors rengė
jai greitai prinešė daugiau 
kėdžių, bet vis dėlto kai-ku- 
rie svečių gal jautėsi tuo ne
patenkinti: todėl LSS. 
kuopa viešai atsiprašo visų, 
kuriems sėdynių nebuvo.

Bet vaidinimas, kiek teko 
]>atirti, publikai labai pati
ko. Aktoriai vadovaujamo
se rolėse atliko savo užduo-i 
tį taip puikiai, kad vargiai! 
galima geriau ir reikalauti

Policmanas pagautas 
bevagiant.

Roxbūryje tapo areštuo-
- — - . ij X.. •• . X’X j

chols. Kitas policmanas nu-t 
tvėrė jį įsilaužusį į drapanų 
krautuvę. Beto da padaryta 
>as jį krata ir atrasta anks
čiau pavogtų daiktų už ke
lis šimtus dolerių. Jis turė- 
o pritaikęs prie krautuvės 
Jurų raktą ir jau ne sykį 

> ra ją apvogęs.

kasieriui įsakyta nebepar- 
davinėt daugiau tikietų, kai 
kurie siūlė net po $10 ir $15. _______ ________ _
kad tik Įleistų juos kaip nors ^Č. W. Ni-
j vidų.

: Socialistai gali pasidi- 
’džiuoti tuo. Jie netik padarė 
j gražaus pelno, bet ir parodė, 
jksd jie turi gabhi ir išlavin
tų žmonių, jeigu tokius sun
kius veikalus jie gali taip

i puikiai vaidinti.
Reporteris.

I

!

Petrausko koncertas buvo 
labai gražus.

Prieš išvažiuosiant Į Chi- 
e?gą, Petrauskas davė bos
toniečiams pereitą nedėldie- 
nį koncertą Steinart Hall'ėj. 
Be paties kompozitoriaus 
programe dalyvavo dar ke
lintas jo mokinių 
svetimtaučių.

Koncertas buvo 
netik savo turiniu, 
išpildymu. Ypač puikiai dai- 

j iavo pats p. Petrauskas, 
.'šiuos žodžius rašančiam re 
ko girdėt musų dainininką 
daug kartų dainuojant, bei 
šitaip dainuojant — tik pir
mą syk. -Jo balsas buvo ne
paprastai stiprus ir tyras 
Tiesiog, malonu buvo klau- 
sytis!

Tik .
negerai pasielgė, rengdama 

XX x^xx~xx—..tą patį vakarą prakalbas. 
Ona Fisher-Vilčinskaitė,' Koncertas buvo senai skel- 

kuri vaidino Salomėjos rolę, j biamas ir V \ tautinė nega 
buvo labai gražiai apreng-: ėjo to nežinoti.

Koncerte buvęs.

i
ir pora

gražus 
bet ir jo

Vytauto Draugija

buvo labai gražiai apreng
ta, dailiai išrodė ir gerai lo
šė. Savo šokimu ji žavėjo 
netik Herndą, bet ir visą 
publiką. Užtaigi ji gavo iš 
publikos labai puikų pluoštą 
gėlių, kuris galėjo kainuoti 
apie 2-5 doleriai.

Herodo rolę vaidinoF. -J. 
Bagočius, už kurį ir pats 
Herodas Antipas nebūtų ge
riau ją atlikęs. Kaipo ta-Į 
Jentuotas oratorius, jis’ 
meistriškai valdo skambų j 
savo balsą ir artistiškai var
toja mimiką. Vargiai ras
tum tarp lietuvių kitą, ku
ris galėtų su juo tame susi- 
lygint. . I

V. Ambrozaitis- labai tikoi 
pranašo Jokanano (šventi | 
Jono) rolėj. Lėtas, stiprus 
jo balsas skambėjo iš kalėji 
mo gilumos, tartum iš gra
bo. Tiktai pradėjus Salo
mėjai prie jo meilintis, jis 
truputi sušvelnėjo, kas su
silpnino jo užkietėjimą. Ži
noma, sunku prieš toki?t 
gundvtoją ir atsilaikyti’... 
Bet tą silpnybę jis greitai 
apgalėjo, ir paskutini mo
mentą, kuomet jis prakeik
damas ją leidosi Į šulnį, iš
pildė labai gerai.

Michelsonienė gerai vai
dino Herodienės rolę.

Taip pat gerai lošė N. 
Rastenis sargybos viršinin
ko rolę ir J. Neviackas žydu 
didžiūno rolę.

Išskyrus keletą nežymu? 
rolių, visi aktoriai buvo ge
ri ir visas vaidinimas ėjo 
labai slidžiai.

Buvo taipgi vienas visai 
naujas ir nepaprastas lietu
vių scenoj dalykas — tai 
juodveidis budelis, kuris nu
kirto pranašui Jokananui 
galvą. Jis buvo taip pui
kiai nugremimiotas ir aprė
dytas, kad išrodė visas nuo
gas, tik kur reikia tigro oda 
jiersijuosęs, ir visas taip juo 
das, kaip degutas, tik dan-į 
lįs balti ir lupos raudonos.* 
Toj rolėj buvo Strumskis, iri 
jis gerai ją atliko.

Žmonės skirstydamiesi! 
kalbėjosi, kad ”ant tokio te
atro, tai ne gaila ir ateiti.” 
Na, ir buvo gi svietelio! Iš 
Rumfordo, Me., septyni bu
vo atvažiavę automobilium, 
keli vežimai buvo atėję iš; 
Worcesterio, iš Montellos ir 
kitų kolionijų. Vienas bu-, 
vo atvykęs net nuo Kanados' 
pasienio. Į

Apie 300 žmonių, kurie ------
atėjo vėliaus, turėjo grįžti Todėl turi ateiti kiekvienas 
nuo salės namo, nes viduje I "
jau nebuvo vietos. Kuomet1

Komunistams „Mageliona” 
nepavyko.

Pasirodo, kad pereitos su
katos vakarą, kuomet socia
listai statė "Salomėją,” ko- 
j nunistai rengė kitą "teatrą’ 
1—"Gražiąją Magelioną.” Jie 
ruošėsi prie to taip, kad so 
eialistai nieko apie tai neži
nojo. Socialistai patįs buvo 
nutarę vaidinti "Gražiąją 
Majrelioną." pastačius "Sa- 
’omėią." Dabar, žinoma, so
cialistams ją kartot jau ne- 
beužsi mokės.

Tiesa, pas komunistus 
•publikos buvo nedaug, vos 
apie 150 žmonių, bet jie tą 
veikalą taip sudarkė, kad 
žmonės skirstydamiesi 
spiaudė ir sakė, kad "toki te*

i ttrą ir piemenis gali paro
dyti." Keliatas žmonių iš 
Noivvoodo, kurie buvo nu
važiavę pas komunistus, ne-;

Pagavo So. Bostono plėšiką.
Pereitoj subatoj So. Bos

tono policija pagavo John 
H. Kane’ą, kuris kelios die- 
ios atgal buvo užpuolęs ir 
įpiplėšęs ant D streeto 
krautuvninką.

/olicmanas nušovė žmogų.
šio panedėlio vakarą East 

Bostone policmanas nušovė 
ulą Santo Chiaranonti, ku
ls, sprendžiant iš pavardės, 
)uvo turbut italas. Policija 
ako, kad Chiaranonti buvo 
simylėjęs į tūlą merginą ir 
įeduodavęs jai ramybės.

Mergina jo nemylėjo ir 
au kelis kartus skundėsi 
Milicijai, negalinti nuo jo 
itsiginti. Policija kelis kar
tus Chiaranonti perspėjusi, 
kad jis prie tos merginos 
aelįstų, bet jis neklausė. Pe
reito panedėlio vakarą mer
gina nusiuntė jaunesnį savo 
broli, kad vėl pašauktų poli
ciją. Buvo jau 11 valanda.! 
Atėjęs'policmanas rado Chia

DIDELIS BALIUS!
PATRIOTŲ DIENOJ

19 Balandžio-April, 1921
Prasidės 2 vai. po pietų ir trauksis iki vėlai nakties.

LIETUVIŲ SALEJE
Kampas E ir Silver St., South Boston, Mass.

Su karštais valgiais ir gardžiais gėrimais.
Prie šaunios muzikos ir svetingo patarnavimo

Visus kviečia L. S. S. 60-ta KUOPA.

Lietuvos Respublikos
Istorija ir žemlapis

TUOJAUS IŠEIS Iš SPAUDOS

Puikus Balius
Rengia A. L. T. Sandaros 7 kuopa

SUBATOJE

16 Balandžio-April, 1921
Prasidės 7:30 vakare ir trauksis 

vėlai nakfes.

Lietuvių Salėj
SO. BOSTONE, MASS.

Kviečiame visus atsilankyt 
bus daug svečiu iš apie inkių. 
puiki Ed. Campbrilio Orkestrą.

\ isus širdingai kviečia Rengėjai.

LIETUVIS DENT1STA9

Dr. M. V. Casper
'KASPARAVIČIUS)

425 Broadway, priešais paštą.
SO. BOSTON Tel. So. Boston 823
unaM

iii Į

, nes 
Grieš

i
18-TAS METINIS

BALIUS!
Rengia Gedeninc Liet, tkėsų Dr-stė

18 d. Balandžio - April, 1921
Prasidės nuo 7 -30 vak. ir ttsis iki 

vėlai naktie.-,.

LIETUVIŲ SVETAINĖJ
Kampas E ir Silver St., S>. Bostone.

„ .............. ______________GERBIAMOJI PUBLIKA!
! ranontfprie merginos namų ‘ neSeiskite‘“pro^ atJiankSitl- 
ir liepė iam prasišalinti, O Us4 ant šio linksma® Baliaus, nes i . i, - ' minėta draugystė visados surengdavokuomet jis neklausė, arės- , Balių gražų ir užbovinantį ir atsilak
ta VO jį. Tuomet Chiaranontt tusioji publika visuomet buvo užsi- 
.. ., i - ... t, t • ganedtnusi. Tikimės, kad ir ši kartaissitrauke peili. ^Olicmanas . Visi atsilankiusieji turėsit daug sma-

■ Muzikantai bus vieni iš geriausių,
. ___________—S

SaVO ’ i?^Jus- Gardžių valgių ir saldžių gė- 
I rimų bus pilnai. Įžanga pigi: Vyrams 
( 50c.. Moterims 35e. (15)

Kviečia G. L U. D-stės Komitetas.

t

griebė jam už rankos ir be-'1/11 f?’•.. . .. .....................
f j . a i • . | Muzikantai nūs %ieiu iš geriausio,kovodami abudu pervirto. I kurie gnežs Lietuviškus ir Angliškus 
Policmanas sulaužė 
lazdą ant Chiaranonties 
galvos. Bet pasiliuosavęs 
Chiaranonti vėl puolęs ant 
policmano su peiliu. Polic
manas tuomet išsitraukė re
volveri ir pradėjo šaudyt.
-Jis suvarė Į Chiaranonti iš* Rengia So. Bostono ProgT. D-jos ■ 
viso 5 kulipkas.

vaiandos:
Nuo 9:30 iki 12 

” 1 w 9
" 6:30 " 9

TeL Bowdin 1381-R .

DR. JULIUS SBUBERT
GYDO VENERIŠKAS. 

CH1RURGIŠKAS IR VAIKU 
LIGAS.

Priėmimo valandos:
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 8 vakare.
pareikalavimo važiuoja irAnt 

namus.

29 McLean Street
> 
i

BOSTON, MASS.

j Tel. So. Boston 506-W
; DAKTARAS

j A. L. KAPOČIUS 
f

11
♦

Didžiausis

KONCERTAS!

9

ŠITAM VEIKALE TILPS YISI FAKTAI IR DOKU
MENTAI. KURIE PARODO:
1. Kaip socialistai ir revoliucionieriai kovojo už paliuosa*

vimą Lietuvos.
2. Kaip tuo pačiu laiku kunigai rėmė caro valdžią.
3. Kaip kunigai stengėsi prijungti Lietuvą prie Vokieti*

jos, kuomet revoliucija paliuosavo musų šalį iš po 
caro jungo.

4. Kaip klerikalų Taryba buvo pakvietus į Lietuvos kara
lių kaizerio generolą Urachą ir kaip musų kunigė
liai mokino tą junkerį "Tėve musų” lietuviškai.

5. Kaip revoliucija Vokietijoj nuvertė kaizerio valdžią ir
išblaškė paskutinius musų atžagareivių pienus.

6. Kaip tuomet Lietuva buvo apskelbta respublika.
7. Kaip susirinko Steigiamas Seimas.
8. Kas ir kaip Steigiamąjį Seimą rinko.
9. Kokios partijos rinkimuose dalyvavo ir kiek kuri jų

savo atstovų pravedė.
10. Ką Steigiamas Seimas nuveikė.
11. Pilna Lietuvos sutartis su Rusija.
12. Lenkų ant Lietuvos užpuolimas. Ir daug-daug kitų 

dalykų.
ŽEMLAPIS bus lygiai įdomus. Jis bus spalvuotas ir 

parodys, kur eina Lietuvos Respublikos rubežiai, kaip ji 
padalyta į apskričius ir tt. Jis bus didelio formato, dailiai 
sulankstytas ir po vienais viršeliais su knyga apdarytas.

Užsisakykite šitą veikalą tuojaus.
KAINA, KOL KAS, BUS TIK $1.00.

Dary dami užsakymą, išpildykit paišeliu žemiau pa
duotą blanką ir prisiųskit šitokiu adresu:

"KELEIVIS”,
255 Broaduay, So. Boston, Maso.

Li ETŲ v YS DENTIST AS. 
VALANDOS Nuo 9 iki 12 dieną.

Nuo 2 iki 9 vak. 
NEKĖLIOMIS 

iki 1 v. po pietų.

Seredonūs iki 12 dieną. 
Ofisas "Keleivio” name

25 i Broad'vav. tarpe C ir D st.
SO. BOSTON. MASS.

I 
t 
I 
t
I

BLANK A UŽSAKYMUI:
"Keleivio” Administracijai:

Aš, žemiau pasirašęs, įdedu čionai $1.00' už Lietuvos 
Respublikos Istoriją ir žemlapį, kuri ”Kel.” administraci
ja turi prisiųst man tuojau, kaip tik tas veikalas išeis iš 
spaudos. ’
Mano vardas. .
Adresas..........
Miestas.............

• ••• •••••

***••••••••

• •••••••
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Bostono ir Amerikos Lietuviai!

J

*I
I
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! TeL Beach 6933

į DR. R. M. FRIEOMM 
{.SPECIALISTAS VENER19KŲ 
į 
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ir kuopos. Nedėlioję

17 Balandžio-April, 1921 
LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

Kampas E ir SSver st.,
So. Boston, Mass. 

Pradžia nuo 8 vai. vakare.
šis koncertas bus labai tur

tingas, nes jame dalyvaus žy
mus dainininkai ir dainininkės 
kaip tai H. Narinskaitė soprano, 
V. Andrijevskis garsus tenoras, 
Omen T. Hemitt tenoras, Alex- 
ander Alehin baritonas, jis dai
nuos "Faustą” iš operos, Rusu 

j I Darbininku Choras iš Bostono 
tik^ y įeitas drg. va(jOVyS|e v. Andrijevskio, 

Birutės Kanklių choras po vado
vyste Ed. J. Sugar ir daug kitų.

Kviečia Komitetas.

Bostone sniegas.
Po kelių savaičių labai 

gražaus ir šilto oro, šį pane- 
dėli Bostone staiga oras at
vėso ir pradėjo snigti snie
gas.

SLA. kuopos prakalbos.
I Pereitam nedėldienv, po 

Jaukę galo pametė ir atva-’ Pietų, Lietuvių svetainėje 
žiavę pas socialistus ant atsibuvo SLA. 43 kuopos 
„Salomėjos.’’ Čia jiems labai v^P^^dejusių

i patiko, nors visko jau ir ne* 
natė.

pas socialistus ant I 
kalbėti net keturių kalbėto- j 
jų pribuvo i ” 
Neviackas. kuris turėjo "at- 
pakutavoti’’ už visus. To-

Neužmirškit socialistų ]kjUs kalbėtojus, kurie apsi- 
~ ijma kalbėti, o nepribuna,

kad atei- reikėtų smarkiai papeikti, 
nantį utarninką, tai yra 19. Narys,
balandžio, So. Bostono so
cialistai rengia dideli balių 
Lietuvių Salėj.

Balius prasidės nuo 2 va- 
’ landos po pietų, nes tą die
ną pripuola "Patriotų Šven
tė” ir fabrikai nedirbs, ir 
trauksis iki 12 valandai 

' nakties.
Kad svečiai neišalktų. bus 

i karštų ir šaltų valgių, ku
riuos gamins visiems gerai 

: žinomas virėjas Manelis. 
Išsigerti taipgi bus.

baliaus.
Neužmirškit, i I

i 
I
I

PARSIDUODA geri fornišiai 
pigiai! Kuris nupirks, tas galės 
ir kambarius laikyti. (16)

D. STASĮ ULIS
402 E. 5-th st., So. Bostone.

PARSIDUODA 3 ŠEIMYNŲ 
NAMAS.

Gerai ištaisytas, gezais ir toiJetai-ų 
kožnai šeimynai. Kaina $1.6W; jnest 
reikia $500. Adresas: (15)

75 Baxter st„ So. Boston. Mass.

PARSIDUODA NAMAS. STORAS 
IR FORNICLAI.

Savininkas nori išvažiuot i Lietuvą 
ir parduoda viską pigiai. Galima pa
matyt bile kada. Kreipkitės pas: (17) 

J. LINGVINAS
■165 E. Eighth St, So. Boston, Mass.LSS. 60 kuopos mitingas.

Ateinančios pėtnyčios va
karą, 15 balandžio, "Kelei
vio” redakcijoj bus LSS. 60- 
tos kuopos mitingas. Visi 
nariai kviečiami būtinai at
eiti, nes reikia jyadaryti 
"Salomėjos” vakaro apys
kaitą, todėl kiekvienas te- 
2U1 atsineša pinigus už pąr- BdaDaZIO-Apnl, 1921 
duotus tikietus ir atlikusius •
tikietus.

Bet svarbiausis dalykas, 
tai reikia paskirti darbi
ninkus baliui. O jų reikės 
daug, nes balius bus didelis.

LfflKSNUUI
ŠOKIAI!

Rengia Liet. Jaunų Vyrų Kliuhas 
SUBATOJE

narys! Ateikite kaip 7=30.
LSS. 60 kp. Komitetas.

*

Prasidės 8 vai. vakare ir trauksis 
iki 12 vai. nakties.

CYPRUS HALL
10 PROSPECT ST..

CAMBRIDGE. MASS.
Grajis garsi McBride orkestrą.

Meldžiame gerbiamą publika atsi
lankyti koskaitlingiausia. 

RENGĖJAI.

LIGŲ-
VYRU IR MOTERŲ- 
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST.

BOSTON, MASS.

!
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j

i

Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata.

W F StVĮ RAČO 
CEDAR RAPIOS, IOVVA
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TAI YRA STIPRIAUSIS, SAUGIAUS1S IR PARAN
KIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS PADĖJIMUI 

SAVO PINIGŲ.

vadintas Severo Kraujo 
yra tam tikras atmainą 1 1

South Boston Trust Go.
Įsteigta 1891 m.

474 BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
ELIOT SKYRIUS:

235 TREMONT ST., kampas Eliot st, BOSTON. MASS.

PIRMAS LAIŠKAS.
Jus beabejonės jau žinote, kad Bostone atsidarė nauja Banka. Atida

rymą to Banko iššaukė dideli reikalavimai tarpe visų klesų gyventojų, todėl 
mes ir norime čia trumpai pakalbėti apie tokio Banko reikšmę.

1) šioji nauja Banka, kuri užsivardino "Boston NationaI Bank.” kaip 
matomai iš paties vardo yra Natkmalinė Banka, t. y. toji Banka yra po 
priežiūra ir tiesomis Federalės valdžios.

2) Toji Banka yra nariu Federalės rezervos, t. y. tokia Banka turi su
dėjus j Suv. Valstijų pinigyną auksą, kas reiškia visišką apsaugą. ,

3) Tikslas Bostono Nationalinio Banko — apsaugoti vietinius ir apie- 
linkės gyėentojus nuo pražudymo savo' pinigų, taip kaip pastaruoju laiku 
atsitiko keliuose atsitikimuose, kur žmonės buvo sudėję savo pinigus į 
tokias vietas, kurios buvo pasivadinusios ir bankomis.

Iš šių trijų čia suminėtų faktų, bus gana aišku, delko atidarymas to
kio Banko, kaip BOSTON NATIONAL BANKA yra svarbu dėl gj'vento- 
jų šios apielinkčs. kad jie drąsiai gali vesti reikalus su tokia Banka, ant 
kurios galima pasitikėti, kad jų sunkiai uždirbti pinigai negali pražūti.

BOSTON NATIONAL BANK
Narys Federalės Rezervos

161 HANOVER ST., BOSTON, MASS

1

REIKIA DARBININKŲ 
AGENTU

Iš Pennsyivanijos, Connec- 
ticut, Massacnusetts New 
Yorko, Marylanao valstijų. 
Darbas ant vietos. Tik 10 
žmonių tereikia. Atsišaukit 
tuojaus.

S. D. & C. Co.
1707 So. Halsted st., 

CHICAGO. ILL..........

11 Isivalykite savą kraują, f 
o / •
( ) Dabar jums reikia pavasarinių gy- 1 

duodu. Nuo pasekmes budo gyve- t
I * nima laikė žiemos, užsilaikimo vidui, • 
I , neturėjimo gaivingą oro ir per stoka J 

vaikščiojimo, jusu organizmas tapo "
1 • apsunkintas, virimas maisto nusilp- ' 
( ( nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki. ((

evera’s 
Blodal

(pirmiau
’ ’ valytais) ___
( t padarąs vaistas, kuris duos nau- ( į 

dingą .atmainą, teip reikalingą jusu
1 ' systemi. Pagelbės sutaisymu ne- ’ ’ 
I į naturališko stovį ir gelbcs regula vi- < i 

me organizmo. Tikras vaistas dėl
• 1 gydymo odos išmetimu. Prekė ’ 1 
I » >1.28. Aptiekuoss. ( i
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Taipgi duodu lekcijas ant dau
gelio instrumentų greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančia). 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.

r*
53 ® s o

26 SCHOOL ST.. 
CAMBRIDGE, MASS.

Tel. Cambridge 7322

I

I

Tel. Roxbūry 3939.VV

RUSKKA-TI’RKIŠKA
PIRTIS

Panedėliais ir Utamikais dėl 
Moterų. Kitoms visoms die
noms dėl vyrų.
Pirtis švariai ir gražiai įtaisy
ta. (17)

2 OT1SFIEL1?.
KOXBURY, MASS.
- - -----  ----  . 

MASS. AVĖ. GARA6E, Ik.
J. M ATKUS, TRE AS.

PIRMUTINIS LIETUVIU 
GARAŽ1US. 

Parsamtfome automobilius 
uždengtus ir atvirus ant va
landų, dienų ir ant ilgesnio 
laiko, labai pigia kaina. 
Parduodame naujus ir pertai
sytus automobilius.

2353 MASS. AVE_,
NO. CAMBRIDGE. MASS. 

Telcphone: Camb. 2593.

I £ I

šioje Rankoje yra sudėję suvirs 11,000 depozitorių tau
pymo skyriuje ir suviršum 2,000 depositorių Komercijos 
(čekių) skyriuje.

Už padėlius, paskutiniu 
laiku yra mokamas O

Procentai prasideda su paskutine diena kiekvieno mėnesio 
DEPOSITŲ YRA VIRŠ $3,600,000.00.

Mes turime savo šėrininkais didelį skaičių žymių Lietu
vių. Taipgi yra lietuvių direktorių ir lietuvių darbininkų.
VIENINTELIS BANKAS BOSTONE, KURIS ATSTO

VAUJA LIETUVIUS.✓ t


