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Lenkų razbaininkai
vėl pradėjo skerdynę.

KAUNE PASIRODĖ 
CHOLERA.

Kauniškė „Lietuva” pra
neša, kad tenai pasirodė 
choleros epidemija. Ji rašo:

Ligi sausio 28 d. Kaune 
Įregistruota 14 koleros atsi
tikimų. Į šį skaičių neįeina 
2 susirgusiu dar prieš Nau- 

ninko Želigovskio kariume- jus Metus kareiviu, kurie 
nė vėl pradėjo karę su lietu- buvo pirmieji, susirgę kole- 
viais. Užpereitoj subatoj 
lenkai perėjo rubežiaus lini
ją netoli Vilniaus ir įsiveržę 
neutralėn zonon, kuri buvo 
pačių sąjungininkų nustaty
ta, užpuolė Širvintų mieste
lį, sako žinia.

Kad ištyrus šitą dalyką 
ant vietos, Lietuvos valdžia 
nusiuntė į širvintus karinę susirgimai tarp civilių gy

ventojų tikrai sužinoti ne
pavyko. Spėjama, jog ir jie 
atvežti iš Vilniaus. Bet visi 
jie — neturtingi žydeliai, 
kurie ginasi niekur nevaži-1 
nėję ir nevaikščioję. Gyvena 
Senajam Mieste, įvairiose 
gatvėse ir šeimynose; nieko 

I bendra tarp savęs neturin- 
! čiose. Beveik visi semia van- 

ARGENTINA PRIPAŽI- I deni iš Neries arba iš Nemu- 
NO LIETUVĄ. no.

Lietuvos Atstovybė Ame-I

ĮSIVERŽĖ NEUTRALĖN 
ZONON IR UŽPUOLĖ 

ŠIRVINTUS.

Negana to, jie areštavo ir 
sušaudė karinę lietuvių 

komisiją.
Gautomis Londono žinio

mis, vedama lenkų razbai- - - — - - - • - “

misiją. Želigovskio vadovau
jami galvažudžiai šitą misi
ją areštavo ir sušaudė.

Nedėlioj reguliarė lenkų 
kariumenė pradėjo šaudyt 
iš armotų Į lietuvių poziciją 
ties Druskininkais, ir kelio
lika lietuvių kareivių buvo 
sužeista.

ra. Abu kareiviu atvyko iš 
Vilniaus. Vienas jų mirė, 
Įtariamas sirgęs kolera, o 
pas antrą, pagijusį, rasta 
tikrų koleros gaivalų. Apie 
šituos susirgimus Sveikatos 
Departamentas sužinojo tik 
sausio mėn. vidury.

Iš kūr pareina pirmieji

atpratę reikalu rūpintis. 
Bet imamasi griežtų prie
monių maisto ir gėrimo pro- 

j dūktų gaminimo ir jų par
davinėjimo įstaigų x apsau- 

; gojimui nuo nešvarumo ir 
apkrėtimo.

Susirgusiems gydyti ren- 
J giamas specialis barakas už 

miesto. Reikalingas kovai 
su epidemija medicinos per
sonalas bus mobilizuojamas.

Apsaugoti kraštą nuo 
naujų ligos užnešimų —vi
sur Lietuvos pasieniuose 
steigiama karantinų ir ob- 
servacijos punktų. Sąmata 
tam reikalui įduota Minis- 

; terių Kabinetui.
Duoti žmonėms suprati

mą apie kolerą ir pamokyti 
kaip nuo jos pasisaugoti — 
netrukus bus išspausdinta 
tam tikrų plakatų ir brošiū
rų. '

Dideli apsunkini
mai ateiviams.
VISUS SIJOS ANAPUS 

JŪRIŲ.

Ypač bus sunku atvažiuot iš 
Lietuvos, kur cholera pasi

rodė.
Visi ateiviai, kurie va

žiuos Amerikon per Angli
ją, nuo 24 kovo bus sulaiko
mi 12-kai dienų. Per tą laiką 
Amerikos daktarai tyrinės 
tenai jų sveikatos stovų, o 
konsuliai kamantinės, ar ne 
su falšyvais pasportais jie 
važiuoja. Kiekvieno ateivio 
kūnas bus apžiūrėtas du 
kartu, o jo popierai tris 
kartus, pakol jam bus leis
ta atsisėsti ant laivo, plau
kiančio Amerikon. Pirmą 
sykį jį apžiūrės tuojaus, 
kaip tik jis atvyks Anglijon, 
o antrą sykį — kaip baigsis 
12 dienų. Laikyti tiems ke
liauninkams kol kas da tam 
tikros vietos nėra, bet Ame
rikos konsulis Skinner tiki
si, kad Anglijos valdžia 
duosianti tam tikslui semi 
kazarmių netoli Southamp- 
tono.

| Lygiai toks pat „čyščius” 
ateiviams įvedama nuo 25 
kovo ir Francuzijoj. Visi 
keliauninkai, kurie tik va
žiuos Amerikos link, iš Pa- 
baltijos kraštų, iš Balkanų

FRANCUZAI NORI ATI
DUOT LENKAMS ŠILE- 
ZIJĄ NEPAISANT PLE

BISCITO.
Tarp francuzų, anglų ir 

italų kila nesutikimų dėl Si
lezijos plebiscito, kuris nu
tarė priskirti Sileziją prie 
Vokietijos. Francuzai svars
to, ar kasyklas Silezijos ry
tuose atiduoti lenkams vi
sas, ar padalyti jas pusiau 
su vokiečiais. To, žinoma, 
reikalauja lenkai ir francu
zai juos tame remia. Bet 
anglai sako, kad didelė Sile
zijos gyventojų didžiuma 
nutarė dėtis prie Vokietijos, 
todėl visa Silezija ir turi būt 
prie Vokietijos priskirta. 
Pramonė ir kasyklos tenai 
taip surišta, kad dalyti tą 
plotą pusiau jokiu budu ne
galima. Kuo tas pasibaigs, 
da nežinia.

True translation filed with the post- master at Boston, Mass., on March 
30, 1921. as reųuired by the Act of October 6, 1917.

RUSIJOJ GRĮŽTA PRIVA- 
TINIS BIZNIS.

Iš Helsingforso praneša
ma, kad po Kronštato sukili
mo Petrogrado apielinkėj 
tapo panaikintas Įstatymas, 
kuris draudė privatiniems 
žmonėms vesti maisto pre
kybą su ūkininkais. Šitą Įs
tatymą panaikinus, mieste 
tuojaus užvirė privatinis 
biznis. Petrogrado laikraš
čiuose esą rašoma, kad ko
munizmas pradėjęs galų ga
le vystytis Į didžiausĮ indivi
dualizmą. Darbininkai pra
dedą jau gaminti privatinei 
prekybai tokių reikmenų, 
kokių daugiausia reikalau
ja ūkininkai.

MASKVA NORĖJO PRE
KYBOS SUTARTIES.

VVashingtonas sako, jokios 
prekybos negali būt, nes ko

munistai neturi jokių pre
kių pardavimui.

Amerikos valdžia prane
šė komunistų vyriausybei, 
kad apie atnaujinimą pre
kybos santikių tarp Rusijos 
ir Amerikos visai neužsimo
ka kalbėti, pakol ekonominė 
sovietų sistema nebus pa
keista iš pat pamatų.

Visų pirma Rusijoj turi 
būt apsaugota gyvybė, sako 
Washingtono nota, paskui 
turi būt gvarantuota nuo
savybės teisė, laisvas žmo
nių darbas ir kontraktų pil
dymas. Pakol Amerikos val
džia negaus aiškių prirody
mų, kad šios salvgos Rusijoj 
yra užtikrintos, ji nenorės 
visai nei kalbėti apie atida
rymą durų Rusijos preky
bai.

Šito reikalaujama dėlto, 
sako nota, kad padėjus tik
rą pamatą Rusijos gamybai, 
nes tiktai tuo budu Rusija 
galėtų atstatyti sugriautą 
savo pramonę ir užintere- 
suoti savimi kitas valstybes, 
su kuriomis ji nori savo pro
duktais mainytis. Dabargi 
su Rusija negali būt preky
bos, nes ji neturi jokių pre
kių pardavimui.

Šitokį pareiškimą • valsty
bės sekretorius Hughes nu
siuntė Suvienytų Valstijų 
atstovui Revelyje, kad jis 
Įteiktų jį tenai Litvinovui.

Tai buvo Amerikos val
džios atsakymas i Maskvos 
atsišaukimą, kurį ji prisiun
tė anądien prezidentui Har- 
dingui ir kongresui, prašy
dama atnaujinti prekybos 
santikius tarp Amerikos ir 
Rusijos, ir siūlydama pri
siųsti čionai savo atstovybę 
šitiems reikalams vesti.

Šitą pasiūlymą preziden
tas Hardingas svarstė su vi
gais ministeriais, ir tik per- 
kračius visus faktus,. kurių 
valstybės ir komercijos de
partamentai turi surinkę 
apie vidujinį Rusijos stovį 
gyvą galybę, buvo nutarta 
Maskvos pasiūlymą atmes
ti.

Atsakydamas į sovietų 
! valdžios pasiūlymą, Hughes

120,000 graikų 
užpuolė turkus.

KARŲ KURSTO TAUTŲ 
LYGOS IMPERIALISTAI.

Bet graikai gavo į kailį. 
Turkai paėmė 1,700 belais

vių ir 20-kanuolių.
Graikija pradėjo kruviną 

karę prieš turkų nacionalis
tus Mažoj Azijoj. Atėnų ži
niomis, graikų ofensive da
lyvauja 120,000 kareivių. 
Turkų nacionalistai turį ir iš' Rytų, bus sulaikomi 
apie 90,000 vyrų po ginklu Francuzijos uostuose ir už- 

i karės lauke, bet jie turi da daromi kvarantinon ir lai- 
žmonių, iš kurių gali dau- komi tenai 12 dienų, 
giau kareivių šaukti.

Į šitą karę graikus pa
kurstė Tautų Lygos impe
rialistai, tie patįs grobikai, 
ką buvo užsiundę lenkus 
ant Rusijos.

Bet kaip nepavyko 
cuzų parsidavėliams 
kams, taip nevyksta 
bernams graikams. 

{ Oficialės žinios iš Kons- 
j tantinopolio sako, kad Smir
nos apielinkėj turkų nacio
nalistų kariumenė smarkiai 
j graikus sumušė ir prie to da 
! paėmė 1,700 belaisvių ir 20 
j armotų.

Išpradžių graikams dide- 
i lėmis pajėgomis puolus, tur
kai buvo atsitraukę, bet pa- 
. • 1 • ♦ • •

i

rikoie parašė anądien pietų nl kelet^ kart^ Gi^‘e l utoje para&e anąaien pietų vih.
VVashingtone^ laSku’ , ion1 ““f*1 ^P^0-Jo
dama. kad šiomfe ?°™a-dar nerelskla’kaci I

Amerikos respublikų atsto
vams 
nurodydama, — _____
dienomis sukanka tris me
tai kaip Lietuva yra ap
skelbta nepriklausoma res
publika, ir prašydama, kad 
pietų Amerikos respublikos 
tokią Lietuvą pripažintų. ,

Ir štai, 25 kovo p. J. Vi
leišis jau gavo iš Angerti- 
nos atstovybės pranešimą, 
kad Agertinos respublika 
Lietuvą pripažįsta. Prane
šimas skamba taip:

”We have the pleasure of 
informing you that accor- 
ding to cable dispatches re- 
ceived at the Embassy, our 
Government recognized 
Lithuania as a free and in- 
dependent Statė on March 
14th.„

Lietuviškai tas reiškia:
„Smagu mums pranešti 

jums, kad sulyg gautų mu
sų ambasadoj žinių, musų 
valdžia 14 kovo pripažino 
Lietuvą kaipo laisvą ir ne
priklausomą valstybę.”

Po šituo pranešimu pasi
rašo Felipe A Espil. pirma- 
sai Argentinos ambasados 
sekretorius. .

nos Institute ir kojeros vib-

Lietuvių - Latvių 
siena nustatyta.

APDAUŽĖ KOMUNISTŲ 
ATSTOVUI ANTAUSIUS.

Romoj pereitą sąvaitę 
Rusijos komunistų atstovui 
Vorovskiui buvo apdaužyti 
antausiai. Incidentas įvyko 
hotelyje, kur yra apsistojus 
Rusijos misija. Eidamas ho- 
telio koridorium, Vorovskis 
susitiko du „fascistu.” Jiedu 
pradėjo paniekinančiai šnip- 
šti Į jį. Vorovskis pavadino 
juodu užtai „prastai išauk
lėtais žmonėmis,” o jie už tą 
pavadinimą apdaužė jam 
ausis. Negana to, „fascis- 
tai” dar šaukia Vorbvskį į 
dvikovą.

jų ten nėra.
į Pasirodžius pirmiems ko
leros susirgimams imtasi 
griežtų priemonių ligai su
stabdyti. Dėl to įvyko kele
tas pasitarimų įvairių suin
teresuotų įstaigų atstovų. 
Visų pripažinta, kad dabar, 
žiemos laiku, imantis atitin
kamų priemonių, kolera ne
gali labai prasiplėšti, bet pa
vasarį reikia laukti rimtos 
epidemijos. Tais dviem rei
kalais — sustabdyti ligą pa
čioje pradžioj ir prisiruošti 
pavasariui dabar ir rūpina
masi. ,

Susirgusių registracija j
eina gana gerai — ir žinios^skui gavo sustiprinimų ir 
gaunamos maždaug pilnos, pradėjo užpuolimą prieš 
Dsroma žygių, kad nė vie- pačius užpuolikus.
nas susirgimas nepraeitų Aliantai skelbia turkų na- 
nežinomas. cionalistams karę dėlto,.kad

Visi susirgusieji kolera ir i šie nepripažįsta sultono pa- 
įtariamieji tuojaus išveža- darytos su aliantais taikos 
mi ligoninėn. Butas dezinfi- sutarties ir neduoda jiems 
kilojamas ir izoliuojamas, įplėšti savo krašto, 
statant milicijos sargybą ar i -----------
tam tikrais skelbimais. Kas 20,000,000,000 MARKIŲ 
2—3 dienos namai, kur bu- AUKSO TURI BŪT Už- 
vo ligonių, patikrinami, ir MOKĖTA IKI 1 GEGUŽĖS, 
naujų susirgimų šiuose na-1 Aliantų „atlyginimo” ko- 
muose nebuvo nė vieno, misija pranešė vokiečių val- 
Naujų susirgimų atsiranda džiai, kad iki 1 gegužės Vo- 
kitose miesto vietose, ryšio kietija turi užmokėti aljan
su šiais namais neturinčio
se, Paskutinėmis dienomis 
gauta iš Vokiečių koleros 
skiepų ir skiepijamos šei
mynos nariai, palikę bute, 
kur buvo ligonis, šitoms šei
mynoms visiškai izoliuoti 
rengiamas tam tikras izo
liacijos namas.

Daugiausia akies kreipia
ma į miesto švarumą, šitas 
reikalas pasirodo labai ap- __________________
leistas ir reikia daug pajėgti kalauja iš Vokietijos >’atly- 
ir laiko viskam sutvarkyti, ginimo” už karės nuostolius 
tuo labiau, kad gyventojai 218,500,000,000 markių auk- 
ir atitinkami organai labai

fran- 
len- 

ir jų

I

kietija turi užmokėti alian- 
tams da 20,000,000,000 mar
kių aukso, kaip reikalauja 
taikos sutarties 235-tas 
straipsnis, kitaip busią už
grobta daugiau Vokietijos 
miestų.

FRANCUZAI NORI IŠVI
SO 218,500,000,000 MAR

KIŲ.
Šiomis dienomis paskelb

ta, kad išviso francuzai rei-

ginimo” už karės nuostolius

so.

Y patingai Francuzij o j 
busią dabojami keleiviai iš 
Lietuvos, nes Kaune ir ki
tuose miestuose tenai pasi
rodė cholera. Taip pasakė 
Suvienytų Valstijų imigra
cijos inspekcijos Paryžiuje 
viršininkas Dr. Rupert 
Blue.

Sulyg d-ro Blue, rytų 
Europoje valdiškų sveika
tos departamentų visai ne
są ir todėl Amerika turi būt 
labai atsargi, kad keliau
jantis iš tenai ateiviai neat- 
vežtų Amerikon kokių ligų.

Didelės epidemijos Euro
poje kol kas da nesą, tečiaus 
atskirų choleros ir šiltinės 
atsitikimų buvo jau netik 
Lietuvoje, bet ir Italijoje ir 
Artimuose Rytuose.
Cherbourgo uoste Francu

zijoj, Cunard ir White Štai 
laivų linijos paskyrė tam 
tikrą laivą, kur keliaujantis 
Amerikon ateiviai bus su
laikomi ir tyrinėjami, pakoi 
bus pastatytas tam tikras 
barakas. Ant to laivo su- 
tilpsią į 1,500 žmonių.

APKROVĖ RUSUOS 
ŪKININKUS MO

KESČIAIS.
Atėjusi j Londoną bevie

liu telegrafu žinia iš Mas
kvos sako, kad Rusijos Cen- 
tralis Vykdomasai Komite
tas vienbalsiai priėmęs įsta
tymą, kuris reikalauja, kad 
ūkininkai mokėtų valdžiai 
mokesčius savo produktais. 
Kad ūkininkai tam nesi
priešintų, komunistų val
džia nutarė duoti jiems už
tai šiokių-tokių privilegijų: 
jiems leis likusius produk
tus liuosai pardavinėti kam 
tik jie nori, kitaip sakant, 
leidžia vesti privatinę pre
kybą, kas pirma buvo aš
triai uždrausta.

Kovo 24 dieną iš Kauno 
nuo B. Balučio Lietuvos At
stovybė yra gavusi tokią 
kablegramą:

„Lietuvos - Latvių sienos 
arbitražas užsibaigė. Lietu
va gauna Palangos apskritį 
su 20 kilometrų pajūrio. 
Nauja siena eina sekančiu 
budu: juros punktas 4 vior- 
stai siauriau Šventosios, to
liau, į šiaurryčius iki šven
tosios, arti Kragiškio: to
liau, senoji siena iki Vege- 
rų. Toliaus, tarp Vegerų ir 
Žagarės Latviams pereina 
sklypas arti keturių tūks
tančių dešimtinių. Toliaus, 
pridedant mums Butkunų 
kaimą, sena siena iki Žeime
lio meridiano. Toliaus, iki 
Murovvany Poniemon skly
pas apie keturiolika tūks
tančių dešimtinių Latviams, 
sykiu su Brunaviški ir Mu- 
rowanv Poniemon. Toliaus, 
sena siena iki Aknyštės ky
šulio, pridedant mums II- 
senberg ir Ellern su apie 
1,600 dešimtinių iš Kuršo. 
Toliau, Almystos kyšulis 
Latviams. Toliaus, sena sie
na iki augščiau ežero Su- 
viek. Toliau, mums iš Kuršo 
plotas su Steinsee, parale
liais senai sienai iki punkto; 
pusiaukelyje tarp Ežerėnųi 
ir Turmonto, viso apie 7,000 
dešimtinių. Toliau, sena 
Kuršo siena iki galui, išsky
rus pataisą Latvių naudai 
prie Turmonto ir Rytscha 
apie 470 dešimtinių. Perda
vimas plotų vieni kitiems' 
Įvyksta kovo trisdešimts 
pirmą. Abelnai, atiduodam 
dvidešimts aštuonius tūks
tančius dešimtinių, o gau
nam dvidešimts tūkstančių^

„Šiandien atvyko naujas 
Rusų pasiuntinis Mostoven- 
ko. Akselrodas netrukus iš
važiuoja.”

Svarbiausioji šio prane
šimo žinia yra tai, kad Lie
tuvos Respublika jau yra 
priėjusi prie Baltijos juros 
ir turi apie 20 kilometrų ju
ros kranto. Taigi sveikina
mi yra visi Lietuvos pilie
čiai su nauju laimėjimu.

MIRĖ KARDINOLAS 
GIBBONS.

Pereitą savaitę Baltimo- 
rėj mirė kardinolas Gibbons, 
kuris buvo skaitomas Ame- 

i rikos katalikų galva ir sme
genimis. Kad žmogus mirė, 
tai paprastas dalykas, tik 
tas keista, kad kitus jis mo
kino, jog Dievas viską pa
daro, tik reikia jo prašyti, 
bet jis pats, matyt, nelabai 
tam tikėjo, nes apsirgęs ne 
Dievo prašė sveikatos, bet 
daktarų pagalbos šaukėsi.'

DEBSAS VAŠINGTONE.
Atsitiko nepaprastas ir 

netikėtas dalykas. Senelis 
Debsas buvo išleistas perei
tą sąvaitę iš Atlantos basti- 
lijos ir vienas pats, be jokių 
sargų paleistas į Washing- 
toną pasikalbėti su nauju 
valstybės gynėju Daugher- 
ty. Justicijos ministeris kal
bėjosi su socialistų partijos 
vadu tris valandas. Potam 
Debsas vėl sugrįžo vienas 
pats kalėjiman. Valdžia tuo 
parodė, kad ji pati skaito 
Debsą labai teisingu ir doru 
žmogumi, jeigu pasitikėjo, 
kad jo garbė neleis jam bėg
ti.

Justicijos ministeris Dau- 
gherty kalbėjosi su d. Deb- 
su apie jo paliuosavimą iš 
kalėjimo, bet ar paliuosuos, 
tai da nežinia. Debsas pasa
kė ministeriui, kad iš to, ką 
jis yra pasakęs ar parašęs 
priešais karę, jisai nieko ne
atšauksiąs ir nesigailėsiąsvisai nekliudo politikos ir, 

nesako, kad dėl dabartinio užtai.
Rusijos skurdo yra kaltai -----------
bolševikų valdžia, kaip po- VOKIETIJOJ RIAUŠĖS.

Vokietijos miestuose pe- 
^-b^.Jis trumpai r aiškiai ireit^ s^vait? prasidėjo riau; 

kad prie dabartinių - Susitar« ko™"*** 
sąlygų jokios prekybos nėra 
ir todėl nėra kas apie ją kal
bėti.

BALIUKAS PABĖGO.
Pereitos sąvaitės utarnin- 

ką iš orlaivių stoties Flori- 
,. - _ ' i doj pabėgo karinis baliunas
k’fA B,uras’ | su penkiais žmonėmis, ir iki

Kovo 24 dieną, 1921 m. ; ^joj ngra apje jį jokių ži- 
į nių. Manoma, kad jis laksto 

West Virginijoj ties Glen, kur nors padangėse su vi- 
Jean į šešis valstijos kazo- i sa.is žmonėmis, jeigu jie te
kus paleista apie 100 šūvių. ' bėra dar gyvi.

bandė nuversti dabartinę 
valdžią ir apskelbti „sovie
tų” respubliką. Vietomis 
buvo ginkluotų susirėmimų 
ir komunistams pavyko lai
kinai užimti kai kurias fab
rikas. Leunoj jie paėmė ni- 
trogeno dirbtuvę ir gerai 
apsiginklavę užsibarikada
vo joje. Sakoma, kad jie tu
ri tenai 6.000 karabinų. Ei- 
slebene policija atėmė iš ko
munistų 3 kulkasvaidžius. 
Hamburge laike susirėmi
mo užmušta 20 žmonių.
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APŽVALGA
SPAUDA PROTESTUOJA 

PRIEŠ MASTAUSKĄ.
Kaip tik pasklydo žinia, 

kad Lietuvos valdžia pasky
rė B. Mastauską savo misi
jos nariu Amerikoje, tuo
jaus visa pažangioji Ameri
kos lietuvių spauda pakėlė 
prieš tai protestą.

„Keleivis” išreiškė savo 
nuomonę apie šitą žmogų 
jau pereitos savaitės nume
ryje. Dabar „Naujienos” 
apie jį rašo:

”Tą asmenį Lietuvos val
džia paskyrė Misijos nariu dėl
to, kad ji norėjo įtikti Ameri
kos klerikalams, ir dėlto, kad 
p. Mastauskas ‘turis santikių 
su Amerikos valdžios sfero
mis.’

„Amerikos klerikalai, reiš
kia, dalinai atsiekė savo tiks
lo, keldami triukšmą prieš at
stovą Vileišį ir Misijos narius, 
Žadeikį bei žiliu. Bet Lietuvos 
valdžia, pataikaudama Ameri
kos klerikalams, vargiai įtiks 
Amerikos lietuvių visuomenei. 

„P-nas Mastauskas yra jai 
šiek tiek žinomas. Su Ameri
kos valdžia jo ’santikiai’ buvo 
tokie, kad jisai karės laiku 
tarnavo teisingumo departa-’ 
mente (Justice department) 
ir teikdavo Amerikos valdžiai 
informacijas apie lietuvių ju
dėjimą šioje šalyje.

"Paskui klerikalai pasiuntė 
p. Mastai;ską Europon. Ir te
nai jisai susibičiuliavo su Gab
riu.

"Amerikos lietuviuose ne
daug rasite tokių žmonių, ku
rie norėtų turėti reikalo su tei
singumo departamento tar
nautojais ir Gabrio sėbrais."
Skirdamas šitą žmogų mi

sijos nariu, Lietuvos užsie
nio ministeris kun. Purickis 
sakosi norėjęs „nuraminti 
Amerikos lietuvius- katali
kus.” Bet „Sandara” sako, 
kad p. Purickis klysta ma
nydamas, jog Mastausku 
galės ką nors patenkinti, 
nes-

99'

didi prasižengimai prieš Lie
tuvą, susidraugavimas su len
kais ir su prolenkininku Gab
riu, skundimas lietuvių laik
raščių Amerikos valdžiai ka
rės laiku, kada ir nekaltam 
laikraščiui liežuvio pakišimu 
lengva buvo pridaryti daug 
keblumų ir iškaščių. Iš visą 
tų priekaištų nė pats Mastau
skas, nė Jo draugai jo neištei
sino.’’
Mastauskas neturi „vai

do” nei pas katalikus, sako 
„Sandara.” Kuomet jisai 
sugrįžo andai iš Paryžiaus, 
kur kartu su Gabriu varė 
visokias intrigas, tai katali
kai pirmutiniai pradėjo kel
ti prieš jį protestus. Už jį 
stojo tiktai kunigų klika, 
kuriai stinga „pasaulinių 
inteligentų.’’ Šiaip gi— 

"Katalikiška visuomenė 
menkoje pagodoje laiko Mas
tauską 
kad Lietuvos valdžia privalė 
jį suareštuoti, kada jis pasiro
dė Lietuvoje. Tokis žmogus 
netinka atstovauti Lietuvą. 
Viešam gyvenime .reikaiinga 
gera reputacija, kurios Mas
tauskas pas Amerikos lietu
vius neturi.”
Tiesiog stebėtis reikia, 

kaip Lietuvos valdžia gali 
šitokių dalykų nežinoti!

dešimtiniu, o Latvija — 28,- 
000.

Perdavimas pripažintų 
plotų vienų kiliems įvyksta 
30 kovo šių metų.

Be to, J .a t vija pripažino 
Lietuvos Respubliką de ju-| 
re. Kuomet Lietuva apvaikj 
ščiojo 16 vasario savo ne- 
prigulmvbės paskelbimo ’ 
šventę, Latvijos užsienio 
reikalų ministeris Meerovi- 
ėius atsiuntė Lietuvos už
sienio ministeriui šitokį pa
reiškimą :

"Tamsta Ministeri,
"Turiu garbės Tamstai pra

nešti, kad sutartinai su Stei
giamojo Seimo Pirmininko no
ru, ministeriu 
sprendė pripažinti 
jure, kaipo laisvą 
somą valstybę.

"Siųsdamas prie 
mano karščiausius 
Lietuvos Respublikai, aš reiš
kiu kuogiliausio įsitikinimo, 
kad draugingumas musų dvie
jų tautų ateityje dar daugiau 
sustiprės.

"Latvių valstybė griežtai 
įsitikinusi, kad brolių latvių ir 
lietuviu sąjunga bus tikriąu- 

i sias musu jaunų valstybių ne
priklausomybei bei suverenu
mui sustiprinti pagrindas. Tas 
draugingumas, musų nesulau
žomo noro gyventi nepriklau
somai paremtas, leis mums ei
ti pažangos ir gerovės keliu, 
siekiant musų bendro teisin
gumo ir tikros laisvės idealo.

"Prašau priimti Tamsta Mi
nisteri mano augščiausios pa
garbos žodžius.

"Meerovičius.
"Užsienio Reikalų Minist.”

Be to, Latvijos Steigia
mas Seimas prisiuntė bro
liškų pasveikinimų Lietu
vos Steigiamam Seimui.

Taigi lietuvių santikiai 
su latviais žymiai pagerėjo.

i

kabinetas nu-
Lietuvą de 
neprikišu-

tos progos 
linkėjimus

DA VIENAS „TĖVELIS” 
PASIŽYMĖJO.

Lewistono „Daily Sun”
’Mastauskui yra prikišami praneša, kad New Auburn 

miestelyje. Maine valstijoj, 
lapo areštuotas katalikų 
kunigas Louis Edv.ard 
Huot už nemorališką pasiel
gimą su 15 metų amžiaus 
vaiku, lankiusiu parapijos 
mokyklą.

Šitas „doros mokytojas” 
esąs kaltinamas sulyg 126- 
to straipsnio 6-ta sekcija 
peržiūrėtų įstatų, ir esąs 
pastatytas po $1,000 kauci
jos, kad nepabėgtų.

Progresuoja „dūšių ga
nytojai,” nėra kas nei sakv-i 
ti!

daugelis išsireiškia,

LIETUVA PRIĖJO PRIE 
BALTIJOS JŪRIŲ.

Lietuvos Atstovybė Ame
rikoje gavo iš Kauno žinių, 
kad trečiųjų teismas dėl 
Lietuvos - Latvijos rubežių 
jau pasibaigė. Lietuvos Re
spublika gavo Palangos ap
skriti ir 20 kilometru (apieitį ir 20 kilometrų (apie 
19 varstų) pajūrio. Iš visų 
ginčijamų plotų Lietuva 
gavo 20,000 keturkampių

DR. ŠLIUPAS VAŽIUOJA 
LIETUVON.

D-ras šliupas praneša, 
kad balandžio pradžioje jis 
išvažiuosiąs Lietuvon. Apie 
Lietuvos laivyną, kuriam jis 
rinko Amerikoje pinigus, 
daktaras sako:

"Darbas pavyko neblogai,,
"Akcijų pilnų išleistų tapo 

svietan 1590, kas sudaro $47,- 
700.00. Dar yra 250 akcijų ne
pilnai sumokėtų vertybėje 
$7500.00. Padengimui išlaidų 
mokama yra 10 nuoš. surpliu- 
so.

"Darbe prigelbėjo 112 agen
tų, kuriems čion tariu nuošir
dų ačiū. Aš gi pats važinėjau 
po lietuvių naujokynes susi
rinkimuose ir privačiai žodžiu 
skelbdamas Lietuvos Laivyno 
reikalingumą ir naudą. Kar
tais tūlos naujokvnės teko ap
lankyti du arba tris sykius, 
žmonės atsinešė Į laivyno rei
kalą gana prielankiai, ir todėl 
pasigirti galime, kad Lietuva 
jau Įsigyjusi yra savo pirkly- 
binį laivyną.

"Dar toli gražu neturime to 
viso, ko reikia ir ko trokštame. 
Dar neturime pasažierinių lai
vų, kuriais galėtume susisiekti ’

per Atlantį. Tečiaus padarę 
esame gražią pradžią laivynui, 
kurio Lietuva niekados nebu
vo turėjusi, ir manau, kad .jis 
augs ir plėtosis Lietuvai ir lai
vyno nariams ant naudos.”
Kadangi darbas da nesąs

True translation filed with the post-master at Boston, Mass., on March 
0, 1921. as reųuiręd by the Act of October C, 191-7.

nėra, tai jis tuomet apgau-į— s _ - 1 • * 1 •
_ __ k

Keleivis” to nedarė ir' 
nedarys. Jis paduoda vi-' 

'suomet tokias žinias, kokios 
ateina. Kuomet Kronštate 
buvo sukilimas, „Keleivis” 
talpino žinias apie sukilimą. 
Kuomet atėjo žinių, kad 
raudonoji armija tą "sukili
mą nuslopino, „Keleivis” 
parašė, kad sukilimas jau 
nuslopintas.

Tai ko-gi tie keikūnai no
ri iš mus?

jęs taip kaip reakcinė Len- 1.
kija ir jos globėjai francu- Ginėja savo skaitytojus, 
zai nori, tai butų buvę ge- „K’^uivie” —1
rai; bet kada jis išėjo ne- 
taip, tai nusispiaut ant jo!

Kas gali pasakyti, kad ne- 
taip pat butų išėję ir su V il- 

nilnai užbaigtas, tai toliaus. niaus plebiscitu? 
ji vykinti daktaras paliekąs 
savo įgaliotinį A. Mikalaus
ką iš New Britain’o.

D-ras šliupas žada Ame 
rikon daugiau jau nebegrįž
ti.

Į r.0, 1921. 
V

Cičerinas apie Kronšta 
to sukilimą.

II .
SMŪGIS LENKŲ KLERI

KALAMS.
"Naujienos'’ rašo, kad 

Lenkijos steigiamasis sei
mas priėmė valstybės kons
tituciją ir paskutiniu kartu 
ią balsuodamas uždavė kle
rikalams skaudų smūgį. Vi
sų pirma, klerikalai ir kiti 
reakcininkai buvę sumušti 
senato klausime. Nors sena
ms konstitucijoj pasilikęs 
: socialistai norėjo visai jį 
panaikinti), bet jis busiąs 
pačių žmonių renkamas ir 
jo terminas apribotas pen
kiais metais, vietoj septy
nių.

Tol i aus:
"Atžagareiviai pralaimėjo ir 

mokyklų klausime. Konstituci
jos projekte buvo punktas, rei
kalaujantis, kad mokyklose 
butu išdėstoma religija. Tre
čiu skaitymu šitas punktas ta
po atmestas. Liaudies mokyk
los, vidurinės mokyklos ir uni
versitetai tapo atskirti nuo 
bažnyčios. 'Dvasiški mokslai’ 
iš j u prašalinti.

"Trečias atžagareivių pra
laimėjimas buvo respublikos 
prezidento klausime. Antru 
konstitucijos skaitymu buvo 
priimtas punktas, pagal kuri 
Lenku respublikos prezidentas 
tegali but tiktai Rymo-Katali- 
kų tikėjimo žmogus. Bet pas
kutiniam balsavime šitas pun
ktas tapo panaikintas.

"Pagalios, tapo panaikinti 
herbai ir bajoriški titulai. Visi 
Lenkų piliečiai pripažinti ly
giais prieš Įstatymus.”
Lietuvoje šituo žvilgsniu 

daug blogiau. Tenai netik 
neišmesti iš mokyklos tiky
biniai burtai, bet klebonijos 
raugu tenai persisunkus vi
sa valdžia ir net Steigiamas 
Seimas.

Kadangi žinios apie Ru-'
• _ -1 • • 1 •* • t

sirėmimus darbininkų su 
kareiviais, yra nedoras pra
simanymas.

„Kronštate jurininkai' 
buvo pastatę reikalavimų 
dėl maisto privilegijų ir už
simanė išrinkti vietos So
vietą, kam valdžia visai ne
sipriešino. Tečiaus rusų ir 
francuzų reakcininkų agen
tai padidino šitą dalyką ir 
padarė iš jo politinį judėji
mą. Maištininkams pavyko 
paimti Į savo rankas ir 
drednautą „Petropavlovs
ką.” Šita afera nebuvo tuo
jaus likviduota tik dėlto, 
kad mes nenorėjom vartoti 
spėkos, tikėdamiesi išgelbėt 
laivą.

„šitą incidentą, kaipo vi
dujinį Rusijos reikalą, gali
ma skaityt jau pabaigtu.

„Lieka tik klausimas, kiek 
tiems suokalbininkams pa
vyko pasiekti vyriausio sa
vo tikslo, tai yra, sumaišyti 
visuomenės opiniją užsieny 
ir apsunkinti atnaujinimą 
ramių santikių tarp Rusijos 
ir kitų valstybių. Alės te
čiaus tikimės, jogv Amerikoj 
ir Anglijoj yra pakankamai 
sveiko proto, idant sunra- 
tus, kad vistiek kaip į Rusi
jos revoliuciją nežiūrėti, 
bet kurstyti Rusijoj tokias 
anarchistiškas avantiūras, 
kaip Kronštato incidentas, 
arba kaip tas razbajus pie
tų Rusijoj, kurį taip uoliai 
rėmė tūlos vakarų valsty
bės, civilizuotomis tiesos ir 
tvarkos gynėjomis pasiva
dinusios, prie pasaulio ra
mybės neprisideda.

„Tuščias yra darbas mė
ginti sugrąžinti Rusiją į 
kapitalizmo glėbį. Komuni
stiniai musų pamatai pasi
liks neišjudinti. Bet nežiū
rint to, mes jau parodėm, ir 
esame pasiryžę parodyt su 
dar didesniu įtikinimu, kad 
bendras ekonominis veiki
mas tarp komunistinės Ru
sijos ir kapitalistinių vals
tybių, nesikišant į viduji
nius viena kitos reikalus, 
yra visai galimas dalykas.

„Įsteigimo šitokių santi
kių reikalauja ekonominė 
pasaulio padėtis, ir tas eko
nominis reikalas yra daug 
svarbesnis dalykas, negu vi
sos senosios Rusijos liekanų 
intrigos.

„Kas dėl Amerikos, tai

sijos nuotikius viena kitai 
prieštarauja, tai Bostono 
„Evening Transcript’o” už
sienio biuras telegrafavo iš 
Londono tiesiog bolševikų 
užsienio reikalų komisarui 
ČiČerinui, prašydamas pa
aiškinimo. kaip sovietų val
džia žiuri į tą judėjimą, ku
ris dabar eina prieš ją.

Cičerinas davė telegrafu 
šitokį atsakymą:

„Kronštato incidentas vi
sa savo išvaizda yra naujas 
atkaklus rusų ir kitų reak
cininkų bandymas sutruk
dyti atnaujinimą normalių 
santikių tarp Rusijos ir ki
tų valstybių, ypatingai An
glijos ir Suvienytų Valstijų. 
Maištas yra jau arti galo; 
jis baigiasi pilniausiu nepa
sisekimu ir pakrikimu maiš
tininkų, kuriuos buvo suva
džioję cariniai oficieriai, 
francuzų reakcininkų ir 

, biržos spekuliantų finan- 
. - - suoti.

didžiūnų — kunigaikš-■ „jie buvo prisiuntę Rusi- 
agentų išnaudoti

KAIP PARVAŽIUOT I
LENKU UŽIMTĄ LIE-

• TUVĄ?
Lenkų konsulai Ameriko

je pradėjo duoti 
nės Lietuvos” 
portus Lietuvos 
kurie važiuoja

kati 
nuo„Centrali- 

vardu pas- 
piliečiams, 
Į Želigovs

kio užimtas Lietuvos vietas. 
Todėl Lietuvos atstovybe 
praneša, kad Lietuvos val
džia tokius pasus skaitanti 
neteisėtais, ir Lietuvos ats
tovybė jų nevizuosianti. Ke
liaujantiems i lenkų užim
tą krašta pasus duodanti ir 
vizuojanti Lietuvos atsto
vybė.

Bet žmonės, kurie važia
vo į Vilnių, sugrįžę dabar 
Amerikon mums sakė, kad 
lenkų valdininkai nepripa
žįsta lietuviškų pasportų— 
„Litevvskich pasportouv my 
wcale nie uznajemy!” "sako 
paliokai.

Taigi dabar klausimas, 
kaip galima dasigauti per 
Lietuvą į Vilnių: turėsi len
kų pasportą 
tižia nepraleis; o turėsi iie 
tuvių pasportą — lenkai ne 
įsileis!

!

■

i Į
lietuvių vai

NUSISPJAUT ANT PLE
BISCITO.

Musų skaitytojai jau ži
no, kad Augštoj Silezijoj 
buvo aną nedėldienį plebis
citas. Pirma tas kraštas pri
gulėjo Vokietijai, bet po ka
rės, kuomet aliantai pradė
jo plėšti Vokietijos turtus ir 
dalytis jos žemėmis, jie vie
ną Silezijos dalį tuojaus ati
davė Lenkijai, o kitą dalį, 
kuri vadinasi Augštaja Sile
zija, nutarė pavesti plebis
citui. Aliantų kariumenė Komunistams labai nepa- 
paėmėtą kraštą į savo ran-; tinka> kam „Keleivis” rašė, 
kas ir gyventojams buvo ;<acj pasijoj prasidėjo revo- 

, kuomet Kronštate 
sukilę jurininkai. Jų

JIEMS NEPATINKA „KE
LEIVIO” ANTGALVIAI.

— . - -

■tinka, kam „Keleivis 
, ^uv? kad Rusijoj prasidėjo 

leista patiems nubalsuoti,| ųucįja? 
kur jie nori prisidėti: prie Į buvo 
Lenkijos, ar prie Vokietijos. j organas ;’Laisvė’f perspaus- 

Mums, lietuviams, Silezi-įdino visų „Keleivio” žinių 
jos plebiscitas įdomus yra antgalvius, kur buvo kalba- 
tuo, kad lygiai tokio pat ima apie tuos nuotikius, ir 
plebiscito pagalba „tautų į sako: žiūrėkit, kokias ži- 
iyga” nogėjo išrišti ir Vii- i iiias „Keleivis” talpina!

Keisti žmonės, tie komu
nistai! -Jiems rodosi, kad 
laikraščio redakcija gali pa- 

i rašyti tokių žinių, kokių 
įtik nori. Telegrafas prane- 
: ša, kad Pskove sukilę darbi- 
į ninkai išmušė komisarus, 
1 kad Petrograde sukilimas, 
kad bolševikai šaudė į suki- 

' lėlius iš aripotų, bet laikraš
tis turi rašyti visai atbulai. 
Jis turi aiškint, kad Rusijoj 
visi eina su komunistais, 
kad tenai ramybė ir tvarka 
pavyzdingiausia. žodžiu, 

j nepaisant kokių žinių atei- 
!na, laikraštis turi rašyt vi- 
į suomet taip, kaip komunis
tams geriau patinka. 
I Komunistų organai taip 
(ir daro, štai, jų „Laisvė,” 
norėdama apšmežti drg. K. 
Liutkų, parašė, kad jis sakė 
„Vienybės Lietuvninkų” 

! narių susirinkime prakalbą 
j ir bučiavosi kartu su tauti
ninkais, kuomet tikrenybėje 
drg. Liutkus ir būti tame 
susirinkime nebuvo.

Komunistams šitokios 
„žinios’’ patinka. Bet rim
ti žmonės šitokių melų ne
nori. -Juk laikraščiai yra 
leidžiami ir žinios paduoda
mos ne tam, kad patenkinus 
keno nors jausmus, bet tam, 
kad žmonės žinotu, kas pa
saulyje dedasi. Jeigu laik
raštis slepia žinias vien dėl
to, kad jos jam nepatinka, 
arba prasimano tokių „ži
nių,” kokių pasaulyje visai

jyga 
niaus klausimą. Todėl ne- 
prošali bus susipažinti su 
Silezijos plebiscitu kiek ar
čiau.

Plebiscitas turėjo but ga
lutinas ir neatmainomas 
nuosprendis, parodantis ku
riai pusei Silezija turi but 
priskirta. Todėl ir lenkai ir 
vokiečiai išsijuosę varė agi
taciją, kad laimėjus balsa
vimus. Varšuva, nors visai 
jau nusibankruti-jus, te
čiaus pylė tam reikalui pas
kutinius savo pinigus.

Atėjo balsavimo diena, ir 
didele balsų didžiuma gy
ventojai nutarė, kad Silezi
ja butų priskirta prie Vo
kietijos!

Rodos, klausimas jau iš
rištas ir jokiems ginčams 
negali but vietos.

Bet ką gi mes matome!
Įdūkę lenkų šovinistai 

ima šaukti visa gerkle: 
Tautiečiai, prie ginklo ir 
marš mušti vokiečių iš Sile
zijos! Silezija turi but mu
sų!

O ką gi sako aliantai?
Anglai da* svyruoja, o 

Prancūzai be jokios drovos 
jau stoja lenkų pusėn ir sa
ko, kad Silezija turi but pa
dalyta tarp lenkų ir vokie
čių pusiau.

Štai jums demokratybės 
gynėjai! štai jums tautų 
apsisprendimo obalsio vy
kintojai !

Jeigu plebiscitas butų išė-

A1IRĖ SENIS ASTRAMS 
KAS.

„Tėvynė” praneša, 
šiomis dienomis mirė 
vėžio ligos T. Astramskas,
senas Susivienijimo veikė
jas.

Velionis buvo vienas pir
mųjų SLA. kūrėjų ir mirė 
būdamas tos organizacijos 
ždo -globėju. Amerikoje jis 
išgyveno apie 34 metus ir 
buvo jau arti 70 metų am
žiaus.

Kunigaikščiai 
skuta bulves.
Varšuvoj yra apie 5,000 

susispietusių buvusių Rusi
jos 22222_ 2_______ 2&„22_
čių, generolų, gubernatoriui j jon savo ; „ 222‘ _2 _ 2
r kitokių. Prie vienos sta- Į čia maisto stoką, kurios ti-
čiatikių cerkvės yra įsteigta; kimasi pavasarį." Kronštatą 
tiems prieglauda, kurią ve-. jie apsirinko savo veikimui 
la buvusio Varšuvos gene- į papėde, nes jis yra toliau- 
•olo Liubinovo žmona. Šitą <ia Europos išsikišusi Rusi- 
dykaduonių įstaigą r * ’ L_ ,2_._ 2_ 2„. - --
iaugiausia Amerikos Rau- į salių prieinamas; 
Jonas Kryžius. 1 --

Nors maisto jie gauna do
vanai, tečiaus pasigaminti 
reikia patiems. Todėl tą 
iarbą. kurį pirma atlikdavo 
.arnai, dabar turi atlikti 
poniškos rankos. Vienas A- 
nerikos laikraščių reporte
ris užėjo anądien pažiūrėti, 
kaip tie žmonės tenai gyve- 
la. Ir štai ką jis rašo:

„Generolas Oblonskis, bu
vęs caro dvaro architektas, 
.cartu su keliais buvusiais 
aro gvardijos oficieriais 

skaldė malkas nedideliam 
Leme šalia prieglaudos.

„Kunigaikštis Mečerskis, 
buvęs prie caro rūmų cere
monijų meistras, susilenkęs 
:amsioj ir purvinoj virtuvėj 
skuto bulves, nes kitaip 
prieglaudos vedėja neduo
danti jam pietų.

„Kunigaikštienė Rukova, 
sūrios vyrą admirolą Ruko- 
vą bolševikai nužudė, plovė 
indus. Prie stalų tarnauja 
kunigaikštienė Uchtomska- 
ja. kurios vyras savo laiku 
buvo vienas turtingiausių 
Jmonių Petrograde, o da- 
oar tarnauja lenkų krautu
vėj, ir poni Kondratovska- 
įa, kurios vyras buvo už
muštas Petrogrado revoliu
cijoj.

” Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus sandelyje dirba 
JO buvusių caro gvardijos 
jficierių ir garsusis Kijevo 
advokatas Riekšenskis, ku
ris atvyko Varšuvon be apa- 
.inių marškinių ir be batų.

„Poni Liubinova turi 
krautuvėlę tokią, kaip Ame
rikoj paprastos šeiminin- 
sės pentrė; toj krautuvėlėj 
dirba Michail šramčenko, 
sūnūs buvusio Černigovo 
gubernatoriaus, kuri bolše
vikai užmušė. To krautuv- 
ninko padėjėju yra buvęs 
Novgorodo gubernatorius 
Borsenko.”

Tie žmonės dabar griežia 
dantimis ir keikia revoliuci
ją, kuri išvijo juos iš tėvy
nės ir verčia merdėti sveti
mųjų padangėj.

Bet buvo laikas, kada jie 
kitus vijo iš tos tėvynės. 
Tūkstančiai revoliucionie
rių buvo ištremta Sibiran 
arba turėjo slapstytis ir 
vargti užsieniuose.

dykaduonių įstaigą remia ■ jos vieta ir lengvai iš kitu
; jiems ro- 

■ lesi, kad pradėtas tenai su- 
! kilimas lengva bus ir toliau 
! išplėtoti. Suokalbininkai 
j taipgi žinojo, kad žmogiš
ka medžiaga (human mate- 
rial) dabartiniu laiku tenai 
buvo nusilpninta dėl pri
verstino neveiklumo Balti
jos laivyne, kuris kitą syk 
lošė tokią garbingą rolę įs
teigime darbininkų revoliu
cijos apsaugos. Per perei
tus metus, kuomet visuose 
frontuose reikėjo daryti to
kių didelių pastangų, daug 
ištikimų ir energingų jo 
darbininkų buvo paimta į 
kitas tarnybos sritis.

„Nors maisto ir kuro sto
ka pasiekė augščiausio savo 
laipsnio, tečiaus visuotino 
pasipriešinimo sovietų val
džiai nebuvo, kaip tai už- 
-ienio kalbama.

„Negirdėtas pasiryžimas, 
su kokiu rusai darbininkai 
nešė per tris metus bloka
dos ir žiaurių ant Rusijos 
užpuolimų gimdomą vargą, 
tebėra da nepajudinamas,! 
ir kas daro pienus į šitą | sovietų Rusija yra pasiren- 
fakta neatsižvelgdamas. kilo inoiti su Su-

I

faktą neatsižvelgdamas, 
tas gali skaudžiai apsirikti. 
Sąžiningi Rusijos darbi
ninkai patįs veda šalies rei
kalus, tų tarpe'gaminimą ir 
skirstymą maisto, ir jie su
pranta, kad niekas jų vargo 
ir bado nesumažins, kaip 
lik jų pačių sunkus darbas, 
pasitikėjimas savimi ir tau
pumas.

”Sulyg pačių darbininkų 
organizacijų pareikšto no
ro, mes sulyginom maisto 
porcijas, panaikindami pri
pažintas tūloms grupėms 
kai kurias privilegijas, tų 
tarpe valdžios spaustuvnin- 
kams, dviem Petrogrado 
metalistų grupėm ir Kronš- 
tato jurininkams, šitos ke
turios grupės uždemonstra- 
vo dėl šito susiaurinimo, 
bet kiti darbininkai prie jų 
neprisidėjo; priešingai, jie 
dagi nupeikė jas dėl jų soli
darumo stokos.

” Visas incidentas buvo 
likviduotas į vieną dieną. 
Vienatinis šūvis Maskvoj 
buvo paleistas tiktai vieno 
agento, kuris norėjo išpro
vokuoti didesnį sumišimą ir 
užmušė komunistą. Visos 
skelbiamos užsienyje žinios

gus bile Laiku įneiti su Su
vienytomis Valstijomis į de
rybas, kad užmezgus abiem 
pusėm naudingų santikių. 
Jeigu dabartinė Amerikos 
valdžia, kaip mes tikimės, 
mato, kad pasaulio taika ir 
io atstatymas yra tikrai 
reikalingi, tai būdų susiar
tinimui galima rasti.”

ŽARIJOS.

Tragedija ta pati, ir akto- apie šaudymą po visą Mas
inai tie patįs, tik rolės persi- kvą, Petrogradą ir kitus 
mainė. miestus, apie streikus ir su

Brisbenas kaltina blaivy
bės agentus, kad jie nematė, 
kaip 1,000,000 bonkų šam
pano atplaukė iš Franci jos 
i Ameriką.

Tokių dalykų nevalia ma
tyt. ___________

Daleiskime sau, jeigu ne
būtų socialistų, apie ką tuo
met komunistai sakytų pra
kalbas?

Drg. C. A. Hermanas turi 
Ph. D. laipsnį. Praneškite 
apie tai Brooklyno „Lais
vei.’’ tai jai bus naujas ar
gumentas, kad jis „buržu
jus” 4

„Naujienos” padarė apie 
£30,000 pelno, o „Laisvė”— 
turėjo apie 9,000 dol. nuos
tolių. Ura, komunizmas!

šiaudus.
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Grikštas su Geležėle organi-

jis galėtų būti "streikų pir
mininku," iki paskutinis 
darbininkas nueis į darbą.

Tai kas čia, ar ne "šiltos 
vietelės” jieškojimag?

Re t gi nežiūrint, kad Be
kampis ir visa jo šaika "aiš
kino", kad toks žmogus yra 
reikalingas, bet susirinki
mas tą "monkey business" 
atmetė ir pasakė, kad Jan
kauskas gali eiti rumbių 
prosyti, o jeigu streikie
riams reikės tokio pirminin
ko, ui jie pasiskirs kitą.

žaibo Rykštė.

zuoja I. W. W.
"Keleivyje" jau buvo ra

šyta, kad mainerių tarpe 
pradeda tvertis L W. W. 
unija. Teisybė, Shenandoah’ 
ryje, Girardvillėj. ir kitur 
jau suorganizuoti I. W. W. 
skyriai. Ret tasai "aidob- 
listiškas" judėjimas apsi
reiškia tik lietuvių tarpe.

Aną su batą vienas mano 
pažįstamas iš Girardviilės 
sako: "I^evinske, atvažiuok 
nas mus ant prakalbų. Kal
bės kokia tai mergina Gele
žėlė iš Chicagos." Aš. jam 
paaiškinau, kad Geležėlė 
yra vyras, ne mergina.

Artmanties vakarui sė
dau ant gatvekario ir nuva
žiavau Dasiklausyt, ką paša* 
kys Geležėlė. Įėjęs svetai
nėn pasitikau Grikštą, kuri 
daugelis lietuvių seniau va-t - v * * . - ,
dindavo sorkininku. Dabar lr. naudingus dai -
jis organizuoja I.W.W. mai- ^s visuomenei. Niekas ne- 
nerių tarpe. Jis man paša- išdrįsdavo progresyvems 
kė, jogei Shenandoah’ryje draugijoms jų darbo trug- 
iau yra suorganizuotas sky- dyti arba savotiškai uiktuo- 
rius iš 1200 nariu ir Girard-, ti- Romos agentas ir 
viltoj iš 200 tas bijodavo priešais ptro-

Kadangi Geležėlė į laiką! gresyvę visuomenę prasi- 
nepribuvo, tai Tamošiūnas,tarti. .
paprašė Grikštą tuo tarpu į Bet dabar jau tie laikai 
pakalbėti. Maniau, kad per ši praėjo. Viskas virto kitaip, 
laikotarpį Grikštas bent - -------- ~
kiek surimtėjo, bet kur tau!

paprašė Grikštą tuo tarpu į

MONTELLO, MASS.
Komunistų ir klerikalų 

diktatūros.
Keli metai atgal 

lo’s kolonija buvo 
kaipo progresyvių

Montel- 
žinoma 
žmonių 

kolonija. Progresyvės drau
gijos, susibūrę i vieną san- 
ryšį, pastatė puikią svetai

Bimbinio ir žiurinskinio 
  - - ______ plauko gaivalai pradėjo iš 

Jo prakalba vis ta pati mali- pasalų ardyti progresyvių 
" ‘....... ’ L________ J-3 žmonių vienybę ir viską

o peikė U. M. versti ant savo kurpalio.
Progresyviams pradėjus

maiienė, kaip ir seniau. Jis 
gyrė I.WAV., c ...Z. ” " 

of A. ' Progresyviams
Grikštui pabaigus, prade- tarpe savęs peštis, Romos 

jo kalbėti Geležėlė. Jisai ža- agentas Įgavo galybės ir 
dėjo papasakoti apie moks- dabar jau diktuoja ne tik 
lą. Bet visas jo mokslas ir vietos lietuviams, bet kiša 
buvo gyrimas I. W. W. ir -------t 
smerkimas U. M. W. of A.

- Daugelis mainerių tiki 
šitiems kalbėtojams ir ma
no, kad nauja unija jiems 
rojų padarys. Bet aš to
kiems naaineriams noriu 
štai ką pastebėti: nei vienos 
unijos gerumas ar blogu
mas nepriklauso nuo unijos 
vardo, bet nuo jos narių. 
Jeigu unijos nariai nepai
sys unijos reikalų, nesilan
kys ant susirinkimų, o vien 
tik girtuokliaus ir davinės 
bosams kyšius, tai toj unijoj 
gero nebus. Ar mes ją krik
štysim dangum, ar pekla, 
tai bus vis tas pats. Tvėri
mas naujos unijos tiktai su
kels daugiau vaidų ir ne
apykantos darbininkų tar- 
pe, tai ir viskas.

F. J. Levinskas.

BROOKLYN, N. Y.

savo snapą net ir i Lietuvos 
Misijos reikalus. Ir kunige* 
lio diktatūrai niekas neiš
drįsta arba, geriau sakant, 
nepajiegia pasipriešint. -

Iš kitos vėl pusės komu
nistai, užvaldę Tautiško 
Namo Draugiją, paskelbė 
savo diktatūrą ir kas tik 
jiems pasipriešina, būna iš 
tos draugijos išmesti arba 
suspenduoti. Taip, pirmiau
sia jie iš tos Namo Draugi
jos išbraukė L.S.S. kuopą, 
o ton vieton Įrašė komunis
tų kuopą. Vėlesniais lai
kais jie pradėjo persekioti 
Sandaros kuopą ir ta buvo 
priversta rezignuoti iš Tau
tiško Namo Draugijos. Ko
munistų kerštas ir perse
kiojimas sau nepatinkamų 

I ypatų arba organizacijų 
perėjo visus padorumo ru- 
bežius. Taip, kuomet San
daros kuopa buvo parengu-

Pastabėlės ir kriaučių tarpo si oahų ir paaabimmu sve
tainės buvo prisegusi prie 

Komunistuojantis gaiva- vadinamų dekoracijų
las šiuo tarpu varo tą joati jjejUVOS vėliavą, tai kerš-
pragaištingą darbą kriau- komunistai peiliu dė
čių unijoj, koki jis koraciją subadė.
prieš pat skilimą Socialistų, Dabar visos organizaci- 
Partijoj. Kad daugiau su-!jos, priklausančios prie 
kursčius darbininkus Pf1631 Tautiško Namo Draugijos, 
jų viršininkus, tasai gaiva-j nu0 komunistų įsa ky
ląs stengiasi darbininkams:^ aukauti kokiam-ten 
Įkalbėti, kad kriaučių unijos: .......................... -
vii’šininkams niekas dau-4 
giau nerupi, kaip tik "šiltos 
vietelės."

Bet kas daugiausia unijos 
viršininkams prikaišioja 
"šiltas vieteles,” ar ne tie 
patvs, kurie tų "šiitų viete
lių" jieško? Brooklyno 
kriaučiai gali pastatyti sau 
klausimą: jeigu Bekampiu: 
nerūpėtų šilta vietelė, ar jis 
prikaišiotų tai kitiems? Mes 
visi gerai žinom, kaip jis ko
vojo, kad įsigijus tą šiltą 
vietelę, kurią jis dabar turi.

Pagaliaus, pažiūrėkime, 
kas rupi Žuvytei- Jankaus
kui, jei ne tas pats, šitas su
tvėrimas. kuris daugiausia 
prikaišioja "šiltas vieteles" 
kitiems linijos viršininkams, 
kovo 11 d. š. m. prašyte pra
šė, kad kliaučiai pakeltų 
mokesti nuo lokalų 15 dol. 
sąvaitėje, o kitą 13 dol. gau
na iš Joint Board, tuomet

„4 aukauti
•Brooklyno komunistų fon
dui. Tūlos draugijos, ne
drįsdamas kom-istų dikta
tūrai jjasipriešinti, jau ir 
paaukavo po kelis desetkus 
dolerių.

Kada gi Montellos visuo
menė nusikratys komunis
tu ir klerikalų diktatūras?

MenteHietis.

Grinius. Nuo žydų dalyva
vo 6 pasiuntiniai ir kelintas 
svečių; iš Įžymesnių buvo 
šie: J. Ginsburg, A. Bro\vn, 

. J. Rosemblum, J. Freed- 
į man iš New Verk ir kelią- 
. tas kitų.

Kadangi pirmoji Lietu- 
’ vos Laisvės Paskola jau 
veik užbaigta, tad tapo kal- 

, beta daugiausiai prisirengi
mo budai prie antrosios Lie- 

. tuvos Apsigininio Paskolos. 
Šiam tikslui tapo nutarta 
išrinkti bendrą lietuvių-žy- 
du komitetą bent po 12 as
menų uuo lietuvių ir žydų. 
Ten pąt ant vietos žydai iš 
savo ‘tarpo nominavo į mi
nėtą' kom i tetą įžymiausius 
sayb veikėjus, nežiūrint 
partijų ir pakraipų. Čion jie 
pastatė kandidatais rabi
nus, advokatus, laikrašti
ninkus, didelius biznieriuj 
bankininkus, fabrikantus, 
literatus ir tt.

Po kitų apkalbėjimų, ta
po pakeltas klausimas, už 
kiek sumos Philadelphia 
šios antros paskolos galės 
apsiimti išparduoti. Į šį 
klausimą žydų pasiuntiniai 
pareikalavo, idant pasaky- 
tumem kokia suma iš viso 
Amerikoje norima sukelt. 
Pasakius, jog pirmoji pas
kola buvo apskelbta ant 
penkių milionų, o antroji 
gal but bus ant mažiaus, 
nes pirmoji toli gražu iki 
taškui nedavaryta — žydai, 
tą išgirdę, tik nusijuokė, 
kad tarp Amerikos Lietuvių 
ir žydų iš Lietuvos penki 
milionai tai tik baika. Esą, 
dabar su antraja turime 
dasivyti pirmosios nedatek- 
lių ir antrąją visą išpirkt, 
nežiūrint ant kiek bus su
ma Lietuvos valdžios nus
kirta. Taigi, kaip matote, 
Lietuvos žydeliai yra pasi
ryžę teikti pagelba Lietuvai 
visom galimybėm.

Toliaus tapo apkalbėta ne- 
nekurie politikos reikalai 
Lietuvos labo dėlei, bet : 
konkrečių išvadų tuom kart . 
nepadaryta, tad neužbaigti j 
reikalai bus svarstomi se-|| 
tančiame susirinkime.

Philadelphios Draugysčių 
Sąmyšio Spaudos

Komitetas. •

PHILADELPHLA, PA.
Kriaučių streikas.

Pereitą sąvaitę Philadel- 
phijos kriaučiai išėjo i strei
ką. Streikas buvo iššauktas 
todėl, kad sulaikius New 
Yorko darbą, kurį Philadel- 
phijos dirbtuvės dirbdavo, 
kuomet New Yorke kriau
čiai streikavo, šiuo tarpu 
streiką vadovauja daugiau
sia italai. Pirmiau streikus 
ir uniją vadovavo žydai. 
Bet kuomet žydai jau per
daug sykių buvo pagauti vi
sokias šunybes darant, tai 
prie šio streiko jie mažai 
yra prileidžiami. Taipgi yra 
stengiamasi ir iš unijos val
dybą juos prašalint.

Vieni kriaučiai pasakoja, 
kad streikas esąs gerai su
organizuotas ir tvarkiai ve
damas. Kiti gi sako, kad 
ąrastai, nes pasisekė tik 
mažasias dirbtuves išvesti į 
streiką, o didžiosios dirbtu
vės ir vėraužės dirbančios, 
kaip ir seniau. Prasčiausiai 
esą su Kirshbaum dirbtuve, 
kuri Philadelphijoj yra di
džiausia. Kirshbaum savo 
dirbtuvę turi apsistatęs po
licija, streikieriai negali pri
eiti pikietuotL

Seredoj, 16 kovo, čia iški
lo didelės muštynės streikie
rių su policija. Streikieriai ' 
nutarė eiti išvesti Kirsh- 
baumo darbininkus į strei
ką. Policija pastojo kelią ir 
streikierių neprileido prie 
dirbtuvės. Tose muštynėse 
buvo sužeista ir policistų ir 
streikierių. Paskui buvo 
daug streikierių areštuota. 
Vieni užsimokėjo pabaudą, 
o kitus paleido po $1500 kau
cijos. Visi jie kaltinami už 
riaušių kėlimą. Negana to, 
policija paskelbė, kad strei
kieriai norėję Kirshbaumo 
dirbtuvę šturmu užimti ir 
įvesti sovietų tvarką. Su
prantama, policija tuomi 
nori įtarti streikierius esant 
bolševikais visuomenės aky
se. Paskui antrą dieną irgi 
buvo peštynės prie Kirsh
baumo dirbtuvės. Ten strei
kieriai susimaišė su skebais • 
streikieriai pradėjo strei
kierius mušt, o skebai ske- 
bus. Policija išvaikė minią.

Kriaučiai tikrina, kad 
greitu laiku jie tą streiką 
laimėsią. Kirshbaumo dirb
tuvės nenustosią pikietuoti, 
kol išves darbininkus į strei
ką, kad tokiu budu ten uni
ją suorganizavus.

Kirshbaum paskelbė duo
siąs $15000 tam, kuris pri- 
rodys, kad jis New Yorko 
darbą dirbąs, ir su streikie- 
riais kriaučiais nieko bend
ro nenori turėtu Jis taipgi 
padavė į kortą prašymą, kad 
gauti "injunction” ant strei
kierių, kad neturėtų tiesos 
pikietuoti ir jo darbininkus 
erzint. Kol kas da "injunc
tion" neturi, bet visa dirbtu
vė apstatyta policija.

Kiti kriaučiai net verkda
mi streiką keikia: girdi, ne- 
clirbom per 5 mėnesius, kaip 
tik pradėjom dirbti, tuojaus 
ir streikas. Tas jau pas 
kriaučius nepirmas kartas ir 
jau nėra iš ko nei pavalgyt, 
nei rendos užsimokėti.

Šiuomi tarpu Philadelphi
joj buvo privisę tokių kriau
čių dirbtuvių, kur būdavo po 
10 mažiau ar daugiau savi
ninkų, kurie per naktis dirb
davo, kuomet darbininkai 
ryte susirinkdavo, tai darbo 
būdavo priversta ir skatin
davo juos dirbti. Po šio 
streiko nebusią galima dau
giau bosų dirbtuvėj turėti, 
kaip tris. Lietuvių biznio 
agentu yra J. Rimkevičius, 
gana ištikimas žmogus.

Linkiu kriaučiams laimė
ti streiką.

Kriaučių Draugas.

NAUGATUCK IR UN1ON 
CITY, CONN.

Lietuvių judėjimas ir 
darbai.

Skaitant lietuvių laikraš
čius matosi žinių iš įvairių 
lietuvių kolonijų, bet iš mu
sų kolonijos nesimato nieko, 
tartum, kad čia lietuviai bu
tų išmirę.

Šioj kolonijoj gyvena ga
na didelis būrys lietuvių. 
Čia yra net astuonios lietu
vių pašalpinės draugijos, 
keliatas kliubų, dvi moterų 
draugijos ir lietuvių liute
ronų parapija., Lietuvių U- 
kėsų Politiškas! Kliubas gy
vavo gerai per daugelį me
tų, bet šiais metais; besitve
riant visokiems naujiems 
kliubams, jisai taip nusilp
nėjo, kad jo beveik^ nei nesi 
girdi. Mat, daug narių ap-, 
leido senąjį kliubą • ir prisi
rašė prie naujų. z

Musų kolonijos darbinin
kai yra laimingi tuomi,/kad

ELIZABETII. N. J. 
Komunistų sorkės.

Vietos komunistai, prisi
dengę Lietuvos Sūnų ir. 
Dukterų draugystės vardu, 
parengė prakalbas, kurios 
atsibuvo 20 d. kovo. Pir- 
miaus komunistai rengdavo 
prakalbas, prisidengę var
dais 1.. D. L. D., L M. P. S. 
ir pliuškių kliubo. Bet ka
dangi vietos publika tuos 
vardus jau gerai žino ir į 
jų parengtas prakalbas pra
dėjo nesilankyti, tai dhbar 
jie sumanė slėptis po pašel- 
pinių draugijų vardais. Ir 
ot, užvaldę Lietuvos Sūnų 
ir Dukterų draugystę, šitą 
sykį jie pasinaudojo jos j 
vardu.

Kadangi plakatuose ne
buvo garsinta, kas kalbės, ! 
tai publikos susirinko gana! 
daug. Išėjės ant pagrindų} 
komunistas Poškus persta* i . .. .
lė kalbėti vietini komunistą pi, išėjo iš kantrumo n

* -.............-' t-iU t kačių koncer-
Didesnė dalis publikos Į^idarbės kaip ir nejautė, 
iz. Nors vietog darbda.^ai ir

■ čia darbininkams algas su
mažino, vienok dariau nesit- 

! stabdė. Vietos darbininkai 
Į beveik visi dirba, 'bet atva-

t nu ir Dukterų draugystės. 
; šitą draugystę vadovauja 
"Laisvės" mokiniai chamu- 
nisiai. Kadangi šis gaivalas 
savo r-r*revoliucijoniškumu 
jau galutinai susikompro
mitavo ir kadangi visuome
nė nusisuko nuo jo užpaka-

I liu, tai "Laisvės" extrimis- 
1 rai sugalvojo naują "skymą" 
publikos sutraukimui.

Plakatuose jie štai ką pa
skelbė: "Brolau ir sesutė, 
ateikie į šias prakalbas, nes 
bus apkalbama musų bran
gios Tėvynės ateitis.” Kas 
kalbės — nepasakyta.

1 Publika, nežinodama šito 
komunistų "skymo" susirin
ko skaitlingai. Bet koks bu
vo publikos nusistebėjimas,’ 
kuomet pirmininkas persta
tė kalbėti nuodėmių -nuodė- 

imininką K. Krasauską. Pra
dėjus jam pliaukšti visokias 

apie Lietuvą,

iI
į
i
I

Krasauską. Publikoje
tuojaus \prasidėjo neramu
mas. Niekas nenori Kra
sausko kalbos klausytis. 
Apie pusarttro šimto žmo
nių tuojaus apleido svetainę. 
"Kalbėtojas’’, matomai, iš 
susinervavimo ar iš piktu
mo, tokių nesąmonių pripa
sakojo, kad gėda buvo ir 
klausytis. •

Šiose "prakalbose" vienas 
vaikinas paprašė pirminin
ko, kad pagarsintų .L. S. S. 
147 kuopos rengiamas pra
kalbas. Pirmininkas!, neno
romis, šiaip-taip pagarsino, 
bet paskui pradėjo agituoti, 
kad žmonės ant tu prakal
bų neitų. Vienok tasai vai
kinas, pasiprašęs, balso, 
pirmininkui taip atrėžė, 
kad tasai nuleido nosį ir 
daugiau nieko nesakė.

Pirmiau komunistai gir
davosi, kad žmonės eina su 
.jais, o dabar gali pasigirti, 
kad žmonės eina prieš juos.

Sausinik ietis.
Antras "Keleivio" kores

pondentas, B. Kniburys, 
šias komunistų prakalbas 
vadina "kačių .koncertu." 
Jisai rašo:

20 d. kovo A. Liutvino 
svetainėje atsibuvo prakal
bos, parengtos Lietuvos įSu-

£ ■ kilo tikras "kačių koncer
nas." i
apleido svetainę, o pasiliku- 
sioji pradėjo lermuoti pil
name įsisiūbavime.

Patarlė sako: "Ką pasė
jai, tą ir piausi.” Nesenas— oeveiK visi

paikas tam atgal čia buvo gavusiems iš kitur darbas 
surengtos prakalbos LSS. yra sunku gautii Čia dau- 
147 kuopos, kurias komunis- į gjausia vra gurno išdirbvs- 

! tai su Krasausku priešaky- 
je išardė. Taigi dabar pub
lika jiems atsimoka. Audrą 
! sėjot, audrą ir piaukit!
I

tės.
i Tūlas laikas atgal buvo 
matyt vietos anglų laikraš
čiuose pranešimai,-kad susi
tvėrė nauja kompaniją 
Naugatuck Rubber Compa- 

!ny, įkorporuota ant $50,000 
Vėliaus teko patirti, kad 
’tai esanti lietuvių kompani
ja. Vienok dabar apie ją 
nieko nesigirdi.

Skaitytojas.

ELIZABETH. N. J. 
Melagiai ir šmeižikai.

"Laisvės" No. 17 š. m. til
po korespondencija iš Eli- 

i/abeth, N. J., kurioje buvo 
pasakyta, kad "Naujienų" 
ir "Keleivio" koresponden
tas siunčia savo moterį į 
New Yorką skebauti. Ka
dangi lig tara laikui tik aš! 
vienas iš šios kolonijos ru
sinėdavau korespondencijas 
i "N." ir "K.”, tai pareikala
vau, kad "Laisvė” priparo- 

• dytų, kada ir kur mano mo
nteris skebavo.

Kadangi nei 
redaktoriai, nei 
poodentai ligšiol to nepri- 
parodė, tad lai būna man 
leista viešai pavadinti juos 
melagiais ir šmeižikais!

”N." ir "K." Kores-tas.

"Laisvės" 
jų korės-

I t I 
i

PHILADELPHIA, PA. 
Iš Draugijų Sanryšio 

veikimo.
Po keliato mažesnių susi

rinkimų ir pasitarimų su 
žydų atstovais, tapo su
kviestas formalis susirinki
mas žydų iš Lietuvos ir lie
tuvių 14 dieną kovo 1921 m. 
žydų dienraščio name, šia
me susirinkime nuo. lietuviu 
dalyvavo 4 pasiuntiniai: Ju- 
lian A. Chimes, Dr. Dam
brauskas, Dr. Klimas ir J.

BAYONNE. N. J.
Uždrausta rasinei į laikraš- v* cms.

Nors pas mumis naujienų 
nestoka, bet rašinėti į laik
raščius yra uždrausta. Jei
gu tik parašysi apie kokios- 
nors draugijos veikimą, tai 
tuojaus ta draugija renka 
komisiją sužinojimui kas 
rašė ir bando "kaltininką" • 
nubausti. Ypač bijo Vytau-1 
tinė, kad apie ją kas nors į j 
laikraščius neparašytų.laikraščius neparašytu.

Bedievis.

UŽTIKRINAME:

ir ga-
- -

«
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CORN PRODUCTS REFINING 
COMPANY,

17 Battery Ptace, N«w Tork.

Pėtnyčia daugumoje Krikščionišku namų yra žuvies diena. Taipgi 
yra ir kitos pasninko dienos kiekvienuose metuose, kuriose mėsinis mai
stas naudoti yra draudžiama tradicijomis ar religijos teisėmis. Todėl 
beveik kiekviena šeimininkė stengiasi daryti viską, kad užganėdinus 
savo šeimyną su tuo maistu, kokis galima prirengti.

Mazola yra tikra palaima šeimininkėm šiose dienose, nes ji yra 
tyra DARŽOVIŲ alyva. Su jos pagalba visuomet galima palengvinti 
situaciją, nes galima prirengti įvairių skanių, sveikų ir maistingų val
gių iš paprastų daržovių ar žuvų, kurias galima lengvai nusipirkti ar
timiausioje krautuvėje. žuvis ar silkė iškepta Mazoloj yra skanum 
ir sveiku maistu. Jūsų kūdikiai tikrai gėrėsis juomi ir jus visa šeimyna 
bus užganėdinta.

Mazola palengvina sunkenybes maitinime šeimynos per gavenę ar
bile pasninko dienoje.

Mazola gali būti naudojama didesniam skaičiui dalykų ir su ma
žesnėmis lėšomis, negu bile kuris kitas riebalų išdirbinys.

Parsiduoda kiekvienoj geresnėj krautuvėj pus- 
kvortės, kvortos, pusgalionio 
liono mieros blešinėse.

nei nebutumete galutinai už
ganėdinti gerumu ir ekonomiškumu 
Mazolos, tad jūsų krautuvninka* m- 
grąžins jums pinigus.

LOWELL, MASS.
Mirė Veronika Laneckienė.

Nesenai čia mirė laisva ir 
irogresvvė moteris Veroni
ka N arenkevičiutė - Lanec- 
cienė, 26 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Onuškio miestelio, 
Tiakų apskričio, Vilniaus 
rėdytos. Amerikon atva- 
žia<oM913 metais. Velionė 
paliko vUdeiiam nusiminime 
savo su kuriuo gražiai 
išgyvenę apie 6 metus.

Veronika buvo atsikra
čius nud dkėjimiškų prieta
rų. Kuomet jai sergančiai 
jos sesuo norėjo pakviesti 
kunigą atlikimui ausinės, 
tai ji griežtai nuo to atsisa
kė. Jai pamirus, davatkos 
nubėgo pas kunigėlį su pra
nešimu, kad "bolševikai" tu
ri pagrabą. Už kiek laiko 
atėjo pažiūrėti pagrabo ir 
policistas (gal keno-nors 
atsiųstas!), vienok nieko 
nesakęs vėl išėjo. Tūli žmo
nės juokavo, buk tasai poli- 
cistas buvo pasiųstas velio
nę suareštuok

Velionė likosi palaidota 
ant protestonų kapinių. Ka
dangi apie 4 savaitės prieš 
jos mirtį numirė ir buvo pa
laidotas ant katalikų kapi
nių jos sūnūs, tai dabar sū
naus lavonas tapo atkastas 
ir palaidotas sykiu su moti
na.

Po šių laidotuvių kunigė
lis su davatkom sušaukė pa
rapijos mitingą 'ir nutarė, 
kad einantieji velykinės už
simokėtų po 5 dol.

Parapijonas



Mokslinis Ūkio Vedimas.
KAIP ŠERTI VERŠIAI.

Užauginti gerų veršiukų reiš
kia turėti gerą galvijų banda 
ateity. Gera banda visuomet 
buvo ir yra ūkininko turto šalti- 
n»-. vjeri veršiukai dar nereiš
kia, kad busimoji galvijų kai
menė bus tokia, kokios ūkinin
kas pageidauja. Tas išimtinai 
priklauso nuo tinkamo jų prižiū
rėjimo ir auginimo. Karvė gali 
atvesti geriausį veršį, bet per 
netikusį šėrimą ir auklėjimą, iš 
jo gali išeiti menkos vertės 
gyvulys. Iš antros gi pusės, 
blogesnis veršis, bet tinkamai 
auklėjamas gali išaugti į gerą 
ir pelningą gyvulį. Taigi ver
šio auklėjimas yra dalykas dide
lės ekonominės svarbos. Prisi
laikymas žemiau nurodytų kelių 
patarimų, kur jie gali būti tin
kamai pritaikomi, duos gana 
gerų pasekmių ūkininkams.

Veršių nereikia laikyti prie 
karvių, bet kaip tik jie yra at
vesti atimti nuo jų. Jų nerei
kia leisti žįsti, kuomet jie ran
dasi prie karvių, nebent jie per
daug silpni ar negali gerti, arba 
jei karvės tešmuo sutinsta per
daug. Laike pirmųjų keturių 
dienų karvės pienas yra būti
nai reikalingas. Apštis nuo 8 
iki 10 svaru išdalinta į tris ar 
keturias porcijas yra pakanka
ma veršiui į dieną. Per pirmą 
dešimtį dienų girdyk veršį čielu 
pienu; paskui po truputį čielą 
peną pakeisk nugriebtu, iki 
veršiukas pasieks vieno mėnesio 
• mžiaus. Tada jis turi gauti 
c iejose porcijose dienoj 12, ; 
svarų nugriebto p’.eno su pri- 
dečku stalavo šaukšto smulkiai 
sumalto ir nuplikyto sėmenų 
kisieliaus. Kuomet veršiukas 
yra trijų savaičių, duok jam 
ražą apštį čielų avižų paėsti iš 
ėdžios. Nuo to laiko smulkus 
dobilų šienas ir tyras vanduo 
apsimoka laikyti jiems prieina
mo j vietoj. Laike sekančių pen
kiolikos savaičių padaugink 
laipsniškai nugriebtą pieną nuo 
12 iki 20 svarų į dieną. Apart 
sėmenų kisieliaus pridėk seka
mo mišinio: smulkiai sumaltų 
sėmenų vieną dalį, smulkiai su
maltų avižų dvi dali ir sumaltų 
kukuruzų dvi dali. To mišinio 
duok jiems du kartu į dieną, 
įdedant į pieną apie vieną aš- 
t;ntą dalį svaro iš pradžių, 
laipsniškai padauginant iki vie
no svaro į dieną.

Pabaigoj keturių savaičių se
numo pakeisk čielas avižas gru
dų mišiniu, susidedančiu iš lygių 
dalių nuomalų, roliuotų avižų ir 
maltų kukuruzų. Iš karto duok 
veršiukams to mišinio vieną aš
tuntą dalį svaro į dieną, laips
niškai padauginant iki pusan
tro svaro į dieną. Tuo laiku jau 
veršiukai bus apie 20 savaičių 
senumo ir tada nugriebto pieno 
porciją jau galima lapsniškai 
mažinti kasdien, ,o daugint 
aukščiau minėtą grudų porciją. 

Augančius veršiukus reikia 
apsaugoti nuo karščių ir musių. 
Laike vasaros karščių laikyk 
juos vėsiame tvarte iki keturių 
mėnesių senumo, o po to jau 
juos galima leisti ant nakties į 
gardus. Rudenį atvestus vq/- 
siukus laikyk šviesioj, švarioj, 
tam tikslui paskirtoj šiltoj kū
tėj. Duok jiems mažą apštį 
daržovių šaknų. Reguliariškai 
auok jiems po truputį druskos 
ir vandens.

KAIP ŠERTI PIENINĖ 
KARVĖ.

Kart-kartėmis buvo aiškiai 
•iarodyta. kad gera pieninė kar
vė y ra ekonomiškausis ūkio gy

dys. Jokis kitas gyvulys ne
simoką ūkininkui taip gau

siai už sunaudotą pašarą kaip 
karvė. Daugis pieno, kurį tin- 

rmos rūšies pieninė karvė pa
gamina, priklauso nuo apšties 
sunaudoto pašaro. Tas reiškia, 
kad karvė, kuri turi didesnę 
maisto įtalpą, visuomet yra 
pieningesnė.

Didžiuma ūkininkų visai ma
žai tesirūpina sausomis arba už
trukusiomis karvėmis. Menkai i

šeriamos karvės laike vaikingu- 
mo sukasta ir kuomet prisiarti
na veršiavimosi laikas randasi 
gana blogose sąlygose. Tokios 
karvės negana to, kad po apsi
veršiavimo duoda mažiau pieno 
negu jos turėtu duoti, bet ir 
dažnai atveda silpnus veršiukus, 
kurie lengvai pasiduoda papras
tiems sirguliavimams. Ūkinin
kai privalo apie tai pagalvoti. 
Taikingą karvę visuomet reikia 
užleisti kokiomis šešiomis arba 
astuoniomis savaitėmis pirm 
veršiavimosi. Svaras kukuruzų 
miltų tokiai karvei laike to 
periodo į dieną reiškia daugiau 
negu du ar trįs svarai tų miltu 
po apsiveršiavimui. Prie blo

gos ganyklos sąlygų, duok sau
soms karvėms žalio šėko, sai- 
lidž ar daržovių šaknų ir grudų 
trukusiomis karvėmis. Menkai 
mišinio. Jei karvės yra liešios, 
duok joms nuo keturių iki sep
tynių svaru į dieną maltų gru
dų mišinio: po lygią dalį nuo
malų ir avižų arba kukuruzų ir 
miežių. Jei jos randasi geram 
stovy, duok šieno kuomet tik 
reikalinga ir vieną ar du svaru 
kasdien aukščiau minėto grudų 
mišinio. Riebioms kar ėms gru
dų visai nereikia duot, bet joms 
sukusti ir nereikia leisti.

Kuomet prisiartina veršiavi
mosi laikas, didesnis karvės 
prižiūrėjimas yra neatbūtinai 
reikalingas, šėrimas reikalau
ja specialio patyrimo ir atsar
gumo. Maisto rūšis priklauso 
nuo gyvulio ypatiškumo. Kas 
svarbiausia reikia daboti, kad 
viduriai butų normalėse kondi
cijose. Tuo laiku žarnų užsi
kimšimas gali pagaminti daug 
įvairių nemalinumų. kaip tai 
pieno karštligę, tešmens ištini
mą ir taip toliaus. Po apsiver
šiavimui duok apišilčio gėralo, 
įmaišęs į viedrą vandens vieną 
saują sėmenų miltų ir leisk jai 
pasilsėti per dvyliką valandų. 
Po to duok šilto nuomalų mai
šalo ir tą atkartok du kartu 
ant antros dienos po apsiveršia
vimui. Tada duok jai nuo 6 
iki 8 svarų švaraus, gero šieno 
arba dobilų. Po truputį išmelžk 
pieną kokius tris ar keturis 
kartus kasdien per pirmąsias 
tris dienas. Neišmelžk gatavai 
laike pirmųjų trijų dienų, nes 
tas gali pagimdyti pieno karšt
ligę ir tešmens ištinimą. Ket
virtą dieną duok 4 svarus sausų 
miltų porciją, susidedančią iš 
lygių dalių kviečių nuomalų ir 
ir avižų. Padaugink grudų apš
tį iki pilnos grudų porcijos apie 
šešioliktą dieną po apsiveršia-. 
vimo. Po to galima karvę pa
dėti ant pilnos pieninės karves 
porcijos. Q

”BORDEAUX MLXTU$” 
’’Bordeaux mixture" >yr^ jo

kios rūšies soliucija./padąrytft 
iš sierinės vario druskas (copp- 
er sulphate), kalkių ( (lime) ir* 
vandens. Ją išrado .franeuzasy 
Bordeaux, nuo ko it jos vardas, 
paeina. Ji yra labai plačiai ir 
su geromis pasekmėmis varto
jama daržininkų ir šiaip ūkinin
kų apsaugojimui augmenų nuo 
Įvairių vabalų ir kitų negeisti
nų gyvių. Ūkininkai privalo su 
ja arčiau susipažinti.

Kaip padaryti. Dėl paprasto 
vartojimo ta soliucija yra pada
roma sekamai: Paimk 
svarus sierinės vario 
(mėlinojo akminelio) ir ištar- 
pyk į 25 galionus vandens ir ke- 
turius svarus kalkių į kitus 25 
galionus vandens. Sumaišius 
tiedvi soliucijas yra apturimas 
’bordeaux mixture,” kurį rei

kia perkošti ir tuoj vartoti. Jei
gu ją nebūtų galima greitai 
vartoti, tai galima palaikyti 
kitam kartui pridedant pusę 
svaro cukraus prie kiekvienų 
50 galionų soliucijos. Sierinės 
vario druskos ir kalkių soliuci
jas galima laikyti neapribotą 
laiką; jos nepasigadina, bet 
reikia uždengti kad neišgaruo
tų.

Sierinė vario druska greitai 
ištirpsta karštam ■vandenyje.

keturi us 
druskos

.Tą taipgi galima ištarpyti įmer
kus su maišiuku į šaltą vandenį 
ir palaikius per naktį. Gera 
’Bordeaux” soliucija yra pada

roma supilant abi soliucijas 
skystas kartu ir atsakančiai jas 
sumaišant. Tą galima atsiekti 
vario ir kalkių soliucijas pilant 
Kartu Į tretį sudyną ir tada su
maišant. Mediniai sudynai yra 
parankiausi ”Bordeaux mixtu- 
re” darymui. ”Bordeaux mixtu- 
re” yra galima pirkti gatavą, 
bet namie darytas yra daug ge
resnis ir palyginamai pigesnis.

Vartojimai. ”Bordeaux mix- 
ture” yra geriausia gyduolė ap
saugojimui daržovių, bulvių, 
vynuogių ir kitų augmenų nuo 
negeistinų gyvių. Bulvės labai 
apsimoka traktuoti su juo; jis 
ne vientik apsaugoja jas nuo 
Įvairių ligų, bet taipgi nedalei- 
džia nudžiūti lapams laike karš
čių ir ačiū tam didesnis derlius 
yra užtikrintas. Bulvių vabalai, 
kurie pridaro daug nuostolių 
nekurtose valstijose, yra sek- 

/ mingai kontroliuojami. Tam 
tikslui prie ”Bordeaux” dar rei
kia pridėti pusę svaro "‘Paris 
green” ar du svaru švino arse
niko (arsenate of lead). Juos 
galima gauti pirkti dažų krau
tuvėse ir nekurtose aptiekose.

A. Dvylis.

Skaitytoją Pastabos.
Laisviniai komunistai savo 

priešus vadina provokato
riais tik todėl, kad paslėpus 
•įuo plačios visuomenės sa
vo provokatoriškus darbus.

Lai tik darbininkai pa
krato tą laisvini lizdą, o už
tikrinu, kad atras keletą 
Frainos vaikų.

Ex-istas.

Vienas pasižymėjęs lietu
vių dainininkas žada va
žiuoti i Europą "baigti mok
slą.” Pirm išvažiavimo aš 
patariu jam gerai išmokti 
dešimti Mozės prisakymų, 
o ypač Įsidėti i galvą šeštąjį 
—"nesvetimoteriauk?’

Frentas. ’

Štai naujas kunigams ste 
buklas: kuomet visa Kear- 
ny policija, apsiginklavusi 
šautuvais ir kanuolėnūs, ne
galėjo Įveikti vieno pamišu
sio lietuvio kataliko Pečiu- 
io, tai tūla davatka tik su 
pagalba ražančiaus nurami- 
įo pamišėlį ir atidavė ji Į 
□olicijos rankas.

Skaitytojas.

Lietuviai komunistukai iš 
"Laisvės” pastogės savo 
prakalbose ragina lietuvius 
darbininkus neaukauti Lie
tuvos apsigynimo reikalams 
nei cento, nes, esą Lietuvos 
darbininkams po lenkais ne
busią blogiau, kaip ir po sa
vo valdžia.

Kas žin ką pasakytų tie 
oatįs komunistukai. jeigu 
kokis nors kalbėtojas savo 
prakalbose pradėtų aiškinti, 
kad Rusijos darbininkams 
įei kiek nebūtų blogiau gy
venti po lenkais imperialis
tais. kaip ir po bolševikų 
valdžia.

Beabejonės. komunistų 
organas "Laisvė” toki kal
bėtoją viešai apskelbtu len
kų militaristų apmokamu 
.tgentu.

Tad lai nesupyksta komu- 
aistukai kalbėtojai, jeigu 
iš juos pavadinsiu Žuhkovs- 
kio apmokamais agentais. 
Galimas daiktas, kad jų ar
gumentus paremia "polskie 
groszy.”

Antikomas.

Kada "Naujienų” bendro
vės nariai tarpe savęs susi
vaidijo, tad "Laisvė,’’ nieko 
bendro su "Naujienom” ne
turėdama, griebėsi keikti 
Grigaitį ir JurgelionĮ viso
kiais iš komunistiško žody
no parinktais žodžiais. Ar 
už dyką ji tai darė? Netikiu. 
Veikiausia kas-nors ją par- 
samdė.

J. S. Prusalaitis.

Kuo pasibaigė komai: 
tą judėjimas Italijoj?
Pereitą sausio mėnesi 

Leghorno mieste buvo Ita
lijos socialistų partijos su
važiavimas. Komunistai ti
kėjosi paimti tame suvažia
vime viršų ir įrašyti parti
ją i komunistų Internacio
nalą. Bet pasirodė, kad su
važiavimo didžiuma komu
nistams priešinga ir visus 
jų sumanymus atmeta. Tuo
met komunistai atsiskyrė ir 
susirinkę kitoj vietoj Įkūrė 
sau atskirą orgnizaciją.

Taip gimė Italijos komu
nistų partija.

Kaip visur, taip ir Italijoj 
komunistai tuojaus pradėjo 
spėkos vartojimą. Tiktai 
spėka mes nuveiksime bur
žuaziją. jie sakė. Tiktai 
prievarta mes išlupsime ka
pitalui iš gerklės fabrikas 
ir paimsime valdžią i savo 
rankas, skelbė komunistai.

Socialistai šitokiai takti
kai nepritarė. Jie sakė, jog 
Italikos proletariatas da nė* 
ra pakankamai organizuo
tas, kad galėtų nuversti da
bartinę valdžią ir apgalėti 
buržuaziją. O jeigu kovą
apskelbę darbininkai buržu
azijos nenuveiks, tai jie la
bai sunkiai tuomet turės nu- 
kentėt, sakė socialistai, nes 
buržuazija keršys 
kiek tik galės.

Komunistai nenorėjo to 
nei klausyti. Jie apšaukė so
cialistus "buržuazijos uode
gomis,’’ ir pradėjo agituoti 
Jarbininkus imti dirbtuves 
i savo rankas. Daugelyje 
vietų darbininkai jų paklau
sė ir dirbtuves užėmė. Val
džia Į tai nesikišo ir išrodė, 
kad ištiesų komunistų pie
nas gerai vyksta.

Bet kas iš to išėjo? Ko
munistai išrinko komunis
tus dirbtuvėms vesti, kas 
diena lai^d mitingus, sako 
prakalbas,- kritikuoja so
cialistus, bet mašinos stovi. 
Ateina subata, nėra kas mo
ka darbininkams algas. Taip 
praeina viena savaitė, kita 
ir trečia. Darbininkai jau 
norėtų pradėt dirbti, bet 
nežinia kas dirbti ir kur pa
darytus daiktus parduoti. 
Pagalios, nėra žalios me
džiagos ir nežinia kur jos 
gauti. Darbininkai pradėjo 
rodyt nepasitenkinimo ko
munistais.

Buržuazija to tik ir lau
kė. Ji tuojaus pradėjo orga
nizuoti reakcines spėkas ko
vai su darbininkais. Susida
rė juodašimtiška organiza
cija vardu "Fascinati.” Tie 
"fascinatai” pradėjo ardyti 
darbininkų susirinkimus, 
užpuldinėti socialistų kliu- 
bus ir deginti darbininkų 
organizacijų namus.

Valdžia viešai Į tą kovą 
nesikišo, bet slapta rėmė 
’fascinatus,” duodama 

jiems ginklų, amunicijos ir 
net šarvuotų automobilių.

Matydami, kad Bologna 
provincijoj reakcija jau

jiems

sužeista, 22 užmušta ir apie 
1,000 areštuota. Darbininkų 
namas liko sudegintas iki 
pamatų.

! Tokios pat riaušės buvo ir 
Trieste. Tenai taip pat buvo 
sudegintas darbininkų or
ganizacijų namas ir sunai
kintas visas jų turtas. Ko
munistai keršydami užtai 
sudegino Saint Marco laivų 
statymo dirbtuvę šalia 
Triesto. Dirbtuvė buvo ap
drausta ir jos savininkams 
didelių nuostolių nebuvo, 
bet keli tūkstančiai darbi
ninkų, kurie tenai pelnyda
vo sau duoną, pasiliko be 
darbo.

Tai tokie buvo vaisiai ko
munistų judėjimo Italijoj. I 
Dabar darbininkai nuo jų I j« «
jau atsimeta ir dedasi prie 1Ą '
socialistų.

I

(Pabaiga.) armiečių vejama Kolčako
Nemažai sodžių lenkai su* kariumenė smarkiai ėmė 

degino, o daugybę jų api-^rau ,s atgal Į Sibirą, pa- 
plėšė. Toks elgesys vaisių1 duodama raudonarmie- 
duoti negalėjo. Tokie suki- C'iams ‘dešimtimis, tukstan- 
iėlių malšintojai būdavo dar Lapkričio 14 dieną rau- 
nespėja iš "baudžiamosios. donarmieeiai paėmė kolča- 
ekspedicijos” sugrįžti, o jau 
gaunami pranešimai, kad 
toje vietoje randasi parti
zanų tūkstantis, kur prieš 
lenkų atėjimą buvo tik šim
tas. Tuo metu Sibiro vals
tiečių padėtis buvo neapsa
komai sunki. Jų turtu visai 
nesivaržydami naudojosi 

jį] Į partizanai, jų turtą plėšė ir

i ko sostinę Omską* beveik be 
kovų, paimdami kelias de
šimtis tūkstančių belaisvių, 
o gruodžio 14 dieną paėmė 
Novo- Nikolajevską, kuris 
randasi nuo Omsko už 580 
varstų.’ Lenkų kariumenė 
traukiniais skubotai trau
kėsi Į rytus.

Daugiau kaip 30,000 če- 
<ų-slovakų kariumenės tarp 
Taigos ir Irkutsko stočių, 
pildė tuos pačius uždavi
nius, ką ir lenkai, čekai-slo- 
vakai irgi traukė i rytus, ir 
tokiu budu pirma lenkų. 
Tuo tarpu raudonarmiečiai 
nuostabiu greitumu vijo vi
sai suirusios Kolčako kariu
menės likučius, o gausus 
partizanų būriai iš abiejų 
pusių puolė vienintelį Sibi
ro gelžkeli. Gruodžio pabai
goje ties taigos stotim rau
donarmiečiai pasivijo pas
kiau vykstančias lenkų ka
riumenės dalis, kurias su 
partizanų pagalba, smar
kiai sukulė. 1920 m. sausio 
mėn. ties Krasnojarsku vi
sa lenkų kariumenė tapo 
raudonarmiečių ir partiza
nų apsupta, pasidavė į ne
laisvę ir tapo uždaryta Į 
Krasnojarsko belaisvių sto
vyklas. Kartu i nelaisvę pa
teko ir pats vyriausias len
kų vadas Čuna. Spėjo pas
prukti tik divizijos vadas 
nulkininkas Rumšą su ke
liais oficieriais.

Reikia teisybę pripažinti, 
kad iš raudonarmiečių ir 
partizanų pusės lenkai ne
matė visai nupelnyto kerš
to. Tik lenkų ”onoras” labai 
nukentėjo. Lenkų oficie- 
riams ir kareiviams, rau
donarmiečių lydimiems, te
ko taisyti gelžkeli, tiltus, 
kuriuos patįs bėgdami ardė; 
teko laidoti tūkstančius nu
mirėlių, nešioti vandenį, 
šluoti gatves, valyti išeina
mąsias vietas ir kitus įvai
rius darbus dirbti.

Taip Sibire pabaigė savo 
dienas garsi lenkų penktoji 
divizija!...

Kai pi-aeis audrų metai, 
nusiramins žmonija, tai pa
sirodys storiausios knygos, 
kuriose bus smulkiausiai 
aprašyti tautų garbingi ir 
nuodėmingi darbai atlikti 
didelių pervartų laikais.

Lenkų biaurųs darbai Si
bire nebus pamiršti ir jų 
aprašymas bus juodas la
jas lenkų tautos atgimimo 
istorijoje.

Ad. Noragas.
("Karys.”)

Išintojai lenkai. Todėl dau
gelis valstiečių, palikę be 
gyvulių, be maisto, o kar
tais net be pastogės, stojo i 
keršintojų partizanų bu
mus ir atkakliausiai kovojo 
nrieš lenkus. Partizanai taip 
Įniršo, kad jie, kartais vien 
dalgiais, šakėmis ir kirviais 
apsiginklavę, puolė prieš 
lenkų kulkasvaidžius ir gra
natas, suprantama, žudomi, 
kaip musės. Lenkai patys 
stebėjosi tokiu partizanų 
"narsumu”, nemokėdami ar 
nenorėdami suprasti tojo 
"narsumo” tikrąją priežas
tį. Lenkai sau kariavo ir ka
riavo. Karo vadovybė leido 
laikrašti "Žolnierz polski ve 
vschodnej Rosi j” (I>enkų 
kareivis Rusų rytuose), ku
riame buvo skelbiami "do- 
vudstvos” pranešimai apie 
lenkų karo žygius, apie 
>fensyvas, defensyvas ir t. 
i Rodėsi, kad taip reikėjo 
ir kad viskas ėjo gerai...

Kada nudriskusi ir alka
na kariumenė plėšia ramių 
gyventojų turtą, tai tam da 
/ra šioks toks pateisinimas. 
Bet kuo pateisinti lenkų plė* 
Šimus Sibire? Sibire lenkų 

I kariumenė, iš "geradarių" 
franeuzų gaudama gerą ap- 
'upinimą, buvo visai soti, 
gerai aprengta ir apgink- 
uota. Tokiu budu lenkams 
nieko netruko, o plėšimai 
buvo briauriausi: ėmė netik 
gyvulius, bet ir indus, laik
rodžius, žiedus ir net kai
miečių moterų sijonus.

Taipgi lenkų darbus Sibi
re gal galima aiškinti vien 
tuo, kad jie buvo apimti plė
šimo ir naikinimo psichozo, 
savotiškosios "kleptomani- 
įos”! Kuo gi patys lenkai 
>avo biaurius pasielgimus 
teisino ? Ogi tuo, kad rusai

ii jos šviesių idealų vykdini-1 įr naikino jų turtą. Taip 
wui. teisinosi ne vien paprasti
"Žiburėlis”, kuris neša tuos | kareiviai, bet ir oficieriai !..

Nesinori tikėti, kad kul
tūringos tautos sūnus sveti
moj šalyje galėtų taip biau- 
riai elgtis, kad galėtų taip 
teršti savo tautos vardą! 
Nesinori tikėti, bet tai vra 

.I tikra tiesa.
,B_j| Slavgorodo, Barabinsko. 

bendrą ' ir Bamaulo, Semipalatinsko, 
auklėti Altajaus apylinkių gyven- 

jau- tojai ilgai neužmirš, kaip 
žiauriai lenkai juos kanki
no, kaip jų turtą plėšė ir 
naikino. Aš visai neabejoju, 
kad daug tų apylinkių gy
ventojų jau praeitu vasarą 
matė Varšuvą eidami ten 
nesąmoningais keršytojais! 
Tiesą reikia pripažinti, kad 
daugelis lenkų griežtai bu
vo nusistatę prieš lenkų ki
šimąsi į svetimos šalies rei
kalus ir viešai smerkė len
kų kariumenės biaurius 
darbus.

Lenkų tautinis komitetas 
Sibire, su centru Charbino 
mieste, turėjęs Lenkijos 
valdžios Įgaliojimus atsto
vauti leninis Sibire, visą lai
ka vedė griežtą kovą su len
kų karo komitetu dėl kariu; 
menės steigimo.

Kolčako dalykai 1919 me
tų vasarą staigiai ėmė eit 
blogyn ir blogyn. Raudon-

į Amerikos Lietuvių 
Visuomenę.
————»

Naujai Lietuvai stoka tik
rų visuomenės darbininkų 
ir naujo gyvenimo kūrėjų.

Dėdamas visą savo vilti 
augančioje kartoje, "Žibu
rėlis’’ prašo Amerikos lietu
vių ateiti jam i pagalbą be
tiesiant naujus tikrus Lie
tuvos gyvenimo pamatus, 
tai yra — padėti šviesti, au
klėti Lietuvos jaunuomenę.

Karė sugriovė ir išnaiki
no daugelio žmonių turtą, 
išstūmė žmones iš gyvenimo 
vagos, atėmė tėvus ir vyrės-1 
nius brolius, paleido i svietą 
daug našlaičių ir beturčių 
vaikų su ištiestomis pašal
pai rankomis. Tai yra Lietu
vos liaudies vaikai ir kiek
vienas privalo išklausyti jų 
prašančio balso. i
"Žiburėlio” Draugija, šelp

dama ir mokindama šitokius 
vaikus, tikisi, kad už kiek
vieną jų auklėjimui išleistą 
skatiką jie atsilygins atei
tyje savo gyvu ir naudingu 
darbu žmonių labui. ■

Ypač toji viltis yra bran
gi šiais laikais, kada pirmei
viškoji Lietuvos visuomenė, 
sulaukus nepriklausomos 
Lietuvos idealo vykdinimo, 
mato kad jos šalis skenda 
juodose klerikalizmo ban
gose...

Dabartinė kova tarp vals
tybių, tautų ir klesų parodė 
žmonijai, kad teises iškovo
ti ir iškovotas išlaikyti gali
ma tiktai prie ganėtino ap
švietimo ; todėl žmonių švie
timui ir reikia dėti visas pa- ______ ______ __________
stangas,, darbuojantis žmo- kadaise kankino lenkus, plė-

mokslo spindub’us į Lietu
vos liaudį ir stengiasi auk- 
’ėti naudingus vargo žmo
nėms darbininkus, prašo 
pagalbos iš Jūsų, Amerikos 
lietuviai. Jus jau gelbėjote 
"žiburėlį’’ sunkioj karės va* 
’andoj; jus padėsite jam 

v o aukomis ir dabar tęsti 
toliau visiems I 
prakilnų darbą — 
pažangiąją Lietuvos 
įuomenę.

"Žiburėlio” Draugijos 
‘kūrėja:

Gabrielė Petkevičaitė;
"Žiburėlio” pirmininkė:

AL Bulotienė.
Kaunas 3. VIII. 1920 m.

Aukas siųsti antrašu:
K. Šidlauskas, Cor. Bro- 

adway and E st., So. Boston, 
Mass., arba stačiai į Lietu 
,*ą: Aleksandra Bulotienė. 
Mariampolė, Lithuania.

L. S. S. Reikalai.
provincijoj reakcija jau 
baigia darbininkų judėjimą 
smaugti, komunistai nutarė 
imtis aštresnių priemonių, 
kad nedavus "fascinatams" 
Įsigalėti kituose centruose. 
Florencijoj j "fascinatų" 
demonstraciją buvo mesta 
bomba. Kas ją mėtė, tikrai 
nežinia, bet "fascinatams" 
buvo aišku, kad tai komu
nistų darbas. Be to dar tą 
pačią dieną Florencijos 
priemiestyje vienas ”fasci- 
natas” buvo nušautas. ”Fa- 
scinatai” nutarė už' visa tai 
atkeršyt komunistams, ir 
surinkę didelių spėkų nuėjo 
atakuoti komunistų distrik- 
tą. Bet komunistai jau buvo 
užtverę gatves barikadomis 
ir apkasų prikasę. Tada jau 
Įsimaišė policija ir ant galo 
buvo pašaukta kariumenė 
su tankais ir kulkasvai- 
džiais. Kova tęsėsi dvi die
ni. Apie 200 žmonių buvo

SUKILIMAS AFRIKOJ.
Iš Antverpo pranešama, 

kad taip vadinamoj Laisvoj 
Kongo Valstijoj, Afrikoje, 
sukilo juodveidžiai. Prieš ką 
jie sukilo, nesakoma. Sako
ma tik tiek, kad jie jau su
naikino ir sudegino 50 pre
kybos stočių tenai.

LSS. 19 kuopa., Brooklyn, 
N. Y. nutarė paduoti LSS. 
referendumui Įnešimą, kad 
prie Literatūros Komiteto, 
paragrafo L, "Pasarga,” 
kur yra pasakyta: "Privati
niai knygų leidėjai ir ne Są
jungos laikraščių redakto
riai negali būti U t, Kom. 
nariais,” kad butų atšaukta.

Varde LSS. 19 kuopos 
V. Paškevičia, 

Brooklyn, N. Y.

Įnešimas reikalauja 
10 kuopų parėmimo,

Šis 
bent 
kad galėtų būti paleistas re
ferendumui. Parėmimai tu
ri būt prisiųsti bėgiu 3-jų 
mėnesių po šio įnešimo pasi
rodymo spaudoje.

Marė Jurgelionis 
Sekr.- Vertėjas, 

Chicago. kovo 20 d., 1921 m.
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Tą patį galima pasakyt ir 
apie Edisono patarnavimą.

Tkt flecvic

kuri jau apie 20 metų Amerikoj, gy- ginta.
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Savickis ir Kunkulevičia
l

Į
Pajieškau savo brolių Mikolo ir 

AnL.no L’sialių. ŠuvalKų rėdybos, 
Seinų pavieto. Metel’ų gmino, Obel- 
ninkų kaimo. Jau bus septyni me
tai, kaip nežinau kur jie randasi.
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Rochester. N. Y. Turiu daug svar
bių dalykų iš Iūetuvos. Meldžiu 
atsišaukti arba kas apie ją žino man 
pranešti šiuo adresu: (14)

Jurgis Mockevičius
1055 E. 71 St., Cleveland, Ohio.

Visokios žinios.
PANAIKINO BYLĄ 

PRIEŠ PELNAGROBIUS.
Naujas valstybės gynėjas, 

p. Daughertv, Įsakė visiems 
apskričių prokurorams pa
naikinti visas bylas, kokios 
buvo užvestos prieš visokius 
pelnagrobius už plėšimą vi
suomenės, nes Įstatymas, 
kuriuo pasiremiant tokie 
piktadariai buvo persekio
jami, esąs priešingas konsti
tucijai.

Lai gyvuoja jielnagrobiai ’

i

WATERBURY, CONN. 
Gražus koncertas.

3 d. balandžio, 8 vai. vaka
re, Buchingham svetainėje 
atsibus pirmas Prusalaitu
ko koncertas. Nors Prusa- 
iaitukas yra dar jaunas vai
kas, bet jau spėjo pasižymė
ti kaipo talentingas smuiki
ninkas. Su laiku jisai gali 
tapti lietuvišku Kreisleriu 
arba Kubeleku.

Apart Prusalaituko šia
me koncerte dalyvaus puiki 
dainininkė p-lė Izabelė Avie- 
tėnaitė iš Worcester, Mass. 
Beabejonės, 
skambančiu 
balseliu užganėdins Water- 
burio publiką.

Beto, šiame koncerte da
lyvaus Julius Schendel, gar
siausias pianistas iš New 
Yorko.

Tikimasi šiame koncerte 
skaitlingos publikos.

Draugas.

kad ji savo 
lakštingalos

Pajieškau tikros sesers dukters 
; Rozalijos Meliškaitės, ji gyveno pas
kutiniu kartu Stanford, Conn. Kas 

■apie ją žino malonėkit pranešti arba 
pati lai atsišaukia, yra svarbus 
laiškas iš Lietuvos.

Benediktas l'ukis
66 Lowell St. Ariington Heights, M.

Pajieškau broliu Stanislovo Pipi- 
niaus, Kauno rėdybos, Panevėžio 
apskričio. Biržų parapijos. Klausui :ų 
kaimo. Taipgi pajieškau Jone Gri- 
no, Zizanių kaimo. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie juos žino man 
pranešti šiuo adresu: (13)

Mike Pipen
j 41SŠ-21E Iieian St. Aoerdcen, \Vash

Aš, Alena Augotenaitė, pajieškau 
seseriečių Onos ir Veronikos ir bro
lio Albino Lauciaus, lzmiškiu kaimo, 
Kupiškio parapijos. Taipgi pa Juš
kau pusbrolio Domininko Lauciaus, 

■ Kreivėnų kaimo, Kupiškio parapijos. 
* Mano adresas; (11)

Alena Brazinski
Box 161, Tilden. III.

|

Pajieškau švogerio Adomo Bars. 
tego, prieš kary gy veno -111 Fleet st., 
Cleveland. Ohio. Y'ra svarbių žinių 
iš Lietuvos. Meldžiu jo paties atsi
šaukti. ar kas apie jį žino, malonė
ki man pranešti, už ką busiu labai 
dėkinga. (16)

Zuz-'na Griniavičiutė - Jurgelionienė Lukauskas. Meldžiu greitai atsišauk- 
515 S. Pacą St.. Baltimore, Md. f • • - .....

Pajieškau švogerio Antano Mišei
kis, Kauno gub., Kretingos parapi
jos, Jokūbavo miestelio. Aš esu Kle- 
opasė Vaišnaitė, mario vyras Vincas

Pajieškau pusseserių Onos ir Jenos 
Alesauskučių. Raseinių apsk. Girdiš
kės parap. Pu.lsudų kaimo, gyveno 
(hieagoje. Meldžiu atsišaukti arba 
žinatleji teiksis pranešti. • 

Jonas .Mikėnas
Canip 2 L. Lake Augusi. ME.

UŽMUŠTAS KOVOJ SU 
POLICIJA.

Chicagoj kovoj su policija 
tapo užmuštas nežinomas 
žmogus. Jisai šaudėsi su 50 
policmanų per tris valan
das. Įš policijos pusės buvo 
sužeistas tik vienas detekti- 
vas. Užmuštojo vardas neži
nomas, tik tiek esą žinoma, 
kad jo drapanos pirktos iš 
Akron, Ohio.

\VOR( ’ESTEIL MASS. 
"Graži Mageliona” scenoj.

Keturių aktų, šešių ati
dengimų puikus veikalas 
■'Graži Mageliona” bus su

Pajieškau merginos, kuri sutiktu 
būti mano gyvenimo drauge, nuo 17 
iki 27 metų amžiaus. Aš esu 28 
metų, gerai vartoju anglų kalbą. Esu 
linksmo budo ir dailaus sudėjimo. 
Merginos, norinčios turėt linksmą 
šeimynišką gyvenimą, malonėkit at
sišaukti, prisiųsdamos savo paveiks
lus. Atsakymą duosiu kiekvienai ir 
paveikslą sugrąžinsiu. Gali atsišauk
ti ir našlė, turinti ne daugiau kain 
du vaikučiu. (14)

Mr. C. K—ch
Box 362 Cairnbrook. Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus, laisvų 
pažiūrų. Aš esu geras mašinistas, 
uždirbu nuo $150 iki $250 kas dvi 

Su pirmu laišku meldžiu 
savo paveikslą, kurį ant

savaiti.
Į prisiųsti . _
; pareikalavimo sugrąžinsiu.

A. Šimkus (14)
j P. 0. Box 79 Morgantovn, W. Va.

čia jo paveikslas
apie ji žino kur jis randasi teiksis 
pranešti, už ką busiu dėkingas.

Rapolas Drevinskas
61 Beacon Park, Monteilo, Mass.

ti, arba kurie apie jį žinot man pra- 
neškit šiuo adresu:

William Lukauskas
2 R Garfield st- Grand Rapids. Mich:, , . ___ _ - - ___ I

Pajieškau Mėlio Makarsko. Uk
mergės auskr.. Deltuvos valse.. Dem- 
šlskių folvarko; gyveno Philadelphia, 
i‘:x. l.ai atsmaukia. nes yra svarbus 
laiškas iš Lietuvos, arba kas apie ji 
žino molonėkite pranešti. (13)

Jonas Ponis
115 Granite st., So. Be.-vun, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba be vaikų našlės, nesenesnės 
mano metų. Aš esu 36 metų. Mer
ginos, tikrai norinčios apsivesti ir 

neturinčios vaikino, malonėkit atsi
šaukti. Aš esu ainatninkas (carpen- 
ter), laisvas ir linksmo budo vaiki
nas, todėl norėčiau kad ir mergina 
butu laisva ir kad mokėtu atskirti 
geri 
malonėkit prisiųsti ir paveikslą, ku
ri ant pareikalavimo grąžinsiu. At
siskyrimą gavusias meldžiu nerasi- 
rėt, nes atsakymas ne bus duotas. 
Vyrus taipgi ’ meldžiu nerašinėti.

W. J. A. (13)
898 W. Lombard St. Baltimore, Md.

nuo blogo. Atsišaukdamos

_________________________5 
—- ■ —

Pujieil.au apsivedimui merginos 
nuo 18 Iki 28 metų, neskiriant tau
tos ir tikėjimo. Aš esu 29 motų, 
angliakasis, dirbu prie mašinos ka
sykloj ir uždirbu nuo 8130 iki 8200 
J dvi savaiti. Mergina turi būti 
mandagi ir linksma. Su pirmu laiš
ku mddžiu prisiųsti ir paveikslą, 
kurį ant pareikalavimo sugrąžin iu.

Jonas Freitikis (11)
Box 207, Mona, W. Va.

PARDAVIMAI
Motorinis Botas.

Turi būt greit parduotas 8 sėdy
nių gražus motorinis botas, su visais 
reikalingais įrankiais ir botauze, tik
tai už $130. Be botauzės parduosiu 
daug pigiau. J ieškantiems boto 
pirkti yra nepaprasta proga. Matyt 
galima visados. (11)

P. Puteikis
23 Highland Ave.,

Newton Upper ralis, Mass.

LIETUVIAI PLĖŠIKŲ 
TARPE.

Anglų laikraščiai rašo, 
kad dėl apiplėšimo Toledo 
(Ohio) pašto esą jau apkal
tinta 18 asmenų, tų tarpe ir 
tris lietuviai: Juozas Urbai- 
tis, Franas Uroaitis ir jų 
sesuo Vanda Urbaičiutė. Be
veik visi kaltinamieji jau 
suimti, tik Vandos Urbai- 
čiutės policija da negali su
gauti. Kai kurie plėšikų bu
vo suimti New Yorke, kiti 
Detroite, o da kiti Indianos 
valstijoj.

Užpuolimas ant pašto bu~ 
vo padarytas 17 vasario, 
kuomet 5 ginkluoti vyrai 
užklupo 3 pašto tarnautojus 
ir atėmę iš jų maišus su re
gistruotais siuntiniais laiki
nai buvo pabėgę. Tuose mai
šuose buvo pinigais ir viso
kiais vertybės popieriais 
daugiau kaip $1,000,000.

Parsiduoda duonos kep) kla.
Labai pigiai. Patogioj vietoj, ap

gyventa lietuviais. Priežastis parda
vimo—savininkas išvažiuoja į Lie
tuvą Norintieji pirkti kreipkitės 
šiuo adresu:

E. R Co.
40 Lamartine St., AVorcester, Mass.

PARSIDUODA košt umeriškas 
kriaučių storas, lietuviais, ru
sais ir lenkais apgyventoje vie
toje; biznis išdirbtas per 5 me
tus. užlaikomi 5 darbininkai. 
Biznio Įtaisymai pirmos klesos. 
Parsiduoda už $5,000. Apie prie
žastį pardavimo ir kitus reika
lus paaiškinsiu per laišką. (14)

S. J. Spaitis
784 Oakland avė Detroit, Mich.

REIKALAVIMAI

pa jieškau apsivedimui merginos 
i tarp 18 ir 25 metų. Aš esu 30 metu, 
i Su pirmu laišku malonėkit prisiųt 
■ savo paveikslą. Atsakymą duosiu 
kiekvienai ir paveikslą sugražinsiu.

H’alter Gillis
1111 Hurlbut Avė- Detroit, Mich.

Pajieškau savo dėdžių Jurgio ir 
Antano Jestramskų, Suvalkų rėdy
bos, Seinų valsčiaus, švientažerio 
parapijos, Mikičių kaimo. Jų seselė 
Viktoria Blažonienė iš Mikičių kai
mo, taipgi nori su savo broliais su- 
-irašyti labai svarbiam reikale. Ro
dos, kad Jie gyvena Brooklyn, N. Y. 
Jau bus apie 30 melų Amerikoj. 
Meldžiu atsišaukti arba kurie apie 
juos žinote man pranešti šiuo adre- 
-u:' (13)

Vincas Blažonis
1733 West 62 St. Seattie, Wash.

Pąjieškau brolių Antano ir Tadeu
šo Tekorių ir švogerio Petro Šidlaus
ko. paeina is Kauna rėd.. Teisiu 
apskričio. Pavandenės vals. Malonė- 

i kitę atsišaukti. (14»
Jonas Tekorius

Box 101, Hartshorne. Okla.

i I

Pajieškau savo sesers Katrinos 
Sakalytės, Kauno rėdyoos, Raseinių 
soskričio, Skirsnemunės parapijos, 
\ ensloviškių kaimo Turiu svarbią 
žinią iš Lietuvos. Malonėkite atsi
šaukti arba kas apie ją žinote, pra- 
sešk'te šiuo adresu; (14)

Veronika Sakalytė-Milerienė
301 So. 1-st St- Brooklyn, N. Y.

Pajieškau savo giminaitės
Marcir.aitės.

j munėlio
' niau ji 
ionėkite

4 reikalą.

Adelės
Kauno radybos, Pane- 

parapijos. Vilų kaimo. Su
gyveno Detroit^ Mich. Ma- 
atsišaukti, nes turiu svarbų

(14)

Aš. Feliksas Pugzi>s. iš Naujaso
dės. pajieškau Jono Balčiūno, Anta- 

. no Birturo, Juozapo Pugzlio ir Juo- 
I zapo Sirupo.

•'i'b.. Zarasų 
iaipgi pajieškau 

į Vilkelių. ...........
; antrašas

75 South St,

Vladas Miezulis
306 Cottage St., Sharon. P:t.

I

Visi paeina iš Kauno 
pavieto, Naujasodės. 

Jono Lisausko iš 
Meldžiu atsišaukti. Mano 

Felix Pugzlis 
Somerville. Mass.

Pajieškau mano dukters Onutės 
Rutkauskaitės. 4 metų, ją išsivežė

Pajieškau Vincento Ūselio ir Jono 
Jastio. Jie gyvena Chicagoj. MaJa- 
"ėsite atsišaukti, arba kas žinote 

, -’**•>>^**'•‘•y ! uraneškite, .yra svarbus reikalas su
lOStaS du kartų* ketverge,; gyvenimu Lietuvoj.
31 kovo ir nedėlioj, 3 balan- _ f- «udavjčia 
dzio, 1921 m., Lietuviu sve-:---------:----------------------------
tainėj, 29 Endicott St., pra-,. Pajieškau pusbrolio Jono Petraičio

’ 1 . , r švogerio Juozo Sano. Abudu pa- 
dzla 8 Vai. vakare. Rengia : eina iš Kauno rėdybos. Šiaulių aps- 
RhmFėc dr.an<ma ■ kriė’o, š:aulėnų parapijos, PetrošiųLSlrUiefe ardUgija i Meldžiu atsišaukti

Gerbemieji Worcesteri0 . >inąnčius apie juos pranešti

Jonas Kuraitis
į 15 Parthenais S<|. Montreal. Canada.

i

lietuviai, jus jau žinote, kad !adre6U: 
Birutės draugija savo pa
rengimais visados užganė
dina atsilankusius, taigi už
ganėdins ir šį kartą. Vei
kalas bus statomas du -vaka
ru, kad visi lietuviai gautų 
progą ji pamatyti.

Tikietai $1.00, 75c. ir 50c. 
Visus kviečia atsilankyti.

< Komitetas.

Pajieškau dėdės 
paeina iš Gricaitų 
Mažeikių apsk. 
YVitherbee. N. Y.

Barbora
128 C St,

I

7 METAI KALĖJIMO 
POLICMANUI.

Teisėjas. Nott Ne\v 
Yorke nuteisė buvusi polic- 
maną Floodą septyniems 
metams kalėjimo už užmu
šimą žmogaus l>c reikalo. 
Policmanas apeliavo, ir tei
sėjas pastatė jį po $10,000 
kaucijos.

arba: 
šiuo 
(15)

t

Aš. James Norvilas, 
doleriu tam. 
Rlechv-, kuris prasišalino 18 d. 
rio. 
aukščio, 
kai 
šia 
paniūru, visados 
:.-louai ir mažai: 
kiškai; turi virs

duosiu l'M) 
katras suras Albert 

vasa- 
Jis yra penkių ir pusės pėdų 

veidas labai rauplėtas, plau- 
geltoni. akys mėlynos, daugiau- 
ziuri į žemę. į žmogų žiuri iš 

išrodo piktas, šneką 
moka šnekėt ir vo- 

3.5 metų amžiaus.
James Norvilas (13)

P O. Box 297, Ruyalton, Iii.

Pajieškau apsivedimui doros ir gir
ios merginos, nuo 20 iki 30 metų. 
Aš esu vaikinas 40 metų, paeinu iš 
Lietuvos nuo Joniškio, iš Poplašių 
kaimo. Esu iš pilnos vietos ir vie
nas. Manau netrukus keliaut atgal 
j Lietuvą. Norinčios apsivesti su 
pirmu laišku prisiųskit ir paveikslu. 
At«akymą duosiu kiekvienai. (14) 

Juozapas Leketas
2103 So. Front St., Philadelphia. Pa.

i

t

Pajieškau savo dėdės Jono Stasiu- 
. gyvenančio Amerikoj. Jis paei- 

iš Vilniaus guber., Švenčionių 
apskričio, Adutiškio miestelio. Am
žiaus turi 52 metu. Meldžiu jo pa
ties atsišaukti, arba kas apie jį žino, 
malonėkite man pranešti. Jam yra 
laiškas iš Lietuvos. (13)

Paul Rasinskas
P. O. Box 152, Minden, W. Va.

Pajieškau apsivedimui merginos 
katra mylėtų ramų gyvenimą. nuo 
25 iki 30 metu amžiaus. Aš esu 
vaikinas 27 metų. Su pirmu laišku 
meldžiu prisiųsti paveikslą. Atsaky
mą duosiu kiekvienai įr paveikslą 

ant pareikalavimo sugrąžinsiu.
J. Urbonas (1O

211 Bedford Avė.. Brooklyn. N. Y.

Pajieškau apsivedimui laisvos mer
ginos, nu<> 18" iki 25 metų amžiaus. 
Aš esu 29 metų, turiu gerą darba, 
dirbu hotelv už kukorių. Meldžiu 
tuojaus atsišaukti. Atsakymą duo
siu kiekvienai.

Joe Rodgers
302 - 97 avė. W- N. Duiuth. Minn.

Jono Barzdžio.t 
sod- Ilakių valse., | 
Pirmiaus gyveno . 
Prašau atsišaukti.

Stapinskienė
Sb. Boston, Mass.

Pajieškau švogerio Jono Petruške
vičiaus, Suvalkų rėdybos, Šventažerio 
parapijos, šemaitkiemio kaimo.

Aleksandra Minkevičius (13) 
P. O. Bcx 179, Temiskaming- Que 

Canada.

mano pati Domicėlė, kuri prasišalino 
su lenku Antanu Madzvvecku. 45 me
tų amžiaus ir paėmė mano $90i).t»0. 
Jis yra trumparegis, kalba lenkiškai, 
ruskai ir b:skį angliškai: lietuviška; 
nemoka. Mano duktė Onute kalba tik 
lietuviškai. Jeigu kas patėmytų juos, 
malonėkit man pranešti, už ką skiriu 
815.00 atlyginimo. (11)

Adomas. Rutkauskas
17—2nd st., Frnmingham, Mass.

Pajieškau giminės Liudviko Šiozi- 
: ai:o. Kauno vedybos, Utenos apskri
čio, Dovgailų valsčiaus, Šiozinų kai
mo. Jis pats lai atsišaukia, arba 
kas apie, jį žinote meldžiu 
nešti, už ką busiu labai 
Mano adresas:

Ji stinas Šltika
1 17 North <Rh st.. Brooklyn, N. Y.

man pra- 
dėkingas.

(14)

Jieškau apsivedimui merginos arba 
našlės. Tūrių farmą. Arnoldų. Algir
dą ir Leoną. Esu 38 metų. Manan
ti vesti rašydama prisiųsk ir pa
veikslėlį. J. Vitkauskas

R. F. I). 1, Woodstock, Vt.

Pajieškau atsakančio duonkepio, 
kad galėtų vienas kepti visokią duo
na: baltą, juodą ir visokius keiksu.*. 
Mokestis gera. Meldžiu atsišaukti 
•aišku šiuo adresu:

Anton Gurkšnis
No. 1 Borgint St. W. Jeannette, Pa

Pajieškau apsivedimui merginos 
arba našlės, ne senesnės 10 metų ir 
ne jaunesnės 30 metų. Aš esu naš
lys 39 metu, turiu mieste 2 stubas 
ir didelę 320 akrų farmą. Su pirmu 
laišku prisiųskite paveikslą, kurį ant 
pareikalavimo sugrąžinsiu. Vaikinų 
meldžiu nerašinėti.

Kazys Gustaitis
P. O Box 362. Red Lodgc, Mont.

PRUSALAITUKO
KONCERTAS!

Pajieškau savo draugo Rapolo 
Walūno. Jis paeina iš Suvalkų rėdy
bos, Simno valsčiaus. Aš turiu prie 
jo svarbų reikalą. Gavau laišką nuo 
jo tėvų iš Lietuvos. Meldžiu atsi
šaukti arba kas apie jį žinot man 
pranešti šiuo adresu: (13)

A. Gumauskas
32 Putman St-. Providence. R. I.

3 d.

Reikalinga mergina, našlė arba gy
vanašlė į sankrovą minkštų gėrimų 
ir kitokių daiktų. Gyvenimas prie 
daikto, mokestis gera dėl gabios biz
nyje. Turiu 2 sankrovas, dėl mudvie
jų su motore persunku, reikalinga 
pagelbininkė. Darbas ant visados. 
Katra nori ant savaitės arba dviejų, 
tokia nereikalinga. Dėl platesnių 
žinių kreipkitės per laišką arba ypa- 
tiškai.

K. I.ideka
218 Ilamilton Avė- l>u<|uesne,

Reikalingas suaugęs ir nevedęs vy
ras dėl ūkės darbo. Darbas prie au
ginimo fruktu: 25 dol. į mėnesį ir 
užlaikymas. Rašykit tuojaus. (15) 

L. E. Rubian
Marlborough, N. Y.

AR NORI LENGVO DARBO IR 
GERO UŽDARBIO?

Jeigu taip, tai tuojaus atsišauk.
Y’ra reikalingas kiek apsišvietęs 

lietuvis, 
zgėjimo, 
Estą te. 
Turi įnešti 700. 
dalinamas per 
vra reikalingas delei 
draugiškumo. • Ypatiškai arba per 
laišką atsišaukit pas notarijušą M. 
Tamošaitį. 2tf Davves 
Hampden Agency, 389 
Springfield, Mass.

kuris nebijotų telefono bir- 
į partnerius prie Real 

lnsurance, I.oans biznio.
Visos įplaukos bus 

pusę. Paliudijimas 
čysto vardo ir

St- arba 
Main St-

(14)

IŠMOK PELNINGA AMATĄ.
Aš prisiunčiu už 5 dolerius ant 

dviejų didelių veidrodžių chemikalų 
(sidabro) ir pamokinimą, kaip sutai
syti sidabrą ir sidabryti senus ar 
dirbU naujus veidrodžius (zerkolus;.

Jos F. Rack (14)
862 Grand Avė- Kenosha, Wis.

DIDŽIAUSIA PROGA PADARYT 
PINIGUS.

Su keleis šimtais dolerių aš priimsiu 
partneri į žymią ir piningingą įvesti- 
nimą. Rašykit ar kreipkitės ypatiš
kai. (14)

I. J. SP1EWAK.
346 E. 53rd st. New York. N. Y'.

I

Vienatinė laimė yra pinigas
Pinigai seka paskui idėją. Gerą idė

ją galite įgyti iš knygos Vadovas į 
Pagerinimą ateityje. Pareikalauk jos, 
įdėdamas 10c. almokėjimui pašto iš
laidų. J15)

l N1VERSAL SALES CO-
346 E. 53rd st- N'ew York. N. Y’.

Aš, Adelė- Adukevičiukč. pajieškau 
savo sesers Viktorijos Adukevičiukės. 
Mudvi persiskyrėm apie 15 metų at
gal Shenandoah. Pa. Taipgi pajieš
kau pusbrolio Juozapo Juodbaluko. 
Meldžiu atsišaukti arba kas apie 
juodu žino man pranešti ant šio 
adreso:

ATSIBUS NEDĖLIOJ,

April, 1921
SVETAINĖJE

WATERBURY, CONN.BUCfflNGHAM HALL,

MĖSININKŲ STREIKO 
NEBUS.

Suvienytų Valstijų mėsos 
pramonėj, kurioj dirba apie 
700.000 darbininkų, buvo 
pasirodęs krizis ir jau ma
nyta, kad kils visuotinas 
streikas. Tečiaus darbinin
kų atstovai suvažiavo Wa- 
shingtone su skerdyklų at
stovais ir susitaikė. Alga j 
darbininkams numušama 8, 
centai į valandą tiems, kurie! 
dirba nuo valandų, ir 12 
centų tiems, kurie dirba 
”nuo štukių.” /” 
landų diena pasilieka.

I

Adieb’e Wallce 
R 2, Bruce, Wis.

Pajieškau Pranciškaus Norvaišo. 
iš Lietuvos paeina Kalniškių kaimo. 
Papilės parap- Šiaulių apskr. Yra 
svarbus laiškas nuo tėvo iš Lietuvos. 
Kas apie jį žino malonėkit pranešti, 
arba ■ pats lai atsišaukia. V ėiiausiai 
jis gyveno Detroit, Mich. 113) 

; * Jonas Paulauskas
82 Oak St- Middleboro. Mass.

Pajieškau Antano Talmanto, kat
ras paeina iš Andrejavo valsčiaus. 
Raseinių pavieto. . Jis pats arba kas 
ji žino meldžiu prisiųsti adresą, už 
ka busiu dėkingas Aš turiu praneš
ti jam svarbia naujienų. (14)

Mr. Frank Kapris
217 VVisconsin Avė- Madisou. W:s.

---- •--------------------«—
Pajieškau h'rano Daunio. Kauno 

radybos, Šiaulių apskričio, Papilės 
valsčiaus, šiliškių kaimo. Prieš 8 
metus dirbo ant farmu apie Maler- 
bury. Conn. Meldžiu atsišaukti arba 
žinantieji apie jį malonėkite praneš 
ti. (H»

J. Gricius
20 School SL. Cambridge. Mass.

Pajieškau sesers Izabelės Kalina- 
vičiutės -Svyklienės. Vilniaus gub., 
Trakų pavieto. Varėnos valse., Perlo- 
jaus parapijos. Milioniškių kaimo; 
Amerikoje apie 15 metų, gyveno 
Montelloje. Ji pati, ar kas kitas teik
sis pranešti. 113)

Jieva Milinavičicnė
243 Hvyt st- Kearny, N. J.

Apart Prusalaituko šiame koncerte dalyvaus puiki 
dainininkė IZ. AVIETĖNA1TĖ iš Worcester, Mass. ir 

. v į vienas iš geriausių New Yorko pianistų
Astuonių va-.JUU SCHEN1IEL.

Prasidės 8:15 vai. vakare. Tikietas $1.00 ypatai.

Pajieškau Antano Sidaro. paeina 
iš Kauno radybos, Šiaulių apskričio. 
Lygumų valsčiaus, Bitaičių sodžiaus. 
Girdžiau, prieš kar^p gyveno Chica
go. nt, o dabar nežinau kur jis ran
dasi. Bukie malonus atsišaukti, ar
ba kas apie jį žinote, malonėkite 
pranešti. Yra svarbus reikalas nuo 
tėvą iš Lietuvos.

J. Joozapaiti*
685 N. Riverside st., YVaterbury, Ct.

AR JŪSŲ KŪDIKIS VERKIA? JEI TAIP 
-GAL GREIČIAUSIA JO MAISTAS JAM 
NETINKA. JEIGU NEGALI ŽINDYT 
SAVO KŪDIKIO IR JEIGU JIS NETARK- 
STA ANT JŪSŲ KRŪTŲ PIENO -DUOK 
JAM

EAGLE
( CONDENSED MILK^

RAND
Tai yra maistas, kuris pasekmiagai išaugino Šim

tus tuksiančiu kūdikiu. Lengvas prirengimui—tik 
pridėk virinto vandens, kaip nurodyta

The Boiden Company
Borden BuiMing

Iškirpk šį kuponą DABAR — ir prisiųsk ŠIANDIEN 
ir gausi DYKAI musų knygą. RIDIKU 

paaiškins, kaip užlaikyti 
Taipgi gausi maitinimo in- 
kalboje 0105

GEROVĖ, kuri 
kūdiki sve'ku. 
stnikrijas jūsų

\ ardas

Adresas

i

Lietuviškus Rolius Player Pianam 
padarom ir parduodam Whosele ir 
Retail. (18)

Jonas B. Ambrazaitis
332 So. 2-nd St- Brooklyn. N'. Y.

DIDŽIAUSIS IŠRADIMAS ŠIOJE 
Gadynėje — The Duplex Plaukų Kir
pimo mašinėlė. Tik susišukuok plau
kus. ir tuom pačiu laiku nukerpa, 
lengviau negu skustis. Gvarantuoja, 
kad sučėdysit daug pinigų kožną me
tą. Ir vaikai gali ją vartot. Verta $5. 
Sampelis prisiunčiamas užmokant 
persiuntimą už $2. Išsirašyk šian
dien. (13)

J. MAYER
P. O. Box 61, Stoughton, Masą.

Patarmes merginamą ir moterimi 
apie Lyties dalykus. Antra pagerin
ta laida. Parašė M. H. Sanger. išlei
do E. J. Stropienč. Su paveikslais. 
Reikalaudami virš minėtos knygoj 
siųskit išpirkų money orderį ar popie
rinį dolerį laiške ant vardo

F. J. Stropus
3(1 l!road«ay. So. Boston, Mass.

PLAUKAI! PLAUKAI! 
Pleiskanos. Niežicjimas, Šipimas. Zi- 
limas. Retumas, Slinkimas plaukų 
galvoje yra sutaisomas. Jeigu prisiu
si savo antrašą ir už 2c. štampą, gau
site žinias. (jų)

M ESTERN CHEMICAL CO.
P. O. Box 133, Wilkes Barre. Pa.

DAKTA RAS NAMUDE.
Ką ti išėjo iš spaudos nauja knyga 

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

M. ŽUKA1TIS (35)
451 Uodson avė- Rochester, N. T.

Pujieil.au
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NAUDINGI 
PATARIMAI.
Kaip išnaikinti utėles plau

kuose.
Utėlės plaukuose yra ne

tik priežastini 
niežėjimo ir 
užkrėstai y patai, 
tais ir nešiotojos 
tingai šiltinės.

Daug lengviau 
vaikų g

smarkaus 
nesmagumo 

bet kar- 
ligu, ypa-

čiot ir rado laukinių mork.- 
vų, kurių toj apielinkėj dau? 
auga. Prisikasę tų markvų 
jiedu gerai privalgę, paskui 
‘pareidami namo dar išsi
maudė upelyje, ir nedaėję 

tiki namų apsirgo. Vienas 
sukrito ant kelio ir tuojaus 
mirė, o antras da parėjo na
mo. bet ir tą reikėjo vežti li- 
ęonbutin.

išnaikinti 
utėles vaikų gaivose, negu 
mergaičių. Vaikams galima 
trumpai nukirpti įraukus, 
gerai išplauti galvos odą ir 
utėlės išnyksta.

Svarbu išnaikinti i 
utėles, bet ir glindas, nes jei 
glindos ne visiškai išnaikin
tos. utėlės vėl atsiras.

Paprastas badas išnaikin
ti utėles mergaičių galvose 
yra prailgintas plaukų pa- 
mirkymas vandenyje; bet 
geriausias ir saugiausias 
būdas, tai vartojimas pap
rasto kerosino arba įjetrole- 
um. Nakčia reikia iššme- 
ruot plaukus aliejum ir su
pinti sykiu su šmoteliu sku
duro, pamirkytu aliejuj. 
Ant nakties gaiva turi būti 
gerai apvyniota. Tą darant 
per dvi dienas, ant trečios 
reikia gerai plaukus išplau
ti. Tas visiškai išnaikins! 
plaukų brudus. Vientik, 
glindos pasilieka plaukuose. 
Geriausias būdas prašalinti! 
jas vartojant senoviškas _ 
lankias šukas šiltame acte :tyFoiamS 
pamirkytas. ' žVdu—

Plaukų brudai atsiranda ąfurfuos 
visų vaikų galvose, nepai- 2jus ved 
sant ar biedni ar turtingi.

Ir kantriausiam lietuviui 
darbininkui negalima nuty 
;ėt pa t ėm i jus tokius straips
nius, kokius rašo lietuvių 

netik klerikalų organas "Darbi
ninkas.” Kiekvienas doras 
katalikas, jeigu jis turi bent 
truputėlį proto, turėtų pasi
piktinti tais kierikališko la
po pjudymais, kokius jis šė

pa lietuviu tarpe.
Štai, šių metų Nr. 26 "D- 

jkas” priveda Fordo inciden- 
itą su žydais. Esą, kadangi 
i Fordas šmeižia žydus savo 
įleidžiamam laikraštyj "The 
Dearborn Independent,” tai 

į žydai, nepakęsdami Fordo 
! šmeižtų, iššlavė lauk tą laik
rašti iš žvdišku knygynu ir 
atsisakė jį skaityti. Tad. gir- 

;di, ir mes, katalikai, imkime 
j žydų pavyzdį, kovokime 
'prieš laisvamanių ir socia
listų laikraščius, kurie mus, 

! katalikus, šmeižia.
Ir taip, kunigu ir davatkų 

organas pataria savo skai- 
s imti pavyzdi nuo 

žydų — nuo tų žydų, prieš 
katalikai per am- 

a neapykantos karę, 
r Fordas užgavo žydų tau- 
;tos jausmą, ir žydai, prisi
laikydami tautinės vienybės, 

i, be skirtumo partijų, 
niui kambarį su dviem lan- i apskelbė jam kovą, 
gaiš, kad butu galima gerai j "Darbininkas,” jeigu jam 
vėdinti. Siaura^ au^ta lova rUpj lietuvių tautos labas.

„ §jame atsitikime galėjo ‘pa
sakyti, kad lietuviai imtų 
nuo žydų tautinės vienybės 
pavyzdį kovoje su savo tau
tos priešais.

Bet ""Darbininkui” rupi 
ne tautos vienybė, o jos ar
dymas. Jisai iš visų pastan
gų stengiasi supiudyti vie
nus lietuvius prieš kitus. 
Jam norėtųsi, kad visi lietu
viai sektų klerikalų pėdo
mis. Bet kur tuomet mumis, 
lietuvius, klerikalai nuves
tų? Niekur kitur, kaip tik 
į Romą. Bet reikia žinoti, 
kad lietuvių kelias į Romą 
eina per Varšuvą. Lietuviai 
tuo keliu eiti nebenori. Jau 
kartą Roma buvo atidavus 
mumis Varšuvos globai, to 
mums pakanka. Jeigu musų 
kunigams tasai kelias vra 
taip malonus, tegul iie sau 
keliauja, bet tegul jie ne
traukia paskui save Lietu
vos žmonių į lenkų verguvės 
pančius.

Visus tuos lietuvius, kurie 
neseka klerikalų "Darbinin
ko'’ pėdomis, jisai visaip 
šmeižia ir laisvamaniais va
dina. Beabejonės, kad per
skaitęs šį mano straipsnelį 

v . "Darbininkas ir mane ”neti-
Ligomui sergant inkstų kėliu" išvadins. Bet aš esu 

liga, vartojama karšta pa- 3 Bostono lietuviams žino- 
klodė vieton šaltos; ligonis mas kaipo karštas katali- 
įvyniojamas vatine užklo- kas. Ten gyvendamas, aš ne- 
tim išgręžta iš karsto van- bažnyčią lankiau, bet ir 
denio. ' 1 bažnytiniam chore prigulė-

Kojų palaikymas karšta-i jau. Vienok šitokie kierika- 
me vandenyje irgi patarti
na. Reikia pripildyti kubi
liuką karštu vandeniu, 
įmaišyti kelius šaukštukus 
muštardos ir padėti šalę lo
vos.

Karštos bonkos niekuo
met neturi būti pripildytos, 
tik pusiau ir ne perkarštos, 
visuomet apvyniotos flane
le arba užklote.

Am. Raud. Kryžius.

galvose,

i 
t

*9

Ligoniu prižiūrėjimas.
Geriausia paskirti ligo- visi

geresnė už plačią ir žemą. 
Reikia tankiai mainyti pa
klode lygiai paklojant. Pa
tartina ant ligonio lovos gu
minę palą padėti ]x> paklo
de.

Ligoniui gulint lovoj, o 
šeimininkei norint uždėti 
paklodę, patartina pusę pa
klodės suvynioti, vyniotą 
dalį pakišti po ligoniu, pa
lengva pakeliant jį ant klo
tos pusės ir petam ištiesiant 
kitą dalį paklodės.

Ligonio prižiūrėtojas tu
ri nešioti drapanas, kurios 
lengvai skalbiamos ir visuo
met turi būti švarios.

Kasdieną ligoni reikia 
prausti ir tankiai burną iš
plaut su vandenio ir boric 
acid mišinių (-5 šaukštukai 
boric acid i puskvortę šilto 
vandenio).

Šaltas vanduo pagelbsti 
sumažinti karščio laipsnį. 
Reikia nukloti ir nurengti 
ligoni ir dėti ant kūno baltą 
iš šalto vandens išgręžtą 
skudurą arba ligonį apsupt 
išgręžta šalta paklode. Po
tam galima vėdykia vėdinti 
ligonį arba trinti kūną ledu. 
Kuomet karščio laipsnis su
mažintas, ligonį vėl apreng
ti.

1 •

BALTOS CELES. iFf7’»’OS! r FARMOS!- Į 47 akertat — $IW; ine-4 *1299.
i 2 S- mailių nuo gelžkelio miestelio,
I 29 akrų dirbamos. 9 ruimų gera stu- 
į Ita. verta $2060. barnė, vištininkai, 
j malkinyėia, karvė, veršis, 3» vištų, 
t vežimą;.

Vos tik sauiė patekėjo, 
baltos gėlės sužydėjo 
ir nulinko nuo rasos..?I
Kužda lapai: Kas do gėlės? 
Skalšė-ios, baltos, lygu vėlės... 
kiek aplinkui ją šviesos!

so skėrių — $2.299; jaeši pašė.
Viena muile nuo stoties ir kainui. 

20 akerių dirbamos, maikinvčia. vai. 
sūriui medžiai. 7 ruimų siūba, barni 
26x49; 3 vištininkai, maudynė.

FARMOS! FARMOS!
PARSIDUODA F4K.M V

Farma gerai sutvarkyta. Žemės su 
mišku 60 akeną. Dirbamas 20 ukeriu. 
Nauju žole apsėta »» akeriai. Išartu 
ttei vasarojaus 5 akeriai. Triobos vi- 
.duliniskai geros. Visi turtuos įran
kiai, siūtos forničiai, pora arklių, 1 
karvės. 2 kiaulės, ::8 vislus. Pąrsiduo 
da aut labui gerų išlygų. Jutsi tik 
$1200. Kreipkitės tuojaus.

John Vitkauskas
R- F. D. 1 Woou>tock. Vt.

I

Klausia paukščiai: Kas sodino?
Kas jus pievoje augino?
Pirmą syki matau jus?...

Pyksta melsvos rugiagėlės:
Iš kur jus. taip gražios, gėlės? 
Per jus žmonės mina mus!

Kaimo Farma.
9 likeriai — $2.599; įneš, SI.OtM.
Visi nauji budinkai; 6 ruimų šluba, 

harnė, vištininkal, rnulkinyėiu, vaisi
niai medžiai; pramoningam kaime, 
kuriame yra audiny čia, 1 arklys, 2 
karvės, veršis, daugybė vistų, veži
mai, padargai, šienas.

PARSIDUODA FARMA.
Prie pat lietuvių famierių. Turiu 

dvi, tai vieną galiu parduoti ant 
prieinamų išlygų. Norintieji farmos 
rašykit šiuo adresu;

Mateušas Iszara
Mc Naughton, Onaida County, Wis.

šiaušias, gelsta 
—Atsakykit — 
nukalėsiu, kaip

visa pieva... 
šnera ieva: 
matai!

Tyli gėlės... šlama žolės — 
skrenda baltos pleštekėlės — 
tai maži.

85 akeriai — $.3.800.
2L mailių nuo gelžkelio stoties, 25 

tkeriai dirbamos, geru ganykla ir 
miškas, daug vaisinių medžių, 6 rui
mų stuba, barnė, vištininkai; 7 kar
vės, 1 arklys. 35 vištos, vežimai, far
mos natlargai.

Nelauk ilgai, 
n atvažiuok i 

gliškai.
■I. H.

bet rašyk tuojaus ar- 
Danielson. Rašyk an- 

(14)

!>asi vaikai...
MILUKAS 

Damelson. Conn.

gražios, baltos gėlės! 
paslėpėt jas, žolės!—

Kokios
—Kamgi
Skardus skamba jų juokai...

Pilna pieva pribarstyta — 
visi žiedai nuraškyti, 
stirkso nuogi stagarai...

šlama ieva, šnera žolės: 
buvo gėlės! 
žiedai!

Kokios gražios 
Kokie balti jų

rugiagėlės:
!S..

Linksi melsvos 
gaila, gražios buvo gėlė;
6, nedorėliai vaikai!...

Tyru Duktė.
("Liet.”)

FARMOS!
parsiduoda lietuvių kolonijoj, _ Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių savi
ninkų. Karmos gyvenamos ir negyve
namos. Platesnių žinių klauskite per 
laišką. įdedant marke už 2 centu.

(19)
TONY ZABELA

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

PARSIDUODA FARMA
Farma 100 akrų žemės, 40 akru 

dirbamos, pereitą metą nupjauta 50 
tonų šieno. Likusi žemė ganykla ir 
miškas. Iš miško gali iškirsti tarp 
šūė ir. ’.OOū kordų gerų malkų. Yra 
gerų aglių. iš kurių galinta išpjaut 
įpie 125,060 pėdų lentų. Daug fruk- 
■ų. Nuolat bėgantis šaltinis, sutei
kiantis vandenį stubai 
Viena stuba 8 ruimų, 
antra stuba 4 ruimų, 
dirbtuvėle. Barnė 40 x 
skiepu; užtvaros dėl 10 
arklių, malkinyėia, vežimams pašiū
rė. vištininkai. Visi šie budinąai ge
rame stovyje. Šioj .vietoj buvo laiko
ma virš 25 karvių. Stovi tik 4 mai- 
’ės atstu nuo gelžkelio. Dabar pato
giausias laikas nupirkt šią farma. 
Tai yra geriausia proga, kuri gali 
atsitikt tik per daugelį metų. •Mano 

’-upratimu tai yra geriausia propo
zicija mvestyti pinigus. Aš patar
čiau kiekvienam nepraleisti šios pro
gos. o pirkti tuojaus. Kaina tik 
S2.500. įnešti $1500. Likusieji pini
gai ant mortgičio su 6 nuoš. šioj apie- 
‘inkėj farmas galima pirkti už pi
giausią kainą. Aš jau pardaviau čia 
farmas daugeliui lietuvių. Gvarautuo- 
ju teisingą patarnavimą. Reikalauk 
farmu buietino. ( ?)

Raciiu's Farm Agency
Daaiekoa. Com.

ir tvartams, 
visai gera, 

sujungta su 
60 pėdu su 
karvių ir 3
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MASS. AVĖ. GARA6E, Ine.
1. MA.THUS, TREAS.
PIRMUTINIS LIETUVIŲ 

GARAŽ1US 
Parsamcfome automobilius 
uždengtus ir atvirus ant va
landų, dienų ir ant ilgesnio 
laiko, labai pigia kaina. 
Parduodame naujus ir pertai
sytus automobilius.

2353 .M ASS. A V E..
NO. CAMBR1DGE, MASS. 

Telephone: Camh. 2593.

Cel. Haymark.t 4164
Gyvenimo Te!.: Cembridge 609*.

DR. AL FIDEMOICZ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8. 

Specialistas Slaptų ligų. 
VALANDOS:

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

81 CANAL ST, BOSTON.
Room 213 ir 216.
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HENRY F. MILLER & SONS 
PIANO CO.

Kiekvienas, kuris turėjo 
progą grajinti ant ROJA* 
IJŲ F. MiLLERlO 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 visą Eu
ropą ir Ameriką, bet jos 
gerumas.

HENRY F. MILI.ER. 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 tą 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 daugeli, mes pasidi
džiuojančiai galime pasakyt visuomenei, kad galime par
duot pigiai.
Henry F. Miller <fc Sons Piano Co.

395 BOYLSTON STREET, BOSTON, MASS.
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Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

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

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

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

Į ūkininką dabar rašysiu, 
Informacijų sau paprašysiu
Į Hart važiuosiu ir pirksiu farmą 
Busiu laimingas, turėsiu darba.

M. IVALENčiUS. 1191
P. 0. Box 96, Hart. Mich.

PARSIDUODA FARMA
126 akrų su loenu ežeru, žemė 

juodžemis, visa lygi, budinkai nau- 
*i, jaunas sodelis; s.u visoms maši
noms, javais, padarais ir gyvuliais— 
J jaunos kumelės, R karvės. 1 tely
čia, 6 veršukai. R jaučiai, ū kiaulės. 
Turiu kita užsiėnaima todėl parduo
siu. ant lengvu išm >k.čjimu. norint 
olatc-sniu informacijų, rašykit laiš- 

ką. ’ -
JOS STANKS 

R 2. Braach, Mieli
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FARMOS! 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)
Bos 142, Scottville, Mich.

PARSIDUODA FARMA
Nuo 36 iki 40 akrų žemės, stovi prie 
vieškelio, tik 1 mailė nuo pramonin
go miesčiuko. Užtektinai malkų dėl 
kūrenimo. Galima užlaikyt 10 karvių; 
> ruimų stuba, didelė barnė su skle- 
ou, vištininkai. visoki farmos Įran
kiai ir padargai; 3 karvės, 1 veršis, 
25 vištos, arklys. Kaina $4000. Dalis 
gali palikt ant mortgičio. Rašyk 
angliškai. •

Merritt Welch
Chaplin, Ccr.n.

<
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F. AD. RKHTEK & CO., 
M Aw. A 3Stk St.. 
Brookln, New York

S. S. ’MOL'NT CLAY”
Ketverge. KOVO 31

S. S. ”MOfXT CARROLL" 
ketverge, BALANDŽIO 7

Generalini Agentai dėl CENTRAL1NES ir RYTU EUROPOS 
NORTH - GERMAN LLOYD

Kiekvienam lietuviui važiuo
jančiam Tėvynėn pagelbėsirn 
išgauti pasportą i 3 dienas.

SIUNČIAM PINIGUS LIE
TUVON TELAGRAFIšKAi: 
Parduodame LAIVAKORTES 
ANT VISŲ PORTU STAči \l 
J LIETUVĄ BE PERSEDIMO

39 BROADWAY

| Hambuig American Line
| Tiesiai iš NEW YORKO Į HAMBURGxĄ

Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis Centralinės "Europos

jj Išplauks iš ) 
ji>New Yorko "jį 
;į_____

Dr. 1 J. Karalius

NEW YCRft.NA

Pain-Er.peiier 
yra nand< jamas, 
viršum jie r 50 metų, 
bev.ik visose pasau- 

tvbėstf.
reti mali šku

IlCl'I 
tibimo, 

rh;:: 
no ir 
alini 

šalimo, 
ik r. 11.

Dr. L. J. Podder
Iš Petrogrado.

GYDO SLAPTAS VYRŲ IR
! MOTERŲ LIGAS.

Taipgi Kraujo ir Odos Lig^ 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto 

iki 9 vai. vakare.
Kalbu Ruskai ir Lenkiškai. (2)1

69 CH AMBER ST, BOSTON. ‘ 
Telephone: Haymarket 3390 į

Gydytojas 
ir Chirurgas

Gydo užsegėjusias ligas 
vyrų ir moterų; ypatingai ly
tiškas ligas.

Duoda patarimus sveika
tos dalykuose per laiškus.

3303 S. MORGAM ST 
CHICAGO, ILL

TEL. BULEVARD 2160.

35-- ir 7&c. 
už be n ką.

Kiekvienas aptie- 
korius parduoda 
Pain-Eapellerj. Ta- 
čiaus. visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį šu Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir 
neteisėtai sufabri
kuotų.

O

Iš NEW YORKO be persėdimo TIESIOG f
BREMENA IR DANCICA

S. S. SUSOUEANA išplauks 6 Balandžio ir 2! Gegužės 
S. S. N¥AV ROCHEI.LE ” 9 Balandžio

S. S. ANTIGONE išplauks MAY 3. JUNE 15
Kreipkitės: 99 Stale st. Bastosi. .Mass. arba prie Vietos Agentu.

PARSIDUODA FARMA
Š:ta farma turi ’out tuojaus parduo

ta. -1-10 akrų žemės. 100 akrų dirba- 
mos.175 akrai ganyklos, likusi didelis 
niškas pusių ir eglių ir daug malki
nių medžių;, girią nukirtus gali ap
mokėti už visa farma, didelis sodas, 
oaima už obuolius apie $1500 ant nie
ži. parduoda į Bostoną. Geros triobos, 
>rie plento, šalę didelis ežeras, vasa
ros la*ku padaro didelį bizni iš suva
žiavusių gvvent prie ežero; 15 karvių, 
I bulius, 2 arkliai, pakinkai, vežimai, 
mašinos ir visoki farmos padargai, 
'’arduod't su viskuo už $12.000; įmo
kei $5,000. Už likusią sumą mokėt 
ant metų po $400. Iš tų $-l(w rokuojasi 
urna ir procentas. Geresnių išlygų 
.iekur nerasit. Ant šitos farmos laiko 

50 galvijų ir 100 avių. Jeigu nori ge- 
os farmos, tai pusiskubinkit. nes ji 

bus tuojaus parduota.
A. ŽVINGILAS

26 Broadnay. So. Bostoa, Mass.

!
nuo Pier No. 7 

Nortn River

Nuo 2 vai. po pietųPARSIDUODA FARMA
Farma 125 akrų, biznis daromas 
pieno, viena mailė nuo pramonin

go 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 bildingų. Kaina $7,800.

Farrr.a 112 akrų, biznis iš piene ir 
vištų.randasi apie -1 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 dėl 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 viš
tų. visokia mašinerija. Šitų farmų už 
tokius pinigus negautumėt niekur 
Naujoj Anglijoj. Rašydami reikalau
kit farmu Buietino, kurį gausit dy
kai. (15)

Racine’s Farm Agency
Danielson , Conn.

iš

Tūkstančiai lietuvių siunčia 
pinigus ir važiuoja Lietuvon, 
kode! ne jus? Rašykit tuoj:
L1TH. TRaVEL BURKA U

136 Kast 42nd Street, 
New York. N. Y.

f;t -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------—
•k Potam reguliariai kas sąvaitęišplauks garlaivis "’IIANSA (buvęs 
’• Vietoria Luise) ir nauji garlaiviai, kurie dabar budavojami.

ifi Garlaivis ”MOUNT CARSOLL” Garlaivis ”M4>UNT CLINTON” 
Garlaivis ’ BAYERN” Garlaivis "M UERTEMBERG”

Ruimai su 2, 4. ir 6 lovom ant šių visų garlaivių. Specialiai valgo
mieji ruimai, rūkymui ruimai, sėdėjimui ruimai *r pasivaikščiojimui 

deniai . visas tas patvarkymas trečios kiesos pasažieriams.
Reikale rašykit bile vienam mu su autorizuotam agentui arba

NEW YORK CITY'

I 
lų kurstymai lietuvių prieš 
lietuvius privertė mane pro
tauti ir dabar aš iš visos sa- FARMOS! 
vo širdies pasmerkiu šitokį 
pjudymo darbą. i

Nors "Darbininkas” ne-
- j žioja darbininko vardą, vie- 

nok jisai yra darbo žmonių 
priešas. Jisai visuomet stoja 
už penų reikalus ir smerkia ’ 
tuos, kurie kovoja už darbi
ninkų gerovę.

Manau, kad netrukus at-

i

i

iI

j

įviams darbininkams, kurie
dar seka paskui savo klai-

UŽSINUODIJO LAUKI 
NĖM MORKVOM.

Saleme, netoli Bostono, įminto jus klerikalus.
buvo toks atsitikimas. Du M. P. Matulevičia
vaiku išėjo girion pasivaikš- Chicopee Falls, Mass.

FARMOS!
Lietuviai! Nelaukite ir nemislykite 

’lgai pakol jūsų centai išsibaigs, nes 
šioji bedarlK* 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. PAUL1CK
R. R. 3, Bos 100, Medford. Wis.

'FARMOS! FARMOS!
Pirkit farmas didžiausioj lietuvių uki- 

• j , • x- i* x ninku kolonijoj, kur jau yra apsipir-SldaryS akys ir tiems lietu- kę 400 lietuvių. Tai yra didžiausia 
’ ’ ’ - ------- 1----- - lietuvių ūkininkų kolonija Amerikoj.

Norintieji pirkt *-------- ~---- '—
vent tarpe savo 

į kalaukit farmų 
! pilną aprašymą
kolinijos.

J. A.
R. 1, Fountain, Mich.

farmas ir apsigy- 
tautos žmonių, rei- 
kataliogo, ten rasit 
didžiausios lietuviu 

(13) 
ŽEMAITIS

PARSIDUODA FARMA
13 akru žemės, visa dirbama, apie 

100 vaisinių medžių, 2 karvės. 1 ark
lys, vis*. įrankiai, 20 vištų, 11 kamba
rių (2 šeimynų) namas su visais nau
joviškais įtaisymais, gera banč. 15 
rninutą iki gelžkelio stoties ir l mi- 
Huti* iki gatvekario, netoli Brocktorh) 
ir StoughtoiK) (tik 1 fėras). Parsi
duoda su bulvėm ir kitom sėklom. Kas 
pirkti dabar, bus pigiau, o kaip įsė- 
sim, bus brangiau. (14)

.'>1. Matulaitienė
55 South st, So. Stougbton, Mass.

FARMOS! FARMOS!
Parsiduoda gera FARMA, 245 

akrų, apie 190 dirbamos derlingos 
žemės — juodžemis su moliu; visoki 
javai auga gerai, giria kietme- 
džio ir ganykla dėl 60 galvijų, su 
šaltiniu ir upeliu, geras sodas; 10 
kambarių stuba su skiepų ir piazais, 
2 didelės karvių barnės, viena—ci- 
roentine padlaga, kita—su skiepu; 
arklių tvartai ir mažesni budinkai, 
budinkai geri, šaltinio vanduo teka 
paipa pas bamę. Visos mašinerijos, 
vežimai pakinkai ir mažesni farmų 
įrankiai. Inžinas su prietaisu mal
kom piaut ir melnyčia grūdam mal
ti; 17 karvių, 7 telyčios ir bulius, 4 
arkliai, apie 100 vištų; 2 mailės į 
miestą su aukštesne mokyklą. Par
siduoda su viskuom už 9000, pusė 
įmokėtu Platesnių žinių suteiks 
savininkas. (13)

G. KLEIVA
D. No. 1, McDmurath, N. Y.R.

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO 
Per UBĄ VA Arba HAM BURGA-EITKUNUS

Į LIETUVA
Dideli dvieju sriubų pašto laivai išplauks:— 

-LJTUANIA” BAL. 13 S. S. POLONIA GEGUŽES 11 
-ESTONIA” BAL. 27 * LITI ANLV Geg. 25

Visi iaivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

Tiesioginis perp laukimas tarp

NEW YORKO ir HAMBURGO
Lakai paranki kelionė Lietuviams ir Rusams.

MINNEKAHDA
12 Gegužės
................... $132.00

130.00

Daleli modemiški garlaiviai išplauks sekančiomis dienomis:
MANCH1TR1A MONGOLIA

2S Babadžie 11 Balandžio
Trcfb klesa b New Yorko j Libavą
Trctia klesa B New Yorko j Eytkunus

Trečios klesos pasažieriams y ra duodami valgiai su patarnavimų 
į dideliams valgomam kambaryj e. Moterims ir vaikams rezervuojami J 
i kambariai su klase tai s. i
i Kriipkitis i KompuiljM »fi$| 84 Stati st., Nev Yerk arba11 MtK Agntis, :



Ką žmones rašo iš Lietuvos.
Didele apgavyste sv 

pasportais.
Lenkai žmogžudžiai.

"Keleivio’’ koresponden
tas Jaunas Vaidyla štai ką 
l ašo apie lenkų darbus Lie
tuvoje :

Lenkai, netekę duonos 
savo šalyje, veržiasi Lietu
von, kad prisiplėšti maisto 
ir prisotinti savo nenurims
tančius pilvus. Kada lenkai 
ateina į Lietuvą, tai kiek
vieną sykį paplunka lietu
vių kraujas.

28 d. sausio Sureciškių 
kaime, Kučiūnų valsčiuje, 
ginkluoti lenkų plėšikai už
puolė viensėdį Rėkų. Ką jie 
darė su tuo žmogumi, sun
ku butų ir aprašyti. Rėkaus 
pasakojimai apie lenkų žvė
riškumus parodo, kad tie 
sutvėrimai yra tikri žmog- 
ėdos (kanibalai). Bekanki
nant Rėkaus šeimyną, 15 
metų Rėkaus mergaitė vie
ną iš plėšikų pažino ir ėmė 
jį vardu vadinti. Lenkų par
tizanas, išsigandęs, kad ga
li atsitikti blogai, išsitrau-

Raportai iš Europos ro
do, jog tenai neteisingu pa-jais susitaikint, ar dar rei-1

kės jiasipešti — sunku įspėt, sportų dirbėjai plačiai vei- 
Nors dar kelis kartus jie kia ir tokia prigavystė api- 
bandytų pulti mus, vistiek ma visą kontinentą. Ameri

kos konsuliniai oficierai su
sekė, jog organizuoti būriai 
apgavikų išdirba ir parda
vinėja neteisingus paspor- 
tus ir net padirba ameriko
niškas vizas įleidimui ne
geistinų ateivių į Suvieny
tas Valstijas.

šios šalies valstijos de
partamentas įsakė savo 
konsuliams Lenkijoj, Čeko
slovakijoj, Austrijoj, Fran- 
cijoj, Italijoj, Graikijoj ir 
Vokietijoj nuodugniai iš
tirti tas visas pastangas iš
sisukti nuo Amerikos imi
gracijos Įstatymų.

Nesenai Rotterdame tapo 
peržiūrėti 35 pasportai ir 
tarp jų 5 atrasti neteisingi. 
[Gotegorg’e tapo surasta 31 
apgavinga viza. Kitame 

į uoste Amerikos oficieriai 
susekė apgavingu pasportų 
biurą. Tasai biuras per vie
ną mėnesį išdavė 390 pas
portų. Ant visų dokumentų 
Amerikos konsulių parašai 
atsargiai nuduoti.

Valstijos departamentas 
deda visas pastangas, kad 
šitokią prigavystę sustab- 

. ■ • • .... ’.idvti. Tam tikslfii tapo pas-įtuvvs vaidivuci. mii iyi vn. Į • w t. A_..
man yra žinoma, Lietuvos Pir.-as žmogus perziureji- 
reikalai su kiekviena diena HP.?1 pasportų N ew Yorae. 
eina geryn. Pradeda atsi-1™ per vieną dieną vasario 
rasti vis daugiau ir daugiau t?, septyniolika ypatų ata
tinkamu valstybei darbi- zia^°.su ninku. Jeigu tik karė šaliesĮ^rt”®-, ‘ !?
nevargins, tai netrukus gy- 

, venimas įeis į geras vėžes.
Daugiau šiuo tarpu Lie

tuvoj nieko naujo.
K. Krikštopaitis.

jie musų nepavergs. Ir nie
kas negalės Lietuvos pa
vergti, nes visa šalis yra pa- 
sirįžusi ginti savo nepri
klausomybę iki paskutinio 
kraujo lašo. Istorija parodo; 
kad daug mažesnės tautos 
yra iškovojusios nepriklau
somybę, kodėl tad Lietuva 
negalėtų to padaryt?

Tik vienas dalykas nela
bai geras, kad mes turime 
ne tik išlaukinių, bet ir vi
dujinių priešų. Su tais pas
tarais yra sunkiau kariauti. 
Lenkai nesigaili pinigo iš
leisti savo šnipų palaikymui 
Lietuvoje. Suprantama, pa
siseka daugelį jų suimti, bet 
visus negi išgaudysi.

Nemanykit, kad Lietuva 
jau taip yra apskurusi, kaip 
tūli jums, amerikiečiams, 
praneša. Vieni prirašo nesą- 

.. . „ . įmonių apie Lietuvą todėl,
kęs revolverį nudėjo ant j kad nieko apie vidujinius 
vietos jauną mergaitę ir gu-j šalies reikalus nežino ir pa- 
lintį ant aslos kruviną jos tirti nesistengia. Kiti gi ty- j 
kūną kojomis spardė.

Vėliaus tapo sužinota, daugiausia laiškų 
kad tie lenkų užpuolikai tikru išrokavimu, kad pa- 
partizanai yra kilę iš Veisė- i kenkus besikuriančiai Lie
ju miestelio, Seinų apskri- tuvos valstybei. Ant kiek 
čio. Jie buvo gana uolus ku
nigų ir bažnyčios palaikyto
jai. Auklėjami "krikščioniš
koj doroj”, jie liko išauklėti 
žmogžudžiais.

Jaunas Vaidyla.
Apie tą patį atsitikimą 

rašo "Keleiviui” ir kitas ko
respondentas Jonas Varge-' 
lis. _______
Nepataria grįžt į Lietuvą.

Juozas Kaledinskas iš 
Chester, Pa. gavo laišką 
nuo savo draugo iš Lietu
vos, kuriame rašoma, kad 

. Lietuvoj yra sunku gyventi.
Brangus Drauge! Paski- ' 

riu valandėlę laiko parašyti ' 
tau keliatą žodelių apie savo ’ 
padėjimą Lietuvoj. Aš labai 
gailiuosi, kad parvažiavau Į 
Lietuvą. Viskas kitaip sto
josi, negu aš maniau. Visi 
mano pienai pakriko. Kito
kio išrokavimo nėra, kaip 
tik grįžti atgal i Ameriką.

Lietuvą dabar valdo krik
ščionys demokratai. Viso
kiais valdininkais paskirti 
Įvairus šulėriai, kurie dau
giau nieko nežino, kaip tik 
apkrauti žmones visokiais 
nepakeliamais mokesčiais. 
Tikrą tiesą tau sakau, kad 
ūkininkai dabar labai skur
džiai gyvena, nes vien tik 
mokesčių negali išsimokėti. 
O tuos mokesčius valdžia 
dar žada padidinti. Tuomet 

‘ tai jau tikrai ūkininkai ban-

visa šalis. Visoki bizniai yra
kariauti turint tokį ginklą 
savo rankose. Todėl jus, 
draugai, turėtumėte atmin- 

' ti, kad randasi toli nuo jūsų, 
už vandenyno, jūsų tėvai ir 

l broliai, kurie laukia nuo jū
sų rankas išskėtę apsvietos 
ir mokslo. ”KeIeivis” ir 
"Naujienos”, kada jie Per
skrenda Į Lietuvos kraštą ir 
atlanko lietuvio darbininko 
surukusią grintelę, tai mes 
džiaugiamės ir gėrimės jais. 
Tie du laikraščiai, tai musų 
maloniausi svečiai, kada 
mes jų sulaukiame. Jie eina 
iš rankų į rankas, iš namo į 
namelį. Lietuvos kaimiečiai 
juos taip godžiai skaito,] 
kad ir apgarsinimai nepa
lieka neskaityti. Draugai 
amerikiečiai! Turėtų būti 
jūsų pareiga ir privalumas 
užrašyti savo giminėms 
Lietuvoje "Keleivį” arba 
"Naujienas.” Draugai! Jus 
tą darbą turite attikti, nes 
kitaip jus nusidedate prieš! 
mumis, bemokslius Lietuvos 
kaimiečius!

Jaunas Vaidyla. |

čia rašo amerikiečiams ko- 
su tam

Italijos, 1 iš Graikijos ir 1 iš 
Anglijos. Vasario 28 d. 26 
ateiviai atkeliavo Ameri
kon su neteisingais paspor- 
tais ir visi laikomi deporta
vimui. Dauguma jų iš Itali
jos ir Lenkijos.

Am. Raud. Kryžius.IŠSIILGĘ AMERIKOS 
LAIKRAŠČIŲ. i

Col amori- RUBSIUVIŲ LOKAUTASGal jus, draugai amen ą v įtikti
kiečiai, nežinote ir ne atjau- _ „ 
ėiate, kaip tai yra linksma Is Roterdamo pranešama, 
ta valanda, kada mes gau- ':a^ drapanų fabrikantų 
nam nuo jūsų, draugai, laik- draugija tenai apsKelbusi vi- 
raščiu pasiskaitvti. Kaip suotiną lokautą savo daryl
iai smagu ir malonu, kada ninkams. Pirma rubsiuviai 
paėmęs Amerikos darbinin- puvo apskelbę fabrikantams 
kų laikrašti skaito drūčiai streiką, todėl dabar fabn- 
suspaudęs savo rankose Lie- kantai paskelbė, kad jie uz- 
tuvos kaimietis ir juomi di-paro visas savo dirbtuves. 
dŽlUOjasi! I Pirmas prirengimas kūdikiams

Pas mumis, Lietuvoje, la- .
bai SUnkU gauti pačių darbi- I maista tiktai kūdikiams ir nuo to lai- 
ninku leidžiamų laikraščių. ko.takstančiai motinų pripažino, kad _ . , j . • tai vra geriausias maistas auklėjimuiO jei ir gauname kada > tai Į kūdikių. Tas maistas yra Borden’s 
musu ”tėvvnės valdonu” Eagle Brand Condensed Milk, kuris 

. , .v .. , j • | per 63 metus išaugino daugiau svei-taip būna subraižyti, kad ir Į kų. stipriu ir laimingu kūdikiu, negu 
su padidinančiais prietai- kok^ kitas maistas -. i i- I Ant puslapio a šiame laikrašty tel-sais negalima perskaityti, pa apskelbimas Bordens Eagie Brand 
Pavvzdžiui, Lietuvos sočiai- Condensęd Milk. Iškirpk kuponą ir -y , ’ , | pasiųsk ji Borden kompanijai, o an-demokratų organas oocia 1- Į turėsi dvkai instrukcijas, kaip tuo 
demokratas” veik kiekvie- įen,yK^int^ kuškius ir gausi kui
nas numeris būna cenzūros 
per pusę iškramtvtas. 0 jus, 
draugai amerikiečiai, turite 

o“ ^tankrattaūs t;?

demokratų organas "Social-

daugiausia žydų rankose, įep-^ Į.r 
kurie, sušitarę su krikščio
nimis - demokratais, aplupa 
žmonelius be pasigailėjimo.

Kurie Amerikos lietuviai 
dabartiniu laiku žada va
žiuoti į Lietuvą, tai sudrau-| 
skite, nes parvažiavę gailė-j 
sis.

Tavo draugas J. K. 
Kaunas.

Lietuvos reikalai gerėja.
Ukmergės gimnazijos mo

kinys K. Krikštopaitis rašo 
Kazimėrui Juzėnui į Phila- 
delphią:

Gerbiamas! Sveikinu jus 
ir linkiu daug, daug laimės 
jūsų gyvenime ir darbuose. 
Aš esu sveikas ir dabar 
daug linksmesnis, nes per 
stojo kraujas liejasis. Tie 
prakeikti lenkai norėjo mus 
pavergti, bet tas jiems ne
pasisekė, Lietuviai davė 
jiems tokį smūgį, kad Želi
govskis pradėjo paliaubų 
prašytis. Dabar jau yra pa
darytos mušiu paliaubos,
liet nežinia ar pavyks su

LIETUVIS DENTISTAB

Dr. M. V. Casper
'KASPARAVIČIUS-!

425 Rroathvav, priešais paštą.
40. BOSTON Tel. So. Boston 823 
*tl»u V»<>uw1os

Nuo 9:30 iki 12
” 1 ” » 
” 6:30 ” »

>

Tel. Bowdin 1381-R .

-ir

i•®®®®®®®®®®®®®®®®®®®e-

ELIHUD.STONE
Representantas ir jo brolis 

LOUIS G. STONE 
ADVOKATAI ir TIESŲ AT

STOVAI.
Veda provas civyliškas 
kriminališkas.
66—67 Journal Building

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

DR. JULIUS SHUBERT
GYDO VENERIšKAS. 

CHIRL'RGIŠKAS IR VAIKU 
LIGAS.

Priėmimo valandos: ,
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 8 vakare.

pareikalavimo važiuoja

Ar nori gusi pažint su visų tautų Dievais? Jei nori, 
perskaityk knvgą

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GARBINO 
SENOVĖJE?

Kaina $1.00; audimo apdarais $1.25.
Gaunama "Keleivio” Redakcijoj

255 Broadw>y, So. Boston, Mass.

i
1
u

Pasidaryk sau už pareiga valyt 
Dantis kasdiena

Mokinkit savo kūdikius kolei jie jauni užlai-
kyt ju dantis švariai.
Sveikatos pamatas remiasi ant gerai sukrani- 
tomo valgio ir mankš tini mosi.
Pagedę dantys užkrečia sveikus ir pagimdo 
skaudėjimą.
šveičiant dantis du kartu į dieną su ”( olga- 
te’s” pataisys dantų sveikatą.
Sesi žmonės taipgi turėtų taip daryt kas die
ną, kad palaikius gerą sveikatą.
"GERI DANTYS — GERA SVEIKATA/’
Vardas "Colgate’s” ant toiletinių daiktų gvarantuoja
Teisumą, Grynum.-. ir Gerumą Rūšies. įsteigta 1X06.

Lietuviškai - Lenkiška Aptieka į 
‘ Jeigu norite teisingų vaistų žemom katama, tai visada eikite ? 

ant 100 Salėm str., kur rasite visokių naminių vaistų šaknų nuo vi- 
'B tokių ligų, kaip tai: nuo galvos skaudėjimo, ana ežaisenėjuaio rau
ti matizmo, nuo nusilpnėjimo strėnų, kraujo vėlimui, nuo uždegimo plau- 
* čių, nuo kosulio ir kitą ligų- Taipgi turime nuo visokių slaptingų li- 
® gų ir geriausius patarimus suteikiame, nuo patrūkimo dėl vyru ir n>o- 
jjj torų. Dielių iš Lietuvos ir įvairių šaknų ir tolių. Mes jums patarnau
ji! ūme kuogeriausiai, pašaukiame geriausius dūktoms per telefoną až- 
® dykų. Todėl jeigu norite gaut geras vaistus ir sučėdyt pinigus, tad š 
$ ateikite j APTIEKA po numeriu 

ffl 100 SALĖM ST. BOSTON, MASS.

>S®®®®®®®®®®®®©®®®®®®®®®®<

SALUTARAS
I I
i I1
I I

Ant 
namus.

29 NcLean Street 
BOSTON,MASS.

I

B Tel.: Richmond 2957-M.

I Dr. David W. Rosen
S Kalba Lietuviškai, Lenkiškai ir 
įC ' Rusiškai.
S GYDO CHRONIŠKAS IR SLA- 

PTAS LIGAS.
S VALANDOS:
• Nuo 8 iki 10 ryto.
■!' Nuo 2 iki 3 dienų.
jį Nuo 7 iki 8 vakare,
S 321 HANOVER ST.
I BOSTON, MASS.

Dr.AChristian
SPECIALISTAS

■ ■ ' ' """ 1 ■ ■ —
Kuris specializuoja gydymu 
chronišku ir abelnų ligų, lan
kysis Norvvoode sekančiomis 
dienomis:
SEREDOMIS ir

PETNYCIOMIS
nuo 5:30 iki 8 vai. vakare.
BRŪZGOS APTIEKOJE 

ant Antrų lubų.
Jo ligoninė ir didisis ofisas:

401 MARLBOROUGH ST,
• BOSTON, MASS.

Lic- 
(se- 
per- 
yra

ATGAUS JUMS:—
APETITĄ, 
PATAISYS VIDURIUS
SUDRUTINS JŪSŲ 

SVEIKATA.
Mes išdirbame daug 
karstų pagal Europos 
no krajaus) metodos, 
tai musų lekarstos 
geresnės negu kitų.
Musų ŽOLIŲ ir ŠAKNŲ | 
sandelis yra turtingiausis f 
visoj Amerikoj, nes mes ; 
taupome apie 500 įvairių ; 
šaknų ir žolių. ;
Reikalaukite nuo musų ; 
tam tikrų aprašymų apie . 
įvairias lekarstas—siun-1 
čiame persitikrinimui dy- !

kai. Žoles užlaikėm
' kių ligų.

nuo viso-

SALUTARAS 
CHEM.

DRUG 
CO.

1707 S. Halsted st., 
CHICAGO, ILL.

I
I

i
| Tel. S. B. 2488. *

| Dr. J. C. Landžius Seymour
LTETUVYS

A Gydytojas ir Chirurgas.
| 366 BROADVVAY,
£ SO. BOSTON, MASS.

i

MOTERIMS PLAUTIS 
ČlRK&Lfi 12.45.

IiI

2®ses®®e®®®®®®®®®®®®®®®£^

Pasportai į 
Lietuvą.

Mes parūpiname greitai 
PASPORTUS 

su Latvijos vizų keliauti 
I LIETUVA 

važiuojantiems per Libavą 
tiesiog iš New Yorko.

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

Čekius išduodame į Lie
tuvių Komercijine Banką 
Kaune.

Pinigai važiotis su savim 
neparanku.

hteniitioRal Bankers 
Company 

103-5 SALĖM ST 
BOSTON, MASS.

Įseigta 1880 m.
Mo®ee®®®®oo®®®®®ee«eee«?

MOTINŲ MODERNIŠKOJ! LOPŠINĖ
“Cit neverki mano .
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu

BAMBINO
čiučia-liulia.’’

Greičiau bčgki j aptieką ir 
nupirki 5Oc. bouka

BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virduriy die

gimų ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalius 
užkietėjimą. ‘ ‘Kūdikiai mėgsta ji! Jie prašo dauginus

Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
60c. pašto markėmis tiesiog į

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New Yort City.

Prašalinkite Slogą su

CASCARA B QUININE
Coitii, Coogts ta Gripps

Užleistas šaltis yra Pavojingas
Neatsiduok likimui. Turėk tuos pavyzdingus vaistus po ranka 
dėl pirmo nuuiėiaudėjiiuo.

Prašalina šaltį į 24 valandas— Pecelbsti. 
Gripą į 3 dienas—Geras nūn Galvas skaudėjimo.

Quininas šitokios formos nepadaro efekto galvoje—Cascara yra ge
riausias paliuosavimui Tonikas—Nėra Migdomi Hills’o vaistuose.

VISI APTIEKORIAI JUOS PARDUODA.

£®®®®®®®to®®e®®«®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®*š>®®®®®®®«i®®®®®9Į«
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Straight Adams

ADAM SABULIS

233 Broadway,

SO. BOSTON, MASS.

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

kymus per C.O.D.

, Jeigu norite gerų Cigarų, tad 
užsisakykite pas mus. 

IŠD1RBĖJIS

Baksai prasideda nuo 25 cigarų 
iki 1,000 cigarų.

RANKŲ DARBO UNIJOS 
CIGARAI.
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xs DAILE H

BE KO ZMOGŪSFSNEGAL GYVENTI
turos, dailės, juokų, meilės ir J
1 šcūuynos ir Sveikatos Sargo. ]• 

BE didžiausios visame sviete Įj|

BE sveikatos, mokslo, litera
tei mynos mėnraščio: Meilė*-. 
Kaina metui $3.00. J mm. 25c. 
dailės paveikslų knygos. Kaina $1.00. BE puikiausios apie meile knygos: 
Meilė ir Dailė. Kaina $2.00. BE Portugalu Minyškos Meilišku Laišku 
knygos, kurioje telpa didžiausi meilės sekretai. Kaina $1.00. BĖ knygos 
apie paleistuvybę: 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 savo laimes rūmą iš pat pamatų. Todėl 
visiems, kurie nori laimingai gyventi, tik viena išeitis tebelieka: o tai yra 
tuojaus vzsisakyt musu laikrašti ir knygas.

•I siųskite money arba express orderiais, ar
ba bankos čekiais, arba popierinius dolerius regis
truotame laiške. Aiškiai užrašykite savo ir musų 
adresus: AL. MARCERlS PUB. CO.
2023 St Raut Avė, > | CHICAGO, ILL.

I (Juokai)

••• Ji• C
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Siutus, Overkotus 
ir kitokius Rubus
DUOKIT PASIŪT MUMS.

Nea užtikrina*, kad J«a eačėdystt ptai*® 
Ir turėsite GRAMUS RUBUS. Kadangi 
mea imam aateri|« M gerąją firmą ir pri- 
mieruojam raką pagal žmogų, todėl mnsą 
pešioti siutai ar orerkotai neaudarko žmo- 
gaus iivatadoe ir kone tvirtesni.
VISOKIUS VYRAMS SIUTUS IR OVKR- 
KOTU8 RASIUVAM PIGIAI IR GERAI.
TAIPGI liVALOM IR IiPROSlNAM 

VYRŲ IR MOTERŲ RUBUS 
Markas geraa^r^ažtlkrintaa. Kaina

,{*raa Janą kroRa M ataria

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

Telefonai: So. Boetoa—iltis

%25c2%25b0.su


Pamatysim Herodą.
Herodo vardas yra žino

mas visiems lietuviams, bet 
retai kas žino, kas tas He- 
rodas buvo ir kaip jis išro
dė. Bet dabar So. Bostono 
lietuviai turės progos pama
tyt jį gyvą "Salomėjos" vei
kale, kuris bus statomas 
scenoje 9 balandžio Lietu
vių Salėje. Nors tai bus 
netikras Herodas, bet jis 
bus aprengtas taip kaip tik
ras senovės Palestinos val
donas, o kadangi jo rolę los 
F. J. Bagočius, tai jau jis 
■pataikys ir nuduoti taip 
kaip tikras Herodas.

Todėl, kas nori gyvą He
rodą pamatyti, tegul jau iš- 
kalno nusiperka tikietą, nes 
paskui gali nebelikti. Dabar 
tikietų galima gauti da "Ke
leivio’’ redakcijoj ir Šid
lausko aptiekoj.

M. Petrausko koncertas.
Mikas Petrauskas savo 

į koncerte, kuris bus 10 ba
landžio, Steinert Hali, 162 
Boylston st., Boston, Mass. 
sudainuos Rečitativą ir ari- 

j ja Goliaus iš oper. "Geno 
vaite.” Tą ariją, per visą 
Petrapilio konservatorijos 
gyvavimą, dainavo tik du 
dainininkai: Mariinkos te
atro artistas Eršovas ir Mi
kas Petrauskas.

i 
r

Laisvamanių prakalbos.
Ateinanti nedėldieni, 3 ba

landžio. 2 vai. po pietų Lie- 
: tuvių Salėj bus So. Bostone 
lietuvių laisvamanių pra
kalbos. Kalbės V. Ambro- 
'zaitis ir F. J. Bagočius. Vi
si kviečiami atsilankyti. Į- 
žanga dykai.

Rengėjai.
Į

Pieno kompanija areš
tuoja savo darbininkus.

Whiting and Sons pieno 
kompanija Charlestowne 
areštavo 30 savo darbininkų 
už vagystę. Mat, paaiškėjo, 
kad tūli darbininkai buvo 
susitarę su pieno vežėjais ir 
per tris metus apsuko kom
paniją ant S 100,000. Ir tas 
buvo daroma taip gudriai, 
kad kompanija susekė va
gystę tik tuomet, kai pa
samdė keliatą detektivų ir 
pristatė juos prie darbo kai
po paprastus darbininkus.

I
!

i i

PIRMI PO VELYKŲ

ŠOKIAI!
Rengiu Jaunimu Ratelis 

SUBATOS V .IKARE

2 d. Balandžio - April, 1921
Prasidės 7:3o vak. ir trauksis iki 

• vėlai nakties.

LIETUVIŲ SVETAINEI
Kampas E ir Silvcr St.. c>o. Bostone.
Grajis garsi Campbell's Orchestra

Visus kviečiu atsilankyt Komitetas.

. RENGIA M. ir D. DRAVGPA "GABIJA”

Nedelioje, 3 d. Balandžio-April, 1921
Pradžia 8 vai. vakare

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
KAMPAS E IR SILVER ST.. SOUTH BOSTON. MASS.

BUS STATOMA OPERETĖ

KAMINAKRETIS IR MALUNINKAS
Ir Laša No. 3 su .simphoiujus Orchestra

MUZIKA M. PETRAUSKO. t

■

Gražiausią Teatras Bostone!

SALOMĖJA
Nvkirtims Szveataa Joni CiIvm

Scenoje statuma Subataje,

9 Balandžio-April, 1921
Prasidės nuo 7:30 vakare

LIETUVIŲ SALĖJE
Kampas F. ir SILVER ST, SO, BOSTON, MASS,

Rengia LSS. uO kuopa.

GERBIAMIEJI DAILĖS MYLĖTOJAI:—
Pargrįžus iš Lietuvos gerb. komp. M. Petrauskui, vėl pas mus dailė 

atgimsta ir dailės draugija "Gabija” stiprėja, tai ir šiame vakare pasis
tengs visus užganėdinti. O kiek bus smagumo atsilankiusiems išgirsti, 
kuomet palieptos simphonijos stygos prakalbės į klausytojus žavėjančiais 
garsais. Visus širdingai kviečia "GABIJA."
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TeL Beach 6933

OR. H. M. FRIEOMAH
SPECIALISTAS VENER1ŠKŲ 

LIGŲ.
VYRŲ IK MOTERŲ.
Taipgi kraujo ligų ir 

Reumatizmo.
Valandos: Nuo 9 ryto iki

9 vakare.
1069 WASHINGTON ST. 

BOSTON, MASS.

MIKO PETRAUSKO
KONCERTAS!

LOŠIME DALYVAUS PASIŽYMĖJĘ AKTORIAI
Salomėjos rolėj—p-lė A. Fisher 
iš Philadelphijos, pagarsėjusi ak- 
torka ir šokikė.
Herodo rolėj — adv. F. J. Bago-

niusų oratorius

Kur gaut "pirmas popieras”
Amerikonizacijos komite

tas Bostone prašo mus pra-, 
nešti, kad pirmas pilietiškas i ____t
popieras galima išsiimti Ci-i» Tei. So. Boston &oc-w •

į tv Hali Annex’e, Rcom 305. » DAKTARAS Į 
i Tenai randasi to komiteto i IZ A D AP 11JC.» 
būklė, ir jie tenai padeda iš- I\Ar vVBJui
oildvti aplikaciją ir surinkti • uetuvys dentistas. Į 

! visus faktus, kokie reikalin- » valandos n«o 9 iki » dieną. 1 
’ • ' —- n«o • Iki • vak. »

I

nešti, kad pirmas pilietiškas

i gi pirmas popieras išsi
imant.

j
>

V , . KlDlUOMli
1 »• *M«.

Dėl "munšaino” nudurė | Seredomis iki 12 dieną.
žmmrtl i ! Ofisas "Keleivio name

. ® t 251 Broadnay, tarpe C ir D SU.Tūlas Fitzgerald susigin-:e 8O. boston, —a—
čyjo aną vakarą ant Cam- t 
bridge gatvės su tulu Caro-: •

Plėšikai pašovė 
krautuvninką.

Pereitos subatos vakarą 
Medforde plėšikai sunkiai 
sužeidė krautuvninką Poo- 
magianą. Uždaręs krautu
vę jisai jau rakino duris, 
kaip ji užpuolė keli ginkluo
ti banditai ir pareikalavo 
pinigų. Poomagianas turė
jo kišeniuje kelis šimtus do
lerių ir, bijodamas kad plė
šikai jam jų neatimtų, pra
dėjo šauktis pagalbos. Ban
ditai tuomet pradėjo į ji šau 
dyt ir jis sunkiai J___
sugriuvo. Tečiaus apiplėšti 
ji banditai nespėjo, nes ant 
šūvių subėgo daug žmonių i 
ir piktadariai susėdę i auto- i 
mobilių pabėgo.

biidge gatvės su tulu Caro-į 
’ino dėl degtinės. Carglino 

i ištraukė iš kišeniaus ylą ir 
suvarė ją savo priešo krūti
nėn. Tas tuojaus mirė. Ca- 
iolino areštuotas už žmog
žudystę.

Statys "Gražią Magelioną."
LŠS. 60-tos kuopos artin

tai, kurie dabar mokinasi 
"Salomėją." nutarė neužil
go po šito veikalo statyt 
scenoje 1--—
na."

'Gražiąją Magelio- j
I 

. i 
i 

Roxburyje. po Nr. 1186: 
Columbus avenue. tano iš- ■ 
plėšta krautuvė. Plėšikai 

sužeistas išnešė $200 pinigų.

Apipiešė krautuvę.

|

»

Įvyks

Nedalioj, 10 Balandžio - April, 1921
8:15 VAKARE

STEINERT HALL
162 BOYLSTON ST.. BOSTON, MASS.
Dalyvauna: CARL VVEBSTEh. čello. V ERONIKA PUTVIN 

SKAITĖ, JOKŪBAS VARAITIS, ANTANAS BAČIULIS, ER- 
NEST HARRISON —pianas.

Tikietai nuo 55c. iki §1.65. gaunami pas "GABIJOS” narius, 
’ Keleivyje,” "Sandaroje,” K. Šidlausko Aptiekoje, Baltic Statės 
Fin. Corp. ir kitur.

Bostono ir Amerikos Lietuviai!

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

LONGINAS BUIN1S

čius, talentuotas 
ir lošėjas.
Šv. Jono rolėj — 
žinomas veikėjas

V. Ambrazaitis, 
ir artistas.

VEIKALO
Herodas kelia savo svečiams puo
tą. Iš kalėjimo girdėt šv. Jono bal
sas. Herodienes duktė įsimyli į tą 
pranašą ir gundo jį prie "svetimo
terystės.” Šv. Jonas ją prakeikia. 
Salomėja įsižeidus nutaria jam at
keršyt Kada Įsigėręs Herodas pa
skui liepia jai pašokti ir prižada 
jai duoti už tai, ko tik ji reikalaus, 
ji pareikalauja šv. Jono galvos. 
Herodas liepia jam gaivą nukirsti. 
Bet kada budelis atneša šv. Jono 
galvą ant scenos, Herodas susiju
dinęs liepia kareiviams Salomėją 
užmušti.

Šį veikalą paraše pagarsėjęs vi
sam pasaulyje rašytojas Oscar 
VYilde. Veikalas yra taip įdomus.

Tigellino rolėj — drg. Pilka iš 
New Yorko, pasižymėjęs aktorius. 
Kapitono rolėj — N. Rastenis, 
Bostono universiteto studentas.
Kitose rolėse dalyvaus senas ak
torius J. Neviackas, Michelsonie- 
nė ir daug kitų.

TURINYS:
kad kuomet jį rodo anglų scenoj, 
tai prie teatrų negalima prieiti. 
Savo laiku Amerikoje buvo daug 
triukšmo dėl jo. nes Salomėja turi 
šokti prieš H erodą beveik nuoga.

Lietuvių scenoj "Salomėja” sta
toma da pirmu kartu, ir kiekvie
nas turėtų ją matyt.

Tikietus patartina nusipirkti iš 
kalno.

Jų galima gaut "Keleivio” re
dakcijoj, Šidlausko A p tiekoj 
(kampas Eroadvay ir E st.) ir 
pas kuopos narius.

y patai ir augščiau. 
publika malonės atsi-

pas kuopos 
įžanga iiOe.
Gerbia moji 
lankyti.

Pigus Namai ir Ūkės!
10 ŠEIMYNŲ IR 4 KRAUTUVES, mūrinis kampinis namas su visomis 

vigadomis ik>rchestcry, labai puikioj vietoj; neša rendos suviršum $8000. 
per metus; kaina ir išlygos labai lengvos. Savininkas prisiims jūsų išmo
kėtą namą kaipo ”cash.” jeigu turite kiek pinigais pridėti prie sumainy- 
mo. Ant įmokėtų pinigų šitame name mes užtikriname 75 dolerius, gryno 
pelno ant kiekvieno 100 dolerių įmokėtų pinigų. Jeigu įmokėtumet į šitą 
namą $5000, tai į vienus metus liktų gryno pelno nemažiau kaip 3500 dol. 
Bankoje ant 5 nuošimčio butų tiktai 250 dol. į metus, o ypatingai padėti 
skrynioje arba už pančekos neša čysto pelno tik šitiek $.0. Taigi, kur ge
riau laikyti pinigus, namie,.batikoj ar už pančekos? Atsakykite .A. Ivaš
kevičiui.

Areštavo sukčių ir pats 
tapo areštuotas.

Iš New Hampshire valsti
jos atvažiavo aną dien Į 
Bostoną policmanas Perry 
areštuoti vieną apgaviką, 
kuris pabėgo iš tenai i Bos
toną. Susitikęs prasižengė
li ant Scollay skvero, Perry 
sulaikė ji ir pradėjo krėsti 
jam kišenius. žmonėms pa
sirodė, kad šitam ponaičiui, 
kuris buvo labai dailiai ap
sirėdęs, kišenius krausto 
plėšikas, ir tuojaus ji apsu
po. Buvo pašaukta Bosto
no policija ir nugabeno abu
du Į nuovadą. Tenai daly
kas paaiškėjo.

Dorehesteryje policija su-j 
ėmė tūlą Pine'ą. kuri kalti-, 
na Įsilaužimu i svetimus na
mus. Jis pastatytas jo Sl,- 
■X>0 kaucijos.
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Taipgi duodu lekcija? ant dau
gelio instrumentu greitai išmo
kinu grajint. Tuniju ir taisau 
pianus, -atlieku visokius muzi- 
kališkus darbus atsakančiai. 
Meldžiu kreiptis visais reika
lais pas mane.
26 SCHOOL sY .

CAMBRIDGE. MASS.
Tel. Cambridge 7322
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Atleido 1,050 darbininkų.
Pereitą subatą Readvil- 

lėj atleista iš karšapės 
j ,050 darbininkų. Dešimts 
dienų atgal iš tenai atleista
I. 200 žmonių. Iš viso pe»- 
pastaruosius metus iš New 
Haveno geležinkelio dirbtu
vių Readvillėj atleista jau
II, 000 darbininkų.

*
3 ŠEIMYNŲ. 18 KAMBARIŲ naujas medinis namas su pijazais, varno

mis, elektriką ir šiluma arti Edvvard Everett Sauare, Dorchesteryj, visai 
arti So. Bostono. Savininkas labai nori parduoti, taigi galima pirkti pigiai 
ir ant lengvų išmokėjimų, arba išmainyti ant namo So. Bostone. Klauski
te bile katro agento A. Ivaškevičiaus ofise.

PIRMAS LAIŠKAS.
Jus beabejonės jau žinote, kad Bostone atsidaro nauja Ranka. 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 užsivaraino "Boston National Bank." kaip 
matomai iš paties vardo yra Nationalinė Banka. t. y. toji Banka yra po 
priežiūra ir tiesomis Feueralčs valdžios.

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

Iš šių trijų čia suminėtų faktų, bus gana aišku, delko atidarymas to
kio Banko, kaip BOSTON NATIONAL BANKA yra svarbu dėl gyvento
jų šios apieiinkės. kad jie drąsiai ga’i 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.

3 ŠEIMYNŲ. 11 KAMBARIŲ su toiletais, gazais skalbynėmis, pijazais 
ir kieto medžio grindimis dėl žėdnos šeimynos arti Andrew S(juare. Kaina 
$2800. $500 į mokėt.

3 ŠEIMYNŲ. H KAMBARIŲ su gazais ir toiletu de! žednos šeimynos 
arti F street; kaina $2900 ir labai lengvos išlygos.
• ' •

2 ŠEIMYNŲ. 12 KAMBARIŲ namas su visomis vigadomis. didelis dar
žas, prie Dorset st., arti S. Bostono. Lietuvis savininkas išvažiuoja į Penn. 
valstijų ir todėl parduoda visai pigiai. $1000 arba daugiau įmokėt.

3 ŠEIMYNŲ. 15 KAMBARIŲ naujas namas arti Boston street; yra 
skalbinės, vanios, gazai, toiletai ir pijazai; didelis lotas žemės. Savininkas 
išvažiuoja į Lietuvą ir parduos už visai pigią kainą.

3 ŠEIMYNŲ. 12 KAMBARIŲ su gazais, toiletais, skalbinemis, elektros 
skambučiu ir kieto medžio grindimis ant žednų lubų, cementuotas skiepas 
ant Sixth street. Kaina $4200; $1000 įmokėt.

6 ŠEIMYNŲ NAMAS su visomis įtaisomis, šiluma ir elektros šviesa 
taipgi GARAGE. Savininkė tapo našlė ir dabar labai nori parduot. Namai 
yra puikioje vietoje arti H Street, So. Bostone.

NAMŲ J1EŠKOTOJAMS IR 
INVESTOR1AMS

GYVENIMUI 
STUBOS

Dėl investinime arba spekulia
cijos.

Baigiama išparduot likusios 
dviejų šeimyąių gyvenimui stu- 
bos, šios Korporacijos pabuda- 
votos Quincv. Mass. Kaina 60 
nuoš. pigesnė, negu atsiėjo jų 
pabudavojimas.

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

Šiuo tarpu rendos neša 12 
nuoš. ant investvtų pinigų.

Šios stubos parduodamos 
greitai. Ateik pažiūrėti tuojaus. 

įmokejimas$15Oiki$5OO
Balansas mokamas kas mė

nuo. I.ilH-rty Bondsus priimam 
už pilną kainą ant. pirmo įmo- 
krjiino. Mortgičiai laikomi val
džios. Permainymas "title” nie
ko nekaštuoja.
IMTF.I) STATĖS HOUSING 

(ORPORAITON
160 Mashington st.. Quincy, 

Mass.
Ofisas atdaras kasdien

APT1EKAEast Bostone pereitą ne- • 
oėldieni buvo suimti penki Į 
žmonės'už kaziravdmą. Visi { 
nubausti užsimokėti po $5. i J _______________________ 11 

Reikalinga moteris. \ 
Apysenė moteris, kuri ne- • 

gali dirbti kitokio darbo. • 
reikalinga prie 3 vaikų. • 
kreipkitės pas: M. Stelmo- j 
kas, 125 Chelsea st., East j 
Boston.__________________į Į
■2|)t Parsiduoda Buėernč ir Groserne } 

Su visais įtaisymais, arklys ir ve- t 
Šimas. Biznis gerai išdirbtas. Apy- • 
vartos padaroma suvirs 1.000 dol. į 
sąvaitę. Gera proga tam. kas su- 
■>-anta bučernės darbą. Kreipkitės 

šiuo adresu:
Broriis Kontrim

'<• Warwick Rd., Brookline. Mass. 
Tel. 7124-M._______________________

Parsiduoda stuha ant Dorchestcr 
St.. karštas vanduo ir šiluma, puiki 
vi»ta daktarui aiba siuvėjai. Randus 
Š55. Kaina $5.500. Kreipkis prie 
J. L- Hallnran. 211 Darchester St.. 
St. Boston, Mass.

ENTRV FARSIDUDA ŠTOKAS 
"Aiskrirno". tabako, saldainių ir viso- 
t-iv smulkių daiktų. Biznis eina Remi. 
Priežastį pardavimo pasakys savinin
kas. J. 825 Cambridgc st.. East 
< ambridgc. Mass.

PARSIDUODA ? ŠE1MYM 
NAMAS.

Gerai ištaisytas, gezais ir toiletais, 
kožnai šeimynai. Kaina $1.600; jnešt 
reikia $500. Adresas: (15)

75 Baxter st.. So. Boston. Mass.

t

Apiplčšė bažnyčią.
Pereitą savaitę Roxbury- 

je tapo apiplėšta unitarų 
bažnyčia. Vagis Įlindo per; 
skiepo langą. Pavogta daugį 
sidabrinių daiktų.

•• ♦:
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( i Dabar jums reikia pavasarinių gy- . Jj» 
duobų. Nuo pasekmes budo gy v e- ’i.?

( i nima laikė žiemos, užsilaikimo vidui, ( I f *

Severos Gyduoles užlaiko 

šeimynos sveikata. 
___________ . t

' ' Isivalykite savą kraują, f ,įį

I į natųrej;mo gaivingą oro ir per stoka ( 
vaikščiojimo, ’jusu organizmas tapo

I • apsunkintas, virimas maisto nusilp- • 
( | nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki. (

turime aptieką (Drug Store) ant pardavimo, netoliMes i
Bostono, didelėj lietuvių apgyvento) kolonijoj. Biznis la
bai gerai išdirbtas, Įplaukia virš §1600 per mėnesi. Norė
dami platesnių informacijų rašykit žemiau pažymėtu ad
resu: (13)

Vincent A. Jenkins, Ine.
395 BROADH AY. SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO. BOSTON 2341

South Boston Trust Go.
Įsteigta 1891 m.

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

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

TAI YRA STIPRIAUSI. SAUGIAUSIS IR PARAN
KIAUSIAS BANKAS LIETUVIAMS PADĖJIMUI 

SAVO PINIGŲ.

Darbininkai nebestatys 
savo audi nyčios.

"Keleivyje" buvo andai 
rašyta, kad Bostone likos 
inkorporuota ant $3,000,<K)U; 
audėjų korporacija, kuri 
mano statyt savo šilkų au- 
dinyčią. Dabar audėjų uni
ja paskelbė, kad ji nutarusi 
šitą pieną atidėti.

Kas skaito ir raš>*. tas duonos 
neprašo.

Čia gera proga pirkti drukuoja- 
n.ą mašinėlę (typwriter> tik 20 do
lerių. I’ricg tam išmokinu drukuoti 
tad ir nemokančius rašyti. Kreip
kitės laišku, aš ateisiu ypatiškai pa
sikalbėti. (13)

Stanley Pocius
985 VVashingtan St., Boston, Mass.

KE1 KALINGI A M ATNIN K AI
Lietuviai amatninkai, manantieji 

grįžti į Lietuvą ir norintieji turėt 
užtikrintus darbus, nešančius jums 
šviesią ateiti, atsišaukite greitai, rei
kalaudami platesnių žinių. (13)
I.1THI ANIĄN KOME BLlLDEdS

109 Broadway. Room 12
So. Boston. Mass.

ira’s 
Blodal

(pirmiau vadintas Severo Kraujo 
valytais) yra tam tikras atmainą 1 
padarąs vaistas, kuris duos nau- , į 
dingą atmainą, taip reikalingą jusu 
systemė. Pagelbės sutaisymu ne- < 1 
naturahško stovį ir gelbės regulavi- , , 
me organizmo. Tikras vaistas dėl 
gydymo odos išmetimu. 
$1.26. Aptiek uose.

Prekė I

w F SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIDS, IOWA

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

Už padėlius, paskutiniu 
laiku, yra mokamas

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.
—*

3 ŠEIMYNŲ. 17 KAMBARIŲ mūrinis namas su varnomis, skalbinemis, 
pijazais ir šiluma dėl žedncs šeimynos; rendos neša 85 dolerius per mėn.; 
kaina 7600 dol.; 1500 dol. įmokėt. Savininkas yra ligotas ir labai nori par
duot.

3 ŠEIMYNŲ NAUJAS NAMAS su visomis vigadomis ir GARAGE, 
Dorehesteryje arti So. Bostono. Savininkas gyvena toliau, todėl labai nori 
parduoti.

3 ŠEIMYNŲ. 12 KAMBARIŲ, visi naujos mados improvmentai. rišti* 
ninkas ir didelis lotas žemės, galima pastatyti didelį ”garage”; vieta yra 
puikiausia Dorchesterj arti Codman Sfjuarc. Savininkas, norėdamas greitu 
laiku išvažiuoti iš šitos valstijos, parduos savo stubą tiktai už $6000; 2000 
įnešimas.
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ŲKES ant PARDAVIMO ARBA IŠMAINYMO.
300 akerių žemės: 20 galvijų. 3 arkliai, 20 kiaulių, daug višfl), ančių, žą- 

sų.kalakutų, balandžių ir daugybė bulvių, daržovių, šieno, kornų ir viso
kių vežimų, pakinkymų ir ūkės įrankių. Budinkai yra pirmos klesos ir iš
rodo kaip lietuviškas dvaras. Visa žemė yra lygi kaip stalas prie juodže
mio ir viskas auga labai gerai. Daug miško ir didelis ežeras prie pat. stu
bos. geras žuvavimaš ir gera vieta dėl laikymo ančių ir žąsų. Upė bėga 
palei rubežių, todėl nereikia tverti tvoros iš vienos pusės, o iš kitos pusės 
eina geležinkelis; "statė road” eina per vidurį žemės palei stubą; vos tik 
kelios mailios iki didelio miesto Nashua ir visai arti iznveH'io, Mass. pa- 
vietavo miesto. Savininkas parduos visai pigiai ir ant lengvų išlygų.

45 AKRAI ŽEMES. sodas apie 2W oln-lių; gražus namas. <5 kambariai, 
didelė barnė; visokį įrankiai. J arklys, 2 karves, kelios vištos: prie pat ge
ležinkelio. tik mylia eiti iki stoties, 27 mylios nuo Bostono. Kaina $3500.

77 AKRŲ KARMA. 40 akrų dirbamos žemės! 7 karvės. 2 areliai. 19 
kiaulių. 150 vištų, visoki farmos įrankiai; namas 8 kambarių, barnč dėl 14 
karvių, vištininkai dėl 500 paukščių: s<rias apie 500 medžių; arti gelžkelio 
stoties ir tik 15 minutų eiti iki karų linijos. 20 mylių nuo Bostono, 6 mylios 
į Lowell’į. Kaina 6000 dol.; 2500 dol. įmokėk

32 AKRAI ŽEMES, apie 20 akru dirbamos, 4 akrai ganyklos ir 8 akrai 
miško; 12 karvių, 1 arklys, automobilius. 30 vištininkų vieta dėl apie 2000 
vištų. 20 kiaulių. 250 vištų, vežimai ir visoki ūkės įrankiai; triobos visos 
geros; savininkai parduos nebrangiai arba išmainys ant namų Bostono 
apielinkėj. Šita ūkė randasi arti Billerica Centro,.Mass. apie 20 mylių nuo 
Bostono.

FARMA susideda iš 13 karvių, arklys, vištos ir kiaulės ir tarpe 5 ir 8 
akrų žemės tarpe Lynn ir Saugus, Mass. I.abai arti gelžkelio, kur pienas 
yra parduodamas, ir kelios minutės eiti iki karų linijos. Savininkas daro 
puikų biznį išpardavinėjimo pieno. Kaina tiktai $4800 su $1000 įnešimu.

Turime daugybę ir kitokių namų ir ūkių po visas apielinkes Bostono. 
Jeigu norėtumėt pamatyti, mes nuvežšime dykai musų automobiliuose ap
žiūrėti bile kada turėtumėt laiko. Musų pirmutinė ir dabar didžiausia Lie
tuvių NAMŲ ir ŪKIŲ Agentūra Bostone ir todėl turim tūkstančius gerų 
pirkimų visose Bostono apiclinkėse.

A. Ivaškevičiaus Ofisas
361 W. BROADWAY SO. BOSTON, MASS.

Tel. S. Boston 605 ir 1337
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