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f anksčiau 6 menesių po suorga- kai nuvilkdavo nuo musų belais
z]
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vių .1drabužius.
nizavimo
demokratingu
budu 1 ..t,.
vietos savivaldybių.
3. Lietuvos
Valstybė prieš
Gruodžio 31 dieną buvo pa darant plebiscitą turi būti prisutarties pro-1 pa2inta
jure, nes kitaip lenduota spaudon
Franci)a išsigandusi bolševi
jektas, kursai
Lietuvių Vai- kai galės Iabai
panaudoti šią
džios Delegacijos gruodžio 20 d. politinę
nelygybę agitacijoje kų, kurie buk rengiasi pulti len
kus, jau sutinkanti pripažinti
buvo Variavojfe pasiūlytas Len prieš Lietuvą.
Latvijos ir Estonijos nepriklau
kų Valdžiai.
Sausio 3 dieną nuo B. K. Ba Ryga, sausio 7 d. (žydų tele somybė de jure. Apie Lietuvą
lučio, iš Kauno, tapo prisiųstas grafo Centura). — Dr. Rach- nieko nesakoma tame praneši
kablegramas, kuriame
paduo milevičius, Lietuvos žydų Tau-i me iš, Paryžiaus. Matomai fran
dama dar vienas tos sutarties tinęs Tarybos pirmininkas, grei cuzal noli 8udary“ Latv.uose tr
punktas delei kalbos vartojimo tu laiku atvažiuos Amerikon Su Estuose bazę nauja. Rusuos in'
rytinėj Lietuvos dalyje, vietos labai svarbia politiška misija. vazijai.
'savivaldybių
įstaigose, taip ir Taip pranešama iš Kauno. DaMaisto padėtis Lenkuose la
valdžios įstaigose, kame gyven-’bar, sakoma, Dr.
Rachmilevibai kritiška. Norint nors dali
tojų kalba yra maišytina.
(&us yra Berlyne.
„Vietos savivaldybės įstaigo-l
nai Lenkijos gyventojus aprū
pinti maistu, reikia
gauti už
se, o taippat ir visose Valdžios!
,
7
t
Iš
LIETUVOS
LAIKRAŠČIŲ,
sienin mažiausiai 510 tukstanįstaigose tose
vietose, kame
if.ra nevienoda gyventojų kalba, I Ligšiol dar
nėra galutinai’ čių tonų grudų. Pereitais medaugumos gyventojų kalba turi gražinti iš Vokietijos
visi lie-1 tais gauta Suv. Valst. 250 tukis teises su valstybės kai- tuviai belaisviai, patekę nelais- stančių tonų grudų ant; kredimetais gauta
Lenkai atsineša negatyviai vėn kaipo Rusų kareiviai. Ne- to, tačiaus šiais
tarnauja pas tik 35 tukst. tonų. Jeigu Amekaip prie šio punkto taip ir prie mažai belaisvių
visos sutarties. Pilnintėlis nuo ūkininkus, kurie nenori jų at- rika ir kitos valstybės nustotų
raŠas bus prisiųstas artymiau- leisti nuo darbo, nes mat pigus1 maitinę Lenkiją „ant kredito”,
imperialistai
siu kurjeru, (Pasirašo) Balu- darbininkai, Lietuvos Pasiun- tai senai lenkų
tinybė Berlyne deda visas pas- but buvę priversti nustoti katis?
belaisvių suradi-! riaut su savo kaimynais.
Lietuvos laikraščių žiniomis, j tangas visų
Šioj delegacijoj dalyvavo Stei-'mui ir gražinimui Lietuvon,
giamojo Seimo
vice-pirmininŠveicarijos
socialistai paskas d-ras Jonas Staugaitis (o
Klaipėdos krašto
prancūzai Į merkė Tautų Sąjungą ir uždrau
ne kun. Staugaitis, kaip buvo išleidę slaptą įsakymą, kuriuo dė savo nariams dirbti Tautų
pranešta). Steig. Seimo nariai įsakoma žiūrėti, kad iš Mažo- Sąjungai ar būti
jos samdoVladas Jurgutis ir Stasys Dig- sios , Lietuvos nebūt gabenama dais darbininkais.
rys jr Aukštųjų Kursų vadovas ginklai j D. Lietuvą.
Zigmas žemaitis.
Iš priežasties bado ir šalčio
Visų tų sąlygų
išdSstymas Lietuvos
Užsienių Reikalų Budapešto mieste kasdien nusi
yra svarbiu dalyku, nes Lenki Ministerija yra gavusi iš Puns žudo po 15 žmonių. Tokias ofijos vadovai yra skelbę ir šian- ko valsčiaus gyventojų šią te cialines žinias paskelbė minėto
Hžfen tebeskelbia visokių nesą legramą :
t
miesto valdžia.
Valdžios
monių apie Lietuvos
„Meldžiame
musų atstovą
Intencijas. Jų buvo
sakoma, prie Tąutų Sąjungos Kontrolės s Garsiosios Krupp’o dirbtuvės
jog bus uždrausta vartoti lenkų Komisijos padaryti
atatinka pereitais metais turėjusios abel
, kalba, kad visi susisiekimai tu mus žygius, kad kartą atkreip no uždarbio 159 milionus mar
rės būti atliekami tiktai lietu- tų akį į lenkų barbaringus plė kių. Prancūzai sako, kad šitos
kalba ir tt. Lenkai iki šimus įieitralėje zonoje, Seinų dirbtuvės posenovei dirbančios
šiol nenor sutikti, bet ateis lai ir Punsko srity,
veik kasdien ir amuniciją
bas — turės nusileisti/
ir kasnakt
pasikartojančius.
I^enkų valdžia
.Lietuvos Inforfnacijų Biuras. Ramiub gyventojus lenkų karei
vėla pradėjo
viai plėšia, muša, areštuoja be rekrutuoti kareivius savo armi
AMERIKONŲ SPAUDOJE. jokios kaltės,
grįčiose šaudo, jai Suv. Valst.
Tačiaus Suv.
VaršSava, sausio 4 d. — Len gąsdina, žmonės įbauginti nuo Valst. Karės
Departamentas
kų-Lietuvių |arybos reikale su lat su ašaromis šaukia pagal pareiškia, kad
lenkam leista
manyto plebiseito Vilniaus apie bos.”
rekrutuoti tiktai savo piliečius.
linkėję pei-trauktos.
Lietuvos
Gyventojų parašai.
Matyt lenkų imperialistai apie
delegacija šiandien
išvažiavo
taikų gyvenimą visai nei nesva
iš Varšavos į Kauną, kad gavus Iš Ukmergės praneša, kad pra joja.
tolimesnius nurodymus nuo sa simušę ligi Kovarsko ir Taujė
vo valdžios.
nų lenkų raiteliai pasitikę va
Užlaikymas Suv. Valst. fedeLenkai atmetė Lietuvių rei- žiuojančius
Ukmergės pašto ralės valdžios aparato 1920 me
kalavimą, išskirti Vilniaus mies darbininkus, kurių 3 žydus nu tais atsėjo 5 bilionai, 64 miliotą iš plebiscitui skiriamo ploto, žudę, o kitus peėmę j nelaisvę, nai dolarių. 1919 metais išleis
laikydamiesi . to nusistatymo, tačiau jiem
pavyko pabėgti. ta 11 bilionų, 728 milionai dola
kad plebiscitas turi įvykti visa Nužudytųjų kūnai išrodo taip: rių.
£
me plote, kurį turi užėmusi Že vienam nulupta nuo galvos oda
ligovskio kariuomenė.
ir pramušta makaulė, ištėkštos
Sausio 8 d. susirinko Pary
Yra tikimasi, kad Tautų Są smegenys, antram supiaustytas žiuje bolševikų išvaikytojo Ru
junga. kurios globon Lenkai pa veidas, nuskrosti veido raume sijos Steigiamojo Seimo narių
vedė šio klausimo išsprendimą, nys, išmušti dantys ir išplėštas kongresas, kutą sušaukė buvu
greitu laiku tara navo nulemen- liežuvis,
trečiam supjaustyta sia Rusijos premjeras Kerens*
tf klausimą žodį ir tuomi pra galva ir taip nukankintas. Ties kis. Sakoma susirinko 40 na
šalins visas kliūtis.
Truskava tie patys raiteliai pa rių, kurių tikslu yra 1) atstaty
Taip praneša Varšavtu Ta- ėmę nelaisvėn du sužeistus jau ti Rusiją senose rylx>se, kokios
čistis iš paskelbto Lietuvos val nus Ramygalos šaulius sušau buvo prieš karę ir 2) įkurti pro
%
džios oficialio. dokumento mes dė. Tai kokie žmonės tie ponai vizionalę valdžią, kuri tiesotai
gulinome, kad Lietuvos valdžia želigovskininkai.
galėtų
kovoti su bolševikais.
sutiksianti tik ant sekančių iš
Tačiaus vargiai
kas benorės
ilgų plebiscito pravedimui, ne
Kadangi dabar lietuviai re rimtai skaitytis su 40 atstovų
paisant kas ką tars:
gistruojasi . Rusijoj, norėdami nusistatymu, kuomet į Rusijos
Kadangi del plebiscito ir del gijžti | Lietuvą, tad kai kurie steigiamąjį seimą buvo išrinkta
pozicijos, kurią valdžia šiame statistikai numato, jog suglau apie 800 atstovų.
klausime užima, leidžiama daug dus iš visų vietų ■ sumas išei
J neteisingų žinių, tatai praneša- siąs labai didelis skaičius,
bu
caičius, buJrftp^dlinus tnpQ'
i
Pagalinus
ta
galutinai
likfna. kad Lietuvos
Valdžia lei- tent — 8 milionai. :Mat be ge- viduota D’Annu^zi
zio avantiūra
Tnčians ta
dusi Lietuvos atstovui prie Tau rų žmonių yra daug spekulian- Fiumo klausime,
tų Są jungos sutikti daryti ple- tų, kurie nori pabėgti iŠ Rusi- avantiūra prigelbčjo Italijai pa
■“nįą šiomis sąlygomis:
jos ir kurie išgudrėjo jrodyda- daryti tokias sutartis, kad Pili
Plebiscitas gali būti daro- mi savo pilietybę esant kilusią mas praktiškai pasilieka Italų
i!fej‘\imas Vilniaus
guberaėj tik j iš Lietuvos. Tikrai gudrių yra globoje,
pietus fino linijos Varėna. Ras- žmonių šiais laikais.
\ tumd. Molodečną, < Vileikos, DisSuv. Valxt.
valdžios snndį’T
Mušų belaisviai; kurie buvo liuose, iki 80 d.
rugsėjo, buvo
' non apskrityse. Visoj Gardino
® gultentėj. išskyrus pietų vaka Želigovskio suimti
jau sugrį-’47.991,526 galionai visokių deg
4
rų ukrainiečių Ir lenkų
apgy- lo; pasirodo, kad lenkai musų tinių ir vyną.
——^vęntua pakraščius. Suvalkų gub belaisvius labai kankino, neduo^ inų ir Augustavo apskrityje. damf jiems valgyti Ir laikydami; Suv.■ VtaJ:
L Plebiscitas
daromas ne Šaltuose namuose. Be to, len- padirbta a u
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rių 2,241,000, vertės $2,136,- rekomenduoti siųsti iškarpą iš savo mūšiai įvyks netrukus po Naujų Me-' Opiausia Reikalas,
Labai gėrimasi Amerikoje gyvetų. Tenai daug skausmo, daug ne
183,676. Viso registruotų au laikraščio su žmonių parašais ant to kaltai
pralieto kraujo, Bet permažo' nančiujų lietuvių praktišku labdary„Lietuvos valdžiai ■ pareiškimo”, tai
tomobilių S. V. buvo 8,500,000, geriausis patarimas butų kad jis tą vaistų, permaža pagalbos.
Ką tik bčs supratimu. Kas tik j Amerikos
tame skaičiuje
buvo 900,000 iškarpą išsiuntinėtų lenkams ar ki gauti dokumentai iš Lietuvos ji'ras- i Lietuvius kreipėsi — likosi apdovara et n t te
tsOtiustc
tikrenybę, nnfu
notų ir
ir natri
padrąsintu
už 1Lietuvos
getraktorių, o visi kiti pasažierių tiems Lietuvos Valstybės priešams kleidžia mums skaudžią
ti
--------------energin-į
rovę
kovoti.
Lietuvos
kariškiui
priir tegul tie pareiškimai
eina. Jug Žinomas visoje Lietuvoje,
automobiliai. Ratų (tires) pa jokios
daktaras seina milžinišku^ darbus atlikti, o
Lietuvos Atstovybės kontro gas visuomenės veikėjas
n/savo
nuopelnus padaryta 32,400,000., Į 114* val lės nereikalaujama, kas \toki per Vladas Nagevičius, dabar vyriausias nepridera
stybių eksportuota 153,000 au žmonės ant to pareiškimo pasirašę, lietuvių armijos gydytojas, — pri- ] čiam garsi i/ Mūšių eilėse nčra
ronų, kurie didvyriškus
tomobilių, — vertės 155 milip- ar jie yra Lietuvos piliečiai ar ne, ar siuntė juos. Jsiskaitykite broliai ir pašalinių j ešaliai
užrašinėtų.
VIjie lietuviai, ar ne. Nėra jokios ga sesers ir duokite rodos. Esate už- nuopelnus
nų dolarių ir 27,000 traktorių rantijos pagaliau kad toki pareiški siėmę Laisvės Paskolos darbais, bet' suoincnt nežino vargų, kuriuos su
—vertės 45 mil. dol. Viso auto mai nebus fabrikuojami.
bendriems
Lietuvos žeistas karžygis turi iškentėti. Nu
Kas nie- paskola eina
mobilių, traktorių | ir dalių eks- kingiausia, kad į visą tą ypatingą ak j Respublikos reikalams, kurių svarba matydami Lietuvos sužeistųjų kariš
„Sau- kių vargus tikriname, kad lengviau
Aukaujate
portuota už 338 mil. dol. 'Viso
___ c'j:b su kuria nevienas Valstybės negynčijama.
ir tos mirti mūšio lauke negu žiemos me
.žmogus negali skaitytis, įtraukiamas liains”, „Gynimo Komitetui
pardavėjų yra: automobilių 36,-ji yra Lietuvos Steigiamojo Seimo Pir' aukos eina sudarymui naujos, aktin- tu -likti sužeistu ir neatsakančiai
270, ti aktorių — 20,596. V1SO mininko ir einančio Lietuvos Prczi- gos pajėgos prieš lenkus-užpuolikus. stanginamu. Kritusiam kovos lauke'
Kryžiui”, — lengva žemelė — karstas ir kapas
garadžįų yra 38,538 ir taisymo dcn;° pareigas gcrb. Al. Stulginskio Aukaujate: „Raudonajam
I vardas. Priseina
nors kartą prieš bet tų aukų neužtenka
nukc'ntėiu- vainikais puošiamas — gi sužeistam
dirbtuvių 47,556.
Į tat protestuoti. Gcrb. Al. Stulgius-, siems nuo didžiojo karo varguoliams karžygiui .reikia kentėti ir tylėti,
negali
—;—J kis, kaipo einantis tam tikras Valsly ' šelpti ir R. Kryžius mažai tegali ko Visuomet visų pasišventimų
lbos aukštas pareigas, šiandien nebe-f vejančiai armijai gelbėti. Visa naš
naš- matyti, o patarlė sako: „Akys netnaIšsivaizdinkiI pridera jau kokiai nors vienai parts ta guli ant. karo sanitarinių įstaigų. to, širdžiai ncgaila.”
kaulais,
<jai, bet visai Lctuvai. Jo vardas yra Tų įstaigų \viršininkas, d-ras Nege- me kariškį su sulaužytais
paprastame
vežime
ligoninėn
gabe
lygiai visiems brangus ir kiekviena vičius, kiek pirmiau bus prisiuntęs
ratų trinktelėji
ir buvo nama: kiekvienu
tą asmenį savo telegramą Amerikon, kuri
Paskutiniu laiku
kaikurte drąsus pastanga išnaudoti
mu
sulaužytųjų
kaulų
smailumomis
stačiai yra paskelbta laikraščiuose. Sąryšyje su
vyrukai, įsiskverbę į Amerikos lietu partijiniems tikslams
vių katalikų spaudą, pradėjo varyti smerktina, kaipo ardanti pačios vals- tuo dabar skelbiama jo atsišaukimas kūnas draskomas ir naujos viduryje
organizaciją. Su visais pana sykiu su laiškais Lietuvių-Amcrikie- žaizdos daromos. Tokioje kelionėje
ne tik nešvarią deleij
savo formos lybės
.
*11*
.
1
*■ligonio kentėjimas neapsakomas. Bu
agitaciją, bet stačiai ardantį ir kenks šiais reikalavimais butų' galima kreip čių, esančių dabar Kaune.
tinai reikalingi tam tikslui tinkami
tis prie pildomosios, (egz.ekutyvės)
mingą Lietuvos Valstybei darbą.
automobiliai
sužeistųjų
važiojimui.
I.
Pasigirdami, kad jie
atstovauja valdžios, kuria yra .Ministerių Kabi
Visoje Lietuvoje vos vienas Rentge
plačiosios Amerikos lietuvių katali- netas arba atskiri Ministerial, bet ne Rezoliucija.
no
aparatas terandasi ir tasai rekvi
Amerikos
kiškos visuomenės
rcikalus, nors prie Steigiamojo Seimo Pirmininko, I ' Lietuvon sugryžusieji
zuotas, ir regis mažos vertės beesąs.
daug kunigų ir šiaip katalikų tai ak- kursai visai neneša atsakomybės už lietuviai,' susirinkę lapkričio 23 dieLietuvos Armijos chirurgams būti
cijai nepritaria, šie drąsuoliai ne tik valdžios darbus. Lietuvoje juk yra ną, ,1920. metų, Krašto Apsaugos’Mi
geras
Čion nisterijos Sanitarijos Skyriuje ir iš nai reikalingas nors vienas
norėtų patįs vieni visus, reikalus čion kita tvarka, kaip Amerikoje.
Rcnlgcho
aparatas
(X
—
Ray),
kad
Amerikoje valdyti, bet
dar skatina paranku priminti, kad ir kaikurių už klausę Vyriausio Armijos Gydytojo
sulaužytus kaulus taisant, ar kulkų
siųsti „Lietuvos Valdžiai
Pareiški sispyrimas, kad visos renkamos au- Gčnerolo-Lcitcnanto Dr. V. Nagevi
žmogaus kūne beieškant, musų kar
mus”, kuriuose stato plačiausius rei kos butų stačiai siunčiamos nc Mi- čiaus ir Krašto Apsaugos vicc-MiPirmininkui, ne Finansų nisterio pranešimus apie sužeistųjų žygiai nebūtų bereikalingai kankinakalavimus dėlei to, kaip ten Lietu nisteriui
aprūpinimo mi.
voje tur but padaryta tvarka. Tai Ministeriui, kurie yra valdžioje, bet ir sergančiųjų kariškių
Į Arti tronto, kad butų keliaujančios
jiems nepatinka esamoji Vyriausio Steigiamojo Seimo Pirmininkui arba reikalus, išnešė sekančią rezoliuciją:
Kadangi Lietuvos Valstybė grobi pirtįs su dezinfekcinėmis kanierėlėMinisteriui d-rui
ji Karo Vadovybė ir jie reikalauja, Užsienio Reikalų
priguli prie kų lenkų užpulta kovoja savo gyvy mis, kiek kariškių išgelbėtų nuo ligų
kad vyriausioji Lietuvos armijos va Purickiu!,' kuriėdu mat
ir kiek jiems vargo SMinažintųl Nie
dovybė butų pavesta Gcncr. Silves krikščionių demokratų partijos, Be- bei ir nepriklausomybei išlaikyti.
kas kitas, kaip nešvarumas armijoje
kad šios aukos
trui Žukauskui, tai nepatinka Lietu to tekof pastebėti,
Kadangi kovose su priešu sužeis
Mes turime „užbėgti
Gynimo tųjų ir susirgusiųjų kariškių aprūpi ligas platina.
vos Šaulių ir kitų partizanų darbuo siunčiamos ir ne Lietuvos
už akių" ir musų karžygių sveikatą,
tė ir jie reikalauja,
kad „Lietuvos Komitetui, bet po neaiškia skraiste nimą ligšiol nešė ir dabar neša vien
it akį saugoti. Kariškių
sveikatos
Ministerijos
Šauliai ir kiti partizanai butų įtrauk „Lietuvos Gynimo reikalams, Lictu- tik Krašto Apsaugos
sergėjimas, kad ligos Lietuvos gy
ir tt., tarsi jau Sanitarijos Skyrius,
ti į reguliarę armiją." Didžiai pas vos ^Kariuomenei”
nėjų eilėse negalėtų įsigalėti,
tai
Kadangi del lėšų stokos ir del iš didžiausioji Lįctu'^* ' "
tebėtina, jog paskutinis reikalavimas daroma pagunda, kad šie Lietuvos
K'4emažumo į
pilnai atatinka ir Kontrolės Komisi gerbiami vyrai gali tas lėšas ir su šalies gaunamos paramos
ra,*kruvinoji, influenza
ir tt., ’mai
lig
9
savo
nuožiūros
išskirstyti.
Jug
K. A.
Sanitarijos Skyrius ncjsten
jos pirmininko pulk. Chardigny rei
šiausią
kariuomenę
gali
į
bejėgę pa
kalavimui, kuris yra prašęs, kad ar Lietuvos gynimo reikalai pavyzdžiui gia reikiamai aprūpinti sužeistųjų ka
versti, o musų armijoje liga gali bū
ba šaulių organizacija butų visai pa apima ir spaudos dalykus ir jeigu risktų,
ti geriausioji priešo talkininkė.
Iš
naikinta arba pavesta karo vadovy pavyzdžiui gcrb. Al. Stulginskis iš
Todėl Lietuvon grjžusiųjų Ameri
manykime ir mokėkime gerai prisi
bei.
Rods Lietuvos
Steigiamasis duotų dalį šių lėšų kokiam nors sa kos Lietuvių susirinkimas nutarė:
rengti j galutiną už tautos būtį kov^
kursai be
Seimas ir jo pastatytoji valdžia gali vo pakraipos laikraščiui,
1. Prašyti* Amerikos Lietuvių atei-i
su musų nepriklausomybės priešais.
gynimo ii pagalbon aukomis Krašto Apsau
geriau nusimanyti, kas reikia skirti abejonės užsiima Lietuvos
Svarbu yra kareivį': apginkluoti, dar
imant pasi gos Ministerijos Sanitarijos Skyriui j
n
1 iiiiiumvju
v «x» 14
ii
ir Vyriausiuoju
Vadu
ir r\ei
kaip ir kas reikalais, tai formaliai
svarbiau yra
apsaugoti
kovotojų
daryti su Lietuvos Šauliais; ir parti- elgtų pilnai teisėtai, o sulig esmės ir jam siųsti visas .aukas sužeistiems
sveikatą.
Liguisto karžygio ginklas
tat butų tik Valstybinio darbo ardy kariškiams aprūpinti skiriamas.
zanais.
iš
rangos
iškris, priešui blėdies ne
Kain-gi tuomet daryti šį pa
Kaip ir pačioj paskolos darbo pra mas.
2. Šią rezoliuciją
įteikti Vyriau padaręs: priešas ginsis
savo narsu
džioj, vėl reikalaujama, kad paskola gunda, kam duoti gal kam nors pro siam Armijos Gydytojui Generolui
mu, o musų karžygius pašieps pašau
butų Steigiamojo
Seimo
užgirta. gos įtarinėti, kad šie valstybės as Leitenantui
V. Nagevičiui pridėti 1 lio akyse.
nors nėra jokio pamato Steigiamą mens gali taip pasielgti, nes juk mu prie jo atsikreipimo į Amerikos Lie
Amerikoje gyvenantieji Lietuviai
ja)!) Seimui, visi jau priimtieji įsta sų visų svarbiausia užduotis, idant tuvius.
su alpstančiomis iš meilės širdimi*
autoritetas
butų
tymai, išnaujo
spręsti,
Nepirku- panašių asmenų
3. Išnešti šią rezoliuciją ir įga prie Lietuvos nepriklausomybės gy»
siems „bono” patariama neduoti vi’ kuoauksčiausiai yžlitikomas!
lioti ją pasirašyti Dr. Rutkauską, pp. nčjų, negali musų
karžygių žaiadų
zos, tarsi vieno
bono n upirkimas
Čion, Amerikoje, koki nors išsi K. Čcsnulį, R. Adžgį, K. Vcrcckį ir aprišinėti
nei mcilingiausiais %
gali laiduoti, kad važiuojąs yra lin diąsinę vyrukai gali Lietuvos Misi Kaupą. (Originale seka jų parašai).
džiais palinksminti, todėl mes A m ly
kainu piliečiu.
jos ar Atstovybės darbą
lyginti su
rikos, Lietuvių
Karo
Sanitarinis
'Poliaus griežtas reikalavimas, kad Želigovskio ir kitų banditų darbais,
JI.
Komitetas Kaune, vardan sužeistųjų
veikiau butų iš Amerikos
atšaukta
nes jie žino, jog jiems nieks jų bur Broliams Amerikoje.
Lietuvos kariškių, meldžiame ir ra
Lietuvos Misija yra jau kiek pavė nos neužčiaups;
Po dviejų metų nepakeliamų kovų giname visfis. Amerikoje
perdaug
dar yra
gyvenan
lavęs, nes pačiai
Lietuvos Misijai
žmonių, kurie įvelti j partijinius gin musų galybė išaugo. Ir dabar kas čius lietuvius,
tuojau aukauti tiek,
prašant jau senai tapo padarytas nu
čius, nesiorientuoja tame neva poli dien plaukia nauji savanorių būriai. kad susidarytų
bent
septyniasdetarimas, jog Lietuvos Misijai, šiais
galia tvirtėja.
Tiki- šimts tuksiančių dolarių būtinai rei
tikos darbe.
toksai
darbas
'■ "
' ‘
| Kasdien musųC r,
,
metais užbaigus paskolos darbi, yra
sustiprinimo
nic kad nebetoli ir ta valanda, kada kalingų siižcistųjį) karžygių aprūpi
neatneša naudos dėlei
i
leista grįsti Lietuvon. Lietuvos Mi čion valstybinės Lietuvos Atstovy ries atvaduosime musų
tėvų ž»mę nimui. Lietuvos valdžia
daro kiek
sija važiavo Amerikon
tik keliems bės padėties, bet priešingai yra įne nuo visų okupantų ir laisvės v'liavą
gali — pagirtinai, bet mes matome,
mėnesiams ir nuolatinai
čion būti šęs nemažai trukdymo
ir dėlei mtt- aukštai ant Gedimino kalno Vilniuje kad yra spragų, kurias tik Ameriko
niekados nei nemanė.
I’ric Lietuvos sų nepriklausomybės
piipažinimo iškelsime.
je gyvenantieji lietuviai gali pasek
Laisvės paskolos
pravėdinto buvo
Mes
ramus
artojai
pasiėmėm mingai ir garbingai užtaisyti — su
Lietuvos Atstovybei
teko nesykj
kviestos ir visos katalikų visuomenės
kardą, ne kitus žeistųjų karžygių gydymui reikalin
aiškintis, kad čion nčra kitos Lietu nuims nepriprastą
organizacijos
ir uoliai drauge su vos Valstybės reikalų
atstovybės, užpuldinėti, bet gymis nuo užpuoli giausių daiktų parupinimu.
kitomis darbavosi prie tos paskolos kad yra tik įvairios partijos, kurios kų. h tol ncišlcisiin iš savo pūslėtų
Amerikos Lietuviai I
Paaukaukite
sukėlimo, o dąbar keliamas piimcti
per
jug negali ant visko vienaip žiūrėti, rankų kardo, kol ncišvadnosim įna dalelę užuodarbio ir siųskite
mas, kad jeigu tik
joms vienoms
šų
gymtąjį
kraštą
iš
lenkų
nagų.
Bet mažai to. Kad pakenkus Lietu*
Krašto Apsaugos Ministeriją. Kau
tas darbas butų pavestas, tai jis butų vos Atstovui, sąmoningai buvo darn
O Jums broliai Amerikoj šiuo tar ne, sužeistųjų
kariškių
reikalams.
senai padarytas. Iki šiol Lietuvos
pu
pranešame,
kad
mums
skubiai
mi įvairus priekaištai, iai kad Lie*
Aukos bus greitai ir tiksliai sunau
Misija ne trukdė by kokiai organiza
ttivos Atstovas bolševikams užjau* reikia įsigyti: t6 sanitarinių automo dotos. Aukos palengvins sužeistųjų
cijai to
darbo
atlikti — įvairių čiąs, tai negerbiąs
Amerikos Val bilių, 160 sanitarinių vežimų, tų kil karžygių kančias, palengvins ir ko
srovių ir organizacijų atstovai nuo
džias suveriniteto ir tt.
Delei šių nojamų dezinfekcijos kamerų ir vie vą už neprigulmybę.
pat paskolos pradžios yra dalyvavę sugalvotų užmetimų
aparatas,
bendrai
buvo net sta nas Rentgeno
Amerikos Lietuvių Karo Sanitari
tau) tikruose dėlei paskolos pravedi- čiai tam tikrose vietose džiaugtasi,1 imant daiktų reikalinga musų arininis Komitetas Kaune. (Seka para
1110 pasitarimuose.
Pagaliau Pasko kad pagaliami į dvi sąvaiti Lietuvos Jai apie už scfityncsdešimts tukstan- šai).
los darbas dar nėra užbaigtas ir esa Atstovas bus iš Amerikos išprašy čių dolarių.
Ne patogumų
noras,
įBrangus
~
Lietuviai-Amcrikicčiai. di
mas prie Lietuvos
Atstovybės l*’i tas.
ir
svarbus
Kauno „Laisvė" noriai patikė bet gyvas reikalas verčia tų daiktų delis
___ .. _ _ ____ reikalas
____ <— aiškus
nansiuis Skyrius kuriam yra pavesta to toms pramanytoms čion zaunoms ieškoti. Ir tai įimu laiku. Sužeistų
kaip ant delno. Brangindami Lietu
tolymesniai paskola rūpintis, mielu ir kelia jau triukšmą. Kuomet įvai karžygių kančios to reikalaują
vos laisvę, branginkime ir kovoto
noru teiks visokios
pagalbos, kad rus prickaištni yra
Jeigu musų visi sužeistieji už mu- jus už ją.
daromi virntik
tik visa paskola butų išpirkta. Laliejo, tai nies
pačiam Lietuvos Atstovui, tai su jais sų visų laisvę kraują
kam rys.
Sužeisti karžygiai
bai abejotina, ar taip
atsitiks, nes galima nesiskaityti, leisti per galvą. turime jų kančias palengvinti,
jy Kenčia tylėdami.
Betgi tai nereiipaskuiinin laiku tas
karštis prieš Bet negalima jau pra’cisfi, kuomet žaizdas pagerbti.
kia kad jų skausmai maži. Ne reižLietuvos Misijos darbą yra pasiekęs delei stokos valstybinio' nusistatymo
Greitą pagalbą duoti tegalite J y s. kia kad galima eiti pro jų šalj.užnet to laipsnio, jog kaiktirie vatlovai
traukiami j šių partijų sukmj Lietu kraujo broliai Amerikiečiai.
merkus aki*.
Pndėkim sužeistiems
(nesakysiu kokie, bei tik ne bolše
Mes žinome, kad ifr Jums neleng kareiviams greičiau ir lengviau pa
vos žmonės, kas gali pakenkti Lietu
vikai) stačiai savo suvažiavime yra vos Valstybės
Bet gyti, o jie pagiję vėl stos kaip linini
kūrimui.
Todėl ir va. kad turite ir savo vargų.
nutarę, kad Lietuvos
Misijos na priešina kelti protrsstas prieš visą tą mes taipgi žinome, kad lietuviš-Aiuc
prieš musų mylimo krašto teriotojus
riams jau nebebūtų išsąmdoma salė, netikusi darb:), km j taip yra pamėgę rikirtis dar nčra ne karto paniekinęs
— lenkus.
! I...
Ii!..!
‘..t
••
___ 1
• JI
J»«»a
nn «*•* IlkSta ■
2t <ua r f htSI.
jeigu jie atvažiuos agituoti pasko f
besišaukiančių
pagalbos
j
jį
svarbia

Icaikuric rusėjai iŠ „Darbininko“ «, ar
Atikas galima siųsti tiesiog j Lie
los reikalais.
me reikale Lietuvos.
kiti jo bičiuliai.
tuvą kaip mirmlyta:
Apsaugos Mi
Tai tiek dolei Lietuvos
Misijos,
Aukas
adresuokite:
Kaunan.
K
rai

Lietuvos Informac'Jų Biuras
nisterija, Kaunas. t.«tliuania. Sanita
kuri, jeigu spėti Chnrdigny itpęttci*
to Apsaugos MinKtcrijoa, Karo Sa rijos Skyrius. Tačiaus atikas taipgi
joms, turėtų būti ,Jau senai iš Ame
nitarijos reikalams.
galima koncentruoti
prie Lietuvos
rikos atšaukta, n-i per ją tapo su
Lietuvos Armijos Vyriausias Gy Valstybės Misijos:
Utliuaniati RePALENGVINKIME
SUŽEIS

rinkta ir p um»:i Lietuvon npie Ro
dytojas, Generolas-Leitenantas (Pa present alive, 162 West
'31-si
Si
TŲJŲ KENT6JIMUS.
mil. auksim
'ctnvokv iždui, o vėsirašo) Nagevičius.
New York. N. Y.
Iš čia aukos
liaus Lieti
Gynimo f Kotiiitcfiii
Siunčiamo* Kaunan, su reikalavimu
ui ir. Liet it vos ŠnhŽaizdos kovotojų už gimtojo kraš
apie 3 mi
III.
prisiųsti pakvitavimus aukautoiams
’ ‘ 'ardyti, :»|»ic to laisvę yra Šventos,
(adyti ims
Delei d-ro Nagevičiaus, Vyriausio
Lietuvos Misijosofisas
išdaviiičs
t jau visų yra pm eiga sveikųjų
Nėra przkil- jo Armijos Gydytojo, iškrito reika tik laikinas kvitas tuoj po ap’urėjicnir» jausmo
palcngviuli k cnt.i n lo. Lietuvių Amerikiečių Karo Sani tuo atikų.
i1 ‘
•kaismus.
Lietuvoj*’
lebctna tarių Komitetas Kaune štai ką su
Lietuvos Misija Amerikoje,
Neprigitlmybę. Smarkiausi trumpintame laiške sako:
(per M-l P. Žadėtų).
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ateina lietuvių laikraščių ko Atvežė mokamos kuopos v
respondentas, tai ponas pirmi do karin. T—nio lavonų. Ramus
ninkas pareiškia:
„ja nikovo gulėjo šiene lavonas, jo veidas
buvo rustus, akys užmerktos,
nie prinimaju”.
jis lyg miegojo, tilf persisunkęs
\
♦
♦
*
krauju baltas ant galvos raikš
:: Kante šiukšlynas? — Kle
tis, kų kitų reiškė.
rikalų organam išvadinus Lie
Pasakojo, jog kritus vadui
(žiur. 1 num.)
tuvos Misijų „pomojnaja jama”
Netrukus po to, kai buvo pa-i visa grandinė buvusi sumišusi
(pamazgų duobė — šiuklynas)
pozicija, ir jau besupama lenkų. iBet
ir Augijaus tvartu, „Vienybėje imta Seirunų dvaro
Lietuvninkų” tūlas amerikietis Kraspolio dvarelis buvo berną- va<^as» vos pagalėdamas, pakai
lęs galvų dar spėjęs ištarti:
kunigas pataria klerikalų orga tant pripildita sužeistų.
neatiduokite manęs
nam užeiti į svečius į lietuviš Ligonius vežė, nešė ir guldė „Vyral>
lenkams — aš noriu mirt tarp
_________
kas klebonijas, jei nori
šiukly- dvare tiesiog ant grindų, kur
savųjų
atkeršyki! jiems!”
nų surasti. Šitas kunigas apie buvo išanksto jau priklota šiau
Vienu akies mirksniu žinojo
lietuviškųjų klebonijų šiukšly dų.
Gydytojas, savininko dvare grandinė, kų įsakė mirdamas
nus šitaip sako:
jų jaunas vadas.
„Mano mielas; jei jau užsinorė lio pono R. padedamas, priimi
Nelaimė ' tiems, kurie mėgino
jai mėšlyno ieškoti ir jį radai tik nėjo ligonius. Sunkiai suzeisišimtinai Lietuvos Misijoje, tai' į-ug
į atskiriu kambarį ir supt. Sako, vos keli vyrai, me
kodėl tau neužsukti j svečius pas
.v. _.
.
tę ginklus ir pabėgę į musų pu
lietuvių klebonus. Juk tenai vis- peirišinėjo pnmon eilen, lengSeptyhi lenkų
Ponia R. sę, likę gyvi.
ko rastum, ko vien tik tavo šir viau sužeisti laukė.
dyje geidžia. Ir šunytę, paukš valgydino tuos, kurie buvo per lavonai atvežti nuo tos vietos,
tytę. Igaspadinaites, kad net akis rišti. Rodos, skubiai dirbo dak kur žuvo vadas,
buvo vieni tų
veria,, kurioms kartais net garnys
nebuvo ma nelaimingųjų.
prezentą suteikia... Labai manda taras, bet darbui
sunkiai Daug dar turėjo darbo dak
giai ir- maloniai dar galima su to tyt galo, štai atnešė
mis gąspadinaitėmis paflirtuoti ir sužeistų kulkosvydžių komand. taras ir tik temstant susodino,
' vien tik Varšavos, ar bent Pozna
kareivį S., kuriam buvo išdras suguldė ligonis į vežimus ir
nės akcentu.
(Tūlose vietose
širdingai su kiekvienu atsisvei
Penrisylvanijoje). < Toliaus, užei kyti dešinės 'rankos raumens.
sužeistuosius į
ni skiepą, ko ten nerandi: šampa Gydytojas skuba prie atneštų kinęs, išleido
no, benediktinky, grušiuvky, viso jų sužeistų, bet ligonis, pama? U—gę.
kių... Pasieniais iš bačkų nors til
Dvare, lyg po didelės puotos
tą statyk per Nemuną. O valgiai tęs gydytojų, pradėjo — šauk
ant stalo, — pirmos kliasos; šei- ti — „Daktare, brangus dakta- trukšmo, liko tyla. Tik sugul
myninkės tur kartais
darė dar
meitėlio re, bėk ten, ties Bakupiais guli dyti kieme lavonai
sprandą. Toliaus, mielasai, užsi- sužeistas musų
Rudęns
vadas; jį su sunkaus įspūdžio,
manei mėšlyno, tai netingėk iešsmulkus lietus plovė jų veidus
koti jo \su manim, nes Lietuvos žeistą buvo paėmę lenkai, bet
ašaros, tekėjo
Misijoje jo aš neradau.
Žiūrėk: mes atmušėm”, skubiai pasako ir vanduo, rods
atvažiuoja automobiliuje trys ar ja ligonis, — jis visa siela bu per pageltusius,
išvargusius
kelios ypatos su nusuktais užpa vo susirūpinęs savo vadu ir lyg ’ ąkruostus, gulėjo
jie ramiai,
kalin kalnieriukais linksmoje žydra-akių žavčjančių
kompanijoje. nejautė savo sopulių. Gydyto-!čia lietuvis, .ten lenkas, lyg geri
Mirtis
sulygino
Buk kantrus! Prasideda
links jas, palikęs savo padėjėja rišti (bičiuoliaį.
mumas, viešės, balius; valyzukės žaizdas ligoniams, — vyko ieš-'juos. Nors, vieni žuvo kilniai,
sunkios, — kas jose
randasi?
j del šviesios savo tėvynės ateiį koti sužeistojo vado.
Nekaltos bonkutės? Ūžiama,, per
gi — sukvailinti tų,
Netrukus tikrai ant neštuvų ties, kiti
naiktį ir taip tankiai! Neseni tie
laikai dar yra. Juos dar atmena, atnešė 1 kulk.
kuopos vadą kurie myli vien save, gėris šiuo
tai ehieagoje, tai Brooklync, tai karin. M-ti. Atsargiai paguldė* gyvenimu, bijo mirties
ir ant
Clcvclande, tai Detroit ir ncku- j
■ jau
• vadina.. iii ant šiaudu; sučiaupęs
lupas kaulų kitų krauna savo turtus.
nosc vietose pas .taip
Y
ją priimti dornęn
tą pareiškimą
ir pasirūpinti, kad Tautų Sąjunga
įsakytų generolo Želigovskio ka
riuomenei jo užimtos teritorijos
' evakuavimą greičiausiu laiku.”

Lietuvos nepriklausomybės pri- skirtumas, jei vietoje buvusio žiaVimu iš Amerikos, net tokių
Vokietijos junkerių militariz- nesąmonių pripasakoja:
pažinusi.
1 „Mes jos išvažiavimu nesidžiau
Savaitinis Susivienijimo
Lietuvių . jei Lietuvos Misijai ir Atsto- mo šiandien įkurtas Frahcuzų
giame
dėlto,
kad ji, misija, vaAmerikoje organas, leidžiamas kas vybei priseina
palikti
Suv. ir Lenkų junkerių militarizmas
žiuoja nieko gero tėvynei nepapenktadienis.
Valstijas be pasiekimo galutino (ir dar toks kraštutiniai imperia
darius, savo
uždavinio neišpilpilna
kvota
listiškas
militarizmas.
Todėl
tikslo
(nesukelta
1
džius.”
S. E. Vitaitis — Redaktorius,
paskolos ir neišgauta Lietuvos' tadl ir grūmoja, naujo karo ^Rodosi reikėtų didžiausio ne
JO? W. 30-th St., New York City. nepriklausomybės
pripažint- ' šmėkla, kad galutinai palaido- išmanėlio, kuris drįstų pasaky
mas), tad užtai nei Misija, nei jus visokį
militarizmų, nepai- ti, kad L. Misija nieko gero
Visi raštai skiriami „Tėvynei” turi
nekalta. Paskolos sant ar jis butų vokiškas, ru- Lietuvai
nepadarė. Nejaugi
but siunčiami
Redakcijos vardu ir Atstovybė
turi but su autoriaus parašu ir adre- sutrukdymui kalti
provokato- siškas, lenkiškas ar franeuziš- 100 mil. auksinų, kurie sudėta
m.
Prisiunčiamus raštus Redakcija riai, kurie savo
partijinėmis kas.
Lietuvai .Misijai
besidarbuotrumpina ir taiso sulig savo nuožiū
Jei pasaulio
taikos kūrėjai j an t, nieko gero - Lietuvai neros. Netinkami
spaudai smulkus machinacijomis tų darbų trukAmerikos
_____ neįstengė
tos kų
taikos
pagrindan
raštai — korespondencijos, \ eilės, dė ir demoralizavo
padarė ? Bet
ir bekalbėti
—
pranešimai ir tt., naikinama ir auto lietuvius
Misijų provokuoda- įdėti Vilsono keturioilkos punk- klerikalams viskas galima pa
riams negrąžinama, jei nėra pridėta mi. Už nepripažinimų Lietuvos
tų, kuriem vadovaujant ir Vo- sakyti, kad tik užgavus ir ap
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
nepriklausomybės
kaltas yra kietijos militarizmas sutruškin- šmeižus Misijos narius, kurių
Amerikos imperialistiškų demo tas tapo, ir vieton jų, pasaulio jieznegalėjo panaudoti savo par
kratų nusistatymas linkui „ne- taikos pagrindu padėta senojo tijos tikslams.
LIETUVOS MISIJAI
dalipamos
Rusijos”. Tačiaus imperializmo atgyvenusioji sa Kadangi dauguma Amerikos
IŠVAŽIUOJANT.
Pasiremiant pačios Misijos ir Misijos ir Atstovybės dar- vo dienas galybė, tad ar galima lietuvių vis dar negali aiškiai
dabar grūmoja suprasti, kodėl klerikalai taip
pranešimais, trumpoje ateityje buotė palieka Amerikos lietu- stebėtis, ,kad
Lietuvos Misija ir Lietuvos At- viuose neištrinamo įspūdžio Ir naujo pasaulio karo šmėkla, įtūžę ant. Misijos ir atstovybės
stovas apleidžia Suv. Valst. ir neužmirštamos atminties. Jų Vilsono keturiolikos punktų iš- narių, todek priseina dar štai
grįžta Lietuvon. Nors sakoma, rimta bešalliška valstybinė ak- budintoji pavergtųjų tautų ap- kas pasakyti: klerikalai netolekad Lietuvos Atstovas, gerb. cija daugelį Amerikos lietuvių sisprendimo sųmonė nenurims riuos tokio Lietuvos" Atstovo,
J. Vileišis, važiuoja Lietuvon privedė prie tinkamo valstybi tol, kol arba pasiliuosavusios iš kurio jie negali panaudoti savo
tiktai atostogom — kad gyvu nio susipratimo ir davė Ameri vergijos retežių tautos nebus machinacijų įvykinimui. O ka
Žodžiu padarus pranešimų Lie kos lietuviams progos pasimo galutinai sunaikintos, arba ne dangi dabartinė Lietuvos Misi
palaidoti piktojo ja ir Atstovybė bešališkai dir
tuvos vyriausybei apie nuveik kinti (žinoma, kurie norėjo pa bus amžinai
siekiniai. ’ Tik bo tiktai valstybinį darbų, attus ir dar veikiamus Lietuvos simokinti), kaip , reikia dirbti ifnperializmo
valstybinius
darbus čionai valstybinis darbas, Dabar dau 1 tuomet galima laukti pastovios sinešdama vienodai linkui visų
Amerikoje, tačiaus galima da- guma Amerikos lietuvių įgijo pasaulio taikos, kuomet, bus Amerikos lietuvių srovių, tad
leisti, kad gerb. J. Vileišis, kur- tokį nusistatymų valstybinėje leista pilnoje
galybėje įsigy klerikalai ir deda visas pastan
tų ištrukęs iš Amerikos, nebe darbuotėje, kad jeigu ir negrįž venti demokratijos idealams.
gas, kad dabartinę Misijų paša
norės daugiau j on grįžti. Juk tų daugiau Amerikon gerb. J.
linus iš Amerikos ir jos vieton
rimtam žmogui,
kokiu
yra Vileišis, tad jau į čionai negalės
gauti sau palankius žmones, ku
gerb. Vileišis,
begaliniai yra atvažiuoti jokis partizantas, kai
rių pečiais jie galėtų laipioti ir
nemalonu ir sunku nuolatos tu po Lietuvos atstovas, kuris sa
pasinaudodami
Lietuvos Val
:: Amerikos Pagalba Lenkų stybės autoritetu, galėtų savo
rėti reikalų,, su tokiais cinikais vo partijų statytų aukščiau Lie
Suv. Valstijų partijines užmačias Amerikos
ir taip galutinai
nustojusiais tuvos valstybės reikalų, Tokio Į imperialistam.
sausio 4 d., lietuviam antmesti.
lietuviai Senatorius Reed,
sųžinės žmonėmis, kokiais yra „atstovo” Amerikos
tūlų Amerikos lietuvių srovių nepakęs. Dabartinės Lietuvos' Senato posėdyje pareiškė^ kad 1 štai teko patyrti iš vieno jau
Misijos ir Atstovybės valstybi- ’ jis turįs rinmtus dokumentus,1 no kunigo, kad tūla grupė Ame
bosai-vadai.
akcija privedė ’ rodančius, jog Suv. Valst. Kon rikos llietuvių vadų nesenai lai
Nors Lietuvos Misijai ir At nė bešališka
stovybei labai sunkiose aplinky Amerikos Jietuvius prie to su- greso paskirtų 150 milionų do- kė, rodosi Buffalo mieste, suvalarių Europos pagalbai, 40 mi
bė|e teko dirbti, nes ir dešinieji sipratimo.
..
žiavima, kuriame nutarė, kad
lionų dol. sunaudota
ir Kairieji ekstrimistai dėjo vi
.... - „mainas”. ' Po
r>- tų
tŲ „užimu”'gulėjo ligonis, kol daktaras permas
‘
y 1 reikia‘artintis prie katalikiškos
Išlydėjęs savo ligonius, vien
mui Lenkų armijos karo Jau- i T
.
. ..
sas pastangas,
kad tų darbų PASAULIO TAIKA.
reik
ilsėtis
—
ir
per
klaidą
užeini
iriŠO
jį
žaizda
buvo
pavojinga
j Lenkijos, nes gręsia
didelis
marškinis, stovėjo kažyko giliai
kambariuką ne tą.
jam paken- Nors pasaulinis karas paliko ke.” Vadinasi Kongreso PaS pavojus iš „bedieviškos” Rusisutrukdžius, kad
Užraudęs gyvybei.
Kulka pervėrė vidususimastęs daktaras.
turi bėgti atgal, kad perdaug ne- Į
kus, tačiaus pasidėkavoj ant ir begalinę daugybę skaudžių pėd- kirtais pinigais, kad suteikus Įjos pusės. Dabar pirmiausiai
Įrius.
Gydytojas,
įspėjas
ponių
sugadyti ramaus miego! — Tuos!
Misijos ir Atstovybės narių tak sakų ir tose pasaulio dalyse, ku maisto Jr kitokios pagalbos Eu .šita grupė dės pastangų, kad
Susimąsčiusi ukanuota buvo
dalykus vadina orgijomis ir tai R. neduoti ligoniui net vandens,
tui, rimtumui ir pasišventimui rias mažiausiai siekė, tačiaus ropos žmonėms, anot p. Reed,
ir gamta: drėgnas rųkas, rodos
čia tikras šiuklynas,
tikra „pa- ėjo rišti kitų.
sumažinus lietuvių liaudies nu
mojnaja jąma!” Augijdus tvar
„džentelmonas”,- kurio
L’etuvo® ’ ui, daug nuveikta. įsisiūbavęs pasaulis negali nu tūlas
Ilgai gulėjo kar. M. užsimer nuo pat žemės siekė slenkančiu
sistatymų priešais lęnkų impetai.”
I
globon
tie
pinigai
pavesta,
40
. Am’erikos lietuviai gali pasidi rimti ir vėl grūmoja naujo pa
kęs. Ilsėjos jis. Kada gi pa padangėj pilku debesiu ir ro
!
rialistiškus
dvarininkus.
O
♦
.
♦
*
kad besidarbuodami saulinio karo šmėkla.
džiuoti,
Tarsi milionų dol. sunaudojo Lenki-'(kad to pasiekus, tai stengsis
kėlė akis ir pamatė greta gulin dos, stengės apgauti, suvys::
Naujas
laikraštis.
—
Gavo

jos
imperialistų
vedamam
kakartu su Lietuvos Misija sutei žmonija užmiršo visas tas baitį kareivį S-4,
j*s lyg norėjo tyt nuvargusių žemę.
lenkų
kruvinus
darbus
teisinti.
me pirmų numerį naujo laikraš keltis. Bet staiga pajutęs so Visai sutemo.
kė Lietuvai finansinės paramos senybes, kokias gabena karai, rui paremti. Senatorius Reed
Kad
pasekmingai
šitokį
darbų
čio „Banga”, kurį leidžia Lietu pulį, atlošė galvų ir vėl užsimer Atėjo keli vyrai, išrinko len
<#pie 100 milionų auksinų, ku o gal pasaulis ant tiek subar- sako:
varius,
būtinai
reikalinga,
kad
vių Socialistų Sąjunga,.^ kaipo1 kęs tarė jam „Ei, braliuk, be- kų kareivių lavonus, sudėjo po
rie iki vienam tentui pasiųsta barėjo, kad negali apseiti be to
„Šitas pats dželtclmonas visišir
Lietuvos
Atstovybė
su
tuomi
nerausdamas iš gėdos mumssavo oficiali organą. •JL
Lietuvon. ^ei8*u nebūt atvykus Žiauriaus kruvino -žaislo-— be —kai
reikalingai gelbėjai mane — aš kelius į margas marškas ir sun
pareiškia savo raporte, kad jis iš- sutiktų.
Kitaip
—
visuomenė
pu
„Banga
”
einanti
kartų
į
mė

Amerikon Lietuvos Misija, tai žudinių, nes štai ateina žinių iš
mirsiu ir čia, o tu regi, likai kiai šniokšdami, kaž kur tam
leido 40 milionų dol. Lenkų armi neklausys... Gauta rimtų žinių
nesį,
o
vėliaus,
kuomet
L.
S.
Lietuva Šitos pagalbos butų ne visų kraštų,
kad neramumo
jos reikalams vedime -kares, ku
jog tenai dedama Sąjunga sustiprėsianti finansiš- sužeistas”. Kareivis S. buvo sumoj dingo.
rios mes visiškai neužgyreme Ar iš Kauno,.
gavus. Nes visi žinome, kokius dvasia visur viešpatau j a. Salaimingas: jis neklausė vado, Ir vėl tylu.
šu ta tauta, su
kuria mes esam didžiausių pastangų, kad vieto-. kai ji virs savaitiniu laikraščiu.
vaisius davė Lietuvos pagalbai koma Rusai rengiasi karų prapastovioje taikoje.”
j e gerb. Vileišio butų paskirtas Redaktorium pnsrskelf^a p. P. — o tik pasakojo, kaip mūsiš Tik pakilęs iš Šiaurės vėjas,
Amerikos lietuvių darbuotė, dėti net su 5 valstybėm ant
nukritusius
Nors Senatorius Reed neįvar Lietuvos Atstovu Amerikoje p. Grigaitis, administratoriuln-iž- kiai nuvijo lenkus net už Gried kartais susiautęs
nuo pat pasaulinio karo pra kart. Lenkų
įsiutęs kraujas
lapus, nešė juos ir lyg mėgino
raičių ir išvadavo savo vadų.
Herihan. Tuo tarpu
džios, iki atvažiavimui Lietuvos neduoda ramumo Lietuvai — dina šito džentelmono, tačiaus česnulis, ir sakoma šitokia kle- dininku — p. C. A.
atvedė sužeistų uždengti paliktuosius lavonus.
Herbert
Hoover,
pritarimo
Amerikos
rikalų
akcija
randa
Prenumeratos kaina — $1.00 septintos kuopos vadų, karin. Daktaras pradrėkęs, nuvarMisijos Amerikon.
Per tuos žudo ir kankina nekaltus Lietu
Pagalbos
Administraci
j
os
pirnet
tūluose
Ministerijų
deparsuviršum 5 metus višo medžia vos piliečius.
metams. Adresas: C. A. Her M—vų. Jam buvo sutrupintas gęs, nuėjo į trobų; - jis laukia
Prancūzai irgi
mininkas,
visiškai
atsisakė
duo
tamentuose.
isfėra
abejonės,
ginės paramos Lietuvai sudėjo negalėdami suvaldyti savo im
man, 644 W. 204-th St., New dešinės rankos kaulas, Silpnas atvažiuojant vežimo.
ti
paaiškinimų,
kuomet
jam
kad
česnulis
butų
ištikimas
kle
me gal apie milionų dolarių, ta perialistinių apetitų
York City.
nuolatos buvo įteikta Sen. Reed kaltini
sveikata karin. M—as vos galė- Suėjo dar ilga valanda. Galų
rikalų
tarnas,
tačiaus
Lietuvos
čiaus kiek Lietuvai tų pinigų kamuoja Vokiečius ir juo tolyn,
Pirmas numeris
šito. naujo jo eiti, bet ėjo nieko nevedą- gate atadundėjo užvaryti veži
mas.
Ant
šito
kaltinimo
atsi

Valstybės
reikalam
Amerikoje,
Tik menkas nuošimtis juo labyn tempiasi santikiai tar
laiktaščio, daro gero įspūdžio. mas, savo palydovus, nuo pu- mai, į kuriuos buvo tuojau sūdė
šaukė
tiktai
buvęs
Amerikos
jo
asmuo,
begaliniai
pakenktų.
Lietuvos valstybės kūrimo rei pe Prancūzų ir Anglų, nes ang
Matomai manoma L. S. S. orga siaukelio grųžino . atgal. Ten, ti lavonai. Daktaras, apėjęs vi
armijos
pulkininkas
William
■Na,,
pagyvensime
—
pamatysi

kalams tų pinigų pašvęsta, o lai priešinasi galutinam Vokie*
no ^agrindan dėti pakantos ir sako, jus busite reikalingesni. sus vežimus, atsisveikinęs pas
Grove,
kurio
priežiūroje
buvo
me,
ar
šitas
kleriRMų
„
manievdidžiuma išmėtyta
betyks- tijos sunaikinimui,
rimtumo dėsnius. Jei šitas laik Gydytojas aptvėrė
žinodami,
tošėmis kutinį kartų su karžygiais, mos
pagalbos
’
teikimas
Lenkam^
rųs
atneš
jiem
pageidaujamų
liams važinėjimams ir partijų kad tai yra negalimu daiktu, o
raštis bus vedamas taip rimto sužeistųjų rankų. Ligoniui liko telėjo ranka ir įsakė palydo
mėgindamas
užginčyti
Sen.
vaisių,
ar
ne.
budavojimams. Taipgi nema- tas Prancūzų yra galutinu sie
je pakraipoje, kokia pasižymi lengviau — jis rods nušvito, vams varyti į Uk—gę.
Reed
kaltinimų
ir
tvirtinda

%
♦
♦
*
žai išleista tų pinigų net Lietu kimu. Ginkluojasi Rumunija,
pirmas jo numeris,
tad nėra „Daktare — aš padariau del
Naktis visai nusileido ant že
vos nepriklausomybės priešų iš Turkijos nacionalistai, Japoni mas, kad Lenkijai suteikta pa
:: Kuriuo tikslu padaryta abejonės jisai turės pasisekimo Lietuvos visa,
ka galėjau, aš mės
galbos
ne
už
40,
o
už
50
milio

auklėjimui, pv. gabriada ir kt. ja. Nejaugi tokiu keliu norima
mūšių, paliaubos su
želigovs- ir gal ne vienų sudavatkėjusį negailėjau savęs ” (karin. M-as Buvo drėgna, šalta — nejau
Ir tas atsitiko todėl,
kad tie prieiti prie taikos — prie ra nų dol., ir kad šitos sumos dau kiu? Padarius
Lietuvos vy komunistėlį sugražins į tiesos rusas, gimęs Lietuvoj). Gydy ku... Kaž kur staugė šuo.. O ve
giausiai
tik
3
nuoš.
sunaudota
pinigai, sudėti Lietuvos pagal maus tarptautinio bendradar-.
riausybei musių paliaubas su ir žmoniškumo kelių.
tojas glaudė ligonį, lyg maža žimai su lavonais dundėjo tuo
armijos
reikalams,
o
visi
kiti
bai, pateko partijų globon. Da- biavimo?
Lenkijos banditais,
Amerikos
vaikų, ramindamas: taip, taip pat keliu, kur vakar ėjo pul
sunaudoti
civilių
žmonių
sušelbar, kuomet Lietuvos valstybi Aišku, kad ne prie taikos ei
lietuvių spauda
ir visuomenė Gruodžio 14 d., Kaune buvo tamsta esi tikras Lietuvos sū kas.
nė įstaiga globojo pinigus, tad nama ir net dauguma žymių pimui. Tačiaus p. Grove tvir darė visokių spėliojimų ir net;teisiami Lietuvos Nepriklauso- nūs.
protėvių
Nelydėjo jų jau
\
ir žmonių pasitikėjimas turėta pasaulininių diplomatų nuogąs tinimam mažiausiai galima tikė reiškė didelio nepasiganedinimo mybės priešai — lenkų prieš- Ligonių vis danginos.
karžygių šešėliai...
ir visi pinigai pasiųsta tom Lie tauja, kad einama prie atnauji ti, nes p. Hoovero darbuotė se kam buvo tartasi su paprastais valstybinių, slaptų organizuo- Daktaras, baigęs rišti kari Ūžė tik piktas šiaurys vėjas,
tuvos valstybinėm
įstaigom, nimo pasaulinio karo. Aišku, nai rodo, kad jisai ypatingos banditais. Tačiaus dabar paaiš- čiy Lietuvoje darbuotojai, ku- ninkų, skubė į kitų kambarį, ir čiaukšdami,
beragina ark
kuriom jie buvo skirti.
kad einama. Dabar kyla klau domės kreipia į teikimų pįigal- kėja, kad Lietuvos vyriausybė' rie buvo padarę suokalbį nuver- kur galėjo dar daug lenkų su lius, bailiai retkarčiais besidai
Lenkijai. Pagalinus z reikia
Bet apart šitos medžiaginės simas : kame gludi to viso prie-ibos
!
visiškai nesitarė su želigovskiu sti Lietuvos valdžių ir valdy- žeistų ir keletu lengvai sužeis rą į lavonus, sekė paskui veži
Sen.
Reed,
'
kuris
be
paramos Lietuvos Atstovybės žastis? Nejaugi žmonija taip'pasitikėti
,
— tarėsi tiktai su Varšavos vafmą jos pavesti Varšavos
Varšavos tų mūsiškių.
mus vyžoti trys seniai.
nuveikta dar vienas labai svar begaliniai pamylėjo tais krūvi-1 mažiausios abejonės turi doku džios atstovais tarpininkaujant lenkafti. Tarpe šitų Lietuvos
Atvežti lenkai pradžioj susi N. pulkas šiandien atliko sa
kaltinimui pa
bus politinis žygis — tai iššla- nas skerdynes, ir dėlto rengiasi mentus savo
Tautų Sąjungos Kontrolės ko Nepriklausomybės priešų ginė glaudę pakampiuose niūksojo vo uždavinį.
Giedraičiai tapo
remti.
vimas Amerikos lietuvių srovi karan?
1
misijai. Taipgi paiškėjo iš laiš jų figūravo ir prisiekusis advo ir dejavo. Bet kaip įėjo dakta atimti!
štai delko Lenkijos imperia
nių šiukšlių iš Vašingtono, ku Santarvės ir Tautų Sąjungos
ko, kurį įteikė Kontrolės Komi katas Andrius Bulota. Kiti vi ras ir pradėjo išeilės rišti jų Stebėjos gyventojai, pamatę,
rios netik gėdų darė Amerikos dalininkai pasaulio neramumo listai su visais savo kaimynais sijos pirmininkui Lietuvos val si išdavikų gynėjai,
spren- žaizdas, kai mūsiškiai pradėjo kaip maža buvo musų drąsuolių
• Jie net
lietuviam, bet net paraližiavo priežastimi skaito Rusijos bol- pųsiryžę kariauti!
džios atstovas prie Kontrolės džiantjš pavardžių, buvo len juos draugingai kalbint, lenkai ir negailėjo suprasti, kaip galė
Uetuovs
reikalus Amerikos devikus ir Vokiečius. Tačiaus žmonių pašalpai skirtus pini Komisijos, p. Ignas Jonynas, kai. Sakoma šitas adv. Bulotos
nenorėjo tikėti, kad jie pas lie jo tokia saujalė išvyti kelis len
valdžios akyse. Nors stanbiau- arčiau prisižiūrėjus, aiškiai ma- gus, padedant Amerikos impe- kuriuo tikslu padaryta mūšių pasirodymas Lietuvos Neprik tuvius. Jiems buvo pripasako kų pulkus.
į
sieji tų šiukšlių Šapalai pasta- tosi, kad šiandieninis pasaulį- rialistiškiem demokratam, ka- paliaubos:
lausomybės priešų pusėje, šu ta tiek baisybių ir šit kų jie ra Laisvei aukos
reikalingos,
ruoju laiku nugulė Kauno gyve- ngs politikos santykiavimas iš- rų vedimui sunaudoja.
„Lietuvos vyriausybe duodama kėj ęs didėlio pasipiktinimo ir do. Vienas gi sužeistų, kai gy žuvusių karžygių" kunus apmaz
♦
♦
♦
savo parašą aktui, kuriuo baigia
nime, tačiaus jie visgi nėra tiek plaukia ne iš Rusijos ir ne iš •
publikoje
ir kareiviuose —- dytojas įpratusiomis rankomis gos savo ašarėlėmis senos momi
karo veiksmai tarp Lie
pavojingi Lietuvos užsienio rei- Vokietijos, tiktai iš pačios San:: Galutinai
nusmuko.
perlaužtų kojų, čiutės ir jaunos sesutės, apkai
kariuomenes ir kariuomenes ve- ypač į kareivius tas labai veikė. greit aptvėrė
kalam būdami Kaune, kiek jie tarvės. šiandieninių pasaulio Klerikalų spauda beprovokuoda
damos genero^ X Želigoyskio, ji Visokių žmonių mat esama...
pagavęs daktaro rankų ilgai šys numylėtus žalioms rutebutų pavojingi besisukinėdami neramumu svarbiausiu pagrin- ma Lietuvos Misijų ir Atstovy
visai neprisileidžia “nei minties,
bučiavo jų ir ašarotoms akimis lėms ir paguldys į šaltų žeme
kad generolo Že'
’skio, kariuoVaŠingtono diplomatų karido- du yra perdaug agresyvis San- bę galutinai nusmuko net ir
„Lietuvos” korespondentas pra klausė „Czy pan doktor litwin, lę...
menė galėtų likt
ruose. Ir pasidėkavojant šitam tarvės nusistatymas linkui nu- paprųščiausios logikos
žvilgs
moję ter.itcjri.i''*
Jų narsumas, jų kilni siela
pasirašė tą nešimu, Tautų Sųjungos Kon- czy pan doktor litwin?”
Lietuvos. Atstovybės žygiui, galėtųjų valstybių. Kiekvienas niu, jau nekalbant apie žmo aktą ti!
4-"nles Komisijos
pirmininkas
O kai ponia R. davė jiems tai musų galybė ir musų laimė
Šiandien Amerikos valdžia su militarizmas
ir imperializmas niškumo ir sųžinės
dėsniu”
’iteryue” da- šiltos sriubos, jie džiaugės, jimo
Lietuva skaitosi kaipo su vai- yra tvirčiausiu pasaulinių nesu- štai „Garsas” besidžiauo*'’
laikraščių kaip vaikai, pamiršę savo sopu
stybine dė<*a, nors dar ir nėra tikimų
instigatorium. Koks L. Misijos ir Atstow’1
O kuomet lius,
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Kuopu Susirinkimai

GEORGE MATULEWICH

na, pamačidsi, kad viskas gerai ei
na, sumanė iškirsti šposą.” Prie ši
Pittsburgh, Pa. SLA. 40 kp meti
attorney-at-law
to užmetimo turime
pasakyti, kad
Room 810 •
primetimas šito M.
Liutkauskienei nis susirinkimas įvyks 16 d. sausio,
WORCESTER, MASS.
Šiuomi pranešu
gerb. Sky
D-tės
svetainėj,
2
1921
m.,
L.
M.
National State Bank Building,
yra neteisybe. „Šposą iškirsti”, jei
D-ro D. Alseikos prakalbos.
Malonėkivai.
po
pietų,
142
Orr
st.
riams, kad paskutinis
siunti810
Broad Street, Newark. N. J.
gu kas manė, tai autoriai to rašto
Gruodžio 19-tą d., 2-rą vai. po pie
nes
turime
daug
te
visi
atsilankyti,
nys drabužių tapo išsiųstas į
Telephone 4256 Market
(Butkevičius
ir Liudvinaitis), o ne
,--------------tų Rialto teatro salėj kalbėjo D-ras
Taipgi
svarbių
reikų
apkalbėjimui,
________ . Tikrenybė štai kur:
Liutkauskienė.
Denielius Alseika, ką tik atvykęs iš
Klaipėdos
uostų
per Kerr
L.
R.
K. M. Sąjungos vietinė kuopa, bus rinkimas kuopos valdybos 1921
Lietuvos. Gerb.
D-ras D. Alseika,
Steamship Co. Iš viso 8 dideli
rengusi čia balių, pasidarė kelis de- metams. Kiekvienas kuopos narys
yra žymus -veikėjasi daug pasidarba-1
baksai. Ir apie 'tai pranešta
sėtkus dolarių deficito, todėl tos kuo pasestenkite priduoti savo teisingą
vęs Lietuvių tautiniame judėjime bei
pos vidai pradėjo
vesti
agitaciją antrašą sekretoriui.
Lietuvos Raud.
Kryžiaus Vypasiryžime sutverti laisvą, demokraKomitetas.
ADVOKATAS IR NOTARAS
mergaičių draugiją „Kvietkelį” patingą valstybę Lietuvą. Jis visą lai
riaus.ai Valdybai, kad pribuvu
403 LYON BUILD l G.
imti LPKWr. Sąjungos viętinės kuoką gyveno LictuyoS
sostinėje Vil
SEATTLE. WASH.
sius drabužius atsigabentų Kau
REIKALAUJAME
pos globon. Pačios mergaitės ir jų
niuje, kuri buvo
okupuota lenkų ir
Turiu pilnas tiesas visuose šū
nan.
draugijėlė šitiems agitatoriams ma- Lietuvišką instruktorių prie Auto
rusų bolševikų ir vėliausiai)! laikais
duose.
Pribunu ypatiškai vest
žai rūpėjo, bet iždas tai buvo pats mobilių. Kreipkitės prie
lenkų Želigovskininkų. Per visą tą
Daugiaus siuntinių L. G. D.
provas
į
kitas valstijas ant pa
svarbusis tikslas.
Ir kur sakoma:
laiką D-ras Alseika daug visko nu
TYCHNEVICH AUTO
nebeapsiims siųsti Lietuvon.
kvietimo. Taipgi duodu patarimus
„Rūgs. 13, 1920 m.
Liutkauskienė
kentėjo nuo tų įvairių okupantų-u^SCHOOL,
per laiškus.
Pinigiška
pagalba šiandien
A. 293 Ave. B,
nuėjo pas draugijos iždininkę
grobikų, ypač nuo lenkų
daugiau
New York, N. Y,
Lukšienę ir reikalavo1 draugijos pini- Tel. Stuyvesant 5406.
yra svarbiausia, todėl gerb. Sky
siai reikėjo nukentėti. Dr. D. Alsei
gų
”, yra neteisybė,
A. Lukšienė
MASPETH,
L.
I.,
N.
Y.
ka, būdamas geru lietuviil bei darbo
riai meldžiam! nevilkinant siųs
pas
Liutkauskienę
Gruodžio 26 d. SLA. 250 kp. su buvo atėjusi
žmonių partijos nariu, ir kaipo žmo
Phone Bell 1864
ti kolektorius po stubas įr pi
Bell Phone—Dickinson 1198 W.
rugs.
12,
1920
ir
pranešė,
jagei Liudrengė
puikų
pasilinksminimo
vaka

gus mokytas 1 bei sumanus, nebijojo
nigus
sukolektuotus k . siųsti
pasilikti Vilniuj, kurį užgrobė amži rą. 'Sulošta trijŲ veiksmų veikalėlis vinaičiai ir Butkevičiai agituoja, kad
globon Moterų
ni Lietuvos priešai lenkai, kurie nai „Visi geri”. Pirm lošimo buvo kon „Kvietkelį” paimti
Centran, kuris šiek tiek surin
Attorney and Counseler-at-Law
Priėmimo Valandos:
kęs siunčia per Misiją Lietuvos SLA. 241 kp., Kulpmont, Pa., su kino viską kas tik buvo lietuviška; certinis programas, kurį išpildė dvi Sąjungos vietinės kuopos, žinoma su SLA. ADVOKATAS-PATARĖJAS
sirinkimas oficialiai buvo
šauktas Dr Alseika kantriai tą viską perken- sesutės ir broliukas — mažii vaikai, | iždu. Liutkauskienė stovėdama už
Nuo 10 išryto.
308-9-10 Coal Exchange Building
ęaud. Kryžiui.
ir Bayonne, J., tono- draugijėlės savystovybę, patarė Lukant 26 d. gruodžio,
bet jis nejvyko. tė ir nepaisydamas ant nieko, dirbo Navickučiai
2—3 po pietų ir
BARRE. PA.
Dr. A. L. Graičiunas, Mat buvo antra diena Kalėdų, tad del naudos Lietuvos bei Lietuviu ras K. Kraučiunas ir baritonas K. šienei šaukti susirinkimą, kuris turės „.... . ... WILKES
6—8 vakare.
............. ..... .. -. ~
nutarti
kas
padaryti
su
draugijėle
ir
1624 So. 4-th Street,
Saurusaitis. Štic
dainininkai savo
Centro Sekret. keletas alučio mylėtojų, iškalno su Valstiečių Sąjungos.
NUO SUKILIMŲ BAIMES.
PHILADELPHIA PA.
sitarę, atėjo j kp. susirinkimų vietą
D-ras D. Alseika,
savo kalboje gražiais ir išlavintais balsais tiesiog jos iždu, Susirinkimas įvyko rūgs.
„Jei norite apsaugoti musų aptie
ir čia radę da kokį narį nusivadino visupirma pareiškė Worcesterio lie sužavėjo publiką. Toliaus dainavo 13 d. 1920 m. vakare, Liutkauskienės
LIETUVOS GELBĖJIMO DRAU
visus i Lietuvių
Kliubo skiepą ir tuviams, kad Lietuva
kę nuo užpuolimo,
tad malonėkite
laisva ir jau .5' metų mergaitė — Alena Tuskutė,, bute,
GIJOS rėmėjų domei.
Susirinkime
dalyvavo
Liutkauskieprisiųsti dar vieną siuntinį kalendo
ten laikė „mitingą”. Gi kiti nariai stipri valstija, kurį įstengia apsigin kuri padarė didelio įspūdžio. Maža
Navašinskienė ir rių aeroplanu, jei galima. Mus Kar
kiek vėliaus atėję ir radę paprastą ti nuo įvairių užpuolikų ir jau daug mergaitė drąsiai išeina ir puikiai sa- nė, Krušinskienė,
Šiuomi pranešama, kad visi drabu
kp. susirinkimų salę uždarytą, grįžo priešų išvijo, kurie teriojo Lietuvių vo virpančiu balseliu užgieda, tarsi Lukšiene ir jų mergaitės, Butkevi taus Vyno kostumeriai jų reikalaužiai, kurie buvo susiųsti j Brooklyną
draugijėlės ja”.
atgal, manydami, kad iš priežasties kraštą; Lietuvos žmonės, seni ir jau paukštukas linksmą dainelę sučiul čienė nedalyvavo. Gi
Šitas
pranešimas gautas iš
615 COLUMBIA AVE.,
persiuntimui Lietuvon, del išdalini
aktyvėmis
narėmis
ir
buvo
tilc
virš
Gary Ind., kelios dienos tam atgal,
švenčiųk kp. susirinkimas neįvyks. ni, su ginklu rankoje, išvaikė tero ba.
mo tarpe biednųjų, jau tapo išsiųsti
BALTIMORE, MD.
Bet ant rytojaus pasklidus
gandui, ristus bertmontininkus ir kitus jiems
Toliaus .sekė lošimas „Visi geri”. paminėtos moterįs ir jų mergaitės. kuris yra aiškiu prirodymu, kaip dit šio mėnesio
22 d. laivu „Norwich
kad kp. su irinkimą laikė ir pravedė panašius. Taipgi lietuviai parodė sa Pirmiausiai sceną atidarius pasirodo Iš jų mėnesines duokles mokėjusio delis skaičius yra tų, kurie žino, kad
Ofiso valandos:
City” Kerr Steamship Ko.
kelis tokius tarimus, kurie kp. daro vo karžygiškuiną ir prieš
rusų-bol- Ona — gražulė mergina jaunų vy mis buvo: Navašinskienė, Lukšienė Trinerio Kartusis Vynas yra geriau
Nuo 7 iki 8:30 vakare.
Drabužiai bus pristatyti j Klaipė
negarbę, o SLA.
skriaudą, tad kp. ševikų išbadėjusias gaujas, kurie su rų viliotoja. Onos siunkioje rolėje ir Liutkauskien, o Butkevičienės ir sia gyduolė nuo blogo apetito, vidu
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų.
dą apie j tris
savaites
laiko. Iš
pirm. gerb. Jonas Martyšius pasita sigrūdo į Lietuvą neva su geru tiks puikiai pasižymėjo An tose Tamošiu- Krušinskicnės tik mergaites mokėjo rių užkietėjimo, galvos skaudėjimo
Klaipėdos bus
nugabenti j Kauną
4 mote- ir kitų vidurių nesmagumų. Jo svar
ręs su keliais kitais
pažangesniais lu, buk -jie norėjo įvykinti; rojų ant nukė. Nors pirmu
kartu pasirodė duokles. Todėl susiėjus
Lietuvos Raudonamjam Kryžiui.
nariais, Sušaukė extra kp. susirinki žemės. Bet .vos tik įkėlė koją į Lie scenoje p-lė Antosė, tačiaus geriau- rims ir jų mergaitėms buvo didelė biausia dalis yra „cascara sagrada”,
Šiuomi tarpu gal
bus paskutinis
mą ant 29 d. gruodžio. Šis kp. su tuvos žemę, tuojaus rekvizicijų budu štai savo užduotį atliko. Linkėtina, didžiuma narių ir nutarė laikyti su apie Jtiiria Encykliopcdijoj Britanidrabužių siuntimas
Lietuvon, nes
Phones:
sirinkimas buvo pavyz’dingas, rimtas pradėjo plėšti žmonių mantą ir su kad p-lė Tamošiunukė ir. toliaus ne sirinkimą ir daryti nutarimus.
koj sekančiai sakoma: „Yra vienas
dabartinėmis aplinkybėmis jokiu bil
Bell — Kensington 5316
Klausimas ką daryti su draugijėlės iš naudingiausių vidurių palitiqsuoir skaitlingas nariais. Jame, apart krovę į trukius gabeno į rusų kraštą, nustotų dalyvavus
scenoje, nes ji
du neapsimoka toks siuntimas. To
išrinkįimo kp. viršininkų
1921 me palikdami Lictuvos gyventojus be yra tiesiog žavėtoja — turi malonę iždu?. Liutkauskienė griežtai laikėsi tojų, kuris netik ištuština vidurius,
dėl visi L. G. D. skyriai ir rėmėjai
nutarimo, bet jisai taipgi veikia kaipo tonikas
tams, buvo nutarta keletas praktiš gyvulių, Lietuvos
darbo žmonės prigimtą kalbą ir gražų balsą. Ki steigiamojo susirinkimo
daugiaus drabužių j Brooklyną ne
kų ir prakilnių nutarimų.
puikiai sekanti kad iždas turi būti sunaudotas mer ir apsaugoja nuo’ tolimesnių vidurių
ūkininkai, greit pažino savo geradė- tas roles irgi lošė
LIETUVIS GYDYTOJAS
siųskite.
Yra
visiems patartina
gaitėms
lietuviškų
kostiumų
nupirVienas bene svarbiausių klausimų jus ir jų siulomąjį „rojų” ir tuojaus aktbriai Aižę — D.
Tamošiunukė,
Priėmimo Valandos:
užkietėjimų.”
Taipgi pamėginkite
stengtis visais galimais budais kel
liko išrištas, tai klausimas
knygų, sušuko visi kai vienas:
Užginklo 1 Baltruką — Z. Virbalas, Šimą — J. 1 kiniui, arba padalinimui mergaitėms. ir kitas Trinerio gyduoles: Trinerio
9—10 valandai ryte.
ti piniginę pagalbą Lietuvai.
kurias p. J. Lengvinas,
kaipo kp. Vykini lauk blogos valios atėjimus.” Tuska (jis ir šį veikalėlį sumpkino) ! Gi Lukšienė, Krušinskienė ir Nava- Angelica Kartųjį Toniką, 7 ’rinerio
5—8 valandai vakare.
Paul Vaitekūnas,
sekretorius, dar 1917 metais kuopos Na, ir taip susidėjus dalykams, rusai Vejavaikicnę — Ona Vilkinto, Juozą 1 šinskienė buvo tam priešingos ir, to- Cough Sedative, Trinerio Linimentą
253! E. Allegheny Ave.,
įi
Brooktyno skyr. rašt.
vardu išrašė rengiamai SLA. agita išsidangino, nes jie aiškiai pamatė, —- J. Mockevičius, Stepą — J. Tus-Į del, ginčas tarp moterų iškilo,
ir tt. Jūsų aptiekorius ar vaistų par
u PHILADELPHIA. PA.
cijos savaitei, bet iki šiol jis nesitei kad iš lietuvių
atimant, o
nieko ka, Girtuoklį — A. Bazaras, Agotą p. Liutkauskas pasiprašė leidimo pa davėjas nesenai gavo naują siuntinį.
kė jokios atskaitos
už jas išduoti, jiems neduodant, bus
blogai, tad — A. Kabasinskiute, Juozienę —
i daryti sugestiją ir gavęs leidimą pa- joscph Triner Company,
Chicago,
nors tas -klausimas daug kartų kp. nors nepatenkinti, vienok išsikraus M.
Bernatavičiutč, Viršaitį — P. tarė, jog butų geriausiai šituos pini- m. (jjew Yorko atstovybė: 340 E.
turėjo lošti p-lė gus paaukauti Lietuvos
našlaičiam ;7l.st St.).
IŠ SLĄ. KUOPŲ DARBUOTĖS. susirinkimuose buvo diskusuojamas. tė, ir jau net vėlesniais laikais pada Svetka. Jonienę
SėveroSt Gyduoles užlaiko
bet ant nelaimes ir pasiųsti Lietuvos Raudonanįijam
Lietuvą sa M. Bąuzevičiutč,
;
šeintynos, sveikatą.
7 kp., Pittston, Pa., nariai atlieka Dabar kp. nutarė visas knygas per rė taiką, pripažindami
imti
iš
minėto
asmens
ir
jas
gera

pat
lošimą,
tad
Kryžiui
per
Lietuvos
Misiją.
Arba,
vistovia
ir
nepriklausoma
valstija.
?
jai
susirgus
prieš
tinkamai pareigas
tikrų
Lietuvos
SKAITYKIT IR PLATIN- B Severos naujas Kalendorius 1921 metu I)
Bet tas dar nebuvo galas lietuviu minėtą rolę atlošė- p-lė Ona Vilkiu-! jeigu su tuomi nesutiktume, tai gesūnų *ir piliečių. Laikytame
savo me stovyje sugrąžinti į Centrą, o už
yra {įduotas. Gaukite viena sava aptie- U
puotą. KIT „TĖVYNĘ”.
žinome,! kad te, kuri būdama gera ąktorka pui- ■ riausiai iškelt mergaitėms
kol. Yra duodamas dykai. Jeigu negau-. "
susirinkime grUod. 29 d. vėla sudėjo išeikvotas (nes ir pats Lengvinas pri vargams. Mes kaip
tumite aptiekei, rašykite pas mus ir jg
Už
pirmutinį
sumanymą
—
paaukau

pažino,
kad
nevisos)
pareikalauti
lietuvių
tauta
iš
senovės
laikų
yra
kiai
atlošė
nors
ir
ant
greitųjų
susiĮdekite 2c paitos ženklą.
23 dol. aukų Lietuvos šauliam. Rei
atlyginimo.
Knygų
sulig
iš
Centro
ti
Lietuvos
našlaičiam
stojo
Lukšicartojų-žemdirbių
tauta,
visados
my

mokinus.
|
KURSAS NUPUOLĖ
|
kia pastebėti, kad šis aukų 'dėjimas
yra net už linti demokratybę neišpažinstanti jo . Po viskam neužmiršta ir Lictuvos 1 nė, Krušinskienė
ir Navašinskienė,
jau yri. trečiu kartu. Per pastaruo priduotų dokumentų
Apsaugokite Va’iois
kių luomų, tad savo naujoj atgims reikalų — parinkta
Tai geriausia proga daug p
aukų Lietuvos o ant galo ir Liutkauskienė sutiko M
sius tris kuopos
susirinkimus aukų $25.00 su centais.
nuo tuo vargingo žiemos kosu*
Toliaus buvo paduotas įnešimas, tančioj valstybėj įsteigs lygias tie Šauliam. Surinkta $30.72./ Pridėjus ir tokiu budu pasiliko vienbalsiai nu K auksinų į Lietuvą nusiųsti, i
kymo namosMswada
i
«
sudėta 102 dol., kurios visos tuojaus
§LA. sas, kuriomis vadovausis šalies gy pelną nuo vakarėlio
pinigų
bus pasiųsta tarta paaukauti visus mergaičių dratt r Greitume nusiuntimo
SEVERA’S
pasiųsta'Liet. Misijon, kad persiųstų kad 241 kp. atsisakytų nuo
gijos
„Kvietkelio
”
pinigus
Lietuvos
pirmo
apskričio,
bet
pagaiiaus
po
nieks
su
manim
negal
lenkty&
ventojai;
tos
demokratiškos
teisės
Šauliam apie 50 dol.
Lietuvon.
,
visapusio
apsvarstymo
^įnešitnas
at

Lietuvos H niuoti; visiems pinigų siuntė- K
duos
progą
šalies
gyventojams
nusi

Ant galo prasidėjo šokiai-balius, našlaičiams, pasiunčiant
Kalbant kuopoj susirinkime apie
mestas
ir.
nutarta
minėto
apskričio
Raudonamjam
Kryžiui
per
Lietuvos I jams pristatau kvitas su para- ■
kratyti
skurdą
ir
vargus,
vadinasi,
Publikuris
traukėsi
iki
vėlumos,
(pirmiau žinomo kaipo Severos Balsamas
teikimą Lietuvai pagalbos, daugelis
Plaučiams). Jis atneS greita paselp®, pa*
nariu
but?
ir
toliau.
Misiją.
Nuvežti
ir
perduoti
pinigus
atgaus
savo
tėvų
žemes,
kurias
len

buvo
atsilankę
tiek,
kad
vos
gaB
šais
priėmėjų
pinigų.
kos
išsireiškė, kad kuopos susirinkimuo
daris lengvą ir naturalilką kvepavima ir
I kp. valdybą sekantiems metams kai, arba rusų aristokratai iš jų iš
L. Misijai išrinktos buvo Lukšienė
apserges nuo plėtimo ligų. Dvle mietas,
Laivakorčių agentūra į Lie- I
sutilpti į salę. *
se butų renkamos aukos tol, kol ne
25 ir 50 centai.
tapo
išrinkti
visi
pažangus,
jau
kp.
taipgi,
ir
Liutkauskienė.
Nutarta,
plėšė. Tačiaus lenkų
dvarininkai
M. Dulke,
9 pojų, Hamburgą ir visur.
liks nei vieno lenkų dvarininko Lie
pasižinėję
savo
gerais
darbais,
žmo

Sąjungos
draugijėlę
pavesti
Moterų
griebėsi
įvairių
priemonių,
bile
tik
Vakaro
rengėjas.
Pasai kelionei į Lietuvą.
tuvos rybose. Vertėtų visoms SLA.
Paprastas šaltis
nes:
vietinės
kuopos
globon.
Tai
taip
Padarymas
lietuviškų doku- K
neužlcidus
Lietuvos
žmonėms
maža

kuopoms tokius tarimus padaryti.
suteikti svarbes ilgas, bet«nt
Kuopa savo susirinkimus nutarė žemiams ir bežemiams atsiekti savo
Rugs.
nusidavė ir tas yra teisybė.
SO. OMAHA, NEBR.
nientų.
J.
laikyti kaip paprastai paskutinį ne- tikslą; jie tuojaus susitarę visi pra
16
d.,
1920
m.,
Lukšienė
ir
LiutSEVERA’S
Nors musų mieste yra tokių lieg
Pinigus siųskite per paito E
dėldienį
kiekvieno
mėnesio.
Sekan

kauskienė
perdavė
L,
Misijai
$84.36.
COLD
AND
TABLETS
dėjo
visokiais
budais
trukdyti
besivituvių,
kurie
stengiasi
prasimušti
| d Money Order. Rašydami pri- I (Severos PlyskeleiGRIP
141 kp., South Pork, Pa., kartu su
nuo
Šalčio
ir Oripos)
tis
kp.
susirinkimas
įvyks
30
d.
sau

Todėl
akyvaizdoje
šių
faktų,
ką
tverenčią naują Lietuvos Respubli suomenės priekin, tačiaus iš apie 800
g dėkite 2 c. štampą ir visados |
šv. Juazapo Dr-jos viršininkais su
galima pasitikėti jog palengvins Kaičia i
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar*
šaukė visuotiną lietuvių susirinkimą, sio 1921 m., senajam Public Scholl ką ir matydami, kad trukdymu ne lietuvių vargiai rastumčm bent vie reiškia pasakymas, kad „Liutkaus g adresuokite:
biu ligų, prašalinant Gripą arba influen
name,
2
vai.
po
pietų.
kienė
si/
iždininke
be
draugijos
na

nugalės, užpuolė Lietuvą, manyda ną, kuris mokėtų taisykliškai lietu
za. Pardavinėti kožnoi aptlekoL Kainos
kad apkalbėjus budus, teikimo me
P. MIKOLAINIS,/
80 centu.
. „
SLA.
narys.
rių
žinios
atidavė
pinigus
”
.
Taipgi
mi
ją
spėka
prikergti
prie
Lenkiškos
vių
kalboje
rašyti
—
butų
pilnai
su

džiaginės pagalbos Lietuvai, bekovo53 HUDSON AVENUE,
monarchistų imperijos ir tuomi ap sipažinęs su gramatikos taisyklėmis. neteisybė sakąma, kad buk antryto
jančiai su
kruvinais .^užpuolikais.
BOOKLYN, N. Y.
F. SEVERĄ CO.
* PRANEŠIMAS SLA. 3-čio AP
saugoti įgytus Lietuvoj savo dvarus. Todėl keletos ypatų sumanyta įkur jaus Liutkauskienė pasikviečia iždi
Prieš susirinkimą A. Rasimas parin
CEDAR RAPIDS, IOWA
SKRIČIO, PITTSBURGH©
D-ras D. Alseika, atvyko Ameri ti vakarinę mokyklą
suaugusiems. ninkę ir dar vieną moterį ir pradeda
ko aukų, surinkdamas 54 dol. Visuo
APIELINKĖS kuopoms > kon su tikslu, teisingai painformuoti Mokykla jau įkurta ir vakarais mo nurodinėti, kad tokia dr-ja nėra rei
tinas susirinkimas
nutarė parengti
Šiuomi
pranešu
visiems 3-čio Amerikos lietuvius
kalinga ir kad jį buk
su tokiomis
apie Lietuvą ir kinama sekančių dalykų:
balių ii kurip liko pelno 56 dol. su
apskričio
nariams,
kad
mokestyš
į
ypatomis
nenorinti
susidėti.
Šitąs
kartu
tarti
gilų
padėkos
žodį
už
rė

1.
Anglų
kalboje
mokinama
aritme
centais. Taipgi sausio 15 d. bus .ki
apskričio
iždą
pakelta
iki
5c.
į
mer
užreiškimas neteisinga® , ir tiesiog
mimą Lietuvos valstybes, bei jos gy tikos.
tas balius tam pačiam
reikalui, iš
tus,
vietoje
iki
šiol
mokėtų
3c.
Ka

besąžininga
malagystė! Liutkaus
ventojų,
šioje
sunkioje
valandoje.
2. Supažindinama su anglų kalbos
Geriausia dovana saviemsiems, tai pinigų pasiųsti į Lietuvą. Da
kurio tikimasi nemažo pelno. Nu
dangi
mokant
po
3c.
į
metus
labai
kienė
„ant
rytojaus
”
nekvietė
nei
iž

Tąipgi
D-ras
Alseika
pareiškė,
kad
bar
yra gera proga, nes pinigai pigus. Už pinigus gali gauti viską,
akcentu.
tarta IOO dol. tuojaus pasiųsti Lietu
mažai
susideda
pinigų
ir
negalima
dininkės,
nei
jokios
kitos
moters
ir
o
be
pinigų nieko. Nusiuntimas greitas ir gvarantuotas.
Reikale*
Lietuvos
kariuomenė
bei
visi
pilie

3. Mokinama lietuvių rašybos nuo
vos Misijon, kad persiųtų Lietuvon
siunčiam
per
telegramą.
Laivakorčių
Agentūra
į
Liepojų,
Hambur

jokio
rimto
kultūrinio
darbo
veikti,
neturėjo jokios
su nieku panašios
čiai daug tikisi paramos iš. savotabro- a, b, c ir aukščiau.
(pinigai ;jau
pasiųsta), o likusius
gą, B rėmą, Rotterdamą, Antwerpą, į Lietuvą ir iš Lietuvos atitrau
Mokinama 3 vakarus savaitėje ir kalbos.
siųsti vėliaus, kuomet susirinks dau todėl nutarta mokestis pakelti, kad lių amerikiečių lietuvių ir kad Ame
kiame šeimynas.
papildžius
apskričio
iždą.
Manau,
rikos lietuvių nupirkti Lietuvos Lais mokslas visiems dykai,
Pagaliaus
ta neva „rezoliucija”
todėl kas
giau aukų.
Padarymas Pasų kelionei ir kiti dokumentai pavedimo dalių, pir
Lietuvos Šau nori, gali be jokių sunkenybių prasi kurioje užreiškiama,
kad „viešame
Verti pagarbos So.
Forko lietu kad gerb. nariai tam nesipriešins ir vės bonai ir aukos
kime
ir pavedime. Pinigus siųskite per pašto Money Order. Ra
menkus liams bei Geležiniam
Vilkui, buvo lavinti minėtais dalykais. Mokykla draugijos susirinkime, kur dalyvavo
viai, kad darbuojasi
savo Tėvynei noriai užsimokės minėtus
šydami
pridėkite 2C. štampą del atsakymo.
tt. yra neteisinga.
didžiausia parama Lietuvai. D-ras randasi A.,Zolpio
bute,
5311 So. visos narės” ir
pagalbėdami laimėti mirtiną
kovą mokesčius.
Antru nutarimu yra surengti pra D. Alseika mano aplankyti visas lie 33-rd St., So. Omaha, Nebr.
Visos nares nedalyvavo, o tik But
JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA,
laisvės siekiant. Tačiaus nevisi lie
kalbų
maršrutą
3-čiamc
apskrityje,
168
Grand
Street,
tuvių
kolonijas
Amerikoje,
todėl
vi

kevičienė,
Lukšienė,
Krušinskienė
Brooklyn, N. Y.
Pradinis mokinys.
tuviai verti
pagarbos,
nes musų
Tel.
Greenpoint
4548
taigi
šiuomi
meldžiu
-gerb.
kuopų
Susivienijimo
Lietuvių
Amerikoje Narys.
sos Amerikos lietuvių kolonijos pri
(dvi pastarosios dalyvavo ir susirin
miestelyje yra dar tokių „lietuvių”,
■
■
.......
.........
.
.
........ ......
♦
Alseikai prakal
kime, rugs. 13 d., 1920 m., kur sulig
kurie netik ką patys nedavė nei cen viršininkų darbuotis šito nutarimo valo rengti D-rui
ju noro ir pinigai pasiliko paaukauti
to Lietuvos pagalbai, bet dar ir ki- įkūnijimui — kad n/epasiliktų vien bas.
nutarimu.
Antru
atveju
D-ras
Alseika
kalbė

Lietuvos našlaičiams). Liutkęuskie. k tus agituoja, kad
nieko ' neduotų.
Jei
butų
reikalas
susirašyti
su
jo apie Lietuvos Steigiamąjį Seimą
nė suvis nebuvo kviesta, o Nulašins
Gėda — amžina gėda lai juos sekio
apskričio
port,
sekretorium,
tai
mel

(Už
išreikštas
šiame
skyriuje
min

ir
ekonominę
Lietuvos
padėtį
ir
la

kienė buvo nuėjus į tą susirinkimą,
ja!
džiu
kreiptis
žemiau
telpančiu
adre

tis
Redakcija
neima
atsakomybes).
bai aiškiai ir gražiai
šituos klausitai šiuomi liudija, kad ten jokių ta
Jut Sasnauskas.
su.
I JAU GATAVAS.
mus apibudino.
rimų nebuvo daryta, o tik Butkevi
J.
PLEČKAITIS,
VARDAN TEISYBES.
Vilniaus gynimui
aukų surinkta
čienė ir Butkevičius spyrė ant kokio
kp., Wilsonville, Ill., kuri turi
Kataloge telpa suvirs tūkstantis knygų: Gamtos
140
First
Ave.,
Woodlawn,
Pa.
Gerb.
„Tėyynės
”
Redakcija:
—
250
dolarių.
Žmonių
buvo
pilna
te

popieriaus
pasirašyti,
nuo
ko
Navatiktai
18 narių, gruod,
12 d. savo
Mokslų, Istorijos,'Pasakų, Teatro, Dainų, Muzikos, Dva
atro salė ir visi buvo patenkinti puiMalonėkite šį raštelį
patalpinti šmskienė atsisakė ir apleido tą neva
susirinkime, nutarė
parinkti aukų
siškos įtalpos ir Maldaknygių. Prisiųskite 2c. štampų ir
NEKROLOGAS.
kia D-ro Alseikos " . kalba,
Reikia Jūsų gerb. laikraštyje ( „Tėvynėje”, „susirinkimą.” Todėl
užreiškimas
Lietuvos Gelbėjimo Komitetui. Iš
A. f A. Jonas Pečeliūnas
pridurti, kad Dr. Alseika yra labai nes „Darbininkas” atsisako tai pada „visos narės” yra neteisingas.
gausite jį.
rinkta komisijon Viycąs Belskus ir
narys
SLA.
16
kp.,
Dorrisville,
III.,
geras
kalbėtojas.
Šias
prakalbas
su

ryti.
Nors
„Darb.
”
ir
giriasi
esąs
Taipgi
Aietiesa
sakoma,
kad
buk
Petras Pačesiunas,
kad pereitų per
Adresuokite šitaip:
lietuvių gyvenimus
rinkdami aukas mirė gruodžio 17 d., š. m. ir palai rengė A. L. T. Sandaros 16-ta kp. krikščioniškos doros skelbėju, vie tokis Liutkauskienės pasielgimas paA. OLSZEWSKI,
Velionis Šiame skaitlingame susirinkime tapo nok tas yra tik žodžiuose, o ne dar krikdė draugijėlę. Netiesa — drau
Lietuvos pagalbai.
Pasidčkavojant dotas gruodžio 19 dieną.
dokumentų gijėlės nepajerigdė — jį gyvuoja, tik
aukų rinkėjų darbštumui ir Wilson paliko moterį su 3 mažais vaikučiais išnešta rezoliucija prieš Vilniaus už- buose. ,Iš čia pridėtų
3251 S* Halsted Street,
Jds turėjo 42 grobiką Želgovskį ir jo visą kompa galite matyti, kaip „Darb.” pasekė jos iždą paaukavo Lietuvos našlai
ville’s lietuvių v susipratimui iš mažos dideliame nuliudime.
Sąjungos va
Rietuvių kolonijos
aukų
surinkta tu amžiaus ir buvo darštus žmogus. niją. Rezoliuciją perskaitė progra- jai ipoka panaudoti žmonių vardus čiam, o tas Moterų
velionis mo vedėjas V. M. Čekanauskas, kuri ir pavardes be tų žmonių leidimo ir dams netinka, kuomet jų noru buvo,
Ml dot, kurios pasiųsta
Lietuvos SLA. kuopoje daug dirbo
Jonas ir pastaruoju laiku buvo kuo vienbalsiai tapo priimta.
žinios, po tokiomis
melagystėmis, Ikad" tie pinigai patektų Sąjungos ižMisijon.
z
pos
vice-pirmininku,
tačiaus
ėjo
paWorcesterieciai
labai
patenkinti
iš
kurių
tie
nekalti
žmonės
kuoar- dan. Kaslink
to, ar Liutkauskam
Sulig aukų rinkėjų pranešimo be
reigap
pirmininko
ir
finansų
raštinin
D-ro
D.
Alseikos
žiniomis,
už
ką
šiausiai piktinasi ir, matote, norėjo turi vieta ar ne, tai 4as jau yra ži
veik visi Wilsonville’s' lietuviai no
ko.
Mirė
ligonbutyje
po
sunkios
gerb.
kalbėtoją
publika
sutiko
su
per tą patį „Darb.”
paaiškinti, ta noma vietos lietuviams. Vietos žmo
riai aukavo savo Tėvynės pagalbai,
operacijos.
Dirbo
angliakasyklose.
triukšmingais
aplodismentais
ir
po
jo
čiaus „Darb.” netalpina. Krikščio nes mokėjo Liutkauskų veikimą apTIESUS PATARNAVIMAS
iiskjriant tik keletą išsigimėlių, kuKadangi velionis
buvo seniasiu kalbos taip pat jį palydėjo su dide niškos doros skelbėjai patįs yra ne vertinti praeityje ir mokės ateityje,
»’ rir "'tsisakė aukauti. Visiems auka
IŠ NEW YORKO I HAMBURGĄ
t 1
o vietos, tai visiems užteks. Patar
vusiems, varde SLA. 293 kuopos ta musų kuopos nariu, nes priguli nuo lėmis ovacijomis, linkėdami geriau dori.
Patogiausias važiavimas del Rusų ir Lietuvių
pat kuopos
susitvėrimo,
tad visi sių pasekmių jo misijai Amerikoje.
Lindene, N. J., lapkr. 30 d. 1919 tina, kad vietoje šitokių neteisybių
riu širdingiausi ačių!
'
Didelis moderniškas^ dviejų šriubų garlaivis „MANCHURIA,,
m, susitvėrė jaunų mergaičių drau rašinėjimo
dirbtumėte, tai ir vėl
B. Narakas — kuop. sekr. SLA. 16 kp. nariai susirinko palaido
išplauks
ti savo mylimo draugo.
Antanas D-rui D. Alseikai priėmimo
gija „Kvietkelis”. ' Vėliaus
gruod. urnai draugijėlė turėtų skatiko. ,
VASARIO 24, 1921
29.
30
ir
31
dd.,
jų
pačių
metų,
su
vakarėlis.
Rokas,
su
savo
žmona,
nupirko
gy

M. Liutkauskienė, r
212 kp., Kenosha, Wis. Nors šta
A. L. T. Sandaros i6ta kuopa su rengta „Kalėdų Eglaitės B*azaras”,
Trečia Klesa iŠ New Yorko į Liepoją
me mieste yra lietuvių
apie 2 tūk vų gėlių bukietą. Velionis prigulė
E. Navašinskienė.
rengė
draugišką
vakarienę
pagerbi

jo
SLA.
ant
300
dol.
pomirtinės.
kuris
davė
draugi,Jčliai
gryno
pelno
Trečia
Klesa iš New Yorko į Eidkunus
P. S. Taipgi priduotuose doku
stančiai, tačiaus vietinė
kuopa turi
apie
83
dol,
belei
šito
iždo
ir
pjyTrečios
klesos keliauninkams suteikiami valgiai per patabVakarienė
prigulėjo
ir Angliakasių mui D-ro D. Alseikos. ■
narių tiktai apie 150. Rodosi turėtų Taipgi
mentuose M.
Krušinskienė Jr T.
Atskiri kambariai'
nautqjus ruimingame valgomajam kambaryje,
nesusipratimai,
^delei
kurių ; Budrevičienė liudija, kad jos niekuo
buvo Warren viešbutyje — svečių ko
suprasti kiekvienas lietuvis — darbo Unijos vietinio skyriaus.
del moterų ir vaikų.
mielas drauge, susirinko gana skaitlingas būrelis. „Darb.” tapo p. M. Liutkauskienė ne į met nedalyvavo jokiame „visuotinažmogus, kad geresnės pašalpos orga-' i Ilsėkis ramiai,
Laike vakarienės buvo parengta gra teisingai apšmeižta. 1
rijos už SLA. lietuviai, neturi ir svetimos šalies žemelėje!
Į me draugijos susirinkime” ir niekuoKreipkitės j Kompanijos ofisų 9 B
„Darbininko” 132 Nuliūdę SLA. 16 kp. nariai, nete žus programėlis, kuriame dalyvavo
ii turėtų pasirūpinti kuogreičiau_,|met nepasirašė po ta korespontenciNew York, arba pas vietini c
dainininkė panelė Iz. AvieįSnaitė ir „Vądov? tos draugiji
l>rie šios organizacijos prisirašy- kę mylimo Ir darbštaus draugo.
kuri tilpo „Darb.” 132 num. pe
Steponkus, kauskienė, žinoma la
B. Aluzas — sekr. pp. P. Skrjckis ir , P.
Juk vietinės draugijos net jokiu
lų. .

L U

atžvilgiu neatsako darbo žmonių rei
kalams. Nei jos rimto apšvictos dar
bo gali atlikti, nei tinkamos pašalpos
žvilgsniu gali aprūpinti,
nes darbo
žmogus priverstas aplinkybių tankiai
kilnotis iš vietos į vietą, nustoja pa
šalpos apleidęs
vietinę
draugiją.
Prigulint-gi prie SLA. kur nevažiuo
si visur rasi kuopą ir nenustoji būti
pilnu«nariu, gali darbuotis kultūros
dirvoje ir turi užtikrintą pašalpą.
Pereitais metais musų
kuopa surengė 2 prakalbas, 2 balių ir 2 pikni
ku. Turto kuopa turi
apie 60 dol.
ižde ir už 50* dol. nupirkta Šerų Lie
tuvių Namo Bendrovėje, Kenoshą,
Wis. Nors praeitais metais nemažai
dirbta materiališkai ir dvasiniai, tačiaus ateinančiais metais kuopa pa
siryžusi dar daugiau veikti ir pačios
organizacijos ir musų Tėvynės Lie
tuvos labui. Išrinkta sekantiem me
tam Jcuopos
valdyba iš rimtų ir
darbščių darbuotojų.
J. Marcinkevičius, port. rašt.

LIETUVIAI AMERIKOJE

jiems piano akomponavo p-les Juzė
Rauktytė ir Tilė Ališauskaitė, Programelio vedėjas paprašė gerb. svečio D-ro Alseikos pakalbėti ir gerb.
svečias nors jau buvo nuilsęs, vie
nok savo kalboje daug pasakė apie
Lietuvą ir šiaip jau įvairių žinių iš
Lietuvos žmonių
organizavimosi.
Užbaigus kalbėti D-rui Alseikai vakaro vedėjas., V. M. Čekanauskas pa
reiškė, kad jeigu kas iš svečių noretų paduoti kokį klausimą, D-ras AlTad buvo
seika, maloniai atsakys.
nekurie iš svečių padavę keletą įvai
rių klausimų, į kuriuos D-ras Alsei
ka atsakinėjo.
Vakarienė buvo gana įspūdinga;
svečiai linksmai išsiskystė ll-tą vai.
naktyje.
Meškutis.

KAZYS KRAUČUNAS

JOHN S. LOPATTO

Dr. A. P. Dambrauskas

I. B. BRONUSHAS, M. D.
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S. L A. REIKALAI

Cough Balsam

DOVANA SAV1EMSIEMS

LAISVAS SKYRIUS

NAUJAS KNYGŲ Kai

AMERICAN LINE

■ llIP

VIETINES ŽINIOS.
4 d. sausio įvyko atidarymas
pirmo rytinėse valstijose tikrai
Bietaviško banko — Baltic Sta

į

Visi norintieji važiuoti į Lietuvą, pirmiausia gaukite
PASPORTUS. Dabar pasportai yra išduodami ant viso
meto.

tes Bank (294
Eighth Ave.,
New York, N. Y.) Tas faktas
pažymėtinas tuom,
kad B. S.
Banko kapitalas yra išimtinai
lietuvių rankose, ko ikišiol dar
Bėra buvę Amerikoje.

PIRKITE ŠERUS LIETUVIU FILMU

|

PARDUODU LAIVAKORTES ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ
į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.

Kas nori atsiim
ti savo gimines iŠ
Lietuvos, tam yra
į reikalingi tam tik*
' alui padaryti popie
riei „Afidavitai” Visame jums patarnaus

Atidarymo dienoje suvažiavo
daug lietuvių iš visos apielinkš*
ir iš tolimesnių vietų. B. S.
Banke, kaip patėmyta, apsilan
kė per dieną bent 800 žmonių.
NEWARK, N. J
195 ADAMS STREET,
Tarp svečių atidarymo dienoje
reikia paminėti Lietuvos Atsto
vą gerb. J. Vileišį, kun. Joną
žilių, adv. J. S. Lopatto iš
AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
Tiktai Gamtos Kėlu
. Wilkes Barre, Pa., pp. Mockai- šiandien milionai žmonių žino,
PINIGŲ SIUTIMO.
Čius iŠ Luzerne, Pa., pp. Skri- kaip apsaugoti savo sveikatų ir gy Išdirbu pasportus į Lietuvą va
tulskus iš New Britain, Conn., vastį iki gilios senatvės, jie tai at žiuojantiems ir padarau paliudijimus
(affidavitus) iš Lietuvos
atvažiuo
pp. Mikalauskus, Kazlauskus ir siekia tiktai gamtos keliu.
jantiems.
Taipgi
legalizuoju

Milaškas iŠ ten pat ir daug BULGARIAN BLOOD TEA kius dokumentus (daviernastis) viso
kai
(Bulgariškojo Kraujo Arbata)
{žymių vietos, Brooklyn©, Bapo Notaras Lietuvos valdžios užtvir
Išvalo kraują.
yoĄnes, Jersey City, Newark^ Lengvai
tintas.
paliuosuoja vidurius.
Silkortės ant geriausių laivų.
darbuotojų. Banko kasininkas Suteikia gerą skonį.
Pinigų siuntimas užtvirtintas.
pareiškė, kad pirmoje dienoje Priverčia veikti kepenis.
inkstus.
V. AMBRAZEVIČIUS,
deponuota Banke su virš $100.- Atgaivina
Kiekvienas išmintingas
šeiminin
Narys S. L. A.
000.00. Persiuntimui į Lietuvą kas visados laikys po ranka dėžę ši 178 Ferry St.,
Newark, N. J
pirmoje dienoje priimta suvirš tos Tyrų Žolių Arbatos, kaipo pir Tel. Market 5599 M.
mutinės pagalbos gyduolę nuo per
250.000.00 auksinų.
šalimo ir apsaugojimui
nuo „Flu”,
Baltic States
Banką, kaipo gripo, plaučių uždegimo ir kitų pa skausmus ir gėlimus nutildo
depozitory, aprinko sau Susi vojingų ligų.
vienijimas Lietuvių Amerikoje. Parduoda Aptiekoriai Visur,
Lietuvos Atstovybė Amerikoje, arba mes prisiunčiame apdraustu
įvairios Brooklyno, New Yorko pašto siuntiniu t didelę šeimyninę
Vaizbhži nklis i;žr< g. S. V. Pat. Ofise.
dėžę ttž $1.25, arba 3 dėžes už $3.15.
. ir apielinkių draugijos.
arba 6 dėžes už $5.25. Adresas: II.
Vakare Pennsylvania Hotely- H. Von Schlick, President Marvel
je.J)uvo vakarienė paminėjimui Products Company, 396 Marvel Bu '
A
REIKALE
ilding. Pittsburgh, Pa.
tos dienos. Vakarienėje daly
vavo suvirŠ
140 žmonių, —
dauginusia artimos apielinkės
• ' lietuviai, bet tai-p jų buvo ir
iš tolimesnių vietų, kaip tai iš
New Britain,
Conn., Wilkes
PAJIEŠKAU PATYRUSIU AMATNINKŲ,
Barre, Luzerne,
Pa.,' Bloom
Mechanikų prie išdirbystės fabrike ir del sutaisimo GAŽINTŲ
?
field, N. J. (Kapitonas VoišnaINŽINŲ repair šapose, kur varo Automobilius,
IRAKI ORIUS,
MOTORCYKLIUS ir kitas įvairės mašinas.
ras su žmona), Bayehne, N. J.,
Mes ismokinam pilnai aplink Gazinius ir Gasolinius Automobi* Tamaqua, Pa. ir tt.
• lio Inžinus. kursai yra į TRIS svarbes dalis paskirtas.
Iš svetimtaučių, dalyvavusių
✓------------------------------ ’------------------- T
vakarienėje, reikia
pažymėti
Senat'" <4 Dowling, kurs prižaMECHANIZMAS t- Kaip isteigti. palei pienus.
Pa
<*
Tinti, kad New Yorko
žeidimai ir kair»
išrasti
valstija ir New Yorko mieatas
juos, išradęs
sutaisvt per
praktiška
plėtojimą
kožno
apsirinktų Bnltic States Banką,
be vieno studento po prie
kaipo savo depozitorių. Vaka
žiūra Instruktorių
rienėje, kurios
vedėju buvo
ELEKTRA IR
MAGNETIZ
Banko Prezidentas
advokatas
MAS — Kaslink. reikalin
giausia Gariniu
ir AutoLopatto. kalbėjo:*M. W. Bush,
mobiltans mašinų.
J. Vileišis, kun. žilius. Major.
VAŽINĖJIMAS — Kaip pas
P. žadeikis, V. K. Račkauskas,
toti EKSPERTU I ŠOFE
Sen n torius Dowling, architek
RIU.
tas (pastatęs namą Bankui}
Dewsnap. Irving National Ban
pilna kursą, turite proga pasinaudoti
ko
Vice-Prezidentas Willis
vienu iš dviejų amatų — Mechaniko arba Šoferio. G VA RANTUO
JA M Licence ir išduodam dvkai DIPLOMA. Mokinant grvnai lie
Nash. kun. P. Gudaitis, kun. J. ■
tuviškai ir angliškai.
Instruktorius
paženklintas
ekspertas —
Šeštokas. J. Skritulskas ir kiti.
TYCHNEVIČIUS
Upas pas Bankė organizato
Mokykla atidaryta tino o iki p. Subatoms tik iki s.
Nedalioms nuo to iki 3.
rius ir akcininkus buvo labai
TYCHNEVICIAUS TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ
pakilęs. — visų nuspręsta auk
MOKYKLA,
lėti savo naują įstaigą, kad ji
293 Avė. B.. Cor. 17 Street,
New York City.
netik butų naudinga Amerikos
Telephone — 5406. Stuvvesant.
lietuviams, bet kad galėtų ne
karta no tarnauti
ir Lietuvos
Respublikai jos
finansiniuose
sentikiuose su Amerika.
Kė
Kuris parodo valandas, minutes, dienas savaitės,
limas
paskolos,
mokėjimas
kuris mėnesis, mėnesio dieną
ir perinamas. Ta;
Amerikoje nž Paskolas kupo
yra kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra dide
lis parankumas visam amžiui. Lukštai to laikrodė
nus. mokėjimas
sąskaitų už
lio yra gražus ir labai tvirti, 7 akmenų, mechaniz
Lietuvos valstybės
pirkinius
mas geriausio plieno ir nikelio, laika laiku gerai,
it gvaraninoias ant 20 metų. Kiekvienam, kas tik
Ameriknle — kaip tik ir galės
pamato
tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus
būti atliekama per Baltic Sta
$15.00. o mes parduodame fabriko kaina už
75
tes Banką.
• r priedų duodam, kuris perka laikrodėlį mašinėle

■

VINCAS AMBRAZEVIČIUS
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193 GRAND STREET,

H

.

F. O. Box S3S

Forest C.ty, Fa.

ANT PARDAVIMO
240 BAČKŲ MILTŲ.

Sinniriitiių či»ltf rugių rupųe mil
tai del lietuviškos dnuno*.
Rugini
duona skalsi, gardi, kviapeuti ir pa
daro žmogų stipresni
ir sveikesnį
Miltai supilti j maišiukus (m 49 sva
rus. i4i yra 4-U» dalia bačkos
Viawas maišiukas $ajoc.. du maišiukai
$4 7<c.. 4 maišiukai bačka $9 f m
Di
desni orderiai parduodama pigiau
Perkantiems miltus prhhieim apra
šymu kaip iškepi skanią duoną. Tėtttikii kad ant t maišiukų but lietuviš
ki patašai. Adresuoki! tie stok j far
mer į:

Wm. ©ĮKAISTU.
R. a. Hart Michigan,
A R lt A

M. WALKNČfUS.
Box 0. Hart Michigan.

NOTARIUS IR AGENTAS

i

26 Broad Street,

m

New Britain, Conn.

Ansisainrofemni nūn »«elt»m«tw krtmnėu
skatike i Lietnvn- v«l-iv|»o*i

Su reikalais kreipkitės
M. Nai tanskas

na/vv,

> t ■eoįv-a

a

e.

AMERICAN EXPRESS COMPANY
65 Broadway, New York.

Kiti New Yorko adresai:
.118 West 39-th Street

Vietoj Rusijos-Amerikos Lin’ja
TIESIAI BE PERSĖDIMO IŠ NEW YORKO Į:
HAMBURGĄ Kaina 3 Kclsos $125.
Karės taksy $500.
LIEPOJŲ Kaina 3 Klesa
$145. Karės taksų $5.00.
„ESTONIA" buvęs „CZAR" išplauks 1 d. Vasario.
,.POLONIA” buvęs „KURSK” išplauks 15 d. Vasario,
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba

0

74* Rmoi r*

w.-»«-avV

*'

18 Chatham Square.

a

A. E. JOHNSON & CO., Gen. Pas. Agents,
NEW YORK, N. Y.
4a: BROADWAY,

UambuigAmerican Line
ii

KAS NAUDOJA PAIN-BXPELLERI?

Darbininkas
naudoja
palengvinimui
ekat damų muskulų nuo įtempto sunkaus
kasdieninio darbo.
Ūkininkas naudoja ji ir negalėtų apseiti
be jo'. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
'T užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
daugybė k.tų nelaimių ištikti,
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerj, nuo peč'ų skaudėjimo,
skausmo šone, šalę o ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.
Angliakasys naudoja Pain-Expellcrj
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo,
neuralgijos ir .kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją.
Narnų šeimininkė, naudoja Pain-ExpeZlerį, kuomet vaikai nupuola ir susimuša-—
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgiji
mo ir ten, kur geras linimentas reikalin

Ii

gas.

TIESIOG Iš NEW YORKO Į HAMBURGĄ
Trumpiausias susisiekimas su visomis dalim s Centralinės Europos

LAIVAS „MOUNT CLAY”,.RINCR
-

IŠPLAUKS

NEW YORKO

Utarninke, Vasario t d.
Utarninke. Kovo
8 d.
Utarninke. Balan. 12 d.

SENIAUS BUVĘS
Ell.l/L FRIEDRICH**
2 vai. po pietų, nuo
l’icr No. 7.
North River

Reguliariai savaitiniai išplaukimai po to bus su laivu Hausa
(ex-Victoria Luise) ir naujais laivais dabar statomais:

S. S. „MOUNT CARROLL”

S. S. MOUNT CLINTON”

S. S. „FRIESLAND"
S. S. „VOGTLAND”
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom visuose šiuo<e garlaiviuose.
Specialiai
valgymo, rukitno ir sc<lėjiuto kambariai ir pasivaikščiojimui vielos
ant viršaus laivų
pavedami trečios klesos pasažieriams
Užregistravimui vietos rašykit j bile autorizuota agenta arba i

39 BROADWAY,

NEW YORK CITY.

.asssssm. 77255

Visi.naudoja Pain-Expellerį,

fjyauwifwjmv ■•<»

Laivas SAXON!A 14.300 tonų, išplaukia sau, 22
, Didžiausias laivas, plaukiantis į HAMBURGĄ.
Kajutinės kainos $180, pridedant $5.00 karės taksų.
3-čia kliasa $125, pridedant $5.00 karės .taksų.
TIESIOG J HAMBURGĄ
5J

*$•

1 »>»»

Kreipkitės į bile musų agentūrą ar Ofisą
American
Railway Express Company, arba kreipkitės ar rašykite sa
vo kalboje į

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
❖

Naudokite musų „Monev
Orde
rius” užmokėjimui bilų šioie šalvie*
ir Kanadoje. Visokių svetimu val
stybių pinigu turime
pardavimui
Kuomet siunčiate kur nors pinigus,
tad reikalaukite American
Express
Kompanijos
paliudijimu.
los
yra
apdtauda priešais pražuvima.

Foreign Money Order Department

3-čia kliasn iki EITKŪNŲ PER HAMBURGĄ
$130.40, pridedant $5.00 karės taksų
Yra vįetinis agentas jūsų mieste. Kreipkitės prie jo

SPAUSTUVE
WILKES

,.*•< ■

QS

Vyriausis Ofisas
American
Express Co., 65 Broadway
New York.

A

TIK K4 ATIDARYTA LIETUVIŠKA

y"* n»«*ėms dviem metam*
nudžius viriiirtio matlrru*
t*t lindėtu* f»ratir»bmit»»i Mu

i80

J

Telephone 550

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS BANKAS

|.rr
I, P

8E

UCC”

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦

Knogreifiausia Hhnofca nmism*
Newarke. Kol žemas knrsao, dėk vinteti*.
gausi '
»

American
Express
Kompanija
įsteigta 1841 metais ir turi įmokėto
kapitalo $18.000,00000
ir persiunčia
Europon daugiau siuntinių, negu bi
le viena, finansinė įstaiga. Pasibudavojo nuosavą 21 augšto namą prie
žemutinės Broadwav.
New Yorke,
kuris yra čionai parodomas ir kurta
me kompanijos vyriausias ofisas tel
pa.

E

£&a-

PRACTICAL SALES COMPANY.
1219 NORTH IRVING AVE..
Drp .p*.
CHICAGO. ILL.

V IRRA' VI®
wo
A«ent*»ra
P Hankna.

Sugrįžę paliudijimai
rodo, kad
pinigai siunčiamajam asmeniui išmo
kėta j 3 savaites. Mes
išmokame
markėmis, kurios yra legaliais pini
gais Lietuvoje.
Musų
kainos yra
žemos, o musų
patarnavimas yra
atsakantis.

š^i

diukavot laiškus (typwriicr).
(typwriicr), kuri yra graži ir tvii
ta.
I uri visai raides, numerius, ženklui Ir ant
;i»a
»wuz<>>(
sol
drukiiot,
kaip ant
brangiu* inašitMH. ji |Hirsii|Moda po $;ou
ir brnųgiau, o pas mus gauna DYKAI.
kas perka laikrodėlį. Užlikrinam kiekvieiihiii MŽgaučdinimą arba gražinau) pinigus
Prisių>k
rankpinigių, o kilni lizino
kėši kada viską atneš i namus. A<lrr,u»*:

IR JO. SKYRIAI
VILNIUI
PA NEVĖŽY
ŠIAULIUOSE
RASEINIUOSE
4
LIEPOIUI
KLAlPfDOi
MARIAMPOLftl

Puikus pinigu persiuntimo patar
navimas į Lietuva, kuris
buvo pa
laikomas rupestimi
American Ex
press Kompanijos prieš karę, vėl ta
po atnaujintas keli mėnesiai tanj at
gal.

t

Užlaikau geriausius cigarus
Parduodu laivakortes ant visų Iinijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausiu laivų. Siunčiu pi
nigus j visds dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokiu žemiu
pinigus ant amerikoniški;
Darau daviernastis, pavedimus dalių ir
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaikau svetainę mi
tingams ir veselijoms
Iš tolimesniu miestu galima
atsišaukti laiškais.

STEBUKLINGAS KALENDORIŠKAS LAIKRODĖLIS

ONA JUOZUPAITIENS.

įsteigta 184 t m. Kapitalas
118.000.000.00.
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Urnai parsidnoda geroj ir išdirbfnj
vieloj |»er a ineiM krauti* šapu. Sa
vininkai mirė,
Ai*iš»ukitc Šiuo adresu:

SIUNTINIAI I LIETUVA

BROOKLYN, N. Y.

J. SKRITULSKAS

New York, N. Y.
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A M A T N 1 N K A I
LIETUVA IR AMERIKA

ANT PARDAVIMO

3 Avė. Cor. 6 Street, DepL L. 4,
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Korespondentas.

HENRY C. Z ARO,

1 3

T

’

< suteikiame paaiškinimus, kaip geriau važiuoti tėvynėn ir
:
išdirbame paspot
trumpiausiam laike.
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamus,
Laivakortes v aiiuoti krajun ir iš krajaus siuntimas Ir Y
> mainymas pinigų; priimama pinigus ant pačėdumo ir ▲
♦
'• mokamas nuošimtis.1

Pinu. J. M. Danielius, Rast. V. Daukšys, Iždin. A. Kundrotą,
Vedėjas A. T. Račiūnas.

PAIN-EXPELLER

I

BENDROVES

Lietuvių Filmų B-vė turi pagaminus tris serijas naujų krutomų paveikslų iš Lietuvos ir sulietuvina Angliškus
krutomų paveikslų veikalus, komedijas ir tt. Jau dvi grupės keliauja rodydami Lietuvos paveikslus ir trečia grupė
pradės neužilgo. Visos trįs grupės rodys skirtinus paveikslus, ir naujiausi šiomis dienomis pargabenti vaizdai iš
Lietuvos.
Draugijos, parapijos, kliubai ir organizacijos, kurios
norėtumėte surengti vakarus su L. F. B-vės paveikslais,
atsiliepkite.
Liet. Filmų B-vė daro gerą biznį. Rendavoja filmas
į teatrus, iš Lietuvos, ir Angliškus veikalus su lietuviškais
parašais. L. F. B-vė parduoda judomų paveikslų mašinas,
kameras ir visa kas yra reikalinga teatrams. Prirengiame
visą aparatą tiems, kurie nori važiuoti Lietuvon, užsidėti
krutomų paveikslų biznį.
Liet. Filmų B-vė turi savo skyrių Kaune, ir neliaujantį kinematografistą, kuris šiomis dienomis važinėja kai
mas nuo kaimo traukdamas krutomus ir stovinčius pa
veikslus ir prisiunčia Amerikon.
Liet. Filmų B-vė už trumpo laiko pastos brringi jstaiga. Pirkite jos akcijas, dabar laikas. Ateitis didelė. Vienas seras $100.00. Galima įmokėti dalį už serą. Visais
reikalais kreipkitės į L. F. B-vę.

į!
h
Ii
|
j
|
j

MUlINMmiltnUWillflUUMiHUuHttHimNillltHNWIillMMlWlinHtettMIHNmiWfmilMtMW
.wnmwiunMHiHnHimmimmiiiiiNiiatHmiiotwwMNiwmiKmmMimHvwmANtiimiwiiKNiHiMiinmniiiHiimMiiHwuifiK.

GYDYMAS SERGANČIU

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦e*

BARRE. PA.

♦

1 t♦

Allickaiue visokios rųšics st»a<«linjus
lietuviu knlboje taip
ir angliškoje »r
kitose kalbose, kuriant
prireikia-paklauskit.
Reikalaujantieji, kaip tai: biznieriai.
, profesionalai, draugijos,
organizacijos
ir tt. malonėkite atsilankyti, o stenėsimčs visu kuo šitamė
darbe spaudos
užganėdinti.
Vyilkrs Rarrc. nuo Buhlie .Square,
imkite karą Gcnrurciown ir dnvažmosite Empire ir išlipsite, tai liktai kalitelin paeisite ir rasite.
‘

43a E. NORTHAMPTON ST
WILKES BARRE, PA.

Padarykite savo kambarį
maloniu
su l‘erfcctir»n Abcimm Pečiuku Pa
dėkite ii kur laluausiai reikm
Ašluonins valanti** nuolat»h»o ntal<»
nmiio ui išlaidą* hž viena galon*
švariai drnauėio Snconv ker<r*mo
Nėra .lokio nr*matfumn. nėra
nereikia malku hvšhmi. nėra pelenų
lusu Perfrelmn prirūkąs
v»<m*nret
gatava*
l.eugvai pripilama*, lene
vas ir švaru* ir nr«mir<la taipgi
Pirkite Pcrfrcfinu pačuikn šiandien,
o diiau««itč* iuAnri visuomet
Geresniu reanltatu delet
nandoldte
Sncnnv Kerosi na.

▼
♦
♦
♦

ą>
▲
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PERFECTION
Oil Heaters
STANDARD OIL CO OF NEW YORK

■

