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Vyresnysis Leitenantas P. J.
KlaięČdos krašto direktorija-(„Kaunas ir Vilnius turi sudary Purvis, Trak.
Komend. Pad.
tą (valdžią) francuzai sudarė ti vienų didžią, nepriklausomą 4-to Peš?. Pulko, 3-čios kuopos
'sekančiu sąstatu
prezidentu Lietuvą, bet
kuri prigulėtų — Viršyla J. J. Zamkus, Pra-

Sausio 14 d. gautas yra\_
Kauno nuo Balučio toksai kab- prezidentu voketis ateivis Ve-’giu budu
visiem piliečiam, Juozas Paplauskas, Bladas Ju
legramas, išsiųstas
sausio 14 delis, nariais: Mačys — vokie-1 Naujos valstybės
organizavi- cius, Jonas
Taločka, Pranas
dieną:
tis socialdemokratas, Reidys —, mas turi buti daromas
teisių Berkartas,
Vadas
Rinitas;
„Lietuviai gudai, žydai ft vo- kunigas pusvokietis ir Simonai- lygybės ir autonomijos pagrin- 1-mo Artilerijos Pulko — And
kiečiai atsisakė dalyvauti želi- (tis — lietuvis, tačiaus jau ne- dais. Mes žydai nesame linkę rius Skinkis; 4-to Pešt. Pulko,
govskio rengiamojo seimo rinki kaipo lietuvių atstovas, o tiktai prie lenkų, nes mes busim ten 3-čios kuopos
Aatanas žemuose.
. Menama, Paryžiuje kaipo artimas asmuo francu- mažuma prieš didžią lenkų dau maitis, Valentinas Eibulskis,
premjerų
konferencijbj bus zams.
gumą ir
Nerik. kuogumą
11 mes
mes nebegalime
ueoegaiime ten
ten tujMartynas
tu |
ty n<w Tačionis;
muu
svarstomas ir Lietuvos klausi Nors francuzai gatavi vokie rėti tokios teisių lygybės, kaip poj; 4-to pulko — Antanas žimas. Prie to deleguojamas T. čius šaukšte - vandens prigirdy Lietuvoje. ši šalis esanti mu-^inskas; 1-ma kuopa 4-to pulko
Norus. Lietuvos-Latvijos arbi ti, tačiaus norėdami pasitarnau sų tėvynė, todėl mes norime |— Petras Daugveckis, Jurgis
tražas Rygoje eina pasekmin ti lenkų imperialistams
netik jai tarnauti ir pas ją likti. Len šimoliunas; 3-čia kuopa, . 4-to
gai. Prašok nepamiršti Mc su vokiečiais sėbrauja, bet, ir kam Vilniaus prijungimas yra,Pešt. Pulko — Antanas Purvin
Cullagho
jstraipsnį. (Pasira- su patim kipšu susidėtų, bileinetajp svarbus,
bet Lietuvai skas, Antanas Bražinskas, JuoŠęs) Balutis. 54”.
.
’tik pakenkus lietuviam ir su-|įaį yia pirmosios svarbos klau- zas Grigaitis, Kazys ŠiaučiuKaip matoma Želigovskiui vi- trukdžius Klaipėdos krašto P11- | simas.
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inžinieriai, iš kurių pusę vietų galė
tų užimti grįžtantieji
iš Amerikos
lietuviai;
mėnesinis
atlyginimas
1400-1600 auksinų.
Taipogi reikalin
gas ir medicinos personalas.
Žemės Ūkio
Departamentui yra
reikalingi agronomai, pabaigę vidu
rines ir aukštesnes mokyklas. Alga
mėnesiui nuo 900 iki 1,200 auksinų.
'Tokios tat žinios
delei uždarbio
kvalifikuotiems darbininkams.
Jei
gu atsirastų norinčių
apimti pana
šias vietas, Lietuvos Atstovybė su
teiks reikalaujamų informacijų..
J. Vi.eižig.
Lietuvos Atstovas Amerikoje.

LIETUVOS INFORMACIJŲ
BIURO PRANEŠIMAI.
DELEI NAUJO PILIETYBĖS
ĮSTEIGIMO PROJEKTO
Gautomis žiniomis, prie Lietuvo s
Steigiamojo Seimo
tapo
paskirt:
komisija, kuriai pavesta sudaryti nau

sai nesiseka. Gautomis žinio- jungimą prie Lietuvos,
Buvo papuolę lenkų nelaismis der Rygą Želigovskis jau
iD-ro J. Regensburgo nuomonė., vėn, o dabar jau vėl sugrįžo:
lenPraneša
iš
Vilniaus,
kad
prądėjo tuštinti Vilniaus sande
Lietuvos Sionistų Organiza-I Vyr. Lt. P. J. Purvis, New
orlaivių
..
T TRe. York City.
kai
stebisi
Lietuvos
liūs, gabenti savo. archyvus
. ;cijos ......
Pirmininkas D-ras J.
1
.
,
...
Varšavon. Be to
nepasisekė veikimu, Lietuvos oro laivyno
. įgensburgąs pareiškė tarp kit ' Antanas ženiaitig, New Brimobilizacija ir kaip matyti iš esanti tokia pajėga, su kuria ko :
tain, Conn.
}
lenkam
nesą
galima
kovoti.
McCullagho su musų Užsienio
Antanas Meilūnai, Chicago,
„žydų visuomene skiriasi į
Reikalų Ministeriu J. Purickiu
Ill. (dabar ligoninėje)
Arbitražo įtomisi.jo* Pirmi daugelį partijų, kurios kartais
“įiasikalbėjimo, kursai yra tilpęs
Bridgeviena prieš Kazys šiaučiunas
ninkas sienom nustatyti su Latisu
bU įniršimu
. kovoja
.
„The New. . . anglų prof. Simpson atvy-P^^’ l)et; vjs
gausio
13 dieną
"t tikiu, jog port, Conn.’
v,als
8
•
■
•
.
,
...
.
York Herald” daug kas bėga iš ko Kaunan specialiu traukiniu flal)altmemis Sąlygomis
žydų S P- S. Prašoma ir kitų Ame...
tos Želigovskio kariuomenės.
į iš Virbaliaus gruod. 21 d. Su.'dauguma yra už Vilniaus pri-jTikos liet, laikraščiu šitą p ra
Šio straipsnio koresponden tikti aukšto svečio nuvyko’Vii--^un!!:*mą P'’e • Lietuvos, nesj nešimą atspausti.
tas nurodo, jog jis yra įsitikl- balin M. Yčas trečiųjų teismo
nuomone. lietuvių reikalą-'
L,
nęs, buk Lietuvos Respublikai komisijos narys ir vyrės. Įeit | viniai yra teisingi. Jie neišei- lietuvąs Atstovybės Amerigręsia didis pavojus iš Sovietų Andrijauskas.. Kauno' stotyje na iš medžiaginių, bei tasai nu-l
koje Pranešimas
kuomet svečią sutiko Užs. Reik: Minis- įstatymas įsigalėjo žydų, tarpe |
Respublikos
pusės,
•' ----------Vilnių laiko užgrobęs Želigovs toris ir kiti aukšti valdininkai, moraliais pagrindais.
Lenkų,;delei SUTEIKIMO DARBO
kis ir kad tasai pavojus gręsia Iš lietuvių pusės arbitražo ko- žydų ir gudų gyvenamosios vie-i GRĮŽTANTIEMS LIETUVON,
ir visai Lietuvos Respublikai, misijon paskirta
plačią tautinę- Daugelis Amerikos lietuvių buvo
prof. Kazys tos turi gauti
prie manęs, prašydami su
nes bolševikai norėsią susisiek Būga, prof, Pijus Bielskus ir kulturinę autonomiją.”
. > atsikreipę
teikti jiems žinių, ar tikrai jie gaus
ti su Vokietija. Visas tas (vil Martynas YčąsP
atatinkamo darbo iri užsiėmimo, su
ti nimas paremiamas neva ir pa
grįžę iš Amerikos Lietuvon. Kaikurie yra net prašę
nurodyti, kokią
ties ministerio J. Purickio žo
Už Lietuvos^priėmimą į Tau
SVEIKINAME JUS! '
vietą gali užimti ir kokią algą gauti.
džiais. Abejotina, kad viskas tų Sąjungą balsavo Italija, Por
Šiuo klausimu man teko keletą kar
taip buvo sakyta, nes su Sovie tugalija, Kolumbija,
Peru ir Pas mus ateina
žinių, kad tų rašyti ir laišku iš birželio 7 die
nos prašyti, idant įvairios valdžios
tų Respublika Lietuva yra pa Paragvajus.
dauguma musų brolių ir drau įstaigos suteiktų žinių, kokių joms
dariusi sutartį, nustačiusi tan-^
gų, pasilikusių Amerikoje, la darbininkų reikia ir kokia gali buti
tikrus rubežius ir reikia spėti.
bai trokšta
dasižinoti
kaip tokiems darbininkams alga, o be
Jog bolševikai privalo gerbti tą
mums, - amerikiečiams tarnau to ir pasiųlyta keletas specialistų
MINISTERIJOS
SPAUDOS
inžinierių, daktarų ir tt.
sutartį. Iki jie nėra tos sutar
jantiems Lietuvos garbingoje Ant šio paklausimo gautas yra iš
SKYRIUS.
ties sulaužę, nėra pamato dary
kariuomąnčje, sekasi ir ar visi Užsienio Reikalų Ministerijos atsa
ti jiems primetimus.
Varšuvos laikraščiuose „Mo- dar tebesame
gyvi ir sveiki. kymas iš lapkričio 25 dienos, 1920
Kaip girdėti, šiame laikraš ment”, „Neier llaint”, ,Jud” Taigi gruodžio 15 d., 1920 m., m., N;—4927, kuriame pranešama,
tyje žadama dar patalpinti keli ir „llacfiro” paskelbta '.visa in- mes, žemiau pasirašę, visi tar j'og Lietuvos Valdžia yra nusistačiu
si nedaryti kokių nors formalių pak
šio McCullagho straipsniai. Bei tervių eilė, kuriuose telegramų naujanti ant pirmos ugninės li vietinių atskiriems asmenims. „Nors
kia spėti, jog Amerikos dietų-' agenturos „1st Express” atsto nijos, nutarėme pasiųsti jums, čia darbo”, sakoma pranešime „vra
viai mokės apvertinti šio laik vas Vilniuje turėjo su įžymiau amerikiečiai, daug širdingų pa begalė ir kiekvienas norintis darbą
raščio pastangas tinkamai nu siais vietos gyventojų žydų at sveikinimų su Naujais Metais dirbti ir tinkantis^dirbti jį čionyk
štėmis sąlygomis,
visados
darbą
šviesti Lietuvos
padėtį ir ne stovais. Anketos tikslu buvo ir pranešti jums, kad dar mes gali
gauti, tačiaus tiesioginių pak
tik pasipirks pasiskaityti, bet išaiškinti Vilniaus žydų nusis visi esame gyvi ir sveiki, nors vietimų Valdžia daryti negali todėl,
kad toks pakvietimas gali buti pas
nutars išreikšti ir • padėką laiš tatymą Vilniaus klausimu.
nekurie iš musų jau buvome kaitytas — o reikalui esant, ir nau
kais ir šiaip nutarimais.
>
papuolę į „paršepanų” barbariš dojamas, kaipo užkonti aktavimas
D-ro J. Vigodskio nuomonė.
vardu.
Įvykus (tokiems
„Jokūbas Vigodskis, Vilniaus kus nagus ir daug vargo išken Valdžios
nors nesusipratimams ^arba nepati
AMERIKONŲ SPAUDOJE.
žydų Bendroumenės Pirminin tėjome.
kus atvykusiam Lietuvon asmeniui.
Iš visų amerikiečių, tarnau Valdžia gali but verčiama atsakyti
kas,
pasisakė
kalbąs
vien
tik
Geneva, sausio 13 d.-—Siunti
pakvietimą, kaip
už kontraktą.
mas Tautų Sąjungos kariuome savo vardu, bet kartu pabriežė, jančių Lietuvos kariuomenėje, už
Gali
atsirasti
ir
kitų
nesusipratimų,
tik vienas gerb. Liudas Apšega
nės Vilniun 'plebiscito prižiūrė jog jo nuomonė atatinka vietos
rugojimų. Todėl bendro
pareiški
jimui, tuo tarpu yra atidėtas. gy ven toj ų-žydų daugumos nuo- iŠ Cleveland, Ohio, dar negrįžo mo, kad Lietuvoje trūksta atatin
Priežastimi to yra siautimas šil monei. P. Vigodskis pareiškė, iš lenkų nelaisvės ir nežinome kamų darbuotojų, ir kad sugrįžimas
Kiti-gi visi didžiausio skaitltHus sveikų valsty
mtojam-žydam ar tebėra gyvas.
tinės Vilniuje, ir antra bletosci-1 kg vietos gyventojam-ž^dam
drąsiai giname savo Tėvynę ir binių gaivalų yra pageidaujama, pri
pageidaujama,
tp negalima daryti be balsuoto- .butų labiausia
1 _
valėtų užtekti.”
jų, nes pastaruoju laiku Vilnius , kad klausimas-*** butų išrištas maldaujame jūsų amerikiečiai, Be to drauge paduodamos žinios
mums šitoje iš sekančių valdžios įstaigų, kurioms
tokiu budu, kad butų nudaryta taipgi pagelbėti
beveik visiškai tuščias.
Taip. Susisic
reikalingi, specialistai.
Beveik visi llietuviai išbėgo nepriklausoma Lietuva sienose, šventoje kovoje laimėti. Bro kimo
Ministerijos
Vicc-Ministcris
iš Vilniaus ir jb apielinkės. kuo kurios truputį viršija jos etno- liai amerikiečiai! mes atsto S. Grinkevičius rašo, kad iš esamųjų
met lenkų w .kariuomenė užėmė grafinį plotą. Lietuvos sienos, vaujame jus čia anį ugninės li Amerikoje lietuvių specialistų Susi
llnių. Iš’ (seiliaus buvusių kurios yra pažymėtos Lietu- nijos ir nesigailime nei sveika siekimo Ministerijai butų pageidau
tokie žmonės:
0.000 Vilniaus gyventojų, da vos-Rusų taikos sutarty, visiš- tos, nei gyvasties, kad tik jūsų, jami
t)
Inžinieriai
diplomuoti, iščię
r bepasiliko daugiausiai 50,- kai pakanka. Šiose srityse tu- amerikiečių-lietuvių, vardą gar aukštąjį mokslą darbams: statymo
Lenkai mus namų,Miltų, plentų ir vandens kelių
000. Net ir lenkų kariuomenė, rėtų suteikti autonomijas tau- bingu padaryti.
Viduriniosios jau pradėjo net vokiečiais va srityse, taipgi blakiavimo ir elektros
kmi dabar laiko okupavusi Vil tų mažumom.
Jiems
gali bm ski
sujungimas vienon dinti. Pasistengkite Ameriką signalizacijos.
nių, bando surasti progos aplei Lietuvos
riama alga nuo 1,200 auks. iki 1,800
sti miestą, nesą netik kad žmo- valstybėn su Lietuva yra pagei painformuoti, kad visoje Lietu atiks. mėnesiui.
nės badauja, bet
kariuome daujama ir todėl, kad tuo bu- vos kariuomenėje nei vieno vo 2) Tcknikai su užbaigtu viduriniu
du bus vengta daug ginčų tarp kiečio nesiranda. Ką lenkai va mokslu tokiems pat darbams. Alga
nei maisto nėra.
tai ne vokie iki r.too auks. mčn.
Lenkų ir Rusų, kurie, žinoma, dina vokiečiais,
3) Braižyklos užvcizdčtojai ir brai
stengsis atsiimti viduriniąja čiai, bet Amerikos Lietuvių Bri rytojai tokiems pat darbams. Jiems
jolatos pranašaujama amepavasarį ajga ntto
jj.; J>)00 auks.• mčn.
Lietuvą iš lenkų, tuo tarpu jie gada, kurią peieitą
Hkbniųv spaudoje, kad Rusų bollengvai sutiks, kad vidurinioji jus išsiuntetė Lietuvos gintų. 4) Mckanikai ir prievaizdos gerai
Ševikai rengiasi pulti■ ruimai-i
..
Paimi ti- t. x
Amerikiečiai lietuviai, mes ko- kvalifikuoti tciegrafę-ickfono tinklu
los Vnlstyl.es ir Lenkus. Sako
.____ tiesime ir užlaikvnič.
Jiems irali
vojame
kardais, o jus priside. ama nt)0• goo
o .i.
< nttks.
.
•
’
|,)nt, n«iOk
ii^i 'jjoo
styliei. Pagaliau D-ras Vigods
ma Lietuvos pasieny hotšovikai
kite savo dolanais ir musų ne- Injn.
kis
pareiškė
savo
asmenišką
p: iklausomybės kova bus grei-l Taip pat reikalingi pašlo-tętcgrasutraukę net 40 divizijų kuriuo
nuomonę,
jog
viduriniosios
Lie

menčs. Guli būti, kad Šitie pas
tai jaimėta. Tik stokime 'visi fo valdininkai gerai žiną paštd onetuvos
gyventoj
ų-žydų
dauguma
, ,
. a .
. racijas ir darhn. ant aparatu „Moralui yra tyčiomis leidžiami
darban,
o
musų
pneJai
su
vi-.
c„ ir
n„zo).\Jicl„s
pasisakys
už
josios
prijungimą
. i...............
franeuzų, Ivet gali buti. kad t^
sais savo „žulikauskiais” grei- gali buti skiriama
” ’— algi
• ' 1( noo,« 700 siki
.
prie
Lietuvos
Valstybės.
”
me yra ir tie*os, nes ir Lietu
1,300 nttks. mėn.
tai pasijus vėl Varšavoje!
vos laikraščiai rimtos
domos D-ro Aahndo nuomonė.
Sveikiname jus ir siunčiame . S!’v’vn,llyhtų. Darbo
I _

►

EVYNE”
507 W. 30th Str.,
New York, N. Y.

Published and distributed under permit (No 511) authorized by the Act of October 6, 1917, on file at the
Post Office of New York, N Y By order of the President., A
S
Burleson, Postmaster General.

Iš LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ.' vadas D-ras šabadas pareiškė

■

Published Every Friday
By the Lithuanian Alliance of America
P Jurgeliutė, See’y A Business Mgr.
YEARLY SUBSCRIPTION RATESi
In the United States •••••••»•■••«* St-W
To Foreign Countries ....................... tl.M

Si «io
Sa.oo

„TĖVYNĖ”
307 W. 30th Str..
New York. N. Y

No. 3

ihf

The Lithuanian Weekly„Tėvyni”

•

'

<•

jas įstatymo projektas apie Lietuvo*
pilietybę.
nktn ar
Amerikoje gyvena apie
šešta dalis visų
Lietuvos
piliečių
Klausimai apie tai, kas sk; vii Lietuvos piliečiu, kaip šį pili<
buti įgyta
ar panaujinta
jos nustojama, yra didelės
klausimais Amerikos lietuviam,
del butų didžiai svarbu, idant
rios Amerikos lietuvių
organ
jos ar net ir atskiri asmenjs išsitar
tų, kaip ir kokie Lietuvos pilietybės
įstatymai butų . tinkamiausiais ne tik
delei Lietuvos Valstybės, bet ir de
lei jų, kaipo išeivių.
Visus nu'rodymus ir pageidavimus delei busimųjų
pilietybės įstatymų, kaip tik jie bus
gapti, Lietuvos Atstovybė Ameriko
je pasirūpins sugrupuoti ir persiųsti per Užsienio Reikalų
Ministeriją minėtajai prie Stcig. Scimo Komisijai, kaipo tam tikrą
medžiagą
dėlei tinkamo
pilietybės įstatymo
pagaminimo.
Iš savo pusės Lietuvos Atstovy
bė Amerikoje yra paruošusi tam tik
rą pranešimą iš kurio
paduodami
yra čion keli
punktai. Musų am
žius yra atnešęs pasauliui dnlžau.
sius palengvinimus
susisiekimuose.
Žmonės lengvai persimeta iš vieno
krašto kitan.
Lietuvos piliečių už
siliko daug Rusijoj, Lenkijoj ir dau
giausiai
Suvienytose
Valstybėse.
Kaikurie iš jų "tvirtai yra įsigyvenę
naujose valstybėse, tur pastovų už
darbį arba yra įgyję jose nejudina
mąjį turtą. Yra tokių valstybių, kuriosc Lietuvos pilietis negali gauti
tinkamo darbo, negali įgyti kokiom
nors nuosavybės, jeigu jis kaip nors
neprisirašo prie tos valstybės, kurioj
jam priscina
gyventi.
Kaikiiriosc
valstybėse Lietuvos piliečiai priver
sti yra išsiimti kitos valstybės po
pieras, kad pelningiau galėtų uždar
biauti arba kad įgyjus dauginus įta
kos visuomenės ir politikos gyveni
me tose valstybėse, kur jiems prisė
jo apsigyventi.
'Tačiaus nevisi
šie piliečiai, kad
formaliai ir prirašyti prie kilos val
stybės, y%ą nutraukę ryšius su savo
gimtiniu kraštu.
j

Lietuvos Respublika tai vjos^ kelių
metų padaras,
I’irmiaųs ji buvo
apimta Rusijos, o
t i rods nebuvo
jokios m'iodcmės.
•riboj at
Prie tokių aplinkybių Amerikoje
sirado daug lietuvių ir kitų Lietuvoj,
piliečių, kurie patapo formaliai Ame
rikos piliečiais, bet daug iš jų šian
dien yra ncblogcsniais Lietuvos pi
liečiais, nes
visas jų rupesnis yra
apie Lietuvos Respubliką. J
Sulig musų veikiamojo įstatymo.
Lietuvos piliečiai
nenustoja teisės
buti Lietuvos piliečiais, kaip jie iinegyventų
svetimoj valstybėj,
jeigu tik jie nėra patapę \sVctimos
valstybės piliečiais.
Žodžitt\
nėra
dvilypės pilietybės.
'Tačiaus aišku,
jog Lietuvos Respublikai bėra d dė
lės naudos iš tokių
piliečių, kurie
gyvendami svetur
per ilgus metus
nciktiomi prie Lietuvos Respublika*
reikalų neprisideda.
Lietuvos Val
stybė neša pareigas
apsaugojimui
jų turto jiems numirus , apsaugoja
juos kelionėje, tačiaus reales pagal
bos iš jų nemato.
Ar gi galima
paskaityti tokį Lietuvos pilietį nau
dingesnių už tą lietuvį,’ kursai forma
liai gal ir buvo priverstas prisirašy
ti prie kitos valstybės,
bet kursai
nenustoja dėjęs aukų pačius Lietu
vos Respublikos knrimui ir palaiky
mui?
Išeinant Jš šių dėsnių rc’kiit
būtinai žinoti ir lėmyti, kas per vie
ni šie piliečiai. tod< I priscina vesti
pačių lietuvių regint racija.
Lietuvoj
Atstovybėm Rusijoj, Lenkijoj, Lat
vijoj ir kitur, taipgi ir pačios Suvie
nytose Valstybėse privalo vesti lie
tuvių piliečių rcgisthici
regisi raci’:ą.
Pačios
vienos Atstovybės to ai likti gal n<Reikia kad prie ių su«i<l f
pajiegti.
rytų Lietuvių Piliečių Sąjungos, ku»r rūpintųsi surinkti ir ttžrrgis.
•s vienoj ar kitnj vnlstvbčpiliečius. Lietuvos

KONKURSAS

Valstybė negali
išsižadėti, kad šie
piliečiai, kurie neretai Lietuvos Val
stybės žmonių buvo išauginti, išauk
lėti, neturėtų jokių pareigų link saPaskelbus SLA. konkursą ne
v o Valstybės
juo labiaus, kad i’c kurios kuopos jau atsišaukė ir
ateityje gali
grįžti savo/ tėvv
tavo savo išrinktus dar
Lietuvos Valstybė netur jokios, ga®
Nors dar negalima
Jimybės priversti tuos gyvenančius buotojus.
_
svetur piliečius mokėti kokius nors tikrai pasakyti kokiu entuzias*
mokesnius. J kt šiol loki priversti-1 mu kuopos sutiks
paskelbtą

Už posmeli, sulig
veikusių Rusijos konkursą, nes be pabaigos sauisiaiymų, paliesdavo lik nedidį skai-/sio mėnesio negalima padaryti
čių tų piliečių, kurie turėjo reikalo nei tinkamos pradžios, jau negrįžti Rusijon.
Kas negrįžta, tas
kalbant apie pasekmingą dar
jokio mokesnio nemokėjo. Išieškoti
to mokesnio nebuvo galima.
Sup- buotę, tačiaus pačios pirmosios
rantama, kad krauti visą mokesnių kregždės rodo, kad
bus didelė
naštą vien ant grjžtančiųjų nėra tei audra.
SLA/darbuotojai ma
singa.
Neretai grįžta
atgal toki,
tyt nejuokais rengiasi bombar
kuriems nepasiseka susikurti gyveni
juo svetimoje valstybėje. Jie bied- duoti lietuvių apsileidimą ir neir drauge po prievarta ntčb sirupinimą apdrausti savo svei
jų buvo išieškomas tas mokesnis po
katą ir gyvybę.
10 r. ui pusmetį už visą laiką, per
kurį jie
Lietuvos
štai vos tik spėta konkursas
iki šiol tokio mokesnio
paskelbti ir 6 kuopos jau prida
sulig tei
sių, kurios veikia, turėtų tą mokesnį vė 9 drąsuolius, kurie pasiryžę

į ugnį ar vandenį žengti bile
Vietoj šio mokesnio rods butų tei- 'tik išgelbėjus nelaimingus lietu
žabangų.’
vius iš apsileidimo
niokėtij kasmet
Nors SLA. kuopų darbuotojai
kiekvienas
Iš tų pinigų susidarytų nemaža pas yra drąsus, tačiaus
pirtis Lietuvos
Valstybės
iždui. SLA. narysturi
atminti, kad
Pridaboti šio mokesnio
turėtų pa
kovą laimėti daugsunkiau, ne
čios lietuvių jwlicciiy organizacijos.
Kas šio mokesnio
mokėti nenori, gu ją pradėti. Todėl jeigu kuo
kas nenori ir įsiregistruoti prie lie pų nariai nenori, kad jų pasta
tuvių piliečių sąjungos, kas neatlie tytus
fronte” draugus išliktų
ka jokių pareigų,
tai tokiant sulig
■
žulikausko likimas, t. y. kad ne
pačios Lietuvių
Piliečių Sąjungos
nutarimo gali būti uždrausta ir nau. reikėtų su gėda trauktis iš kodotis visomis teisėmis,
kurias tur vos lauko nieko nelaimėjus, tad
kiekvienas Lietuvos pilietis, neveizz’ pareiga kiekvieno visomis išga
dint ar jis formaliai
prisirašęs prie
kitos Valstybės ar ne. Toksai lietu lėmis jiems gelbėti. Darykime
vio pibečio iš bendros Lietuvos šei- kaip daro narsi Lietuvos kariuo
niynos išmetimas kaip kada gali bu menė.
Vieni eikime žvalgybos,
ti perskattdus arba nepilnai teisingai^ kiti • renkimės
pulti su visu
padarytas. ,s I iiomct reikėtų
palikti r
"
visiems tokiems teisės
pasiskusti snvo smąikumu. Tie SLA. naper atatinkamą-Atstovybę į. Vyriau riai, k ^^nedalyvauja konkur
siąjį Lietuvos
Tcismą, į Lietuvos se privalo būti šauliais ir eiti
Tri|mnalą. 'Tokios tat yra bendros
žvalgybos, nes civiliam žmogui
pamatinės mintis, kurios yra patie
kiamos nuo Lietuvos Atstovybės -mi lengviau prieiti arti savo drau
notai St. Seimo
Komisijai.
Butų gų ir pažįstamų širdies ir jiems
svarbu išgirsti nuomonė pačių Ame išaiškinti SLA. naudingumą ir
rikos lietuvių dėlei tokio nusistaty
būtiną reikalą prigulėti prie pa
mo.
Rodos patsai
gyvenimas verčia šalpos ir apd raudos organizaci
tvarką — kitokią jų. O kuomet jau tokia žvalįsitaisyti nauiij
negu buvo- dar senais
Rusijos lai- gyba bus padaryta, tuomet už
kais. šiomis mintimis .Lietuvos At- t
■ vesti kuopos nuskirtą organiza
siovybč naudojasi, 'ragindama tverti I
apsiginklavusi su
Lietuvių Piliečių
Sąjungą
ir jos , torių pilnai
skyrius Amerikoje.
Šiandien
jau aplikacijomis ir kitais
pabūk
yra susitvėrusių
daug šių skyrių. lais. ir tegul jisai
tuomet ata
Reikia spėti; jog daugelis iš buvusių
kuoja visu savo smarkujnu.\Jei
Lietuvos Laisvės
paskolos stočių
persikeis j Lietuvių Piliečių Sąjun šituo keliu visi SLA. nariai pra
gos skyrius,’ o šie kaipo, pusiau val dėtų atakuoti kiekvieną dar nestybinės įstaigos lines netik rūpin 'prigulinti prie SLA. lietuvių na
tis Lietuvių
Piliečių
registracija,
paėmimu nuo jų tam tikro valstybi Imą, tai nėra mažiausios abejo
nio mokesnio, bet ir visa
eile kitų nės, kad po šito SLA. konkur
darbų, kurie Lietuvos Valstybės iš sinio ofensyVo mažai liktų to
laikymui yra brangus, kaip tat Lie kių lietuvių, kurie glūdėtų .pose
tuvos Laisvės paskolos bonų parda- |
apsileidimo
vinėjimas, parinkimas aukų Lietuvos | novei savo senoje
Gynimo Komitetui,
L’Ctuvos Sau- , snudulyje ir nesistengtų pasto
lianis, Raudon. Kryžiui ir tt. Jie tu- 1
ti musų garbios organizacijos
retų pasilikti ant sargybos Lietuvos I
nariais.
Valstybės ir lietuvių piliečių reikalų
ir be jų žinios ir sutikimo neturėtų
Sekanti SLA. organizatoriai
Imti renkamos aukos valstybiniams
stoja drąsiai kovon
reikalams. Maža to. 'Tiktai tokiems
P. Ramizas iš 7 kp., Pittston,
Lietuvių Piliečių
Sąjungos
Sky
riams. kaipo pusiau
valstybinėms Pa.
organizacijoms,, veikiančioms kontak
M. Lukošius ir A. K. Mockete šit Lietuvos Atstovybe Ameriko
Cleveland,
kp.
je. turėtų buti pavesta ir išdavimas ( vičius iš 14
paliudijimų tiems piliečiams,
kurtę Ohio.
nori važiuoti Lietuvon arba gauti pa
K.
Zorskas ir Vytautas
są. Vietos žmonės
gali geriausiai
Scranton,
apie lokių piliečių darbuotę žinoti ir , Kerševičius iš 30 kp.,
ių ^rekomendaciją, kaipo bepartyvių Pa.
organizacijų turėtų padėti Lietuvos
V. Kalasinskas iš 7 7 kp
Atstovybei orientuotis, ar verta tok
Rockford, Ill.
sai žmogus leisti Lietuvon, ar ne.
‘M. Gelgota ir F. KlastausBe to Lietuvos Atstovybė yra pra
šiuši Valdžios, kad vi*i lietuviai pilkas iš 126 kp.. New York City,
Lietuvių
liečiat, kurie priguli pric
Pr. Vasiliauskas iš 204
ir sumoka jai 3
Piliečių Sąjungos
Tamaqua, Pa.
kurių 2 dol. eina
dol. j metus.
Vaisi ybiniam Hondui butų palittostiojami pilnai nuo 5 dol. mokesnio
— Neužtenka paduoti savo
už pmmictį, kursai sttl'g įstatų yra
vardą SLA. Centrui, kad apsipiliečiams, kupriverstinas visiems
imu dalyvauti konkurse, - - rarie gyvena užsieniuose.

zeceris ,.Tėvynes”
stuveje prie spaudos
bų.
Kreipkitės prie:
..TĖVYNES’’ ADM

.lOjf' W. 33-th St..
;!

NEW YORK, N. Y.,

šo 14 kp. užrašų rašt. pil. A. K.
Mockevičius — bet reikia if
darbuotis, kad konkursą laimė
nekalbėjus vien
jus. Ir kad
tuščiais žodžiais, štai pasekmes
vienos savaites mano darbuo
tės: prirašiau tris naujus narius.
štai kaip reikia darbuotis!
Jeigu visi
SLA. organizatoriai
...... ■
. i
..
1
paseks pil. Mockevičiau^* M
mis. tnd greitu taiku pi
' e
[ffl
didinti „TSvynę*\
iu.
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miškas rojus. Tačiaus kiekvie
nas blaivas žmogus žino, kad
savaitinis Susivienijimo
Lietuvių tai yra didžiausia neteisybė ir
Amerikoje organas, leidžiamas ka> kad Lietuvoje’ politiškos laisvės
penktadienis.
yra daugiau, negu Rusijoje, ar
S. E. Vitaitis — Redaktorius, ba kitoje kokioje šalyje.
Nors niekas negali užginčyti,
307 W.»30-th St., New York City kad Lietuvoje pavieniai, valdi
Visi raštai skiriami. „Tėvynei turi ninkai — ypač provincijų val
žiauriai
Redakcijos vardu ir dininkai kartais labai
but siunčiami
turi but su autoriaus parašu ir adre ir neteisingai su žmonėmis pa

su. Prisiunčiamus raštus Redakcija sielgia, tačiaus
nuo pavienių
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
ros. Netinkami
spaudai smulkus valdininkų sauvališkumų nėra
raštai — korespondencijos,
eilės, laisva nei Rusija, nei Amerika
pranešimai ir tt., naikinama ir auto ir nei viena kita valstybė. Bet
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
abęlnai imant, Lietuvos gyve
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.

nimas nesulyginamai geresnis
ir laisvesnis už Rusijos gyveni
ILIUZIJŲ VERGAI.
mą. Užtenka paėmus į rankas
Idealistai žmones — ypač Lietuvos laikraščius: „Socialde
mažiau apsiŠvietusieji, tankiau mokratą”, „Darbininkų žodį”,
siai yra iliuzijų vergais. Tokis „Paštininkų Balsą” ir kt. ir
žmogus kartą persiėmė vienos aiškiai pamatai, kad Lietuvoje
ar kitos idėjos teorijomis ir jau spaudos laisvė daug platesnė,
jis visiškai nesiskaito su gyve- negu Amerikoje. Juk „Darbi
nimo daviniais — nepajėgia ninkų žodis” yra aiškus bolše
blaivo žmogaus akimis pažiūrė vikų organas ir atvirai varo
ti, kaip tų idėjų teęrijos reali tokią pačią priešvalstybinę agi
„Lalszuojasi praktiškam gyvenime. taciją kaip Brooklyno
Mes žinome, jog pasaulyje pas vė’\ tačiaus Lietuvos valdžia
kelbta labai daug prakilnių te nei to laikraščio vedėjų areš
uždaro.
orijų, tačiaus praktiškam gy tuoja, nei jo paties
venimui jos visiškai
nepasie- Apart to Lietuvoje net iš Ame
bolševikai
kiamos. Kad tinkamai tai at- rikos deportuotieji
vaizdinus, priseina
prisiminti sau laisvai, niekeno nekliudomi, gyvena. O svarbiausiai yra
realų gyvenimo faktą.
Dauguma darbo žmonių įsiti tas, kad Lietuva suspėjo ant
kinę yra, kad jų gyvenimas pa tiek tinkamai susitvarkyti, kad
stos smagum, prakilnum ir Septinti metai karės sūkuryje
linksmu, kuomet įvyks visame esanti, turi užtektinai duonos,
pasaulyje proletarijato diktatū ko trūksta netik Rusijai, Len
ra. Mat teorijoje proletarija kijai, bet ir kitom tvarkiom
to diktatūra labai
gražiomis ir turtingom valstybėm.
iliuzijomis išpuošta. Beskaity Dabar pažvelgkime į proleta
damas tais iliuzijas žmogus įsi riat© diktatūros valdomą Ru
tikina, kad įvykus proletarijato siją. Jokios politiškos laisvės
diktatūrai išnyks žmonių skaus nėra, nes bolševikų
valdžios
mai, ligos, nelaimės, neapykan kritikuoti negalima — užtai
ta, saumylystė, pavydas, piktu mirtimi baudžiama,
Spaudos
mas, barniai, nesutikimai, apsi laisvės nėra jokios — leidžiami
leidimas, nerangumas, \sutingi- tiktai bolševikų valdžios orga
mas ir tt., ir tt.
žodžhu — nai, o jokių kitų laikraščių nei
persikeis pati prigimjis,
per- knygų spausdinti neleidžiama.
-r’^is žmonių jausmus, visi vie Darbininkams streikuot nepave
nodai manys, nebus jokių skir liną, Inors jie verčiami dirbti po
tingų įsitikinimų, jokių varžy 16 vai. į dieną, už ką gauna
mų k persekiojimų — viską skurdų pragyvenimą. Kas drį
žmogus turės, ko tiktai jo šir sta streikuoti, tas sušaudoma.
dužė užsigeis. Na ir kartą žmo Teismų
tardytojai verčiami
gus persiėmęs kokiomis teorijo komunistų partijos narius iš
mis, pasilieka kraštutiniausiu teisinti, nors jie butų ir di
tų iliuzijų vergu. Kad ir did džiausi prasikaltėliai, o nekal
žiausiam niekšui užtenka sušuk tus žmones, kitų
partijų na
ti: „proletarijato diktatūra” ir rius, verčiama pasmerkti sušau
tas vergas nedrįs pažiūrėti į dymui. Duonos trūksta, indus
šūkaujančio darbus, šita nesu trija suirusi ir darbo žmonių
laužomą realybė ypač aiškiai gyvenimas tiesiog nepakenčia
vaizduojasi Amerikos lietuvių mas nors Rusijos teriterijos
gyvenime. Po proletarijato dik svetimos valstybės kareivio ko
taturos Šauksmais,
šiandien ja nesiekė.
Amerikos lietuvių
gyveni me
slepiasi daug nešvarių šiukšlių, Kūomet šitai primeni Rusi
kurias tiktai pats gyvenimas jos agentam, tai jie teisinasi,
išvalys, nes musų žmonės yra kad Rusijoj sugriuvumas, ba
suvaržymas
perdaug aklais iliuzijų vergais. das ir politiškus
Jie nemoka ir nepajėgia gyve yra dėlto, kad Rusija kariau
nimo davinių tinkamai įvertin janti SU, užpuolikais. Bet juk
ti Pavyzdžiui paimkime kad kiekviepas žino, kad ir Lietuva
ir šiandieninę Lietuvos padėtį kariaujanti su tais pačiais už
ir ją sulyginkime su Rusijos puolikais. Apart to dar Lietu
va po kelis kartus svetimų ka
gyvenimu.
nuniokota. Jeigu
Nuo pat susikūrimo Lietuvos riuomenių
valstybės, kaipo
nepriklauso Rusijoj, kuri nesulyginamai ge
mos
Respublikos, tūla dalis resnėje padėtyje yra, visi blogu
Amerikos lietuvių
visą laiką mai pateisinama karu, tai ko
varo šlykščiausią
agitaciją dėl Lietuvai nepripažįstama tos
prieš Lietuvos nepriklausomy pačios teisės, daug blogesnėje
Bet šitai
bę. Nors visiems yra aišku; padėtyje esančiai?
kad šitą darbą
varo Rusijos gali suprasti ir tinkamai įver
agentai, kad prijungus Lietuvą tinti tiktai blaivai protaujanti
vėla Rusijos vergijon, tačiaus žmonės. Rusijos agentai gerai
užtenka sušukti
jiems Užtenka sušukti „proletA- žino, kad
rijato diktatūra” ir iliuzijų ver „proletarijato diktatūra” ir iliu
gai nulenkę galvas dirba savo zijų vergai griebs peilį ir piaus
Tėvynės, savo tėrij, brolių.ir gerklę savo tėvui, — žudis sa
Tai toki
seserų nenaudai. Dirba tam, vo gimtinį kraštą.
kad Rusijos kacapas 1 arba jau yra iliuzijų vergai.
Senas Socialistą8.
jeigu negalima prisišaukti to
kacapo, .tai tegul Lenkų dvari
ninkų atstovas Želigovskis val Pranešimu
Kauno „Lietu
do Lietuvą, bile tik negalėtų vos”, gautoji telegrama iš Varpatys Lietuvos žmonės valdy šavos skelbia,
kad daugelyje
ti*. Kad to pasiekus, leidžia Vilniaus srities Želigovskio ka
visokius paskalus apie Lietuvą, riuomenės užimtuose miestuo
perstatydamL kad Lietuva yra se Lietuvos ir Gudų lenkų "so
valdoma gražiausių buržujų”, cialistų partija surengė visą ei
„žiauriausių barbarų”, kad Lie lę susirinkimų, kuriuose buvo
tuvos Valdžia daugiau nieko ne reiškiama noro sušaukt Vilniuj
veikianti tiktai šaudanti ir šau Seimą ir prisijungti prie Lenki-:
danti ’ darbininkus. O Rusijos jos, taipgi protestuota prieš
gyvenimas, kurią valdo proleta Tautų Sąjungos kariuomenės į
rijate diktatūra, tai tikras že- Vilniaus sritį siuntimą.

PERŽVALGA

mijai ir Armėnijai
ir sutikome
Bcssarabiją atiduoti Rumunijai.”

Taipgi iš šito straipsnio pati:: Teisingas balsas. — Gal riame, kad didžiausiu „nedali
but pirmutinis amerikonas
jamos Rusijos” iristigatorium
Herbert Adams Gibbons „Cen esąs buvęs Pabaltijos
valsty
tūry” žurnale, už sausio mėn. bėms Amerikos atstovas p.
1921 m., teisingai išsitaria apie Gade. <Jo
“ raportu daugiausiai
Vilsono paskelbtą tautų apsis rėmėsi Amerikos valdžia, kuo
prendimo teisę. Šitą rimtą sa met išdavė
nuosprendį pasvo straipsnį p. Gibbons pašven mergdama Pabaltijos valstijas
čia Pabalti jos
valstybėms — Rusijos vergijon.
ypač Lietuvai. Gaila, kad „Tė
♦
♦
♦
a
vynėje”* nėra užtektinai vietos
:: Ir lenkų esama teisingų.—
ir negalima ištisai perspausdin
ti šito rimto ir teisingo straips Lenkų imperialistų agresyvu
nio. Tačiaus, kad supažindinus mas linkui Lietuvos, sutverė lie
skaitytojus su šio tuviuose tokią vaizduotę, kad
„Tėvynės’
dvasia, padarome rodosi negalima nei daleisti,
straipsnio
nors trumpas svarbesnių yietų kad pasaulyje rastųsi nors vie
nas lenkas, kuris
pripažintų
ištraukas:
teisingumą lietuvių reikalavi
„Želigovskio žygis daugiau pri
sideda
paskubinimui
susisukti mų linkui savo nepriklausomy
pripa
tarptautinės audros sukuriui, ne bės įkūrimo. Ir reikia
gu D’Annunzio ir Gouraud žy žinti, kad iki šioliai neteko gir
giai. Todėl,
kad šis priešgina
dėti nei vieno lenko, kuris nors
Lenkų generolas drumsčia daly
kus pavojingiausioje Europos vic kiek žmoniškumo rodytų kalbė-

kuomet pereitą vasarą jį uzė- steigimą Prieg. Namo Lietuvo- rių — A. F. Giedraitis, 316 Troy St.
į e balsavo 1872 — prieš — Šiuomi meldžiami visi 105 kuopos
mė bolševikai. ‘
savo draugams ir
nariai paaiškinti
Pirmiausiai
sakoma,
jog 1882. Tokiu budu Prieglaudos pažįstamiems apie šį kuopos nutari
bolševikų valdžios visai negali Namo klausimas, tuo tarpu, lie mą ir naudą prigulėti prie ^SLA.
105 kuopa iš savo iždo paaukavo
ma kritikuoti — užtai sunkiai ka be permainų, kaip ir buvęs
no.
dol. Lictuvos šauliam ir taipgi
baudžiama. Toliaus,
pasaky ikišiol.
nemažai aukų sudėjo ir kuopos namas, kad Rusijos bolševikų pi^wriai.
nįgaį pigesni už kitųJ
valsty
J. Urbonas — turtų sekr.
bių pinigus, reiškia Rusijos iš
davimą ir užtai
sušaudoma.
Politiškoji korupcija
taip pat
gyvuoja, kaip ir seninus prie

Iš SLA. KUOPŲ
DARBUOTĖS.
95 kp., Coal Centre, Pa., savo su-

caro. Vienas bolševikų tardy sirinkime, laikytame sausio 2 d.,
tojas, kuris tardęs
tūlą Vil 1921 m., perskaitė laišką raginantį
niaus aptiekininką, po tardy- I aukoti
įkurymui Prieglaudos Namo
.
mui privatiškam pasikalbėjime Lietuvoje. Vienok atsirado nema
žai priešų, kam Prieg. Namas ku
šitaip išsipasakojęs:
riamas Lietuvoje. Nežiūrint į tu

LIETUVIAI AMERIKOJE
PHILADELPHIA, PA.
Lietuvos Laisvės Paskolos darbą
varo Philadclpios Draugijų

Sąrišis.

Minėtas Sąrišis yra susiorganizavęs
iš bepartyvių draugijų ir šiame dar
be veikia veik visos sriovės, išimant
tik karščiausius komunistus, mažiau
susipratusius socialistus (tuos ku„Mano padėtis
labai sunki. jų narių priešginiavimą sekretorius rie save vadovais vadina) ir taipgi
Tamsta, reikalaudamas už reccp- pCrgjo parinkdamas aukų ir gera- karščiausius klerikalus, Geri katalitą daugiau sovietų pinigais, negu širdžiai nariai sumetė $750.
Nors kai yra labai dideli
rėmėjai Lietumarkėmis, pažeminai sovietų vai-! 95 kp. butų gėda pasirodyti, su to vos reikalų. Bėda -tame, kad mažai
džios autoritetą.
Musų įstatų kia menka auka, tačiaus visgi ge susipratusių-apšviestesnių
žtnožvilgsniu, tamsta tuo budu netik riau, negu nieko.
nių čion yra, tad tą taip sunkų darįžeidei sovietų respubliką, bet suA. Kubilskia — sekr. 1^, beveik keli žmonės turi atlikti.
žiniai norėjai jai pakenkti. Kas
įDraugijų Sąrišio susirinkimas, spa
kenkia musų valstybei, sovietų
145 kp., Byesville, Ohio, savo me-' lio 31 d. 1920 m., kad padidinus ša
įstatai baudžia užtai
mirtimi. liniame susirinkime, įvykusiame sau vo veikimą, sumanė kreiptis
prie
Prie to, tamstą esi aptiekorius, šio 2 d., perskaitė laišką nuo Prieg. . Lietuvos žydų, kad ir jie prisidėtų
apšviestas žmogus,
inteligentas, Namo Komisijos pirm. A. P. Dėdy-' prie Lietuvos apgynimo. Todėl tam
toje. Niekas
negali užginčyti damas apie Lietuvos ir Lenkų
tai jau čia be jokios kalbos — su no, kuriuomi raginama aukoti Prie- darbui padaryti sutartį su žydais, ištų įvykių begalinės svarbos, ku- santikius.
Vienok pagalinus
šaudymas. Taip rodo įstatymai. glaudos Namo įkurymui Lietuvoje, rinkta komitetas iŠ 7 ypatų, į kurį
rie realizuojasi Vokietijos, Rusi
Bet iš kitos vėl pusės tankiai pri Nors musų kuopa yra neskaitlinga įėjo šie asmens: Dr. E. G. Klimas,
jos ir Lenkijos pasieniuose. Ar atsirado nors vienas teisingas
sieina tardyti žmogų, kuris yra _ tiktai 9 nariai ir todėl
didelių Julius A. Chimes, A. Uršinskas, J.
Lenkija gelbės Želigovskiui ar ne ’lenkas, kuriuomi yra Dr. Mieaiškiai prasižengęs ir netik sulyg darbų negali nuveikti,
tačiaus vei- Kilikevičius, J. Grinius, Dr. A. Dam
gelbės visviena ji rizikuoja savo' čislovas Dūkštą, žymus lenkų
įstatymų, bet ir sulyg mano pa kiama sulig išgalės ir remiama visi brauskas, K. Miklas.
gyvybe.
Pabaltijos respublikos kultūrinis darbuotojas.
ties įsitikinimo
turėtų but su naudingi
Sulig
sumanymai.
Taigi ir
Šis komitetas turėjo
kelis savo
yra vienatiniu pagrindu Lenkijos
šaudytas;
bet,
žiūrėk,
ateina
ko

posėdžius,
išsidirbo
budus
veilcimui
paaukavome
Prieg. Namo įkūrimui
mo „Lietuvos” pranešimo,
nepriklausomybės
iišsilaikyme.
misaras ir, kumštelėjęs į pašonę, iš kuopos iždo S dol. ir nariai suau- ir nuskyrė iš savo tarpo 3 ypatas,
Lenkija negali susilpninti Lietu Dr. Dūkštą yra daug pasidarpasako: .Paleisk, jis musų parti kavo 6 dol., viso Ii dol..
kad turėti nuolatinius susižinojimus
vos be susilpninimo
pati savęs; .bavęs istorijos,
etnografijos,
jos žmogus,
komunistas.’
Ir
Po susirinkimui vienas, kitas na su žydais, Taipgi nuskyrė iš savo
ji negali sunaikinti Lietuvos be
turi paleisti. O tankiai aš matau, rys prisiminė, kad kitos SLA. kuo tarpo taip vadinamą• presos komite■psikologijos mokslų srity, li
sunaikinimo pati savęs; ji negali
v kad žmogų nėra už ką
bausti, pos aukauja ir renka aukas Lietuvos tų, kurio pareiga bus paduoti teisin
užgrobti Lietuvos be nupenėjimo teratūros kritikoj, mitologijoj
bet įstatymai rodo, kad jį reikia apsigynimui nuo lenkų, o musų 145 gas žinias iš Philadelphios veikimo,
savęs papjovimui. Todėl prisei ir muzikoj, mokslo literatūros
1—
___ ___ r ■
sušaudyt, Taip dabar yra ir su 1kp.
dar nieko .tame
reikale nedarė. Taipgi šis presos
komitetas teiks
na Lenkijai arba gyventi ir leisti ir meno draugijų
organizavitamsta.”
1 Bet kadangi iš kuopos iždo ncgali- laikraščiam paaiškinimus apie abe
kitoms, pasienio valstybėms gy
Kuomet šituo keliu Rusija rna aukauti, nes visiškai tuščias, to jotinas žinias, jei tokios per ką /dora
venti, kurios susidarė iš Romano me. Jo milžiniškas darbas dar
dėl patys nariai
suaukavo 20 dol.
bus
vų ir Hohenzolernų imperijų ar iš kitų skiriasi neužginčijamai valdoma, tad kokis skirtumas Lietuvos Šauliam ir prisakė kp. iž bus suteiktos. Žydų spaudoj
nuolatos
talpinama
žinios
lytinčios
ba tapti vėla
suskaldytai, Tra genijaus žymėmis, nepaprastu yra tarpe buvusios caro biuro dininkui —J . Rickevičiui
pinigus vietinę darbuotę
link
Lietuvos
giškoji istorijos
pamoka siame proto platumu ir gilumu. Ši kratijos diktatūros ir šiandie pasiųsti per Lietuvos Misiją.
Respublikos gerovės, taipgi bus ver
atsitikime yra aiški...”
J.
x
Rudvalis
—
rast.
čiama ir talpinama žydų spaudoj Lie
tas teisingas lenkas kalbėda ninės proletarijato diktatūros?
Apie lenkų leidžiamus gan'tuvos
Atstovybės pranešimai, kuęie
mas apie Lietuvos-Lenkų san82
kp.,
Pana,
III.,
savo
metiniame
toje
linkmėje
bus tinkami,
dus, kad Lietuvos valdžia partikius anot
„Lietuvos” šitaip
susirinkime gruod. 5 d., pakėlė klau Į Pasidarbavuš minėtam komitetui
sidavusi vokiečiam ir bolševi
simą
(V. V. Petraitis),
kad kuopa įvyko specialė konferencija su žydų
sako:
kam p. Gibbons šitaip sako:
paskirtų iš savo iždo Lietuvos apsi- atstovais, kuri atsibuvo 1 d. sausio,
„Nors aš esu lenkas (mano tė
PHĄ^EŠIMAS gynimo reikalams,
reikalams. jPo ilgų disku- žydų dienraščio
„World”
„Buvo varoma sistematiška ir
name.
esant
lietuviui
ir
motinai
len

vui
sijų
nutarta
paaukauti
5
dol.
iš
kuo

kuoNuo
lietuvių
dalyvavo
Julius
A.
nuolatinė propaganda Šuv. Val
SEX NARIA
APIE
yra
man
kei,
Lenkai
ir
Lietuva
pos
iždo
ir
išrinkta
du
nariu
—
Chimes,
Dr.
Dambraskaus,
Dr.
Klistijose, kurioje tūli žmonės, su
PRIĖGLAUpds
MO
tik viena tėvynė) aš su neramuV. V. Petraitis ir A. Zakarauskas, mas J. Grinius ir K. Miklas.
Nuo
rišti su Valstijos Departamentu,
niu
seku
lietuvių
ir
lenkų
Į
konflik
KLAUSIMĄ.
kad
pereitų
per
lietuvių
gyvenimus
dalyvavo
J. Ginsburg, S.
ėmė dalyvumą tame, kad perstažydų
tą Vilniaus klausime ir man, kaip
parinkdami
aukų
minėtam
reikalui.
Besitariant
kaip ir
.
Brown
ir
kiti.
čius lietuvius pro-vokiečiais, bol
Kaip visiem^ nariams~yra-žikitų
žmonių
milionams,
o
ypač
Minėti
nariai
jau
turi
surinkę
vir

j kokiu budu butų geriau ir pasekmin
ševikais ar
net lenkais. Galite
lietuviams, lenkų laimėjimas, jei nosna,/Prieglaudos Namo balsa šaus 60 dol. ir kaip greitai užbaigs giau Lietuvai pagalbėti ir ka<V kuopasirinkti, kas jums patinka.”
gu jis tik įvyktų, atrodo didžiau vimo
pasekmės,
paskelbtos rinkti ir suves galutinas atskaitas, daugiausiai tarp žydų L. L. Bonų
Ir šitas provokacijas p. Gib sias neteisingumas. Vilnius bu
„Tėv.” Nr. 47 buvo sekančios: tad visus pinigus pasiųs Lietuvon parduoti, J. Ginsburg, redaktorius
bons užginčija, prirūdydamas
vo Lietuvos sostine per amžius ir
.Jewish World” patarė, kad susižiUž steigimą Namo
Lietuvoje per Lietuvos Misiją.
jis
yra
ir
turi
būti
jos
sostine.
SLA.
narys.
lietuvių darbais, kad nieko pa
not su didelių žydų veikėju Rabbi
prieš steigimą
Ką pasakytų Lenkai, jeigu (vie balsavo 1891;
B. Levinthal. Ten pat tuojaus tapo
našaus niekomet
nebuvo ir
toj siųsti kariuomenės dalis ir balsavo 1884. Taigi SLA. na114 kp. West Qazletort, Pa.
Pe padaryta sutartis, kad ant rytojaus,
šiandien nėra. Apie Amerikos
komisijas kurios taip brangiai riai mano, kad
Prieg. Namas reitais, 1920 metais musų kuopa su 2 d. sausio, namuose Rabbi Lenusistatymą linkui „nedalina kainuoja ir, galimas daiktas, nie
mažėjo kaip nariais, taip
ir finan vinthal, padaryti tokį pat susirinkibus
steigiamas
Lietuvoje.
ko nepasieks) Tautų
Sąjunga
sais. Pora metų atgal kuopa gerai mų Lietuvos L. Paskolos
reikale,
mos Rusijos” šitaip sakoma:
Tačiaus po paskelbimui bal gyvavo, bet vėliaus pradėjus na Kas svarbiausiai, kad yra atvažiavęs
jiems pasiūlytų:
„...Ar Romanovų ne tiek pat
— Vilnius priklausys Lenkams, savimo pasekmių, SLA. Cent riams išvažinėti kuopa sumažėjo ir ! iš Lietuvos žydų pasiuntinys Rabbi
kaip ir Hapsburgų imperija subet ta sąlyga, kad Varšava butų ras gavo laišką
iš SLA. 266 jos veikimas apsilpo. Persikėlė į ki- j Shapiro, kuris irgi 3 d. sausio buvo
budavota ant grusėsių
mažųjų
tas kuopas 8 nariai, išbraukta 2 ir 1 .............................
iškilmingai žydų sutiktas Philadelatiduota Lietuvai.
tautų, esančių skirtingo kraujo
kp.,
Castle
Shannon,
Pa.,
pra

mirė.
Per
tą
laiką
neprisirašė
nei
Lenkai žinoma, nepriimtų to
phioj.
sudėties ir religijos? Jeigu mora
paprasto ir teisingo
siūlymo ir, nešant, kad tos kuopos balsavi vienas narys. Dabar kuopa turi 15
Nuvykus liletuvių delegacijai pas
lė pasaulio sąmonė reikalauja papilnų
narių
ir
$13.43
pinigų
kuopos
gal but, pasakytų savo pasiteisi mo pasekmės buvo kuopos sek
Rabbi B. Levinthal, 2 d. sausio, ta
liuosavimo ir sugrąžinimo pilnos
ižde.
nimui.
po
aptarta dalykai
gan plačiai ir
retoriaus neteisingai surašytos Tačiaus šitas kuopos apsnūdimas
laisvės toms tautoms, kurias bu
— Vilnius turi priklausyti Len
reikia pripažinti, kad Rabbi B. Le
vo pavergusios Austrija ir Ven
ant
balsavimo
blankos,
būtent:
dar
nereiškia,
kad
kuopa
daugiau
nie
kams, kadangi šiame mieste yra
vinthal yra lietuviško kraujo Žmo
grija, tad kaip
galėjo p. Colby
daug lenkų
gyventojų ir tai jų vieton užrašyti, kad susirinki kuomet nepradės darbuotis. Anaip gus ir prižadėjo pal^fcipti vairą tar
pareikšti, kad musų vyriausybės
kalba visur viešpatauja. Tokių me dalyvavo 18 narių, sekreto tol ne! Dabar gera proga padidin pe Lietuvos žydų Lietuvos Pasko
nusistatymu
yra grąžinti atgal
budu tai Vilniaus gyventojai' iš rius užrašė buk susirinkime da ti kuopa nariais, nes dauguma išva los naudai visomis savo išgalėmis.
vergijon tas tautas, kurių gyvybę
žiavusių vėl pradeda grįžti atgal, toKadangi Rabbi B. Levinthal yra
spręs ar tasai miestas turi pri
buvo benaikinanti
Rusija? Juk
lyvavę
40
narių
ir
Prieglaudos
der
nėra
mažiausios
abejonės,
kad
gan kiltas asmuo ir aukštai skaito
klausyti Lenkams, ar Lietuvai.
mes meldėme
Dievo pagalbos
musų
kuopos
darbuotojai
pasinau

Namo
reikale
buvo
paskelbta
politikierių,
mas tarpe Amerikos
Bet šitoks argumentas ne butų
musų ginkluotoms jėgoms ir už
logingas, nes kitaip Vokiečiai ga buk 28 nariai balsavę už nuta dos šita proga. Taipgi reikia tikė kuris taipgi dalyvavo Versalėse tai
tikrinti mums
pergalę, nes mes
tis, kad ateityje kuopa
gerai susi kos konferencijoj,
tad tapo pakellėtų tą pat pasakyti apie Alzas- rimą, o 12 prieš;
o
ištikrųjų
tikėjome, jog kariaujame už žmo
tvarkys ir bus prašalinta visos kliū tas klausimas, kas veikti idant gauti
Lotaringiją Roznanę, Sileziją ir
nijos teises...
kit.; svetimtaučiai apie Ženevą ir turėjo būti už 9 balsai, o prieš tys, kurios trukdė kuopai veikti, tik nuo Amerikos valdžios pripažinimų
„Liepos 4 d., 1918 metų, kuo
reikia, kad visi nariai lankytųsi į su Lietuvos nepriguhnybės. Rabbi B.
tt. Tokiu budu, kaip Alzas-Lo- — 10.
met Prezidentas Vilsonas sutiko
sirinkimus
padėtų kuopos valdy Levinthąl patarė ir veik pasižadėjo
taringija turi priklausyt Prancū
Kada tokios neteisingos bal bai veikti irir reikalus
atstovus pavogtųjų tautų Mount
tvarkyti, šiuo- sudaryti tam tikrą komitetą iš žydų
zams, Poznanius ir Silezija Len
savimo
pasekmės
|>uvo
paskelb

Vernone, jisai varde
Amerikos
mi
pranešu
visiems
SLA.
114 kuo politikierių ir finansierių, kurie pasi
kams, Lvovas Ukrainai ir tt.
žmonių iškilmingai prižadėjo paVilnius turi priklausyt Lietuvai. tos organe, tik tuomet 266 kp. pos nariams, jog sekantis kuopos su rūpins padaryti tinkamus žygius ta
liuosuoti visas pavergtas tautas.
Be to, kadangi lietuviai nepuola nariai pamatS kuopos sekreto- brinkimas įvyks 5 d. vasario, š. m., me reikale.
Lietuviai ir kiti tuomet stovėjo
Kadangi tą dieną
Lietuvos žydų
Varšavos, te lenkai taip pat daro riaus klastą ir tuojaus pareika todėl meldžiu visų narių ateiti į šį
prie Vašingtono kapo. Nei šioje
mėnesinius
susirinkimą
užsimokėti
pasiuntinys Rabbi Sahpiro dar ne
^u Vilnium. Tai bus teisingai, iš
savo kalboje ne
jokioje kitoje
lavo,
kad
toks
neteisingas
pas

mokesčius
ir
darinkti
kp.
valdybą
—
pribuvo Philadelphion ir sulig gau
mintingai
ir taika
patikrinta.
Vilsonas nepasakė: Jus beabejodar
reikia
išrinkti
antrą
sekretorių
balsų butų tuojaus
tos telegramos
pribus 3 d. sausio
Priešingam atsitikime
niekumet kelbimas
nčs, suprantate, kad pergalėtoja
ir
du
iždo
globėju.
Taipgi
noriu
vi

4
vai.,
po
pietų,
tad
padaryta sutar
nebus galima įvykdyt taikos tarp'per „TėV.” atšauktas,
Santarvė mananti paliuosuoti tik
siems
priminti,
kad
būtinai
užsimo

kad 3 d. sausio vėl padaryti kon
šių dviejų tautų ir, teisybės ieš
SLA. Pildomoji Taryba savo kėtumėte po loc. į Našlių ir Našlai tis,
tas tautas, kurių laisvė ir atstaty
ferenciją
žydų ir lietuvių, kad pada
kodami, lietuviai neatsisakys nuo
mas bus musų priešų nuostoliu ir
tą
visą
suvažiavime
svarstė
čių
fondą.
ryti tinkamą pasikalbėjimą su pribu
jokios priemonės;
jie greičiau
sumišimu*. Jeigu jis taip butų
S.
Šiugžda
—
sekr.
vusiu žydų pasiuntiniu iš Lietuvos.
pasiųsti
ir
nutarė
bus pasiryžę žūti didvyriais, kaip klausimą
pasakęs, tad butų padaryta vyriš
307
Riedge
Ave.,
W.
Hazleton,
Pa.
3 d. sausio, 6 vai. vakare, Rabbi B.
negu SLA. Vice-Prezidentą, V. Kavisumet žūdavo jų bočiai
ka* išpažintis — ne but suteikta
Levinthal namuose, pribuvo lietuvių
palikti priešo
rankose savo se- marauską, į Castle
Shannon
apgaulingos vilties ir but išveng
105
kp.,
Dayton,
Ohio,
savo
susi

delegacija iš sekančių ypatų:' Julius
nąją sostinę, Aš pažįstų lietuta neteisingų pretenzijų, kas vė
rinkime,
laikytame
sausio
2
d.,
1921
galutinam
ištyrimui
viso
dalyA. Chimes, Dr. Klimas, J. Grinius
vius.
liaus taikos konferencijoje pasi
m.,
nutarė
padaryti
didelį
palengvijr Dr. Dambrauskas, Nuo žydų priKamarauskas ištyrė,
Aš tada pirmas sukilčiau prie§ ko. V.
rodė aiškiai, kad žmoniškumo tei
lietuviams ir lietuvai- buvo J. Ginsburg, S. Brown, Rabbi
neteisingumą (kuris
;jau . man kad kuopos sekretorius balsavi- nimą vietos
šių lūkestis buvo suminta ir tau
tems norintiems įstoti į SLA.
Per (Titlebaum iš New York, Rabbi B.
daug kainavo), nors aš esu vie • mo blanką neteisingai išpildė ir
tų apsisprendimo teisė buvo klas
tris
mėnesius
—
sausį,
vasarį
ir
ko- Levinthal ir taipgi jau buvo atvažianas didžiausių lenkų patriotų, nes
tingu šauksmu... Ar teisingai ma
vą
naujai
įstojantiems
į
SLA.
105 vęs Rabbi Shapiro
žydų pasiuntiLenkams aš aukodavau nekartą kad susirinkime ištikrųjų dalynyti, kad .tos tautos, kurios buvo
kuopų
nariams
bus
per
pusę
nupigin
.
nys
iš
Lietuvos.
19 narių, o ne 40.
netik gyvenimą, bet taip pat svei , vavę tik
pavergtos Romanovų,
turi ma
ta įstojimo mokestis,
su ta išliga,
Nuo lietuvių gražų
pą^veikinimą
katą, karierą, nereikalaudamas iki .Taipgi ir kuopos sekretorius
žiau teisių būti
laisvomis, negu
kad pats aplikantas turės užsimokėti pasakė Julius A. Chimds svečiui iš
šios dienos jokio atlyginimo. Ta-' pranešė oficialį kuopos nutaritos tautos, kurios buvo paverg
1 dol. daktarui už ištyrimų jo svei- Lietuvos, o paskui sekė įvairus pasi
čiatt, aš tikiuosi, kad tą valandą, "
.
tos Hapsburgų ir Hohenzolernų?
stovio.
kalbėjimai Lietuvos Laisvės Paskokai pradeda rodytis taikos aušra
kad atitaisyti minėtas bal- katos
„Kuomet mes atydžiai perskai
Taigi gera proga Daytono
lietu- los reikale ir taipgi kokią
politinę
turės prabilti kilnus
jausmai ir savime pasekmes
klaidingai viams prisirašyti prie šips prakilnios
tome Colby notą, kuri patikrina
' pagalbą galima teikti Lietuvai. Tareišktis pastangos, kuriomis bus paskelbtas, būtent susirinkime
mušt; Valstijos Departamento at
organizacijos už labai nupigintą įsto ’ po dapildyta nekurie pirmesni tariišvengtas neteisėtumas.”
sisakymą pasekti
savo drauges
dalyvavo 19 narių, O ne 40 ir jimą ir tuomi aprūpinti savo neži- j mai, apsvarstyta plačiau budai agipripažinime, veikime ir gelbėjime
♦
♦
«
balsavo, kaip aukščiau pareikš- nomą rytojaus dieną, kad ištikus tacijos tarp žydų ir nutarta sudaryPabaltijos
Respublikoms, mes
nelaimei nereikėtų bereikalingai de-1 ti bendrą komitetą iš lietuvių ir žy:: Nėra skirtumo. — Sugrį ta.
galime pasmerkti tos notos logi
juoti, kad „niekas nenori manęs pa-'dų Lietuvoje gimusių, bei iš Lietunetikėto gelbčti”. Kol nevėlu dar, tad pasi- vos paeinančių, pardavinėjimui Lie
ką, kaip lygiai ir jos neteisingu- žęs iš Lietuvos Worcester!© ap- ' Aky vaizdoj e tokio
mą perstbtynįe Amerikos idplų,1 tfekininkas p. ButlreviČiuS, ku- ir negeistino
apsireiškimo, S. gelbėkime patys sau, o tuomet ir ki tuvos Laisvės paskolos bonų.
kuriuos pareiškė Prezidentas Vilti mus gelbės. Kuopos susirinkimai
Rabbi Shapiro ir J. Ginsburg, pa
atspausdina L. A. Namo balsavimo rezulta laikomi
sonas laike karės. , Lenkija ir rio pranešimus
pirmą pedėldienį kiekvieno tarė, kad toks darbas butų varomas
„Keleivis”, tarp kitko pasako tas tampa visiškai permainy mėnesio, 2-rą vai., po pietų, §v. Ste sistematiškai, kad Lietuvos Atstovy
Suomija buvo dalimi „nedalina____
mos Rusijos”;’, taippat buvo Ru- damas apie /Vilniaus okupacija tas. Pirmiaus buvo paskelbta, pono salėje, kur meldžiama visų lie- bė padarytų bendrų
pranešimų visiskoji Armėnija ir Bessarabija.
'
p
a
tuvių
ateiti
ir
prisirašyti
prie
šios
soms
didesnėms
kolonijoms,
kur tik
Iševikais,
pasako kad už steigimą Namo buvo
Tačiaus * be jokio
atsiklauri’
naudingos
organizacijos,
Apart
daugiau žydų apgyventa, kad vienu
dalykų. Mat p. duota 1891 balsas, o prieš
Rusijos, mes pripažinom
kuopos susirinkimų, galima aplikaci laiku visoj Amerikoj paskolos dar
teko būti Vilniuje, 1884, ištikrųjų-gi turi būti: UŽija paduoti it pas kuopos orgahizato bas butų varomas. Rabbi Shapiro,
nepriklausomybę L*'

VGSĮJL/REĮKAHi
OFi\aEIS

bemins į Varšavų,
pageidavo pats ypatiškai susipažinti kius
su .Lietuvos Atstovais,
idant ben nesimaišyt^į musų tarpe I

kad U. F. Mass. ........... .
REIKALAUJAME
3M3
Gruodžio u d. Montello,
Lietuvišką instruktorių prie Auto
.. ..........................
Tėvynes Mylėtojas- Mass.
driau tuose darbuose susitarti.
3931 mobilių. Kreipkitės prie
Gruodžio 12 d. Lawrence,
Kadangi ant rytojaus buvo pareng
TYCHNEVICH AUTO
SPRINGFIELD,
ILL.
Mas^............... .......... .......... . . .
28.50
tas priėmimas Rabbi Shppiro, tad
SCHOOL,
Kuomet Lietuva atsidūrė sunkioje
Gruodžio 13, d. Lowell,
būtinai buvo pageidaujama žydų de
293 Ave. B,
New York, N. Y.
Mass.............................30.78
. ..........
legacijos, kad ir lietuviu delegacija padėtyje, Lenkijos imperialistų už
Tel. Stuyvesant 5406.
nepai
Jok. Versacko auka iš
tartie priėmime dalyvautų.
Sutiko pulta, kuomet visi lietuviai,
dalyvauti šie asmens:
Dr. .Klimas, sant kur jie ųegyventų, griebės savo Cambridge, Mass................... . ■ 5 00
Phone Bell 1864
Tėvynę gelbėti mirtinoje kovoje, tad
Haverhill, Mass.................. ..
60.66
Julius A. Chimes ir J. Grinius.
Gardner, Mass. .................
58.58
Vakare 3 d. sausio, nuvykus tninė- pas mus] springfil.dicčius, dalykai vi
Worcester, Mass.......... . .
tan pričmiman, vedant susisinkimą sai kitaip virtę. Jau nekalbant apie
259.90
Attorney and Counseler-at-Law
.........
p. J. Ginsburgui, lietuvių delegacija kitas draugijas, net ir pati SLA. 158 Westfield, Mass
30.00
ADVOKATAS,-PATARĖJAS
nenori North Hampton, Mass.........
58.00 SLA.
buvo labai maloniai sutikta. Negali kp., ypatingai jos valdyba,
308-9-10 Coal Exchange Building
Lietuvos reikalus.
Gruodžio 27 d. Lewiston,
ma praleist nepaminėjus, kad Rabbi nei girdėti „fipie
kuopos
susirinkime
kas
prime

WILKES BARRE. PA.
Jei
Maine ......................................
Shapiro yra netik
Jonas Žilinskas, Von Loor
bet pilnoj to žodžio prasmėj tikras na, kad reikia gelbėti Lietuvą, tai vi
sa
valdyba,
nuo
pirmininko
iki
duri

Lietuvos Respublikos gynėjas ir tik
2.00
Rumford, Maine ...
ras lietuvis patriotas, Jo kalba buvo ninkui sustoja ir visi kartu šaukia:
101.80
Thompsonville, Conn
labai įspūdinga ir pilInai Lietuvos rei „buržujai, buržujai, buržujai....”
75 00
Daugiau negalima dalyvauti kuo
kalus ginanti. Jis ragino kiekvieną
ADVOKATAS IR NOTARAS
pirkt Lietuvos Laisvės Paskolos bo pos susirinkimuose, kurie yra paver
Viso .. .i........ $1,041.66
403 LYON BUILDIG.
SEATTLE. WASH.
nų, teikt aukas ir gint Lietuvos res čiami tiesiog į komunistų susirinkiVarde Komiteto Vilniaus Atvada
kuriuose
provokuojama
vismus
'
*
publikų. Esu tai vienintelė šalis, ku
vimui Remti, visiems aukautojams
Turiu pilnas tiesas visuose
tik lietuviško,
kas
tik ir prakalbų rengėjams tariu širdingą
ri išpažįsta tikrai demokratiškas tei kas, kas
duose. Pribunu ypatiškai vest
yra pažymėta ačių! Taipgi kviečiu visus geros va
gęs, kur kiekvienas asni^io turi pil- SLA. konstitucijoje
provas į kitas valstijas ant
nintėlę laiąvę, kur kiekvieno asnems . _pildytino linkui Lietuvos tai viskas lios lietuvius ir lietuvaites kiek ga
kvietimo. Taipgi duodu patarimus
garbė ir ncpalieČiamybč pagerbiama, smerkiama.
Taipgi nnuolatos juo- lint aukauti Vilniaus
atvadavimui,
per laiškus.
laiku, kuomet
Lietuvių delegacijos vardu kalbėjo dinama ir šmeižiama visas SLA. vei o ypač dabartiniu
Vilnius yra Lenkijos junkerių ran
Dr. E. G. Klimas. Nors kaip žino kimas ir pati Pild. Taryba.
Visi rimtesni ir blaiviau į dalykus kose. Taipgi kviečiami yra kolionima daktarui nebuvo laiko prisirengti
prie kalbos tokiame * pokylyje, vie žiūrinti SLA. 158 kp. nariai, girdėtis jų veikėjai, kur tik galima, sureng
hone—Dickinson 1108 W
Bell
nok reikia pasakyt, fcad Dr. Klimas labai tuomi neužganėdinti ir rengia ti Dr. D. Alseikai prakalbas.
M. L. Vasiliauskas,
atliko savo užduotį singlų kalboj la si prašyti SLA. Pildomosios Tary
bai pagirtinai. Žydeliai tarsi gaudy bos, kad leistų tverti naujų kuopą, Kom. Vii. Atvad. Remti Sekretorius.
Priėmimo Valandos:
te gaudė Dr. Klimo
žodžius, kad nes kitaip bus priversti pasitraukti ir
Nuo 10 išryto,
iš SLA., jeigu jie bus verčiami pri
kuodaugiausiai jais pasinaudojus.
2
—3 PO pietų ir
gulėti
prie
minėtos
kuopos.
Tai
to

SKAITYKIT
PLATIN
Ten pat ant vietos, nors dar ne
6
—
8 vakare.
fsant išrinktam* pastoviam komite ki Springficldo „lietuviai.”
kit „Tėvynę
1624 So. 4-tb Street,
SLA. narys.
tui L. L. Bonų pardavinėjimui, pa&
PHILADELPHIA. PA.
žadėjo pirkt L. L. Bonų p. RosenLOS ANGELES, CAL.
p. J.
Ginsburg už
blum už $500,
Nors pas mus, kaip ir kitur dirb
už $300 ir daugelis
$500, p. Mann
Urnai parsiduoda geroj ir išdirbtoj
tuvėse
darbai mažinasi, tačiaus dar
po 100. Greitu laiku bus vėl bendvietoj
per 22 metu kraučių šapa. Sa
ras susirinkimas lietuvių ir žydų pa- bininkams bėdos nėra, nes daug dar vininkas mirė.
siuntinių ir bus sutaisytas formalis bininkų reikalaujama ant ūkių, ku
Atsišaukite šiuo adresu:
615 COLUMBIA AVE.,
rios jau pradeda sėti miežius ir ki
pastovus komitetas šiame reikale.
tus sėjos darbus dirba.
ONA JUOZUPAITIENĖ,
BALTIMORE, MD.
lietuviai
Matant, kad dar nevisi
Čion buvo šaukiamas viešas susi P. O. Box 535
Forest
City,
pataiko bendrai dirbti, kad yra dar
Ofiso valandos:
rinkimas, kad pasitartus, kaip pasi
ir tokių, kurie ardo darbų, nekurtos
darbuoti L. L. Paskolos bonų par
Nuo 7 iki 8:30 vakare.
Philadephios draugijos eina pjrmyn
davinėjime arba aukų rinkime Lie
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų
ir perka L. L. P. bonus didelėm su
tuvos Šauliam. Tačiaus žmonių su
KURSAS NUPUOLĖ
mom, Lietuvos Draugystė metiniasirinko nedaug, nes mat prieš susi
Tai geriausia proga daug
me susirinkime pirko už $500, nors rinkimų „progresisčių” kuopa išne
auksinų į Lietuvą nusiųsti.
ir pirmiau buvo pirkus už •'tiek
šiojo po lietuvių stubas Želigovskio
Greitume nusiuntimo pinigų
Liet. Piliečių Kliubas,
Phones:
atsišaukimus. Taipogi ir susirinkime
nieks su manim negal lenkty
monde, pirko
pirmiau už $500 ii
Bell — Kensington 5316
D. Mėta mėgino sukelti triukšmo,
niuoti;
visiems
pinigų
siuntė

dabar vėl pirko už tiek pat. Lietu kad 5 tuomi pakrikdžius susirinkimą,
vos Muzikali© Namo Bendrovė pir
jams pristatau kvitas su para
'račiaus tikri lietuviai, krtrie pasiry
šais priėmėjų pinigų.
ko už $1,000, dabar metiniam susi
žę gelbėti saVo Tėvynę nepaisė tų
LIETUVIS GYDYTOJAS j
įLaivakorčių agentūra į Lie*
rinkime ketina pirkti vėl už tiek pat, Želigovskio bernų darbų
ir sudėjo
Priėmimo Valandos:
Vėlesni veikimai bus pranešta.
pojų, Hamburgą ir visur.
aukų Lietuvos šauliam 118 dol. Atė
0—ro valandai ryte.
Liet Draug. Sąryšio Spaudos
Pasai kelionei j Lietuvą.
mus už salę ir už plakatus 8 dol.,
6—8 valandai vakare.
Komitetas
Padarymas lietuviškų doku
Lietuvos Misijai pasiųsta 110 dol..
853* E. Allegheny Afe.,
mentų.
Šitokis lietuvių darbas neišpasa
PHILADELPHIA. PA
Pinigus
siųskite
per
pašto
kytai išgazdino „Mėtos Vaiką”, ku
BENTLEYVILLE, PA.
Money Order. Rašydami pri
14 d. kalbėjo Dr. ĮJ. rio net ilgi plaukai atsistojo, todėl
Gruodžio
dėkite 2 c. štampų ir visados
Šliup
aiškiai nupiepdamas šių die- jis ir mėgina „Laisvėje” net per (Tu
adresuokite:
juodinti ir žeminti
nų Lietuvos padėtį,į. Gcrb. kalbėto- numeriu mane
P. MIKOLAINIS,
jas taipgi nurodė, kas yra reikalin- tuos lietuvius, kurie savo Tėvynei
53
HUDSON AVENUE,
dabartiniu laiku, pagalbų teikia. Vienok ir vietos lie
giausia Lietuvai
BOOKLYN, N. Y.
kad išlaikius savo nepriklausomybę. tuviai ir plati Amerikos lietuvių vi
,pie Lietuvos pre suomenė aiškiai žino kas pervieni
kybą ir pardavinėjo Lietuvos Garlai tie Želigovskio bernai, kurie nuola
Severos Gyduoles užlaiko
vių Bendrovės šėrus, tačiaus kiek tos per savo „Laisvę” Lietuvos ne
priklausomybės
darbų
provokuoja.
šeimynos sveikata.
parduota neteko sužinoti. Po pra
K.
Lubinas
kalbų vietos . darbuotojai ir gerb.
Severo* niąjes Kalendorių* 1921 metu
Dr. J. šliupas
susirinko pas p. F.
yra Išduota*. Gaukite viena sava aptie
kei. Yra duodama* dykai. Jeigu negauAmbrazą pasikalbėti apie visuomeni
tumlte aptiekei, rašykit**** mu* ir

JOHN S. LOPATTO

Septyni Bado Metai
VIENOK VISOJE EGIPTO ŽEMĖJE BUVO UŽTEKTINAI DUONOS
Viena iš geriausių Pasakų, kokia kada pasakyta!
septyni
Juozapas atsakė Paraonu
geri metai bus per visų Egipto žemę^ o po tų
bus septyni bado metai kad ir užmiršta bus
viso to apstumo Egypto Žemėje* ♦ ♦
1
Ir Juozapas surinko visokius valgius per
tuos septynis metus * *
Ir pakavojo tuos
valgius miestuose
Priėjo septyni bado
* Ir radosi brangumas per visas žemetai 1
mes. Bet per visų Egipto žemę
nepristoko
duonos."

KAZYS KRAUČUNAS ■

Iš Genesis,

Sky.

Puikus pavyzdis atsargumo kiekvienam vyrui, moterei ir vaikui Amerikoje,
skambantis aiškiai ir teisingai per šimt
mečius! Gerais Metais, kuomet Jaunys
tė ir Sveikata tarnauja, yra laikas taupy
ti, o ne leisti,
žmonės turinti
Juozapo atsargumą
įsteigė modemiškus
taupymo bankus,
kuriuose Amerikos žmones gali saugiai
užlaikyti savo sutaupintus pinigus, ši
tos institucijos yra nuosavybe depozitorių ir reguliuojamos Valstijos, šeši bido
nai dolarių sutaupintų pinigų sudėta 635
taupymo bankuose Suv.
Valstijose yra
prirodymu, kad 10 milionų depozitorių
naudojasi šimtmečių Pranešimu—

Dr. A. P. Dambrauskas

ANT PARDAVIMO

1. B. BRONUSHAS, M. D

Septyni Bado Metai
Vienok visoje Egipto žemeje buvo užtektinai Duonos.

SAVINGS BANKS ASSOCIATION
New Yorko Valstijc

|1 Dr. E. G. KLIMAS

56 West 45-th Street, New York City
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VALGYK per DIENA už DOLARI
SŪDYTĄ JAUTIENĄ ir SŪDYTĄ JAUTIENĄ KAPOTĄ

ATSKAITA

nius, o labiausiai Lietuvos reikalus.
gyvuoja ir L. L.
Musų kolonijoj
tačiaus paskirtos
Paskolos stotis,
bonų kvotos toli gražu neišpirkome.
vietos „dievo
Daugiausiai pakenkė

KOMITETO VILNIAUS AT
VADAVIMUI REMTI Už
GRUODŽIO MĖNESĮ.

pirktų bonų. Sako: „Negalima pasitikėti Lietuvos Misija
ir todėl ne
arta bonų pirkti. Dabartinė Misi
ja gali pasidalinti visus pinigus, nes
jin dalį pasidalinusi ir tuomet pini
gai žūtų."
Ko toffis žmogus vertas, kiekvie
nas gali lengvai
numanyti. Kuo
met Lietuvos žmonės mirtinų kovų
veda su žmogžudiškais banditais už
puolusiais Lietuvą, tuomet randasi
tarpe mus tokių judošių, kurie atkai
binėja nuo pirkimo bonų, kad davus
progos lenkam Lietuvą galutinai su
naikinti Kada lietuviai pasiųs to-

(Visos žemiau paminėtos aukos
surinktos Dr. Alseikos* /prakalbose,
išskyrus tais, kur aukautojų' . vardai
pažymėti).
'
Gruodžio 5 d. ALTS, o kp. su
rengtose prakalbose Cambridge,
Mass ...................................... $40.41
Gruodžio 5 d. ALTS. 7 kp. su
rengtose prakalbose So. Boston,
Mass.
.. ........... ................... $90.78
Gruodžio 6 d. XV. Lynn,
Mass. ..................
/.... $26.31
Gruodžio 7 d. ALTS,. 33 Rpsurengtose prakalbose Norwood, A
Mass........................... . . .............. 45 35
Gruodžio 8 d. ALTS. 22 kp.
surengtose prakalbose Newton,

Labai Nupigintą

įdekite 2c pašto* ženki*.

Apsaugokite Vaikus

„Kų aš gaminsiu sekančiam valgiui?1
Kaip tankiai jus, ekonomiška šeimininke, už
duodate sau tokį klausimų?
Sugalvojimas
valgių nėra lengvu daigtu šiuose brangumo
laikuose.

nuo (no vargingo žiemo* kosulį, per užlai
kymo narnose visada

SEVERA’S

Cough Balsam
(pirmiau sinomo kaipo Severos Baliams*
Plaučiams). Jis atneš greita paselpa, padaria lengvų ir naturallškų kvėpavimą ir
apserges nuo plėtimo ilgu. Dvi* inierasi
SS ir'60 centai.

Tačiaus Dėdė Samas vėla padarė kitų
nupigintmų kainų skanios konservuotos sudytos jautienos ir sūdytos jautienos kapotos, kas pagelbės jums išrišti klausimą.

Paprastas Šaltis
suteikti avarbea ligas, bet ant

COLD AND ORI

Paranki metodą šitos mėsos sudėjimo
duoda jums galimybės turėti
pilnų sandėlį
visų žiemų.

TABLETS

(Severo* Plyskelel nuo Šalčio ir Gripos>
Salima pasitikėti jog palengvins Salcią i
trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo svar
biu ilgu, prašalinant Gripą arba Influen
za. Pardavinėti kožnoi aptiekei. Kainos
80 centu.

Puikus receptai, kurių vienas paduodamas čionai, yra užtektinai įvairius kad pa
traukti bile keno skonį prie šitų puikių val
gių, kurie gali but skaniai valgomi visos šei
mynos. Yra labai paranki kūdikiams už
kandžiui mokykloje;
netikėtiems svečiams-;
tose dienose,\ kuomet blogas oras neišleidžia
į turgavietę i(r visokiuose
kituose atsitiki
muose.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Krailj as ir N usilpnėj imas
Kūno reikalauja

Milionų dolarių vertės vėla šitų maistin
gų ir skanių mėsų pereina per plačiai atda
rytas Dėdės Šamo sandėlių duris j visą šalį.

Nuga-Tone

Parodykit savo pardavėjui ši apskelbimų
pripildykite savo sandėlį be atidėliojimo.

puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,
Stiprius, Nuolatinius Nervus i? Sveikus Vyrus ir Moteris.

Nuga-Tone
•timulates and
strengthens
the vital pow
ers. It i 8 a
valuable blood,
nerve and
health tonic. A
combination of
corrective and re*
storativė agento,
that haa the high
israjaX“*-

Šitos mėsos parduodamos krautuvtMnkams sandėlio kainomis, kurios leidžia jiems
daryti gerų pelnų, sutaupinant jums daug pi
nigų.

NSra kitą gyduolą lygiu Nuga-Tone, neiviends "n6ra taip geros" neivienos neduoda
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todčl, kad Nuga-Tone yra
sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra vartubjamos ir rekomenduojamos
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuončs gydulės už vieną kainą.
Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis gėrės sveikatos ir džiaugties gyvenimu.
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybė jo gyvenime ir veikimo.
Pradėk šiandien grąžinti eavo nervų sistemą j stiprią, sveiką padėtį, vartojant Nuga-Tone.
Jųa greitai pamėtysite savo senąją sveikatą, stipruma ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu isnaujo.
Nuga-Tone sustiprina ir stimUlioja visus reikalingus kūno organus—žirdi, skilvi, grobus,
Suteikia gera apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja
tustinimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, prašalina gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasus ir
panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-Tone
tuojau.
MUSU ABSOLIUTE aVARĄNCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra 81.00
už butelį pilBų, visam menesiui gydyties, arba šeši buteliai už $6.00. Imk
\ Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebusit užganėdintas pa1 sėkmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo
A.
1 pinigus tuojau. Jus matote, kad jus nežudome nei cento. Mes už tai atvAXXANsXXy*
sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptiekuose tomis pačiomis sąlygomis ir gvarantija.

PAMĖGINKIT ŠITĄ RECEPTĄ
Užtektinas Šeimynai iš keturių
KONSERVUOTOS SŪDYTOS JAU
tienos su Smetonuotais Kopūstais.
konservuo2% puodukai Karės Dept
tos sūdytos jautienos.

I galva kopūstų, apie svaro didumo
1 Arbatinis šaukštukas druskos
Pipirų ir raudonų pipinų
1 puodukas Smetonos (Cream sauce)
Supjaustykite kopūstus į smulkius
šmotelius ir užpilę šaltu vandeniu pa
laikykite pusę valandos; nusunkite ir
užpilkite su verdančiu vandeniu ir vir
kite nuo 30 iki /3s minutų neuždengta
me puode. Nusunkite ir užpilkite su
,cream sauce”, apipilant druska ir kt.
sulig skonio. Gerai išmaišyti ir virti
3 minutas.
Kuomet kopūstai virinami, reikia
sušildyti konservuota sūdyta jautiena
dėžutėje, kurioje ji sudėta
Konservuota sūdyta jautiena sude
dama viduryje, o aplinkui apdedama
kopūstais. Tuomet, apibarstykite si
raudonais pipirais ir papuoškit su pet
ruškomis.
Krautuvninkai užsakymus turi siųsti į
Stotį Kvotermiasterio sekančiais
adresais:

Brooklyn, N. Y., 59 St. and First Avė.
Boston, Mass., Army Supply Base.
Chicago, Ill., 1819 W. 39-th St.
Atlanta, Ga., Transportation Bldg.
San Antonio, Tex.
San Francisco, Calif.
CHIEF,

SURPLUS PROPERTY
BRANCH,

Ofise of the Quartermaster General,
Munitions Bldg., Washington, D. C.

SANDĖLIO KAINOS
žemiaus. Jos suteiks jums
išspausdintos
supratimų, kiek jus galite
sutaupanti aut
savo pirkinių.

SŪDYTA JAUTIENA KAPOTA
1 .svaro dėžės 15c. už dėžę
2 svarų dėžės 30c. už dėžę
SŪDYTA JAUTIENA

No. 1 dėžės

15c. už dėžę
27c. už dėžę
1 svaro dėžės
už dėžę
6 svarų dėžės $1.00 UŽ dėžę

No. 2 dėžės

SURAŠĄS ATROKAVIMŲ

Atrokavimai nuleidžiami ant visų
kimų perviršio konservuotų mėsų po lapkri
čio 15 d. 1920 m. yra sekanti:
$250 iki $1,000 neatrokuojama. nieko
$1,000 iki $2,500
5 nuošimtis
$2,501 iki $4,000
10 nuošimtis
$4,001 ir viršaus
20 nuošimtis
Valdžia užmokės persiuntimų už pilną
vagono užsakymų į bile dalį Suv. Valstijų,
esančių toliau nei 25 mylios nuo išsiuntimo
vietos.
DIDELIEMS PIRKINIAMS

ATROKAVIMAS
Kuomet pirkinys
siekia $50,001 — 24
nuoš. ir už ršijančių sum. Kuomet pirki
nys siekia $100,001
28 nuoš. te už viršijančių sumų, Kuomet pirkinys siekia $500,001
— 32 nuoš. ir už viršijančių sumų, Kuomet pirk, siekia $1,000.001
virš.
nuoš. ir už viršijančių sumų.
MAŽESNIŲ^ UŽSAKYMŲ KAI
NEPRIIMA!!.

kepenis, inkštus ir tt.

iiarrA
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NATIONAL LABORATORY, L806

537 So. Dearborn St., Chicago.

'e ją skryniomis

Gerbiamieji:—čia rasite {dėtą $—..—----------- už ką malonėkit prisiųsti man

persiuntimą, apmokėtą. ------------------ buteli Nuga-Tone.
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DEPARTAMENTO KONSERVUOTOS MĖSOS

VIETINES ŽINIOS

DOVANA SAV1EMSIEMS

J

J. SKRITULSKAS

Pereitą savaitę New Yorkas
Geriausia dovana savietnsteins, tai pinigų pasiųsti j Lietuvą Da
♦
NOTARIUS IR AGENTAS
bar
yra gera proga, nes pinigai pigus. Už pinigus gali gauti viską,
pasižymėjo visa eile svarbių su
o be pinigų nieko. Nusiuntimas greitas ir gvarantuotas.
Reikale
▲
Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant '
sirinkimų Pirmiausiai, sausio
siunčiam per telegramą. Laivakorčių Agentūra j Liepoją, Hambur
▲ pijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pi
gą. Brėtną, Rotlerdamą, Antwerp^, j 'Lietuvą ir iš Lietuvos atitrau
9 d; įvyko metinis susirinkimas
▲ m gus j visas dalis svieto gteitai ir pigiai Išmainau visokių žemiu
kiame Šeimynas.
Darau daviernastis, pavedimus daliu ir
T pinigus ant amerikoniškų
Amerikos Lietuvių Prekybos ir
Padarymas Pasų kelionei ir kiti dokumentai pavedime dalių, pir
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaikau svetainę miPramonės Tarybos Apsvarsty
tingams ir veselijoms Iš tolimesnių micstų galima
kime ir pavedimo. Pinigas siųskite per pašto Money Order. Ra
▼
atsišaukti laiškais.
šydaini
pridėkite
2C.
štampą
del
atsakymo.
U daug svarbių
klausimų ir
T
26 Broad Street,
New Britain, Conn.
JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA.
išrinkta naujas
direktoriatas
Teleph<j(|iie 550
168 Grand Street.
Brooklyn, N. Y.
šiems metams. Antrytojaus įvy
Tel. Greenpoint 4548
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Narys
ko Amerikos lietuvių bankinin
kų susirinkimas. ' O sausio 11
d., iši-yto, įvyko Baltic States
Banko metinis susirinkimas, ku
PARDUODU LAIVĄKORTIeS ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ
riame
išrinkta direktoriatas
| LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.
Šiems metams ir po pietų ture-į
▼
Vietoj RusiJos-Amerikos Linija
▼
♦
TIESIAI
BE
PERSĖDIMO
IŠ
NEW
YORKO
J:
♦
jo įvykti Lietuvos Atstatymo
Visi norintieji važiuoti į Lietuvą, pirmiausia gaukite
♦
HAMBURGĄ Kaina 3 Kelsos $125.
Karės taksų $5<x>.,v
Bendrovės metinis šėrininkų su
♦
LIEPOJŲ Kaina 3 Klesa
$>45- Karės taksų $5.00.
0
PASPORTUS. Dabar pasportai yr«/ išduodami ant viso
važiavimas, tačiaus delei nesu-|
♦
„ESTONIA” buvęs „CZAR” išplauks 1 d. Vasario.
4
meto.
„POLONIA
”
buvęs
„KURSK
”
išplauks
15
d.
v
ąsa
ri«.
4
sirinkimo reikalingo skaičiaus
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba ‘
Kas nori atsiim
įvykti
šėrininkų suvažiavimas
1
'
A. E. JOHNSON & CO., Gen. Pas. Agents.
J
ti savo gimines iš
negalėjo ir tapo' prisakyta di
J
4a BROADWAY.
NEW YORK. N. Y.
I
Lietuvos tam yra
rektoriams. po 30 dienų sušauk
reikalingi tam tik
ti kitą suvažiavimą.
slui padaryti popie
Bet svarbiausiu susirinkimu
riei „At'idavitai”. Visame jums patarnaus
tai buvo sausio 12 d., vakare,
Lietuvos Misijos sušauktas su
važiavimas.
reikalei Lietuvos
A. S. TREČIOKAS
1
195
ADAMS
STREET,
NEWARK,
NJ.
Ii
Laisvės Paskolos
1realizuotės,
24 STATE STREET,
NEW YORK CITY. J
|!
Šin suvažiavimiin buvo kviesti
, Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko per
ir paskolos stočių pirmininkai,
Gothenburgą, Švedijoj, į
/ ♦
tad- atstovų pribuvo net ir iš
VINCAS AMBRAZEVIČIUS
GEORGE MAfULEWICH
LIEPO JU IR RYGA
♦
tolimų kolonijų,, pv. iš ClevelanAGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
ATTO R N E Y -A T-LA W
S. S. DR0TTNINGH0LM išplauks vasario 10 dieną ♦
do, Detroito
orcesterio, Bos
•
PINIGŲ SIUTIMO.
Room 810
Išdirbu pasportus j Lietuvą va
S. S. STOCKHOLM išplauks
kovo 10 dieną.
(tono, Waterburio
Philadel
National State IBank Building,
žiuojantiems ir padarau paliudijimu;
Trečia kliasa j LIEPOJŲ arba RYGĄ $145; į RE VE- ♦
810 Broad Street., Newark, N. J
phios, New
Britain©
ė1
% ir kt.
(affidavitus) iš Lietuvos atvažiuo
Telephone 4256 Markei
IJ $150 ir $5 taksų. Trečios kliasos pasažieriai patalpinaŠiam susirinkime L. Misija iš
jantiems. Taipgi
legalizuoju viso
ma į kajutas del 2-4-6 žmonių.
dokumentus (daviernastis) kai
davė
r raportą iš savo darbuotės, KODĖL MES TURIME TIKTAI kius
po
Notaras
Lietuvos
valdžios
užtvir
Delei laivakorčių ir informacijų
pasportų gavimui,
iš kurįo paaiškėjo, kad Misijai
DRAUGUS.
tintas.
kreipkitės į VIETINIUS AGENTUS.
$
besidarbuojant kartu su Ameri Benj. Franklin pasakė: „Prižadai Šifkortės ant geriausių laivų.
gaus
jums
draugų,
tačiaus
1
prižadų
kos lietuviais, suteikta Lietuvai
Pinigų siuntimas užtvirtintas,
ncišpildymas pavers juos priešais.”
ar4'* 100 milionų auksinų finan Trinerio Kartusis Vynas turi tiktai
V. AMBl!
s
s paramos. Taipgi nutarta, draugus, nes visuomet išpildo savo
Naryi
newani,
178
Ferry
St.,
kaa >U pradžia ateinančio balan prižadus. Kostumieriai iš-visų dalių
mėnesio pradėti antrą Lie- Amerikos ir Kanados tai patvirtina Tel. Market 5599 i
p , .
_
kasdien.
Mr. Salvotore
D’Amico
tuvo# Apsigynimo
as oą ie- j- Detroit, Mich., gruod. 22 d. rašo
TIESUS PATARNAVIMAS
alizuoti Apart to, nekui’iems mums sekančiai: „Trinerio Kartusis
IŠ NEW YORKO I HAMBURGĄ
žmonėms, iš dešiniojo sparno .Vynas veikia greitai ir tikrai.” Mrs.
pasirasęs,
paeinąs
ts
.
Aš
žemiau
Patogiausias važiavimas del Rusų ir Lietuvių
užsispyrus, išrinkta Revizijos Concepcion Rivera iš El Paso, Tex., Ivoniškių kaimo Laukuvos parapigruod. 29 d., rašo, jog Trinerio Kar
Didžiausi moderniški dviejų šriupų garlaiviia.
Komisija, kuri peržiūrės ir pa tusis Vynas paliuosavo ją nuo nes jos, Raseinių apsk ričio, meldžiu atGarlaivis
MONGOLIA išplauks Sausio 27 dieną.
ane visus mano gimines
tikrins Lietuvos Misijos atskai magumų, kurie ją kankino per 30 sišaukti
'
Garlaivis7* MANCHURIA išplauks Vasario 24 dieną
tas. Taipgi svarhum šio susi metų. Ištikrųjų jis yra neapkainuo- ir pažįstaią'us, Adresas:
Ttečia Klesa iš New Yorko į Liepoją
. .. $133.00
jamos vertės nuo
negrumuliaviino,
Trečia
Klesa
iŠ
New
Yorko
J
Eidkunus
...
...
$ 130.00
IGNACAS
STRJAUKAS,
rinkimo daviniu yra ir tas, kad užkietėjimo, nerviškumo,
galvos
valgiai
per
paiarTrečios
klesos
keliauninkams
suteikiami
kiekvienas tuiėjo progos galuti skaudėjimo ir kitų ligų paeinančių 797 Bank St., Waterbury, Conn.
Atskiri
kambariai
nautojus ruimingame valgomajam kambaryje,
nai įsitikinti, jog su klerikaline nuo vidurių suirimo. Jūsų aptieko- Paieškai! savo pusbrolio Petro Bidel moterų ir vaikų.
klika nėra galima
jokia ben- rius ar vaistų pardavėjas, taipgi pa los. Paeina iš Butrimų kaimo, JurKreipkitės į Kompanijos ofisą 9 BROADWAY
sakys jums kaip patikėtinas
yra
ir
pusbrolio
Jono
barko
valsčiaus
dra valstybinė akcija.. Išski- Trinerio^ Cough Sedative atsitikime
New York, arba pas vietinį agentą.
riant vieną kun. Miluką kuriš persalimokosulio. Dabar yra la- Gajevskio. Paeina iš Kiukiškių
Abudu
Gaurės
parapijos
prisilaiko tikrai tinkamo valsty bai lengva peršalti, tačiaus Trinerio kaimo,
Tauragės apskričio. Meldžiu atsibinio nusistatymo ir galima sa gyduc/lės pašalins visus pavojus. šaukti ant šio adreso: Ą
Joseph Triner
Company, Chicago,
kyti atstovauja širdingai re- 111. (New Yorko / atstovybė: 340 E.
SIMON KAVOLIS,
KELIAUJANTIEMS LIETUVON ŠĮ PAVASARI
riamčią Lietuvos Valstybės rei 71-st St.)
1 Carleton St., Cambridge, Mass.
Kovo 1 d. 1921 išplauks ant laivo Saxonia per Ham
kalus katalikišką visuomenę,
burgą pirma partija žmonių važiuojančių kartu su Jonu
visa klerikalinė klika, pirmon
Romanu, Lietuvių Prekybos Bendrovės prezidentu.
vieton stato savo partijos rei
NAUJAS
KNYGŲ
KATALOGAS
Jei nori su ta partija vižiuoti, tai tuojaus -mums prakalus ir per savo egoistišką
I JAU GATAVAS.
k^’- * Mes išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus
w
t^iekc
lull ■ 1
<
, n bin
Gailia
iolnui^
s. Ši partija bus Lietuvoje į laiką pradėti pa
uu_.jva,
r^huo, D«_.ių. Muz.,^6, Dva
vasariu darbą. Galėsite parvažiuoti be jokių keblumų nes
t*.i«, 8U|-*antama, jokiu
rimta
siškos įtalpos ir Maldaknygių. Prisiųskite 2c. štampą ir
žmonių grupė nenorės nieko
p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.
gausite jį.
bendro turėti.
Trečios klesos kaina iš New York iki Eitkūnų $130.70.
Adresuokite šitaip:
Pirmos klesos $185.70.
• Mus prašo paskelbti, ‘jog LieA. OLSZEWSKI
Rašyt tuoj aus del platesnių informacijų.
tuvių Biuras
prie Amerikos
3251 S. Halsted Street
Chicago, III
LITHUANIAN SALES CORPORATION,
Raudonojo Kryžiaus permainė
414 BROADWAY,
BOSTON 27. MASS
savo antrašą. Seniaus buvo
1107 Broadway, New York Ci
STEBUKLINGAS KALENDORIŠKAS LAIKRODĖLIS
ty, o dabar sausio 1 d., 1921
Kuris parodo valandas, minutes, dienas savaitės,
m., persikėlė į savo pastovę vie
kuris mėnesis, mėnesio dieną ir permainas. Ta*
tą — 15 W. 37-th St., New
yra kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra didėt
lis paranktimas visam amžiui. Lukštai to laikrodė
York City.
lio yra gražus ir labai tvirti, 7 akmenų, mechaniz
Biuras tęs
posenovei savo
mas geriausio plieno ir nikelio, laika laiko gerai,
Laivas SAXONIA 14.300 tonų, išplaukia sau. 22
darbą kaip
ir pirmiaus, duo
ii gvarantuotas aių 20 metų. Kiekvienam, kas tik
k pamato tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkus
Didžiausias laivas, plaukiantis j HAMBURGĄ.
damas įvairiu* patarimus ir pa
B $15.00. o mes parduodame fabriko kaina už $075
tarnavimus veltui visiems atei
■ ir priedų duodam, kuris perka laikrudėlj mašinėlę
Kajų tinęs kainds $180, pridedant $5.00 karės taksų,
■ drukavot laiškus (typwriter), kuri yra grali ir tvir
viams. kurie tik kreipsis prie
J ta. Turi visas raides, numerius, ženklus ir ant
8-čia kliasa $125, pridedant $5.00 karės taksų
jo ypatiškal arbn laiškais ir ku
i|rx
stsnfuų
sol
rie pagalbos reikalingi.
Ypa
drukiiot, kaip ant
TIESIOG I HAMBURGĄ
'
tingai biuras suteikia pagalbos brangios mašinos, Ji parsiduoda po -$^ 00
„War Kirk Insurance” klausi ir brangiau, o pas mus gauna DYKAI,
3-čia kliasa iki EITKŪNŲ PER HAMBURGĄ
kas
perka
laikrodėlį.
Užtikrinam kiekviemuose, nuo karės ne^ugalėjimo
$130.40, pridedant $5.00 karės taksų
užgąMČdinimą arba gražinant pinigu*
per
gavime, ukėsystės išga natii
l’risių-k 15c. rankpinigių, o kitus tižmo'
Yra vietinis agentas jūsų mieste. Kreipkitės prie jo
vii.
valstijinčs
tarnybos ir kėši kada viską atneš j namus. Adresas:
įstacirr.davystės dalykuose ir tt.
PRACTICAL SALES COMPANY.
1219
NORTH
IRVING
AVE..
Dep 300.
CHICAGO. ILL.
•Rašant Raudonąjam Kryžiui
nereikia prisiųsti nė pinigų, nė
Adresuokite
pašto ženklelių.
Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
Red Cross,
šitaip: America^
LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONES BANKAS
Lithuanian
Section
15 W.
K'iekvjenas apticPain-Expelleris
VILNIUI
’
'
37-1 h St., New York City
korius parduoda
yra naudojamas, su

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA

♦

ATIDAI LIETUVIU
DYKAI
suteikiame paaiškinimus, kaip geriau važiuoti tėvynėn
trumpiausiam laike.
išdirbame paspoi
Partraukiame iš Lietuve gimines ir pažįstamus.
Laivakortes važiuoti krajun ir iš k rajaus; siuntimas
mainymas pinigų ; priimama pinigus ant pačėdumo ii
mokamas nuošimtis.
HENRY C. Z ARO,

3 Avė. Cor. 6 Street, Depl. L. 4,

■♦

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
Įsteigta 1841 m. Kapitalas
$18.000.000.00.

X vVH’fl i Id n rim'i •agentūrą ar ofisą American
Rad./u^ -Ar-— Juibabj, Arba kreipkitės ar rašykite savo kalboje į
AMERICAN EXPRESS COMPANY
65 Broadway, New York.

Kiti New Yorko adresai
118 West 39-1 h Street

18 Chatham Square.
:n
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Vyriausis Ofisas American
Express Co., 65 Broadway
New York.

Naudokite musu ..Money
Orde
rius” užmokėjimui bilų š’oie šalvie
ir Kanadoje
Visokiu svetimu vaipardavimui
stvbiu pinigu turime
Kuomet siunčiate kur nors pinigus.
tad reikalaukite American Express
Kompanijos paliudijimu. I os vra
apdi atida priešais pražuvimą
*

I Ii
Ii

...................................................................................................................

American
Express
Kompanija
įsteigta 184! metais ir turi įmokėto
kapitalo $18.000.00000
ir persiunčia
Europon daugiau siuntiniu . negu bile viena finansinė ištaiga Pasibuda*
vojo nuosavą 21 augšto namą prie
žemutinės Broadwav
New Yorke.
kuris vra čionai parodomas ir įkuria
me kompanijos vyriausias ofisas tel

isss

|:

......... .......

Puikus pinigu persiuntimo patarnavimas i Lietuvą, kuris
buvo paAmerican Ex
laikomas rupestimi
press Kompanijos prie! kare, vėl ta
po atnaujintas keli mėnesiai tam at
rodo, kad
Sugrįžę paliudijimai
pinigai siunčiamajam asmeniui limo-,
išmokame
kėta i 3 savaites, Mes
markėmis, kurios /ra legaliais ąiniiisu
kainos vra
gąis Lietuvoje,
patarnavimas vra
žemos, o musu
atsakantis.

ŠVEDIŠKAI AMERIKONIŠKA LINIJA

..

New York, N

KTtais

IMIfitOJSSS HEKEia®

njfed American Lines
Joint Service with

American Line
TIESIOG Iš NEW YORKO Į HAMBURGĄ
Trumpiausias susisiekimas su visomis dalim s Centralinės Europos
BUVĘS
LAIVAS „MOUNT CLAY” PRINCE SENIAUS
EITEL FRIEDRICH'

IŠPLAUKS
NEW YORKO

Utarninke, Vasario 8 d
Utarninke, Kovo 22 d.

2 vai. no pietų, nuo
l’ier No. 7.
North River

Reguliariai savaitiniai išplaukiu! ai po to bus su laivu Hansa
(ex-Vicloria Luise)
naujais laivais:
S. S. „MOUNt/caRROLL”
Š. S. MOUNT CLINT0N"
S. S. „FRįESLAND"
S. S. „V0GTLAND6
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom visuose šiuo«e garlaiviuose.
Specialiai
valgymo, rukimo ir sėdėjimo kambariai ir pasivaikščiojimui vietos
ant viršaus laivų
pavedami trečios klesos pasažieriamt
Užregistravimui vietos rašykit j bile autorizuota agenta arba i

39 BROADWAY,

NEW YORK CITY.

CUNARD LINE
t

LINKSMAS BALIUS!
>
-RENGIASLA. 160 kuopa 5 d. Vasario,
1021 fu.. Lietuvių U. Svetainėj,
tarpe 3-čios ir 4-tos gatvių.
DONORĄ, PA. •
Įžanga Vyrama 50c., Moterimi! aje
C.rrhiaiiii Lietuviai ir L’eliivabės,
lios prngr* ;il-liauk vii
ne# tai paakiu »ni«
ant liet Italian*,
Kadangi i ra
»»• S n/gavciic.*.
i'h.kti imbų« rengėjai, tai irll ik rinam,
j«.g % i«i bu-it pilnai nžgaiiėihnli.
Vtu« kviečia Komitetas.
M?

PANEVĖŽYJE
ŠIAULIUOSE
RASEINIUOSE
t
•
LIEPO IU f
KLAIPĖDOJ
MARIAMPOLĖT
*
VIRBALYJE
K negreičiausia išmoka pinigus pa«ių«tus per savo Agentūrą,
N e war k e. Kol žemas kursas, dėk pinigus L. P. P. Ba nkan. ten
ganai
/
7%yt>ndėtus dviem metam«
padėtus vieniems matams
1^4 p»<lėin» ncanribimtam laikui
Apsisaugo,tomui nuo nelaimiu kelmnėie i Lietuvą, pasidėk savo
skatiką i Liettivo* vahtvbmi Bahtia. parvažiavęs rasi pinigus.
^u reikalai* kreii»kii#«
M. Narlauskas. 747 Broad St.. Newark, N. 1

virsimi per 30 mėtų,
beveik visose pasau
lio valstybėse.
Nuo
rcuąiat.’škų
skausmų, npr.pljijos, apšlubimb, niksterėjimo, rąumen^j
nuvarginimo r grcitam p a s ai iltim ui
ankstyvo pcrjal’mo,
šitas senas, ištikimas
d/augas
šeimynos
caišuosuteikia

'

)

Pain-Zxpellerj. Ta
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.
Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir
neteisėtai
sufabri
kuotų.

Kaina
35c. ir 70c,
už bonką.

F. AD. RICHTER & CO

3rd Ave. & 35th St.,
Brooklyn, New York

SMAGI ŠILUMA ŠALTOJE DARBAVIETĖJE
TaiMitr savo įrankius kitiems metame? Padarykite savo idarhavietę
šilta ir malone vieta savo dartouo1'i. Perfection Aliejinis šildvtojąs
I 1 ; u bile kada j kelias mimitas
Visur
» | 1 tnkiai ir ekonomiškai
stv.hn.te — virtuvėje, sėiliiamajain
kambaryje, viralinėj ar daržovių ka
ekstra
maroje
vėjuo*
šilumos,
tos žiemos dienoti.
vte
Perfection «lrga 8 valandas
nu galionu Snrony kerosino.
SHty
kite Šiandien
Geresnių rezultatų dėlei naudokite
Socony kerosiną.

KEROSENI

PERFECTION
Oil Heaters

STANIMRD OIL CO. OF NEW YORK

