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departamentą, kuris rupinsis! Tačiaus toje notoje yra viena metais net 5,300 saužudysčių J tarpe Amerikos ir Lietuvos,
labai svarbi mintis, ypač Rusi- papildyta ir virš 10,000 pasi- Jei tokia sutartis pavyktų
emigracija į Palestiną.
jos pakraščių valstybėms ji la- kėsinimų nusižudyti padaryta. padaryti, tai greitu laiku butų Garsiojo SLA. konkurso darPranešimu iš Genevos, sausid bai svarbi, nes-ji nušviečia nąu- Nusižudė 3,200 moterų ir 2,iuo galima betarpiai Susisiekti su buotojų skaičius auga. Nors
22 d., kur kalbama apie darbus ją nusistatymą Amerikos vai- vytų. Apart to dar prisideda Lietuva ir tas duotų galimybės
Daugumas musų nusimins išgirdę, kad musų Valdžia pa Tautų Sąjungos Tarybos susi- džįos linkui Rusijos pakraščių visokį neramumai, nes pasta- greitesniąm susinešimui. Tuo tas skaičius auga išlengvo, ta- .
Čiaus iš narsių ir milžiniško pa
darė paliaubas su lenkais. Daugelis gal net palaikyti tai at rinkimo, kuris įvyks vasario 21 valstybių.
. šioje notoje aišl^iai1 riomis dienomis
pranešama, met ir laiškai ir kitokį siunti su y žimo darbuotojų,
Tiesa,
sisakymu nuo Vilniaus.
svarbiausiai — pasažied., yra paminėta ir apie Lietu- pasakyta, kad visų Rusijos _ k- kad prasidėjo generalis strei niai,
•t
iki šioiiai konkurso laimėtoju
Tačiau nėra taip.
vos klausimo galutiną išspren- raščiuose susikurusių naujų vai kas visoje Austrijoje. Visoj® iriai greičiau pasiektų Lietuvą yra posenovei gerb. MockeviPaliaubas mes randame reikalingomis tik tam, kad Tautų dimą. šitas> pranešimas yra stybių nepriklausomybės klausi- šalyje yra šaukiami
mitingai ir nereikėtų tiek bereikalingo čius iš Cle^elando, tačiaus iš ke
Sąjungai tarpininkaujant priversti Želigovskį išvesti savo ka svarbus tuomi, kad čionai pasžv- mas privaj0 būti statomas toje
Bet lėtos gautų
ir reiškiama noro
susivienyti vargo ir trukdymų kęsti.
laiškų pasirodo,
riuomenę iš Vilniaus.
koma, jog ir Francijos karino- pagioje plotmėje, kai Armeni- su Vokietija.
tam visam reikalingas kapita kad tą garbę neilgai turės gerb.
Piliečiai! Paliaubos tai da nėra taika! Neprivalome iš menės esama Vilniuje. Prane-ri
las, todėl
pareiga kiekvieno Mockevičius, jeigu sekančią sa|jos. O juk visi žinome, kad
leisti girklo iš rankų, kol neatgausime musų sostinės Vilniaus! Šime sakoma, kad Lietuva nors j
į Armėnijos nepriklausomybė ir Pereitais 1920 metais Suv. Amerikos lietuvio, kuris tik iš įnepaisius nors 25 naujų
Budėkime piliečiai savo laisvės sargyboje.
ir nėra pilnu Tautų Sąjungos ■,7
Versaltaikos
__ 2.
;
sutartimi ir Valst. viso minkštųjų ir kietų sigali, paremti Lietuvos Garlai
Neužmirškime, su kokiu vyliugu ir nesąžiningu priešu nariu, tačiaus sulig •Sąjungos 'Amerikos nusistatymu yra pil jų anglių iškasta 043 milionai vių Bendrovę medžiagiškai, nu nuiių.’ uatyt dauguma konkur
se dalyvaujančių ^yva žemaipaliaubas esame padarę.
?
! įstatų 18 skyriaus, kuris reika nai užtikrinama.
siperkant
kuodaugiausiai
akciTaigi aky- tonų.
,čiai, tcdel ima truputis, laiko,
lik atsiminkime, kiek kartų jis mus apvylė.
lauja,- kad visi Sąjungos nariai'-[Vaizdojo šitokio netikėto Amėrii
jų.
■ kol že.aaitis
išsijudina. Bet
Da 1918 metų rudeny Lenkų valdžia taidamosi su mumis priduotų sekretoriatui visas su-1 kos valdžios užsienio ’politikosj Pranešimu iš Londono, Ang- Taipgi Dr. šliupas pranešė,
ku^.^et kartą žemaitis pasiju
sutiko pripažinti mums Vilnių ir^tuo pačiu laiku slaptai derė i tartis padarytas' su kitomis vai-1 pakrypimo ir Lietuvos neprik-1 lijoje labai
besiplečianti be- kad pirm, negu jisai apleis Suv. dina, tuomet, bra. laikykis!
josi su Vckiečių Valdžia del Vilniaus ir norėjo jį gauti mainais , stybėmis, tad ir Lietuva prida- lausomybės pripažinimas įgau- darbe. Tiktai į vieną savaitę į Valstijas, norėtų įvykinti dar
— meldžiu ir mane užregis
už Poznanės dalį.
|vė savo sutartis, padarytas su na kitokio pobūdžio ir liekasi 85 tūkstančius bedarbių skai- vieną svarbų planą:
sudaryti truoti konkurse — rašo 21 kp.
1919 metų rudeny Lenkijos atstovai derėjosi su mūsiškiais Rusija, kuriose yra nustatyta mažiausiai perpus pripažįsta-1 čius pasidaugina.
iš keliolikos žmonių bendrovę oiganLatoaus gerb. K. šnuolis
Paryžiuje ir tuo pačiu laiku lenkų legijonai įsiveržė Lietuvon ir Lietuvos sienos. Sulig šitos:
išpirkimui Birštono. Kaip dau iš uetioico. — Nors musų
mas per Suv. Valstijas.
-------------ir paėmė Seinus ir kitas lietuvių gyvenamas vietas.
sutarties Lietuva negali daleisti ■
Armen i j o j e, Delij an rajone, gurnui yra žinoma, kad Biršto kolonijoje dabar labai blogi lai
Šių metų pavasary lenkai vedė Rygoj derybas su mumis, svetimos valstybės kariuomesukilimas prie- nas yra labai puiki vieta gydy kai — bedarbė, tačiaus stengįvykęs didelis
'i latviais, estais ir suomiais del Pabaltjurio valstybių sąjungas nei, kuri yra karės santikiuose
šais bolševikų valdžios pastan muisi nuo visokių reumatiškų s.uobi pasidarbuoti SLA. labui, •
sudarymo apsigynimui ir tuo pačiu metu jų legijonai viš gilyn su Rusija, būti Lietuvos terito
gas rekvizuoti javus. Sakoma ir nervų ligų, čionai yra labai na, žinoma, ir dovaną laimėti...
N skverbėsi Lietuvon ir buvo atsidūrę arti Ukmergės.
rijoje.
Įvedus Suv. Valst. blaivybę sukilimas bolševikų kariuome- brangaus vandens šaltiniai, ku
vyriškai kalbate g. šnuoli!
Lenkams nepavykus kovose su bolševikais, jų fronto vadas 1 Kadangi dabar yra Vilniuje tik pirmais
blaivybės metais, nei pavyko likviduoti, tačiaus rials dar prieš karą naudojosi Joi ;ik sterigSit5s,, tai šiur lai
gereroks Boruščak šių metų liepos m'ėn. buvo atvažiavęs Kau Francijos ir Lenkijos kariuome vien New Yorko valstijoje, bu labai daug kraujo pralieta be- ir Maskvos ir Varšuvos ir kt.
kote. i._es nuo savęs linkime
nan ir oiicialinai paieiškė musų valdžiai, kad Lenkija atiduo nes, tad jeigu šita sutartis tar vo 26,142
miestų gyventojai.
šitų šalti-’ 'i ai aslai tokių .pasekmių, kad
mažiau areštų ir §audant į sukilėliais.
danti Vilnių Lietuvai. Bet kuomet musų kariuomenė ėjo Vil pe Lietuvos ir Rusijos bus už 4,871 mažiau pasmerkta kalėti,’
nių vanduo labai panašus į pla-j netik pirmą dovaną laimėtumeniun lenkų kariuomenė < sutiko ją ugnimi ir granatomis, nes registruota Tautų
Sąjungoje, negu buvo
pastaraisiais me-' p
ranešimu iš
‘
Amerikoje žinomą Apoli-.
kad’ savo darbu išgazdin
Pranešimu
iš Genevos,
Genevos, LenLen- Šiai
toks buvęs jai duotas įsakymas. Lenkai tuomet negynė Vil tuomet Sąjunga bus priversta tais prieš įvedimą blaivybės. !kijoje esanti didele betvarkė ir narus vandenį. Birštonas datumele net kun. Kemešį, visus
niaus nuo bolševikų, tik gynė nuo lietuvių ir bevelijo atiduoti reikalauti, kad
Francijos ir:
’
....
bar
yra
nuosavybe
tūlos
rusės,
1 išsireiškianti
neramumai iš
jo parapijonus prirašydami
Lenkijos kariuomenės butų iš- ’ Vokietija pildydama taikos priežasties maisto
musų sostinę rusams, bet ne mums.
kuri
norinti
greitu
laiku
par

trukumo.
prie SLA.
£iuo metu spalio mėn. 8 d. Lenkijos valdžios atstovai pasi trauktos iš Vilniaus. Apart to sutartis ir spiriama Santarvės Varšava esanti visiškai be duo duoti. Todėl kuo šitie gamtos
— Įrašykite ir mano vardą į
rašė Suvalkuose paliaubų sutartį su mumis ir nustatė demarka dar ir Sąjunga negalėtų siųsti sumažino savo armiją iki 4,000 nos. Maitinimo Ministeris Bįi šaltiniai
nepatektų į svetimų konkurso surašą — rašo 23 kp.
cijos liniją, palikdami Vilnių musų pusėje ir tuo pačiu laiku Vilniun savo tarptautinės ka karininkų ir 100,000 kareivių. vinskis rezignavęs didžiausioje rankas, greitu laiku reikia su- o, gan. Adolf. Vasiliauskas iš
toji valdžia siuntė Želigovskį užimti Vilnių! Rytojaus dieną, riuomenės besiartinančio plebis
desperacijoje
būdamas. Kas daryti bendrovė ir nupirkti nuo Shenandoah, Pa. — Mėginsiu
cito prižiūrėjimui.
L y. 9 spalio, lenkų legijonai įėjo Vilniun!
nesimato šitos rusės.
pasidarbuoti musų garbios or
Sausio 22 d. išvažiavo iš Suv. blogiausiai, tai kad
Nors ištikrųjų Sąjunga var
Suprantama* kad po to musų Valdžia nepanorėjo daugiau
Valst. Rusijos sovietų valdžios jokių prospektų, kad nors atei Apart gydyklų, Birštone bu- ganizacijos ir darbo žmonių
tartis su lenkais, gi vadinamai Želigovskio „vaįdžiai” nedavė nė giai galėtų atmesti šitą sutartį,
atstovas Liudvikas C. A. K. nančią vasarą butų galimybės -tų galima padaryti ir puiki va- labui ir kartu gal pasiseks konknd abelnai jos neužregistravus
atsakymo į jos vylingus ir užgaulingus mums pasiūlymus.
Martens, kuris yra deportuoja tinkamiau maisto pasigaminimu Saros atostogom vieta, kur kursą laimėti.
Bet Tautų Sąjungos verčiama, Lietuvos Valdžia vėl sutiko užsienio valstybių, žiniai, bet ka
mas Amerikos valdžios. Apart pasirūpinti, nes nėra užtektinai miestų gyventojai galėtų rasti Konkursą laimėsite be jokio
vesti derybas, tik žinoma su Lenkijos valdžia, ne su želigovskiu. daugi Lietuva nepridavė pilno jo tuo patim laivu deportuoja nei žmonių, nei ūkio padargų.
malonų, linksmą ir sveiką atsil- „gal”, nes kiekvienas gaus do^
Beeinant deryboms, gener. Želigovskis buvo sumanęs pa teksto sutarties su Rusija, to ma dar 75 komunistai.
tvirčiąusios ir darbui isį čionai, Nemuno
Atsi Visos
dešinėje vaną, kuris tik prirašys tam
imti musų Lkmeigę, Panevėžį ir gal net Kauną. Jo reitelių- dėl šita sutartis gali pasilikti sveikindamas Ameriką Marten- reikalingiausios spėkos mobili- pusėje yra geras kurortas, o tikrą skaičių' narių. Visa svar
p’.ėšikų gaujos jau buvo giliai įsiveržusios Lietuvon žudydamos neužregistruota.
ba, tai su pirmutine dovana, su
Tai taip Lietuvos ' klausimas sas pareiškė, kad neužilgo jisai zuotos kariuomenėn ir šalis fi- kairėje pusėje puikus pušynas,
Įmones ir plėsdamos jų turtą. Bet musų karžygiškoji kariuokuria eina ir garbės vainikas.
Sąjungoje. Ta-.' arba kitas Rusijos sovietų vai- nansiškai ant tiek nualinta, kad iš kurio butų galima padaryti
mcn3 atsispyrė lenkams fronte ir didvyrių pasiaukavusių šaulių stovi Tautų
Tačiaus senai Am. liet, „sostačiaus mums matosi, kad berei-j'džios atstovas atvyks Amerikon nėra iš ko nei reikalingiausių labai gražius parkas. Šitas pu
padedama išvijo žmogžudžius raitelius.
nė „mėginti”
šynas yra valstybes nuosavybė, pylei” nereikia
kalingai kaltinama Lietuva už jau kaipo pilnateisis ambasa- ūkio padargų įsitaisyti.
Tai kaip lenkai moka duotąjį žodį laikyti!
Tačiaus Lenkijos imperialis todėl nėra mažiausios abejonės konkursą laimėti. Jeigu, tik no
sutarties dorius. Mat bolševikai tikisi,
Tegul eina derybos, tegul pasaulis nepasuko, kad mes no nepridavimą pilno
tai posenovei daugiau nieku ne- kad Lietuvos
vyriausybė, to rėsite nors šiek tiek pasidar
teksto, nes jeigu ir nėra pri- kad kuomet naujas Amerikos
rime krau o lieti, bet mes budėkime!
jį par buoti, tai be jokio „mėginimo’j
prezidentas, Hardingas, užims sirupina, kai tik kariauti, Tas kiam reikalui ’sutiktų
Budėkime, piliečiai, ir ^neišleiskime ginklo iš rankos, kol duotas pilnas tekstas, tai yra
kad duoti arba nors ilgesniam lai konkursas jau beveik laimėtas!
sako,
vietą, tad Rusijos santikiai su pats pranešimas
Vilnius bjs musų. Mes nurimsime tik tada, kad Vilniuje vėl užtektinai laiko iki susirinki175,000 lenkų kariuomenes pil- kui išnuomuoti.
Susisiekimas nes šenadorio lietuvių daugum&
Amerika pagerės.
plevėsuos musų vėliava! Yra tai musų
tautas griežčiausias mui ir galima keli tekstai pri
nai paruoštos tik laukia pasek iš Borštono su Kaunu yra labai tik laukia ateinant SLA. or»afcasi yžimas. Kas norėtų mums musų valstybės širdį, Vilnių rengti. čionai yra tiktai išsi
iš Kopenhagos mių plebiscito Aukštojoj Silesi- lengvas. Esant geriem keliam nizatoiiaus į jųjų namus, f
išp Cštif kas norėtų net plebiscitą Vilniuje daryti, tas giliai kalbėjimas, kad pasitarnavus Pranešimu
pasirodytų, kad galima omnibusais susisiekti ar —Dėlei vi šoko užrašykite ir
Lenkijos imperializtams, kuris sausio 22 d. sakoma, kad Rusi joj, ir jeigu
įžeistų musų tautą. O gili tautos žaizdą amžinai neužgyja.
mane į konkursą — rašo gerb.
plebiscitas išeitų
Vokietijos ba Nemunu laiveliais.
Narsioji musų kariuomene! Tu tiek vargo padėjai, bet ir , yra artimas teisingam priežo jos diktatorius Leninas pavo
jingai susirgęs ir yra* daktarų naudai, tai šita kariuomenė spė Dėlei greitesnio kapitalo su J. Galinskas, sekretorius 203
stebuklų tiek padarei kovos laiku Tėvynę gindama, buki Tėvy džiui: „Užstoki velniui duris,
kp. iš Sebastopol, Pa. — Nors
verčiamas ilgesniam laikui pa ka užima ginčijamas vietas.
nės ir laisvės sargyboje paliaubų metu ir budelii! Neišleisk tai jisai per aukštinį išlys.”
darymo, manoma kurti bendro
musų kolonija ir mažytė, 'bet
silsėti. „Taipgi tame pačiame
vę daugiausiai iš 30 narių, kuda ginklo iš rankos!
ir pasi
pranešime sakoma,
kad Mas Nesenai užbaigtas Vokietijos rie sudėtų reikalingą kapitalą. bandysiu dirbti
Piliečiai! Paliauboms prasidėjus da nepasibaigė gynimo
PERMAINOS AMERIKOS
O
kvoje suareštuota 150 ypatų, statistikų rinkimas parodo, kad :Kas norėtų šituo reikalu plates seks kiek narių Susivienijimui
darbas. Gynimo Komitetai, sužądinę visą Lietuvą į žūtbūtinę
UŽSIENIO POLITIKOJE.
gauti.
skaičius
sąrišyje su pasikėsinimu bom- Vokietijos gyventojų
nių informacijų gauti, lai kreiSuv. Valst. Prezidentas pada
kovą, tegul Ir toliau varo savo garbingąjį darbą. Tegu nebus
siekia 60,282,000. 1913 metais piąsi šiuo adresu: Dr. J. šliu Bereikalingai gerb. Galinskas
ba nužudyti Leniną.
Lietuvoje nevieno namo, kurs nebūtų prie to darbo prisidėjęs. rė pasiūlymą Santarvės valsty
Vokietijos gyventojų skaičius į pas, 1419 N. Main Ave., Scran taip „minkštai” kalba apie savo
Tegu kiekvienas Lietuvos namelis virsta maža tvirtove, kuri bėms užimti naują poziciją pa
„mažytę” koloniją. Atminkite
buvo apie 65 milionai.
. / ton, Pa.
butų pasirfefigusi ginti save ir visą musų Tėvynę, jei priešas saulinės taikos klausimuose. Ji- Suv. Valst. Kongresas ir Setą teisingą dzūkišką priežodį:
kuriuonii
sai savo notoje į Tautų Sąjun natas priėmė bilių,
jranorėtų jon eiti.
r
„Maža kupuma, Me dzidelį ve
Jeį norime taikos Sulaukti, bukime kasminutę pasirengę gos kongreso pirmininką, kuri taikos metu Amerikos kariuo
Dauguma žmonių stebis, ko žimų verca.” Taip yra ir su
pasiųsta sausio 18 d., pareiškia, menės skaičius nustatomas iki
kovoti gindamiesi nuo netikėto užpuolimo!
de! tokis didelis vargas ir skur- jųsų „mažyte” kolonija, tiktai
Ginkluckimės, piliečiai, ir budėkime! Da ne laikas poil kad norint įvykinti pasaulyje 175,000.
Bilius pasiųstas į Atsilankęs Dr. J. šliupas „Tė das viešpatauja tose valstybė- nepatingėkite atlankyti savo
siui. I ’ jei kas iš didelio nuovargio atsiguls minutėlei pasilsėti, taiką, būtinai reikia pagydyti Baltąjį Namą Prezidentui pasi vynės”
Redakcijon pranešė, se, kurios tapo nugalėtos perei- kaimynų.
pagrindas, kuris šiandien yra rašyt.
jog vasario mėnesyje rengiasi toje pasaulinėje
karėje. že- Kiti konkurso darbuotojai be
GinkluokimSs, piliečiai, ir susispietę aplink savo Seimą, ap visų nesutikimų
priežastimi.
grįžti Lietuvon. Dr. šliupo mi miau telpančios
skaitlinės tą jokių pasiaiškinimų pareiškia:
Ir prez. Vilsonas tuomi pagrin Įvyko svarbus sukilimai Bri- sija Amerikoje nusisekusi pu- aiškiai pasako,
link Valdžią ir gynimo organizacijas, budėkime!
„užrašykite ir mane į SLA.
Vyriausias Lietuvos Gynimo Komitetas. du laiko šiandieninę Rusiją. tanijos Indijoje, Muzufferpur sėtinai gerai — Lietuvos Gar- - ............
konkursą”. Matomai jie yra
Todėl jisai savo notoj e reika rajone, Sukilėliai pradėjo plėš laivių Bendrovei sukelta pusė • Iš p iežasties pasaulinės ka „šiur”, kad konkursą laimės.
rėš laimėjimo, Santarvės vailauja, kad
visos
Santarvės ti visokias sankrovas, todėl pa tina
suma
kapitalo.
Jei
ne
NAUJAUSIOS
ŽINIOS
Iš
stybių turtas padidėjo seken- Be seiliaus pasiskelbusių dar
valstybės
užimtų
naują
pozici

siųsta
kariuomenė
sukilėlių
.
nu

H I? T II V A C
bolševikais ir taip gudriai moka
Amerikos lietuvių finansinė pa čiai: Anglijos 100 bilionų dol., buotojų pereitą savaitę užsira
L It I U V UO
panaudoti tą savo kaukę, kad ją Rusijos klausime ir pasižadė malšinimui.
rama, tai gal nebūt buvę gali Suv. Valst. 50 bil. dol., Franci- šė dar sekanti:
« .J. *7
ZT
.
net ir pačius bolševikuojančio tų nedaryti ir neremti jokio išma taip umu laiku įsigyti kele
J. Rimavičius iš 5 d., PiyPasiekia Amenką
neaiškus eielnent0 vadus savo pavadžiu laukinįo užpuolimo ant Rusijos.
Netik Suv. Valst. pastaruo- tas prekybos laivų, kurie yra ,'os 35 bil. dol., Italijos ir Bel
trečdaliu. o mouth, Pa.
gandai, buk Kaune įvykę bolŠeTuomet bolševikų režimas netu j u laiku apsireiškė niekuomet didelė pagalba Lietuvos valsty gijos apie vienu
visas K šnuolis iš 21 kp., Detroit,
vakuojančio elemento sukilimasJ
rėtų progos daryti pasiaiškini seniaus negirdėti
plėšimai ir bei praplėsti savo prekybą už Japonijos apie r0 nuoš.
Mich.
Į turtas pasidaugino.
tačiaus buvęs toks nežymus iv AMERIKONŲ SPAUDOJE. mų priešais Rusuos liaudį ir vi žudynės, bet ir kitos šalys ly
sieniuose. Dabar jau Liet. Gar
Ad. Vasiliauskas iš 23 kp.,
silpnas, kad vietinė Kauno milir-.... "fc'f'n
»f.
są pasaulį, kad Rusijos gyveni- giai tas pačias sunkenybes tu- laivių Bendrovės laivai plauk i o
Nugalėtųjų valstybių nusto- Shenandoah, Pa.
c$a be jokių ypatingu1 paštanR£ga,
17’ d. (žydų te- mas
—
,
— - Z sausiu
—
,
~
stai pranešama k pary- ją tarpe Skandinavų < vilstybių i’ .. ’ ok’oi.ijos turtas sumažė
I gŲ apmalšinusi sukilėlius.
Sa’
legrarrų
agentūra)
i — Lietu- niai Rusijai priseina kariauti su .žiaus, kad tiktai viename Pary- ir Lietuvos,, vežiodami važmą. jo apie 60 Iri. dol., Austro-Ven A. J. Bernotas iš 60 kp.,
t
_
Grand Rapids, Mich. ,
koma yra keliolika areštuotų, vos žydų Tautinė Taryba, kuri Į viso pasaulio kapitalistiškom žįuję pereitais metais suareš- Kaip greitai bus galimybės pra grijos
apie 39 bil. dol., Tur J. Kiškionis iš 120 k$, Faii>
*Fučiaus šita žinia jokios pati- |aįkg savo susirinkimą Kaune, kariuomenėm. Tuomet butų įtūpta 45,000 plėšikų^ kurių 10 dėti prekybą su Amerika, tad kijos h Bulgarijos apie po 8
hope, Pa. "• kltinos Lietuvos
vyriausybės nutarė visukuom gelbėti norin-! galimybės tikrai sužinoti, kas nuoš. yra nepilnamečių,
Iii.
dol.
šios bendrovės laivai atplauks
J. Galinskas iš 208 kp., Se
įstaigos nepatvirtinta.
tiems sugrįžti į Lietuvą iš Ąme1 pradeda kares, nes iki šioliai < £ .
-k.
ir j Ameriką.
/
Akivaizdoje šitų skaitlinių, bastopol, Pa.
t '
’ t rikos Lietuvos žydams. Gauta I bolševikai kaltindavo savo kai- Austrijos varg
Tuo tarpu šita bendrovė de- kiekvienas gali aiškiai supras
J. Šidlauskas iš 301 kp., Long
jų įvyko, tai greičiausia bus dar tokis
pranešimas Iš Kauno, mynus, o tie vėl kaltindavo bol- hadiėnadidėja.
'da pastangų, kad padarius su- ti, kame .priežastis to viso skur Island City, N. Y.
os agėn ų, kurie, su- ^aipgi tame subrinkime Tayy-ųšėrikus. Tai maž daug tokia mataro trukumo ;
kitomis kpmpanijo- do ir sunkenybių
nugalėtose Tai tiek tuo tarpu. Who is
praneši- ba nutariusi įsteigti ; speciali pagrindinS mintU tos^notos.
dus gyveąjmas,
susisiekimui' valstybėse.
next? >
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Hį i ttuį į':

teitais metais 1besidarbuodami mi yra virš 10 milionų auksinų viai suskubo dėti gausias au kiu budu galima apsaugoti dau- ką, užšoko ant viso būrio ir li- vidui Lietuvos lenkai buvo pa
valstybiniam kas Lietuvos apsigynimo reika- gelio nekaltų žmonių gyvybė ir ko nukautas, (nukovusia jį len- ruošę platų sukilimą, kai rodės
Kartu su Lietuvos3 Misija, su- aukų Lietuvos
Savaitinis Susivienijimo
Lietuvių teikėme Lietuvai virš _
10 __
milio________
darbui paremti,
r____ J. šitas
įvykis lams, tuomet ir Lietuvos ir sveikata. ‘
kas nutraukė jam batus), kita
kitą dar vienas momentas, vienas
menkoje organas, leidžiamas kas jų auksinų aukųį
ir.
sudėjome
Į
rodo,
kad
jau
laikas
valstybiAmerikos
lietuviški
komunistai
i
sužeidė į galvą, bet vienas len- ne tiek įtemptas budrumas, ne
penktadienis.
paskolos arti 100 milionų
nilionų auk
auk- nius darbus ant rimto pagrindo1 piestu stojo
prieš Lietuvos
Visur jie vienodi. — Mes kas jį perrišo ir nusivedė.' Li- numatytas priešininkų ar išda
Lietuvos
S. E. Vitaitis — Redaktorius, sinų. šiais metais turime, dar statyti, visai nežiūrint, ką vie „buržuaziją” ir netik atsisakė Ąmerikos . lietuviai ' tankiai kusieji šauliai pritrukę šovinių vikų žingsnis — ir
priversti
buvo
nutilti
ir
visus\epriklausomybė
bus
jau
palaidaugiau medžiaginės paramos na ar kita partija ant to saky remti realiu darbu tą apsigyni nusiskundžiame, kad dauguma
307 W. 30-th St, New York City. suteikti savo Tėvynei, nes jos tų.
mo kovą, bet dar visokiais bu-j Amerikos lietuviškų biznierių juos lenkai suėmė. Suvedę be- dota, tuo vargo ir kraujo metu
dais trukdė ir kitus nuo to dar- beveik visiškai neremia Lietu- laisvius krūvon, užklausė
/Andrius
’ ’
turi atlikti
Chmieliau—---------- savo
------- ’ velionis
--------------------------Vist raštai skiriami „Tfivynei” turi narsieji karžygiai
bo. Tuomet komunistinė spau- vos reikalų. Tankiausiai pas vado, ką, su jais turi ddryti. —; skas, nesigailėdamas1 nef sav^
but siunčiami
Redakcijos vardu ir svarbų žygį — atvaduoti savo
turi but su autoriaus parašu ir adre- iostinę Vilnių ir paliuosuoti vi
da buvo pilna
šauksmų, kad mus yra taip: kiek duoda au- „Sušaudyti”,
suriko vadas sveikatos,
neatsižiurėdanias
...
A
______
i*. Prisiunčiamus raštus Redakcija
Lietuvos valdžia imperialistiš- kų paprastas darbo žmogus tan (žmdnių pasakojimu tai buvęs nei į jokį vargą, dieną ir naktį
sas okupuotas Lietuvos clixlis.
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
:: Dviguba nauda. — Nekar- ka ir bereikalingai
laistanti kiai atiduodamas paskutinį cen Taujėnų Kunigaikštis Radzivi- budėjo Tėvynės sargyboje.
paskutinis
ros. Netinkami > spaudai smulkus Šitas, beabejonės,
mums
teko
aiškinti
„Tėvy„darbininkų kraują.”
tą, tiek pat duoda ' ir biznie las, bet žinios tos nepatikrin
raštai — korespondencijos,
eilės, Wentas žygis, reikalingas mil tą
Jei visa eilė ir vėliau ruoštųjų
pranešimai ir tt., naikinama ir auto žiniško
pasišventimo, didelių nės' skaitytojams, kokia nau- Dabar kuomet Lietuvos vy rius, kuris vertas kelių dešimtų tos), ir visi buvusieji kareiviai
pavojų ir sukilimų yra išveng
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
nedžiaginių išlaidų ir gausių da yra Lietu vau besidarbuojant riausybė padarė mūšių paliau tūkstančių. Kiek perka pasko ir karininkai, džiaugsmą ir pri
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
ta, jei mes gyvieji galėjome
aukų. Tačiaus Lietuvos žmo Amerikos lietuviams kartu su bas su Lenkų valdžia, kad da los bonų darbininkas — tiek tarimą reikšdami pradėjo ploti
teikime me vus galimybės griečiau likviduo ir biznierius. Taipgi nemažai delnais. Ilgai nelaukiant, visus kultūros darbą varyti, tai užtai
nės rengiasi prie jo visiškai ne Lietuvos Misija,
musų laisvės priešininkai viso
NAUJAS ŽYGIS.
abejodami — su dideliu pasi džiaginės paramos savo Tėvy ti tą Želigovskio avantiūrą ir iš yra ir tokių biznierių, .kurie vi keturius belaisvius ir tą sužeis mis išgalėmis keikė tuos, kurie
nei. Ir tuos musų tikrinimus
tąjį, nuvedė už valasčiaus,* ir
Lietuva rengiasi prie naujo šventimu, su begaliniu pasiry dabar kuoaiškiausiai patvirtina traukti lenkų kariuomenę iš Vii siškai nieko neduoda - niekam
kruvinus darbus
sustatę prip muro, liepė persi- priešininkų
niaus
—
vėl
negerai.
Vėl
komu

žimu,
nes
kiekvienas
žino,
kad
neaukauja.
Tačiaus
ir
Lietužygio. IŠ telpančio Šiame „Tė
Lietuvos Misijos prisiųstoji at nistę spauda stoja piestu ir ver vos biznieriai tais pačiais ke žengnoti ir nusigręžti į sieną. įspėjo ir pakenkė juos {vykitreikia
atvaduoti
nuo
amžinojo
vynės” num. Vyriausio Lietu
ti.
skaita už 1920 metus. Vienais čia kalnus ant Lietuvos „bužu- liais
Budeliai
(jų
buvo
12)
ir
jų
va

priešo
savo
sostinė,
savo
Tė

vaikščioja.
štai
kaip
vos Gynimo Komiteto atsišau
metais sudėta Lietuvai aukų, azijos” kam ji nustojusi ka Kauno „Lietuva” rašo apie Lie das šlubis ir gi persižengnojo. Ir Andrius Chmieliauskas, —
vynės
širdis,
be
kurios
Lietuva
kimo aiškiai vaizduojasi, kad
vienas pirmųjų buvo įrašytas
kurios pasiųstos per Lietuvos riauti.
Po pirmojo zalpo
trys krito
negalėtų
gyventi.
Todėl
ir
mes
tuvos
biznierius:
Lietuva stovi akyvaizdoje. nau
į lenkų juodąją lentą — vienas
Misiją, virš 10 milionų auksi Ko šitie rėksniai nori ir kas
amerikiečiai
rengkimės
šitą
Lie
„Kad Lietuvos komercininkai negyvi, vienas gi liko bestovįs.
jų įvykių. Lietuvos liaudies, ku
ir vertelgos arba šiaip jau pini- Vargšas ėmė atsiklaupęs mal pirmųjų buvo paskirtas nužu
nų! Tegul dabar įvairių party- su jais galėtų susikalbėti, tai
tuvos
žmonių
žygį
tinkamai
rią atstovauja V. L. G. Komite
dyti. Tačiau jokie priešininko
tik savo pelno
guočiai rūpinas
vių fondų rėksniai parado nors klausimas, į kurį nei jie patys
dauti,
kad
dovanotų
jam
gyvy

paremsi
ir
dabar
jau
laikas
rim
reikalais, galima jrodyti, kad ir
tas, griežtu nusistatymu yra,
vieną Amerikos lietuvių party- atsakyti negali.
bę, bet pats šlubis peršovė jį grūmojimai nesulaikė drąsuolio
tai
apgalvoti
besiartinančio
dar
faktais,
imtais
iš
Nepaprastos
kad Vilnius turi būti Lietuvos
nuo prakilnaus tėvynės darbo.
vę įstaigą, kuri vienais metais
Paskolos realizuotas, Kiek teko revolveriu. Paspardęs dar ko
bo
planus.
sostine amžinai ir apie jokius
patirti iš tikrų šaltinių, Nepapra jomis užmuštuosius, šlubiu su Nesulaikė, kol pagaliau, jis kri
miižinišką
butų -davusi tokią
:: Sunki padėtis. — Ameri stos Paskolos kvitus" iždinėse per
plebiscitus Vilniuje negali būti
to metistofeliško keršto auka.
pagalbą Lietuvai.
Turbut visėvo
dvylika
budelių
nuėjo
plė

KONCENTRUOKIME
ka tik kaimiečiai ir šiaip jau pa
nė kalbos. Taipgi žinant, kad
siškai neperdėsime pasakyda kos liletuviai, kuriems neteko
gyventojų.
Pasidarbavę Andrių Chmieliauską piktas
SAVO DARBUS.
prasti žmončs, komercininkai gi šti
be Vilniaus, kuris yra svarbum
priešininkas žiauriai, plėšriai,
mi, kad visų Amerikos lietuvių susidurti su Lietuvos nepriklau
neranda reikalo remti valstybę, apie 2 valandas, jau sutemus,
centru geležinkelių, lieka bever Musų supratimu, norint ture partijinių fondų aukas sudėjus somybės kūrimo
sunkenybė skolinant jai pinigų, Kiek teko
žvėriškai nužudė.
lenkai išjojo iš Traškunų.
tės ir lenkų įgytas karidorius ti tinkamas pasekmes antros krūvon, nesudarytų tokios su mis, negali nei įsivaizdinti ko patirti, dai nei vienas privatinis
Gražus darbeliai tų, kurie va- Ar pasiekė savo tikslo. Ar
bankas
nėra
skolinęs
valstybei,
tarpe Lietuvos ir Rusijos, todėl Lietuvos Apsigynimo Pasko mos. Mes čia kalbam apie tais kiomis sunkiomis aplinkybėmis
įgazdino musų taikius, tylius,
dar nei vienas komercininkas ne dina mus savo broliais.
nėra mažiausios abejonės, kad los realizuoteje, būtinai reikėtų aukas, kurios sunaudotos tiktai Lietuvos vyriausybei priseina
pasiryžusius, kietus Lietuvos
atnešė į jokių iždinę paskolai pi
(„Trimitas.”)
lenkai dės visas pastangas, kad visas valstybinis
darbas kon- naudingiems Lietuvos valstybi nepriklausomai
Lietuvai lais nigų, jie tartum negirdi ir neži
laisvės sargus, ar sumažino jų
no, kad dabar eina Napaprastos
Vilnių atplėšus nuo Lietuvos. centruoti vienon organizacijon. niams ir visuomeniniams reika vėn kelias tiest. Nemažai yra to
eiles, ar palaužė jų drąsą.
Paskolos,
krašto
gynimo
rcikaPLĖŠRUMO AUKA.
Juk .neveltui lenkai reikalauja, Ypač tas reikalinga dar ir dėl lams. žinoma, Amerikos lietu kių žmonių Lietuvoje, kurie jo
Deje, ne!
lams, realizavimas, Išeina taip,
(Andriui
Chmeliauskui
pami

kad visas geležinkelis tarpe Vii to, kad mums vieniems priseis viai- sudėjo keturis-penkis kar kio valstybinio nusimanymo ne
Kiekviena nauja auka, kiek
kad kaimiečiai deda visas pastanniaus ir Dvinsko butų paves tas darbas dirbti, nes Lietuvos tus daugiau aukų neva Lietu turi, o iš kitos pusės visoki
viena nauja mirtis musų pasiry
ir ginti jos nėti).
gas remti Lietuvą
komercininkai
|
nepriklausomybę,
Dar
ir
dar
naujų
aukų
gar

tas jų globon.
Pagaliaus ži Misija, vasario mėn. pradžioje, vos šelpimui, bet kas išto, kad Lietuvos laisvės priešai išnaužimą stiprino ir augino, musų
ir
vertelgos
ta
nepriklausomybe
sas, dar ir dar nauji gėdulos valią darė kietesne, musų galią
nant lenkų akyplėšrumą negali išvažiuoja iš Amerikos. Apart jų dauguma sunaudota betyks- do ja ta žmonių nesusipratimą
pasipelnymui, į
naudojas savo
būti nei mažiausios abejonės, to, reikia pasakyti atvirai, kad ,liams važinėjimams, įvairių pro ir trukdo visokį valstybės kuridarbą nesidčdatni. Trumpai kal ženklai dengia musų veidą: dar darė galingesne.
kad Lietuvai priseis ginkluota dauguma dabartinės Lietuvos vokatorių lizdų auklėjimams, mo darbą, štai kaip praneša
stato, kiti ne- mes kasdien pasijuntame dau
bant vieni dirba,
Ir mes ties Andriaus Chmiedirbdami naudojasi.
gel musų karžygių musų tarpe liauskp lavonu nubudime sako
jėga šitą klausimą galutinai iš Laisvės Paskolos stočių organi na ir kitiems grynai parti j i- „Liet. Ūkininkas’ apie nekuriu
visur
vienodi. nebesant.
spręsti. Tą žino
ir Lietuvos zuota labai netikslingu pagrin niams reikalams. Tokių aukų Lietuvos žmonių nusistatymą Biznieriai
me: mes žinome, kad karžygio
Jiems
rupi
tiktai
jų,kišenius
ir
Ir jei jų atviroj kovoj pralie mirtis yra Lietuvos Nepriklau
liaudis ir vyriausybė ir todėl du, nes jos sudarytos masiniuo negalima skaityti Lietuvai naur dabartinėje žūtbūtinėje apsigydaugiau nieko. Bet tas ir ne tas kraujas šaukiasi keršto į somybės, Lietuvos žmonių lais
rengiasi naujus įvykius tinka se susirinkimuose. Tokios sto dingomis.
nhno kovoje:
kiekvienas dangų, tai kaip bepavadinti tas vės tikras laidas.
„Akmenės valsčiaus jaunimas nuostabu — juk
mai pasitikti.
Ir šituos įvy ties darbuotojai neturi vietinio Bet svarbiausiu nuopelnu Lie
labai norėtų eiti ginti Lietuvos, blaivai protaujantis žmogus se žudynes, kurios.yra padarytos
užpakalyje tuvos Misijos yra tas, kad šitų
kius gali priskubinti nuolatos organizuoto kūno
Mes žinome, kad karžygio
bet laukia, kol jį pašauks
kai- nai žino, kad tik darbo žmonės
plėšrių žvėrių pavyzdžiu!
grūmojanti audra vidurio ir ry savęs, kuris pagelbėtų ir kartu aukų surinkimui ir persiunti po naujokus 1901 metais gimugarbingas darbas yra ta liep
yra
gyvenimo
tvėrėjais
—
pa

Jau
daug
spaudoj
buvo
rašy

verstų energingai darbą varyti mui Lietuvon, neskaitant vieti sius. Labai nori eiti laisvanotų Europai.
o
sna, kuri dega kovos draugams
saulio
ateities
viltis,
o
daugu

ta, kad lenkai paimtus musų be širdis būti karžygiais!
riais, bet yra ta kliūtis, kad kitų
Eina paskalų, kad Čekai, Vo pirmyn. Tose kolonijose, kur nių kolonijų išlaidų, Lietuvos
jaunuolių tėvai neleidžia savano ma visokių biznierių yra vien laisvius šaudo, jau daug pasi
kiečiai ir Rusai yra padarę su paskolos stotis sudarė vietinių Misija padariusi išlaidų tiktai
Ir mes,
minėdami rūsčios
riais. Kiti sake — jei išeisit sa parazitais, besinaudojančiai ki
piktinimo ir keršto ugnies su mirties valandą, nesame liūdni
tarčių prieš Lenkus. Lenkai-gi draugijų atstovai, ten darbas $278.84 ir tai įskaitant net už
vo noru, tad pargrįžę
negausit
tų triusu. Vienok užtai kalti ir kėlė paimto į belaisvę kar. Ra tik rustus.
artimai flirtuoja su Rumunais, pastatytas truputį < ant pasto kabelių apmokėjimą ir liūdij ipaskirtos dalies arba paliktos žepatys darbo žmonės, kad nerei manausko žiaurus nužudymas, Tebūnie Tau, drauge, lengva
nes pastarieji tikisi Rusų puoli vesnio pagrindo, bet ir tai nėra mų pagaminimą. Jeigu kitais . mes ir tt.
„Gaila, pas mus yra tokių ne kalauja iš biznierių
never- bet šiuo metu mes turime dar Lietuvos žemelė, o mes gyvieji
mo, už paėmimą Besarabijos, pilnai tikslingas pagrindas, nes keliais, ne per L. Misiją, šitos
susipratusių žmonių
arba tėvų, čia jų atlikti privalingas pa
baisesnių žinių, šiuo metu mes apie Tavo žygius ainiams dai
draugijų turi aukos but buvę renkamos ir
todėl ir gretinasi prie Lenkų. dauguma Jokių
kurie nclcdžia savo vaikų kraštui
•kius tikslus ir pasko- siunčiamos Lietuvon, kiek iš
ginti. Ir antra vertus, Akmenės reigas. Jeigu butų griežtai rei gavome smulkesnių žinių,* kaip nas dainuosime.
Bet svarbiausiu šio gaisro kū visai
valsčiuje yra tokių
bolševikų, kalaujama iš biznierių tam tik buvo nužudytas žvalgybos Sky
Kovos Draugas.
rėjų yra Francuzai Ir kad los realizavimo tinkamai nere laidų but padaryta?
Mažiau kurie skleidžia paskalas, busianti rų pareigų atlikimo, tai nėra riaus
valdininkas
Andrius
„Lietuva.”
rimtai rengiamasi prie naujo mia. į O kuomet paskolos reali siai vienas trečdalis visų aukų
kuom*ž nors „darbininkų” revoabejonės,
kad
dauguma
jų
bu

Chmieliauskas.
žygio, yra aišku jau ir iš to, zavimas butų pavestas vienai but sunaudota!
liurija ir po
revoliucijos visus
tvos
laisvanorius
iššaudysią už tų priversti su tuomi skaitytis.
V kad šiomis dienomis atėjusios pastoviai organizacijai, tuomet
Andrius Chmieliauskas pate VILNIAUS AVANTIŪRISTUI
Dabar tegul atsako triukšmą
tai, kad
jie tarnauja „buržujų”
£inios iŠ Dancigo per Maskvą butų visai kitokios pasekmės,
ko į nelaisvę draug su N divizi
NESISEKA.
valdžiai.
Tokioms
paskaloms
dariai iš Tautos Fondo, kurie
elbia, buk Francuzai kasdien nes kiekvienas tos organizaci visokiais šlikščiausiais budais
įbauginti, musų jaunuoliai nedrį
jos štabu. Paimtasis buvo tuo
abenanti į Dancigą po pilną jos narys, pasidarytų energin
sta stoti laisvanoriais kariuome
jau įduotas „tardymui”. „Tar Gautomis žiniomis, Vilniuje
nuolatos provokavo Lietuvos
sumobilizuota 6,000 naujokų.
nėn. Ir jie laukia tos valandos,
inį artilerijai karo medžią gu paskolos realizavimo darbuo
LENKAI TRAŠKUNUOSE. dė” šautuvų buožėmis ir nagai- Sumobilizuotieji lietuviai įtaria
Misiją ir tuomi nemažai paken kada pašauks valdžia ginti dvy
, bombasvydžių, amunicijos toju ir Visas darbas nebūtų už
kė pačiam aukų rinkimui, ku nės ir tad jiems nebusią nč ko Šaulių būrys Traškunuose komis. „Ištardžius” buvo pri mi neištikimume ir laikomi vi
stoties
viršiverstas
vien
ant
ir kitokių karo pabūklų ir vis
kios atsakomybės.”
jau nuo senai darbavosi. Atė rištas prie arklio ir mušamas
riuo
tikslu
jie
tai
darė?
Dabar
Iš šito aišku netik menkas jus žiniai kad lenkai yra Ka turėjo bėgti. Pagaliau, z visas sai atskiria! ir prie kitų apykas skubiai siunčiama Lenkijos ninku pečių, kaip daugumoje
laikas Tautos Fondo rėmėjams
stovų. Želigovskio kariuome
armijai Taipgi sakoma, jog vietų iki šiol kad buvo.
ir Lietuvos Atstovybei pareika Lietuvos žmonių valstybinis su varske, tuoj buvo pasiųsta pora žaizdose buvo nužudytas. šit nės dalys papildomos
naujo
Lenkų armija yra skubotai mo Tokiam darbui pilnai atatiksipratimas, bet paaiški dar ir žvalgų patirti, kur galima butų keli faktai, kurių tikrenybei ne
lauti iš Tautos Fondo aiškių at
kais. Neištikimi, kelią maištą
Sąjunga,
bilizuojama po direkcija Fran- tų Lietuvių Piliečių
tas faktas, kad ne tik Ameri užpulti priešas.
Lapkričio 20 sinOri tikėti. Nesinori tikėti, lenkų kareiviai siunčiami į Len
skaitų nors iš paskutiniojo va
cijos karininkų.
kuri yra pusiau valstybinio po jaus, kurį jie pasižadėjo iki cen kos lietuvių
bolševikfiojantis d. didelis būrys ginkluotų vyrų nes tokie dalykai tebuvo
su
kiją.
Todėl ar
elementas Želigovskiui tarnau iškeliavo Taujėnų
Ar šitas pranešimas yra tei- būdžio organizacija.
link, bet prantami viduramžio \ laikais,
tui atiduoti Lietuvos apsigyni
ja, bet ir jų draugai Lietuvoje priešo nepavyko sutikti; jis jau totorių tiranijoj, rusų aprični-c
Birikas ar ne, -tačiaus jisai rodo, nevertėtų rimtai apie šitai pa
mo reikalams, kiek aukų surink
kad kyuvinoji puota artinasi ir galvoti ir dabar esančioms pas
eina tais pačiais keliais.
buvo toli už Taujėnų. Dar ne- kų gadynėj... Nesinori tikėti,
ta, kiek jų surinkimui išleista
. VISOMS LIETUVOS
trumpoje ateityje gilime išgir- koloms stotirpą persiorganizuo ir kur likusieji pinigai padėta?
tačiau
įvykęs
faktas
jau
jokio
sugrįžus pirmajam buriui, atė
LAISVĖS PASKOLOS STOTIMS
sti apie naują, karo at^drą. ti į Lietuvių Piliečių Sąjungos
tikėjimo
nereikalingas.
LIETUVOS MISIJOS
Vienok mes iškalno galime už
:: Naujos medžiagos rėks- jo žinia, jog lenkai grįžta ant
Kuomet kuri nors
n
valstybė ren skyrius, o kur jau yra Sąjun tikrinti, kad tokių atskaitų iš niam. — Po
PRANEŠIMAS.
kiekvieno suėmi- Panevėžio, Raguvos, o tuo pa Jei šaudydami Ir žudydami
giasi pulti savo kaimyną, visuo goj skyriai, ten paskolos stotys Tautos Fondo i nesulauksite,
mo Lietuvoje visokių tamsių čiu ir ant Traškunų. Lapkričio kitus lietuvius belaisvius lenkų Sausio 12 dieną New Yorke įvykę
met pirmiausiai pradeda skelbti privalėtų susilieti su Sąjungos
nors jų ir visas pasaulis reika jėgų, įvairių
teroristų ir tt. 23 d. Traškunuose valsčiuje sė „riteriai” tiktai išliedavo savo Lietuvos Laisvčs Paskolos apskričių
savo priešo besirengimą kovon. skyriais. Kadangi .Amerikos lie
lautų, nes juk nejauku pasirody Amerikos lietuvių . rėksniai gau dėjo būrys jaunų vyrukų, ku gaivalinį pyktį ir neapykantą, stočių atstovų, buvusio prie Lieti*Taigi kuomet kils nauja apdra tuvių gyvenimas yra pusėtinai ti viešai, kad Tautos Fondo sekMisijos paskolai remti Komite
na medžiagos rėkauti apie Lie rie, išsiuntę du šaulius žvalgy- tai Andriaus Chmieliausko' nu vos
to
.
narių
ir kitų visuomenes veikėjų
suiręs,
tad
toms
žmonių
gru

Lietuvos pasienyje, juk Lietu
cijos surinkimui 20 tūkstančių tuvos valdžios
„barbarišku-* bon Raguvos keliu, laukė tik žudyme reiškias dar nauja len pasitarimas, kuriame Lietuvos Misi
nenorėtų dirbti dblarių išleidžia po 8 tukstan
va negalės sėdėti rankas sudė pėms, kurios
kerštas, jos nariai yra pranešę apie pirmo
mus”. Dabar vėla bus naujos šautuvų ir arklių, kad išjoti kų kultūros savybė:
kartu
su
Sąjunga,
reikėtų
palik
jus, ypač kad jos sostinė ir di
sios paskolos pasekmes ir savo dar
čius dolarių. O kiek dar „iš- medžiagos rėksniams, nes Lietu Trąupių link į miškus, iš kur aklas gyvuliškas kerštas.
delės dalys teritorijos žiauraus ti laisvė organizuoti atskirias kaščių” pasidaro kol tos aukos
buotę.
• ♦
v.
turėjo atjoti lenkai. Staiga pa Lietuvos Valstybei tik prade
voje
suareštuota
2
teroristai,
Lietuvos laisvčs
paskolos bonų
priešo okupuotos tebėr. Apart stotis. L. P. Sąjunga jau turi pasiekia
Lietuvą, tai to nei štai kaip apie tai praneša Kau sigirdo šūviai, žvalgai, išjoju jus kurtis, tik pasigirdus pir•
yra
parduota
už
vieną
milioną ševisko, Lietuvai duoda galimy apie 4,000 narių, tad ant kart pats Saliamonas nesužinos!
miems
kovos
klyksmams,
And

sieji
Raguvos
link,
sutiko
len

sius šimtus penkiasdešimtį su vir
no „Lietuva”: bės prie naujo žygio rengtis šita jėga stoja paskolos darbo
šum tūkstančių dol.
rius
Chmieliauskas
buvo
pir

„Lapkričio mSn. Šiauliuos arcš kus jau visai netoli Traškunų
Kasžin
ar
daug
dar
rasis
Amerikos Lietuvių per Misiją su
dar ir ta aplinkybė, kad iki šio- varyti
tuota du bolševikų agentai Alek ir, pirmuosius apšaudę, pasislė mųjų kovotojų tarpe del Lietu
Amerikos lietuvių Visuomenėje
dėtaaukų Lietuvos Gynimo Komite
sandras Balvočius ir Adolfas Mo pė. Kadangi tik 4 vyrai turėjo vos
liai nesimato dar, jog banditas Beabejonės šitokis musų pa
’
Nuo
nepriklausomybės,
tui, Lietuvos
šauliams ir Lietuvos
tokių aklų klerikalų partijos
čius, pas kuriuos dasta bačkutė
Želigovskis rengtųsi krausty siūlymas nepatiks tūlų partijų
jau
šautuvus,
tai
jie
tik
ir
iš

pat;
pradžios,
pastojęs
į
žvalgy

Raud.
Kryžiui
ir
Našlaičių prieglau
su piroksilinu, 92J4 svaro ir tur
vergų, kurie po šito realaus
tis iš Vilniaus. O juk tik tam bosams, kurie nori, kad visas
reikalams išviso
tingas bolševikų literatūros ' san bėgo pasitikti lenkų. Kaip be bos skyrių, uoliai jame darba doms ir kitiems
įvykio
dar
nematys
skirtumo
apie
130
tukst.
dolarių.
Kaikurios
ir mūšių paliaubos buvo pada valstybinis darbas eitų vien per
delis. Suimtieji kalti esą prisipa matant du lenku įjoja mieste- vos iki paskutinei gyvehimo va
tarpe partijinio Tautos Fondo
stotįs dar . nėra prisiuntusios galu
žino ir pareiškė,
kad visus tuos lyn.
rytos ir todėl ankščiau ar vė jų partijos prieangi. Vienok j
landai.
tinų apyskaitų.
Smulkmeniška at
ir Valstybinių Įstaigų?
turtus jiems
atvežęs iš Kauno
liau, Lietuvos vyriausybė turės tai daug domos kreipti nerei
uoliai
.
Trinktelėjo
šūviai
ir
lenkai
Andriui
Chmieliauskui
skaita apie visą paskolos darbą ir
bolševikų agentas ir nurodė kaip
*
*
*
pareikalauti, kad Lenkų kariuo kėtų, nes Amerikos lietuvių vi
apie
surinktąsias per Lietuvos Misi
nudribo nuo arklių.
Pasirodė bendradarbiaujant buvo daug
jis vadinas.”
ją
aukas
neužilgo paskelbta vi:: Nesukalbami žmonės. —- Nors mes buvom, esam ir kiti, ir tuos ėmė šatrai vaiky įspėta pavojų
menė išeitų iš Vilniaus.
suomenė jau pradeda atskyrti
Lietuvai daug euomcnčs bus
žiniai, kaip tik bus gauti
priešais persekiojimo ti. Netrukus prijojo lenkų vi priešininkų išsklaidyta, •daug visų stočių pranešimai. Prie šiol
Akyveizdoje šitokių gyveni valstybinius darbus nuo parti Gerai lietuviškas priežodis sa- busim
skelbėjų, kurie somis gatvėmis. Prasidėjo bai Lietuvoj darbo žmonėms nelai- progos prašoma stočių, kurios dar
mo išdavų ir priseina mums jų darbų. Tą Amerikos lietu-’ ko: „,Eisi per dvarą — gausi įvairių idėjų
gausi kulturišku keliu savo agitaciją si kova keturių su keliais šim mių atitolinta. Ypač sunkiau nėra pridavusios apyskaitų, greičiau
jau kelintu
kartu priminti vių susipratimą aiškiai vaizduo mušti, neisi per dvarą
tat padaryti.
Amerikos lietuviam jų privalin- ja kad ir pereitų metų darbuo mušt.”. Taip lygiai yra ir su <veda$ tačiaus takiems darbuq* tais. Išbėgti jau buvo pervėlu, siais laikais Lietuvos erojinės Lietuvos Misijos nariams pasiūti
gas pareigas. Lietuvos Žmonės tė. Kiek tūlos partijos nerėkė, lietuviškais komunistais. Kuo tojams, kurie /savo1 „idealus” bet matyt visi buyo nutarę žūt kovos del nepriklausomybės me nūs, suvažiavimo tapo išrinkta iš tri
iman įkūnytijsu mūšyje, nes anksčiau nebėgo, tu, kad iš vienos pusės kovos ių narių gerb. Molio, V. K. Račkaui
if tinkamai rengiasi galutinos per kiek tulžies neliejo ant Lietu met Lenkų banditas Želigovskis 1rengi
tančios mėdžia- nors dar buvo galima. Apsup- ėjo su bolševikais, iš kitos su co ir kun. Petraičio revizijos komi
galės kovon, todėl, vertėtų ir vos Misijos, tačiaus visuonienė, užpuolė Lietuvą ir kuomet visi
sija, kuriai pavesta perž’mrėti ir per
jų jiems gertau- ti iš visų pusių nenustojo šau- Bermonto plėšikais, iš trečios tikrinti visi apyskaitos daviniai.
' *
Amerikos ‘ lietuviams nepaisydama - tų provokacijų, Lietuvos įmonės stojo c
me, nes tikto- dę. Vienas besivydamas len- pusės į Kauną artinos lenkai, o šiame pągitarime tapo nutarta Lie
to tinkamai rengtis. Pe-, rėmė Misijos darbą ir to vaisiu nimo kovon, o Am^'
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dalyvauti ir padaryta keletas/smul
tavos paskolos darbo
nestabdyti,
kesnių tarinių. ''
V
bet varyti tas darbas ir toliau šiais
P. Jurgeliutč,
pamatiniais dėsniais r
Lietuvos Misija prisiuntė mums IŠ SLA. KUOPŲ DARBUOTĖS.
Kp. Sekretorė.
1) Atsimindami, jog Lietuvos sosline ir didelė Lietuvos
dalis tebėra Lietuvos Raudon. Kryžiaus Statutą
202 kp., Portland, Ore., savo susi
užgrobta lenkų, kurių okupacijai tu- ir Atskaitą.
304 kp., Buffalo, N, Y., parengdarinkime, laikytame sausio 9 d., 1921
Lietuvos Raudon. Kryžius turėjo sn., paaukavo iš kuopos iždo 10 dol. ina balių padarė too dol. Pricglauri but padarytas galas ir
i kad atsigynūs nuo šių užpuolikų, susirUtkusie- 351.972.30 auksinų pajamų per 1919 Lietuvos šauliam. Taipgi visi na dps Namo Fondui,
Vėliaus kuopa
ji yra nutarę: paskelbti ir kelti ant metus; iš tos sumos nuo Amerikie- > riai esanti susirinkime aukavo kiek manė tą šimtinę
palaikyti
kuopos
—r...........
rą paskolą, pavadinant ją „Lietuvos čių 112/342,00 auks. Už 1920 metus kas išgalėdamas ir tuo bildu sudėta ižde, kol kokiu nors būdų bus pada
Gynimo Paskola”, šios antros pas dar Atskaitos nėra, Neabejojame, viso aukų 25 dol.,
kurios pasiųsta ryta kita šimtinė ir kartuį\ pasiųsti
suma pajamų Lietuvos Misijon.
kolos pravedimui nutarta pasinaudo kad už 1920 metus
Centran, kuomet jau darbks bus pra
ti /tais pačiais pirmosios Laisvės bus du ar tris syk didesnė. Galima
dėtas.
Kviečiami visi vietos lietuviai pri
Paskolos bonais,
uždėjus
ant jų leisti, kad pajamų bus
net penkis sirašyti prie SLA. 202
Dabar atsirado priešų Prieg. Na
kuopos, nes
pasidarytų suma tai yra geriausia organizacija lietu mo Fondui, kurie duoda t sumanymus
tam tikrus užašus,
jeigu Lietuvos syk daugiau, tai
Valdžios nebus nutarta išleisti kokie L759.86l.5O auksinų.
viškoje padangėje.
Kiekvienas te ir pradeda varyti agitaciją, kad tą
kiti bonai.
Klausimas darlės, kur dingo Ame- gul atsikreipia prie kuopos sekreto šimtinę padalinus į visokius frainistų
sudėtos Liet. riaus, kuris suteiks visokius paaiški fondus. Aš norėčiau paklausti pas
2) Turėdami omenyje, jog šiuo lai rikos lietuvių aukos
ku yra kaikuriose vietose
bedarbė, Raudon. Kryžiui?
nimus ir mielu naru patarnaus savo gerų darbų priešus, kurie dabar prie
L. G. D. turi
pakvitavimus nuo gerbiamiem viengenčiam.
ir dar prie tos antros paskolos rei
šinasi Prieg. Namo įsteigimui, ko
kia tinkamai prisiruošti, susirinku Vyr. Vald. Liet/ R. Kryžiaus ir to
kiam tikslui yiršminėtas balius bu
Jonas Grite — rašt.,
sieji nutarė:
ji suma matomai yra įskaityta į tuos
vo
surengtas? Juk publikai
buvo
1459 Mallory Ave., Portland, Ore.
a) nuo balandžio 1 dienos (o jei 142,342 auksinus.
garsinta, kad visas pelnas nuo to ba
gu atsitikimai Lietuvoje vers, tai ir
Bet kur dingo
auka, kur geros
Prieg. Namo
66 kp., Ansonia, Conn., pavyzdin liaus yra skiriamas
ankščiau) visi Amerikos lietuviai, valios Katalikai suaukojo Lietuvos gai darbuojasi teikdama pagalbos ai- įsteigimui, o dabar jau norima tuos
sustabdę by kskius kitus aukų rinki R. Kryžiui Rėmėjų
Draugijai, kur sigynimo kovą vedančiai savo Tė pinigus apversti visai ne lietuvių rei
mus, visa energija
ir pasišventimu kun. J. Petraitis iš Paterson, N. J. vynei Lietuvai. Nepraleidžia beveik kalams. Rodosi reikėtų turėti nors
stoja darban šios „Lietuvos Gyni yra tos Draugijos prezidentas, kur nei vieno savo susirinkimo, kuriame truputis gėdos ir nedaryti tokių kuo
mo Paskolos” išpirkimui, trijų mė Pr. Antanas Kazys Rutkauskas taip neparinktų aukų Lietuvos kariuome pą pažeminančių įnešimų ir nekelti
nesių bėgyje.
nešvariai niekino L. G. D-ją, idant nei. Savo susirinkime lapkr. 7 d. pa kuopoje bereikalingo triukšmo.
b) Sušaukti vasario mČa. nuo vi tuo y užkenkus pasekmingą
rinkimą aukauta iš kuopos iždo 15 dol., ku
Pagaliaus ka-gi mums
pasakytų
sų paskolos stočių atstovai pasitari- aukų per L. G. D-ją, idant visuome rie tuojaus pasiųsta Lietuvos Misi kaimyninės kuopos, kurios taip ener
mui, kaip tinkamiausia
kiekvienoj nė daugiau įsitikėtų ir dosniau auko jon. Sausio 2 d., 1921 m., susirinki giškai parėmė
viršminėtą
balių?
kolonijoj prisirengus prie antrosios tų Rėmėjų
Draugijai. Mums yra me nariai atjausdami sunkę padėti Juk kiekvienas gerai
žinome, kad
paskolos bosų
pardavinėjimo,
ir žinoma, kad Liet. Raud. K. Rėmėjų Lietuvos karžygių, vėla sudėjo aukų tik ačių kaimyninių , kuopų narių
kaip jį geriausiai organizavus. De Draugija yra
atsilankymui į šį balių, mes tą pel
isukolektavus suvirs $12.50.
lei pačios
organizacijos manoma $50,000.00 vardu
Lietuvos
Raud.
J. Marčiulonis — rast. ną laimėjome. Jeigu dabar tą pelną
išrinkti centralis Antros
Lietuvos Kryžiaus, Tad lai" Katalikiška viapverstumėm
kitiems tikslams —
Gynimo Paskolos Komitetas, kursai suotnenė, kuri taip dosniai
aukojo,
atiduotumėm kitiems
fondams, tai
a 15 kp., Poolville, N. Y., savo sust- mes netik apsilcnktumėm su teisy
kontakte su Lietuvos
Atstovybe pareikalauja, kad Valdyba L. Raud.
5 d., įnešus
fin. be, bet net padarytumėm gėdą mu
Amerikoje ir vadovaujant naujai Fi Kryž. Rėmėjų Draugijos paskelbtų rinkime, gruod.
svarstė
kuriuo sų kuopai. Todėl
nansiniai Misijai, jeigu tokia Lietu viešai pakvitavimus iš pasiųstų au rašt. I. Mardosai
pagalvokite 304
prisidėjus
prie kuopos nariai, ar verta pasiduoti ke
budu
kuodaugiausiai
vos Valdžios butų paskirta, varys kų. Kol visuomenė nemato pakvita
apsigynimo
kovo3 lių užsispyrėlių norams ir kalti gerą
visą paskolos darbą.
vimo išduoto nuo Vyriaus. Valdyb. Lietuvos
Tačiaus
kuopos
pirmi- kuopos vardą prie
laimėjimo,
nustatyta
antc) Iki bus galutinai
gėdos
stulpo?
Lietuvos Raudon. Kryžiaus, tol pri
pardavinėjimo valo skaityti, kad jų aukos nėra per ninkas patarė tą klausimą atidėti iki Visi kuopos nariai privalėtų tuomi
ros paskolos bonų
stotįs n e pa duotos Vyriaus.
tvarka, visos esamos
Valdybai
Liet. sekančio susirinkimo, ' kuriame ma pasirūpinti ir nedaleisti kuopos varliauja veikusios: jos renka pinigus Raud. Kryžiaus Kaune.
nyta susilaukti didesnio skaičiaus na do sukompromituoti
akyse
kitų
nuo nepilnai už bonus užsimokėjupelnas turi
Amerik. Lietuv. Dakt. Dr-ja ku rių ir kuris nutarta laikyti pas drg. SLA. kuopų. Minėtas
pačius Lais- riai yra pavesta globoti L. G. Dr-jos Danisevičių. ^Tačiaus atidedami x tą pasilikti Prieg. Natno
šių, pardavinėja tuos
naudai, nes
Paskolos
Bonus
ir
siunčia pini- iždas, visas surinktas aukas yra per klausimą kitam susirinkimui labai tam tikslui tie pinigai ir tapo surink
vės
gus Lietuvos Paskolos Skyriui prie davus Liet. Raud.
Kryžiui ir turi apsigavome, nes viskas įvyko visai ti.
Lietuvos Atstovybės ofiso
(Litha-* Pakvitavimą — originalus pakvita priešingai, negu buvo tikėtasi, Nors
SLA. narys.
anian
Representative, 16a
O
West vimų gali kiekvienas asmeniškai pa sekantin susirinkiman, ' kuris įvyko
31-st St., New York City), Be to matyti atsilankęs
ofisan Centrali- sausio 2 d. susirinko apie ioo žmo- ATSIŠAUKIMAS Į INDIANA
šios paskolos stotįs jau dabar pri nio Sekret. L. G. D.
nių ir kuomet baigiant susirinkimas
VALSTIJOS SLA. NARIUS.
valo pradėti ruoštis prie antrosios
pakviesta, kad geros valios lietuviai
SLA. 185 kuopa laikitame
meti
Negana to,
Amer.
Liet. Dakt. paaukautų kiek kas išgali savo Tė
paskolos, nustatant
iš kalno kokią
niame
susirinkime
pakėlė
klausimą
kvotą antros paskolos kiekviena sto Draugija matydama, kad Amerikos vynės
Lietuvos apgynimui
nuo
ką mes turime daryti su SLA. u-tu
dosnioji
visuomenė
neliaujamai
iš

tis galėtų sukelti, kiek ir kur reikė
žmogžudžių užpuolikų, tai pats na
apskričiu?
Šiuomi SLA. 185 kuopa
tų surengti prakalbų, parūpinti kal naudojama, priversta buvo išnešti se mų savininkas, J. Danisevičius, atsi
ntį Pareiškimą ir nuorašas to pa stojęs pasakė: „Aš esu socialistas ir duoda įnešimą, kad reikia sutverti
bėtojų ir tt.
Indiana
naują apskritį šiaurinėje
skinto tapo pasiųstas:
Apie visus šiuos nutarimus Lietudel Lietuvos buržujų neaukausiu nei valstijos dalyje. Prie to mes kvic1) Lietuvos Atstovybei Ameriko- vieno cento, kurie eina mušti musų
Vos Atstovas Amerikoje yra prane
čiarne sekančius
miestelius: Gary,
šęs Lietuvos Valdžiai
ir prašęs, je,
brolius darbininkus” (Nejaugi , žcliInd., Toleston, Ind., Michigan City,
Idant minėtais dėsniais Steigiamasis
z) Lietuvos Raud. Kryžiui Kau- govskiniai banditai yra i broliais so
Ind., Ecst Chicago,
Ifid ir East
Seimas užgirtų tą antrą „Lietuvos ne,
cialistų? „T.” red.)
ir pasigriebęs
3) Lietuvos Raudon. Kryžiaus Rė- „Laisvę” pradėjo sukinėtis po kam Hammond, Ind.
Gynimo Paskolą,”
patardamas ją
Priežastis atsimetimo v nuo ll-to
išleisti ant sumos iki pusantro mi- mejų Draugijai.
barį, agituodamas žmones, kad nie apskričio yra ta, kad kuopoms, kuBet Lietuv. R. Kr. Rėmėjų Drau kas neaukautų Lietuvos apsigynitmt
liono dolarių tais pačiais su naujais
daly Indiana
gija
iki šiol į tai neatkreipė momėst kovai. Iš to kilo suirutė ir visi pra-u jtfos randasi pietinėj
užrašais bonais ir išleidžiant dar nau
vals., yra labai pertoli
nuo viršmiTad lai Amerikos visuomenė žino, dėjo skirstytis, negalėdami
jus bonus 25 dol. vertės, kaip kaikupakęsti
nėtų
miestelių,
Ir
kada
yra šaukiair kas yra toji tokios šlikščios agitacijos. • ,
riy paskolos veikėjų yra patariama. su kuo turi reikalą
mas apskričio suvažiavimas kuopos
Kryžiaus Rėmėjų
Pildydams šio pasitarimo nutari Lietuvos Raud.
Jei taip butų pasielgęs koks paša
negali pasiųsti delegatų, nes pasidamus, šiuothi prašau visų paskolos Draugija.
linis žmogus, tai nei dyvo nebūtų. ro labai dideli iškaščiai.
Rugsėjo Bet dabar, kuomet
N uo ražas—Pareižktmo;
centralio antros
stočių: išrinkimui
taip pasielgė
Dėlto SLA. 185 kp. urnai kviečia
Lietuvos apsiginimo paskolos Komi- 27 ik, 192® metų.
SLA. narys ir dar kuopos sekreto kitas kuopas dėtis- prie šito sumany
teto ir prisirengimui prie antros pasrius, tai prie ko tokį sutvėrimą gali mo. Tuojaus pradekite veikimą —
kolos išrinkti vienas atstovas į Lietu PAREIŠKIMAS.
ma priskaityti? ’Apie
tai tegul
nelaukite nei kiek, šaukite susirinkiSeimą, kursai
vos Paskolos Stočių
Mes, Lietuvai Gelbėti Draugijos sprendžia pats gerb. skaitytojas.
kimus
ir plačiai apsvarstykit kaslink
norima sušaukti
vasario 23 dieną
Nors ir pats namų savininkas taip
Centralinė Valdyba,
kuri randasi
šito naujo sumanymo.
New’ Yorke, Be to šiame Seime Amer. Lietuv. Daktarų
Draugijos nežmoniškai pasielgė, tačiaus jam
Kurie pritarsite,'’
tai pranešimus
bus nustatoma kvota kiekvienai ko
kontrolėje, pildydami šios draugijos nepavyko pilnai pasiekti jo siekiamo siųskite sekančiu adresu: P. S. Rinlonijai ir nurodomu kokiose vietose
nutarimą, kreipiamės į Lietuvos At tikslo^ TikrųjLietuvos sūnų pasiry dokas, 3716 Beach St., Indiana Har
ir kiek maždaug ' reikalaujama bus
savo prigimto bor, Ind.
reikalaudami, žimo ir meilės prie
stovybę Amerikoje,
prakalbų.
kad gerb. Atstovybė urnai padarytų krašto, niekas neįstengs užslopinti,
Pirm. Antanas Tugaudis,
Seimo susirinkimo
Apie paties
reikalingus žingsnius,
kad • sustab todėl geros valios lietuviai visviena
Nutar. Sekr. A. Tutkevlčius,
vietą ir jo programą bus paskelbta
džius veidmainingą darbą klerikalų su aukavo dar 51 dol., už ką tariame
Iždininkas S. Bartkus.
paskiau.
organizacijos, kuri vadinasi sekcija visiems aukavusiems širdingą ačių!
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Rėmė- Pinigai pasiųsta Lietuvos Misijon.
PRANEŠIMAS 7-to APSKRIČIO
Kuopos valdyba
DELEI JLIETUVQS PILIETY jų Draugija ir randasi kontrolėj Tau
KUOPOMS.' '
■< J. Belušas — pirm.
BES ATNAUJINIMO.
tos Fondo, nes iš paskelbtų minė
SLA. 7-tame apskr. įvyks prakal
Ignas Mardosa—fin. sekr.
Lietuves
Atstovybė Amerikoje tos organizacijos atskaitų aiškiai ma
bų maršrutą.
Kalbės
„Tėvynės”
Lietuvos
buvę paskelbusi sulig Valdžios įsa tyt, kad ji .renka pinigus
redaktorius g. S. E. Vitailis ir kiti.
kyme (18-V-1920
N-1660) jeg visi Raudon. Kryžiaus vardu be įgalioji
X26 kp., New York City, metinia- Todėl malonėkite šių vakarų nepra
Lietuves piliečiai,
kurie yra seniau mo ir visus pinigus sunaudoja bent me 'susirinkime,
įvykusiame sausio leisti ir pasistengti
ateiti su drau
atvykę Amerikon privalo atnaujinti kam kitam, tik ne Lietuvos Raudo 7 d., kuopos sekretorė p-lė Jurgeliu- gais, kurie dar nepriguli prie SLA.
savj> pilietybę tam tikru pareiškimu nojo Kryžiaus rėmimui, šitoks dar tė išdavė už 1920
m. sekančią at
Prakalbos įvyks sekančiai:
Lietuvos! Valdžiai. Delei šio pada- bas yra nedoras ir Lietuvos < Atsto skaitą:
Sausio 30 1d., 2 vai. po pietų Pla
vadijimo Lietuvos Atstovybė yra ga vybė privalo rūpintis, kad Lietuvos
i n s, Pa.
niekas ne Įeigos:
vusi nuo Amerikos lietuvių kalėtą Valstybės įstaigų vardu
Sausio 30 d., 7:30
vai. vakare,
T
laiškų, kuriuose buvo nusiskundžia- galėtų naudotis, jeigu tų įstaigų rė z 1919 m. pinigų liko .............. 78.63 Scranton, Pa.
pinigai yra rinkėjų
ma, jos yra daug Lietuvos piliečių, mimui renkami
Sausio 31 d. 7:30
Per 1920 m. viso pinigų
vai. vakare,
kad ir šonai atvykusių
Amerikon, bei jų šalininkų suvartojami visai įplaukė
Pittston,
Pa.
p
...............
$870.78
kurio per visą laiką
nėra sutraukę kitokiems tikslamsir kitokių organi
Vasario 1 d.^7:3O vai. vakare, Ėd
ryšių su Lietuva
ir per visą laiką zacijų.
Viso ../.... $949-41 Wardsville, Pa.
Mes, Lietuvai Gelbėti
Draugija,
prisidėdami prie
įvairių Amerikos
Išlaidos:
Vasario 2 ri., 7:30 vai. vakare, Lu
prisiLietuvių organizacijų,
yra aukavę esame nutarę ir šito tarimo
1920 m. pasiųsta Centran
zerne, Pa.
įvairiems tėvynės reikalams. . Todėl laikom, kad visus surinktus pinigus narių mokesčių .... /.........
$760.39
Vasario 3 ll., 7:30 vai. vakare, Plyperduot
Lietuvos
reikalauti nuo tokių žmonių, kad jie ir kitokį turtą
Už svetainę Jersey City N. J. 5.00 mouth, Pa.
4ar panaujintų* savo pilietybę, butų Raudonajam Kryžiui ir viso darbo
Sekretorės alga už antrą
Vasario 4 d., 7:30
vai. vakare,
vedimui yra nutarta neišleisti daukaip ir įžeidimu jų pačių.
pusmetį, 1919 m.
12.00 Nanticoke, Pa.
giaus kaip dešimtą nuošimtį surink
Narių metinė mokestis 5-tam
Lietuvos Atstovybė savo pareiški
Vasario 6 d., 3:30 vai. po pietų. In
tų aukų. Kadangi musų organiza
SLA. Apskričiui .........
5.50 kerman, Pa.
mo iš rugsėjo>i! dienos, 1920 m.,
cija veda bcpąrtivinį pagalbos dar
Už plakatus laike SLA. »
yra Valdžiai nurodžiusi, jog butų
Vasario 6 d., 7:30
vai. vakare,
bą ir pildo visus savo pasižadėjimus,
Savaitės .....................................
tinkamiausia nereikalauti panaujiniWilkes
Barre,
Pa.
2.75
o klerikalų organizacija trukdo mu
Dviejų delegatų kelioneJ
mo pilietybės nuo tokių Lietuvos
Mažesniuose miestuose gyvuojan
sų darbą ir suvilioja aukotojus, to
100.00
Seiman
..................
.....................
• piliečių.
Ant šio pareiškimo yra
čios kuopos, prigulinčios prie apskri
dėl mes jaučiamės turį moralę teisę
Sekretorės alga už pirmą
gautas iš Užsienio Reikalų Ministe
čio ar pc, kurių į šio maršruto savai
reikalauti, kad Lietuvos
Atstovybė
pusmetį,
1920-^tn
........................
18.00
rijos paaiškinimas, ” kurį suteikusi
tę nebuvo galima prikviesti, visos ga
Amerikoj
išreikalautų * iš sekcijos
Už atspausdinimą atviručių
2.00 Ii naudotis progii
ir prakalbas ar
yra Teisingumo Ministerija, jog „nei
Lietuvos Raudon. Kryžiaus Rėmėjų
Delegato
kelionė
į
Apskr.
laikinuoju įstatymu s apie Lietuvos
paskaitas rehgti laike kovo ir balan
Draugijos visus pinigus, Jciek tik ji
Suvaž. Newark, N. J..................
r.oo džio mėn., o apskritys pagelbės.
pilietybę (Laik. Vyr. žinios N-2-3),
surinko, perdavimui Vyriausiai Val
aei kitais rusiškais {statymais, kurie
Kreipkitės prie apskr.
sekreto
dybai Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Viso išmokėta 1920 $906.64 riaus. . ' '
turi galios Lietuvoje, Lietuvos pilie
'
> 'v,
ir kad ateityje sekcija turi arba pri
949.41
'
Įplaukė..
tis nenustoja pilietybės, nežiūrint to,
J. S. Gilvickas,
silaikyti nustatyto tikslo sulyg savo
906.64
Išmokėta
kiek taiko jis gyveno
užsieniuose,
113 Searle St., Pittston, Pa.
vardo, arba turi paliauti veikus Lie
jei netampa kitos valstybės piliečiu, tuvos
Raudonojo Kryžiaus vardu,
Lieka
$42 77
todėl jr»*privalo
reikalauti iš tokių
Su tikra pagarba
:
NEKROLOGIJA.
senai gyvenančių užsieniuose Lietu
ras išmokėjo
(Pasirašo):
Bčgyje 1920 m.
A. f A. Mariona Mičiulien8-Petvos piliečių tam tikrų
pareiškimų
Dr. St. BieŽis, pirmininkas,
126 kp. nariams ligoje pašalpų $44- rucaiČjųte, narė SLA. ( 155 kuop. iš
apie pilietybės panatijinimą.”
Dr. A. L. GraiČiunas, sekret.,
Laike 1920 m. prie kuopos prisi- Benld, III., mirė
sausio 9 d., ir pa
Toksai nurodymas visai vienok ne / Dr. J. Kulis, iždininkas;
rašė:
laidota su bažnytinėmis ( apeigomis
paliečia tų Lietuvos
piliečių, kurie Komisijos nariai:
Atsavičius ant
aps., ant Benki kapinių sausio J2 d., 1921
[Amerikoje tur išsiėmę pirmąsias po-Dr. M. Strikolis,
ir
K. Matonis ant' $600 aps.
a
m. Velionė buvo apie 36 metų am
pier as: šie piliečiai, kaip buvo skel
Dr. S. Naikelis,
Pempė ant 1 >00 ąps
žiaus, kilusi iš Lietuvp!
‘ ‘
biama, privalo padavinėti tam tikrus
Dr. P. Žilvitis,
31 d. gruod., 1920 m. kuopoje yra mo, Jurbarko
urbark^o valse.,
Vaisė., JT ’’f'inui apskr.
pareiškimus jeigu
jie nor gauti iš
Dr. C. K. Cherry,
73 pilni nariai ir 3 suspenduoti — Amerikoje išgyveno
.Lietuvos Atstovybės pasus keliauti
Dr. C. Z. Veželis,
'
viso 76 nariai./ Taipgi Siautę susi Paliko dideliame nuliu
f Lietuvon.
>
'
Dr. A. Montvidas,
rinkime išrinkta nauja kuopos val 4 mcti/įsunelį, Veliot
*
J. VILEIŠIS.
Dr. A. L. GraiČiunas, dyba 1921 metams, išrinkta & gabus SLA. 155 k0. suteikė
Lietuvos Atstovas Amerikoje
,
'
centro sekret ir darbštus, organizatoriai konkurse gelių vainikus.

L G. D.

Lai buna lengva svetimos ^šalies |reikalingų skandalų,
bėgiojant po
gatves,
žemina
draugijos
vardą. Nėra
žemelė I
K. GuzevičienS. abejonės, kad draugija savo nutari
me ne|ik kad nealinainys, bet dar
(Inos pamoką skandalistams.
A. f A. Jonas Juozupaitis
Sako „Nemuno” bend.
akcijų P.
Pa
narj^s SLA. 2 kp., Fdrst
City, Pa.,
mirė naktį sausio 1 d. ir tapo palai A. Račkauskas išpardavė Westville
$3,60000.
kapinėse, ri Georgetown už apie
dotas sausio 4 ‘d. Hilside
Maniau,
kad
daug
ir
biznierių
prisi
ir
turėjo
Velionis gimęs Lietuvoje
eidamas iš dėjo, bet kur tau. Girdėt apart p.
jau 62 metu ir sakoma
barzdaskutiklos paslydęs parpuolė ir Vargono ir Gėrybes, kiti biznieriai
nusimušė sprandą ir į kelias valan- teisinosi tuomi, kad dabar kainoms
šia- puolant, turi nuostolius, o smukli
das numirė. Velionis išgyveno
i
me mieste arti 30 metų ir buvo visų ninkai, kurių kainos niekuomet ne
kaip tik
gerbiamas, kaipo doras ir teisingas puola, į-nieką kitą netiki,
žmogus. Apie per 22
metu laikė j dolarį, kuris iš juodų, pūslėtų darbininko-mainierėlio rankų ritasi per
kriaučių šapą.
Lai buna lengva, tau mielas drau- „barą” jiems delmonan.
Svetys
ge, svetimos šalies žemelėje I
v
SLA. narys.

LIETUVIAI AMERIKOJE

LAISVAS SKYRIUS
(Už išreikštas šiame skyriuje min
tis Redakcija neima atsakomybės).

PHILADELPHIA, PA
Patčmyta Lietuvos Misijos patiek
NETEISINGI KALTINIMAI.
tose atskaitose, kad
Philadelphia,
„Tėvynės” Nr. 1, SLA. Pildomo
dar toli savo kvotos nepasiekia pas
sios
Tarybos suvažiavimo protokole
kolos reikale. , Vienok sekant kitų
kolonijų veikimą ir tėmyjant atskai randu Prieglaudos Namo Komisijos
tas, pasirodo jog yra vietų, kur dar nario apkaltinimus ant manęs, delei
labiau atsilikusios, negu
Philadel neveikimo P. N. reikaluose, pražndiphia.
ino kokio ten pasiųsto į mane atsi
Kad paskolos darbas nėjo, sklan šaukimo ir neatsakymo ant 5 laiškų.
džiai, beabejo tas yra žinoma kiek Visi tie kaltinimai ir siųstieji j mane
vienam akyvesniam lietuviui.
Kšd laiškai buvę nepaties
drg. Dėdyno
vargiai rašyti, bet drg. Raginsko. Neužimkliūtys buvo ir yra, taipgi
vietos „Tėvynėje”
kas bandys tą užginčyti, Kad ata- čiau brangios
kavimas Lietuvos Misijos klerikalų jei nebūt klaidingai
informuota P.
spaudoj, darymas visokių priekai- Taryba ir SLA. nariai. Pirmiausiai
viešasjuž neveiklumą turiu priminti pačiam
štų ir net stačiai paskelbtas
boikotas Lietuvos Misijai klerikalų drg. Dedynui, kad tuojau po SLA.
spaudoje užkenkė Lietuvos Laisvės Seimui parašiau Dedynui laišką pa
Paskolai, niekas negali
užginčyti. ragindamas išleisti
bendrai varde
Galima sakyt, kad
pusę ar daugiau kom. atsišaukimą,
kaip į SLA. kp.
žmonių sulaikė nuo skolinimo bei taip ir visuomenę ir patardamas pa
pirkimo L. L. bonų.
darbus komisijos
siskirstyti tulus
Negana to, kad ’tie parsidavėliai narių tarpe. Bet ant laiško negavau
trugdo Lietuvos Valstybinį
darbą atsakymo bpveik
per 5 mėnesius.
provokuodami Lietuvos Misiją, nie Gruodžio mėn.
pradžioj aplaikiau
kindami Lietuvos valstybės pasiun nuo Dėdyno laišką su tais pačiais ap
tinius, bet jie dai; biauresnius dar kaltinimais ir reikalavimu, kad tuo
bus atlieka, prigaudami visuomenę. jau rezignuočiau iš komisijos. Bet
Jie prisidengia Lietuvos gilėjų gar Dėdynas nieko nemini
apie P. N.
tarsis
bingu ploščium ir renka aukas neva reikalus ir matomai nenori
Lietuvos Šauliam, Raudonąjam Kry bendrai, tiktai motivuoja, kad jis pa
žiui, paskui tuos pinigus, nuo žmo rašė bent 10 laiškų į visus Ministe
nių surinkę, nesiunčia
nė Lietuvos rijos kambarius Lietuvoje. Aš nie
Šauliam, ne Lietuvos Raudonamjam ko prieš tai neturiu, bet neužmiršk,
be- jog Tamsta apsiėmei būti pirminin
Kryžiui, bet pila J kunigiškąjį
iškur
dugnį Taytos Fondo kišenių,
yra tą atku, tai Tamstos pareiga
Ati- likti. Jeigu būtumėm visi rašę po
jau niekas tų pinigų nematfs.
kautojai aukauja Lietuvos reikalam, tiek laiškų, tai but atsitikę taip kaip
o kunigai ir jų klapčiukai, tais au su tais 5 laiškais į mane
siųstais,
kas sau pasigriebia.
Žmonės! Ar Anot patarlės: tarp penkių auklių vijus matėte Kur didesnę prigavystę? suomei vaikas be nosies.
Ar jus jaučiate kaip esate suvilioti?
Bet kuomet tas viskas Dėdyno yra
Ar jus žinote, kad jūsų suaukauti pi pridengiama, buk mano
tikslu yra
nigai eina pinimui virvutės — kan trugdyti brangų
labdaringą darbą
čiuko plakimui jūsų pačių? Jus dė tad tie visi užmetimai man yra be
dami aukas tikitės
tikrai sušelpsią faktų. Neužtenka pasakyti, kad drg.
Tėvynę ix nušluostysite karčias aša Raginskas ištiesų tuos laiškus siuntė
ras savo broliams ir seserims Lietu man. Aš pareiškiu, jog jokių kitų
voje, kovojantiems su lenkų bandi laiškų nesu aplaikęs, apart viršminėtais — Želigovskiu
ir kitais. Bet to ir neturiu nei mažiausio
tikslo
deja, tie, kurie išrenka nuo jūsų pi nepritarti Prieglaudos Namo kūri
nigus neduoda tam tikslui,
kuriam mui. Drg. Dėdyno užmetimus lai
jus aukaujate, bet tais jūsų pinigais kau jo karšto budo
ir nerimtumo
veda juodą agitaciją prieš Lietuvos vaisium.
valdžią, prieš Lietuvos Misiją, prieš
Matydamas, kad P. Taryba patiLietuvos Valstybes
pasiuntihius ir kėjo Dėdyno
išvedžiojimams, esu
podraug prieš pačią Lietuvos Lais priverstas rezignuoti
iš. Komisijos.
vę. Todėl jūsų , surinktais pinigais, Rezignuoju netiek del tų užmetimų,
klerikalai remia Lietuvos
priešus, kiek permatydamas, kad tokia Ko
griaudami Lietuvos Respubliką, va misija privalo
susidėti iš artimos
ro šlykščią agitaciją prieš Lietuvos apielinkės SLA. narių, nes reikalin
Laisvės Paskolą,
trugdo prakilnų ga laiks nuo laiko susivažiuoti; kad
Lietuvos apsigynimo darbą. Taigi, galėjus rimtai imtis darbo įkūrimui
susipraskit
lietuviai ir lietuvaitės! Prieglaudos Namo Lietuvoje.
Pagalvokite kur ir kam
aukaujat.
J. Yukais.
Kunigo Švogeris.
HART MICH.
Vietos lietuvių ūkininkų draugija
— S. L. U., laikytame s(avo susirin
kime sausio 2 d., nutarė atsišaukti į
kitas lietuvių
ūkininkų kolonijas,
kad šią žiemą sušaukus lietuvių ūki
ninkų suvažiavimą tuo
tikslu, kad
sutvėrus visų Amerikos lietuvių ūki
ninkų organizaciją, paremtą koperacijos pamatais.
Pastaruoju
laiku
vis daugiau ir daugiau lietuvių išeina
ant ūkių, todėl vis labiau pradeda
ma atjausti
reikalas rimto ūkiško
laikraščio lietuvių kalboje.
Ištikrųjų labai
reikalinga lietu
viams ūkininkams bendra organizaci
a saviems reikalams
gerinti. Tad
ūkininkai organizuokimčs!
V’
Ig. Smetona.

Redakcijos Atsakymai

L. Lastauskui, Zeigler, Ill. Lygiai
toks pat pranešimas, apie -Sutvėrimą
naujos kuopos Sesser, Ill., tilpo „Tė
To pavynės” Nr. 52, 1920 metų,
ties pranešimo po kelis kartus talpinti negalima. Netilps.
kuopai, Clifford, in.
SLA. 131
Prieglaudos Namo klausimas pasilie
ka posenovei .ir nebus
steigiamas
Lietuvoje, todėl neverta „Tėvynėj”
užimti bereikalingai vietos vedimui
ginčių su tuomi klausimu
surištų.
Kiti klausimai, kurie liečiasi Lietu
vos valdžios nusistatymo žemės re
formos klausime, toje plotmėje, ko
kioje Tamstos statote, butų nerim
tu žingsniu, nes žemės
klausimas
Lietuvoje galutinai dar neišsprenstas. Pagaliaus žemės reformą Lie
WESTVILLE, ILL.
Sausio 2 d. L. G. D. buvo suren tuvoje vygdo ne pildomoji vyriausy
gusi prakalbas P.
A. Račkauskui, be, bet St. Seimas. Raštelis netilps.
kuriose dr-ja gavo 20 narių 1921 me
tams. Taipgi buvo pardavinėjamos
„Nemuno” bcnclr. akcijos.
* 9
Tą pačią dieną §v. Petro ir Povilo
Minersville, Pa. SLA. 13 kp. mė
dr.Į (S. L. A. 29 k.) nutarė ir paėmė
įvyks 6 dieną
„Varpo” bend.
4 akcijas už $60.00. nesinis susirinkimas
Bet už poros dienų tūli valdybos na vasario, 1921 m., 2 vai. po pietų, bu
riai ėmė žiūrėt į Sertifikatą ir skait- vusiam Jurgio Merkevičiaus name,
Malonėkite
liuot, skaitliuot ir susekė
„baisų” 313 New Castle St.
darbą — „apgavystę”. Girdi akcijų visi nariai atsilankyti, nes turime
pardavėjas, kurs 29 k. susirinkiman daug svarbių reikalų apsvarstymui.
atėjęs' kvietė prisidėti prie „Varpo”, Susirinkimai atsibus kožno mėnesio
paėmęs
perdaug
už akcijas (po pirmą nedėldienį. Jeigu pripuls pir
$15.00 už kiekvieną).
Tuoj pradė ma diena nekurto mėnesio ncdėlioj,
jo rėkdami bėgiot po visą miestelį tai tą dieną susirinkimas bus laiko
ieškodami
„apgaviko”, ir suradę, mas, taip kap- pirmiau buvo.
Depue, Ill.
SLA.
217
kuopos
puolėsi grūmodami policija bei teis
«•«««
mu. Bet pardavėjai akcijų faktiškai susirinkimai bus laikomi
parodžius, kad „Varpo” bend, akei 1921 metus kožno mėnesio pirmą nedėlią, pirmą valandą po pietų, Anta
jos visur ir visiems
no Ribikausko namuose, 112 Ncwall
$15.00, nieko kito
ryti, nubėgo baųkon sustabdyti čc st. Gyvenanti kituose miestuose ar
turinti reikalus su kuopa, kreipkitės
I Minėtos
etos draugijos
prisidėjimas šiuo adresu:
Jonas Šmuilis,
Varpo” yra
prisidėjimu prie
ipšvietos Lietuvoje. Tai
Box 223, Depue, III
'us ir draugijai gdrbę
Cliffside, N. J. SLA. 70 kp. m ė
Bet kėlimas be- nosinis susirinkimas įvyks 2 d. vasa

Kuopu Susirinkimai

m.

-■;■■■'

rio, 8 vai. vakare, Bapa Weis svetai
nėj, kampas Palesad avė. ir Walker
st. Nutarta yra laikyti susirinkimai
per 6 mėnesius kas pirmų
scrcdą
kiekvieno mėnesio. Malonėkite visi
nariai neužmiršti ir atsilankyti
ant
kiekvieno su’sirinkime.
Fin. rašt. P. Griniui.
New Britain, Cann, SLA. 34 kp.
įvyks 6 d. vasario, 2
susirinkimas
vai. po pietų,
354 Park st. Malonėkite visi nariai
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstymui.
Atsiveskite ir
naujų fiarių.
Sekr. V. Vinikaitis.
Detroit, Mich. SLA. 21 kp. susi
rinkimai bus laikomi kožno mėnesio
pirmą nedėldienį, 1:30 vai. po pietų,
Fraterniti svetainėj, 140 pirmos gat
vės, svetainės Nr. 2. Taipgi priduokite raštininkui naujus stubų numerius, katrie dar nepridavėt. Atsiveskite ir naujų narių prirašymui..
Uraš. rašt. P. J. Šlapelis.
Woodlawn, Pa. SLA.
247 kp.
mėnesinis susirinkimas įvyks 6 d. va
sario, i vai. po piety, A. Benušio na
Malonėkite
me, ant 3-čio aukšto,
nes randasi
visi nariai atsilankyti,
daug svarbių reikalų
apsvarstymui
Atsiveskite ir naujų narių prirašy
mui.
Organ i z. J. Plečkaiti*.
Plainsville, Pa. SLA. 72 ku. su
sirinkimas įvyks 13 d. vasario, 1921
m., pas Juozą Ambraziejų, 14 Clark
st. Malonėkite visi nariai atsilanky
ti, nes turime daug svarbių reikalų
apsvarstymui. Atsiveskite ir naujų
narių prirašymui.
Lorain, Ohio, SLA. 62 kp. susi
rinkimas įvyks 6 d. vasario, 1921 ^n.,
naujoj svetainėj, 1666 Broadway. Ma
atsilankyti, nes
lonėkite visi nariai
turime daug svarbių reikalų apsvar
stymui. Adsiveskite ir naujų narių
prirašymui.
62 kp. sekr. A. Zieniuvieni.
Joliet, Ill. SLA. 167 kp. susirinki
mas įvyks 13
d. vasario, 1 vai. po
pietų, Russu Hali, 604 Clay st. šio
je vietoje ir tuo pačiu laiku susirin
kimai bus laikomi per visus metus.
Malonėkite visi nariai kiekvieną kar
tą atsilankyti, Taipgi atsiveskite ir
naujų narių prirašymui.
Sckr. Jonas Mačiulis,
113 Raub st.
Cleveland, Ohio.
SLA. 14 kp.
įvyks 3 d.
mėnesinis susirinkimas
vasario, 6021 St, Clair avė., ant trečių lubų. Malonėkite visi nariai at
silankyti ir susipažinti su nauja val
dyba 1921 m.. Atsiveskite ir naujų
narių prirašymui.
Nut. rašt. A. K. Mockevičius.
Waterbury, Conn.
SLA.
11-tos
kp. susirinkimas
įvyks 6 -d. vasario,
1921 m., Šviesos Dr-jos
svetainėj,
883J4 Bank gatvės, 7 vai. vakare.
Malonėkite visi nariai atsilankyti Ir
naujų narių atsivesti prirašymui.
Rašt. A. F. Norkus.

DIDELĮ BALIŲ RENGIA SU
SIVIENIJIMO LIETUVIŲ
AMERIKOJE 158 KUOPA
Subatoj, 5 d. Vasario, 1921 nu,
CARPENDER HALL,
Ant 7-tos ir Adams Gatvių
Springfield, I1L
Pradžia 7:30 vai vakare.
Malonėkite visi lietuviai ir
lietuvaitės koskaitlingiausiai at
silankyti.
-Įžanga po 55c. su karės tak
sais. Pavienėms merginoms bei
moterims 25c.
,
'
Užkviočia Komitetas.

BRANGESNIS Už AUKSĄ.
Kiekvienas žino iš patyrimo, kad
geras patarimas yra brangesnis už
auksą. Naujas ir įtikinantis priro
dymus suteikiam sekančiam laiške,
kurį prisiuntė
gruod. 6 d. p. John
Murnik iš Brilliant, Ohio: „čionai
gyvena žmogus, kuris kankinosi su
vidurių nesmagumais per ilgus lai
visas galimas
kus. Jis išmėgino
gyduoles, tačiaus jo padėtis išrodė
nepataisoma. Tūdmet aš jam pata- '
riau pamėginti Trincrio Kartųjį Vy
ną. Jis paklausė mano patarimo ir
šiandien jis vėla jaučiasi geriausioje
sveikatoje ir rekomenduoja Trincrio
Kartųjį Vyną
kiekvienam, kurį tik
sutinka.”. Jis tai gali daryti be jo
kios baimės, nes Trinerio Kartusis
Vynas yra ncapkainuojaina gyduolė
nuo vidurių užkietėjimo, blogo ape
tito, galvos skaudėjimo, nerviškumo,
nemigo ir kitų kankynių surištų su
aptickorius
vidurių suirimu. Jųsų
arba gyduolių pardavėjas turi savo
sandelyje šitų gyduolių, kaip lygilai
yra
ir ’Trincrio Linimento, kuris
geriausiu prisirengimu* priešais šaltą
arba lytingą orą.
Joseph Triner
Company, Chicago, Ill. New Yerko
atstovybe: 340 E. 71-st st.

REIKALINGAS
TCvynės
zeceris
spau
stuveje prie spaudos dar

KreipkitCs prie

,TĖVYNĖS” ADM.,
307 W. 304h St.,

NEW YORK, NJ. Y.

VIETINES ŽINIOS

dfyfi rtĮftįįį.

Amerikos Raudonašis Kry
žius prašo mus paskelbti, kad
New Yorko Skyrius minėtos
įstaigos yra suorganizavęs grei
tos pagalbos suteikimo skyrių.
Suoi ganizuota keli tūkstančiai
*
prilenktų darbininkų, kurie vi
suomet gatavi stoti pagalbon bi
le kokiame nelaimingam atsiti
kime ir bile kur New Yorko
metropolijoje.
šis skyrius sudarytas iš pa
tyrusių slaugių, ambuliansų važ
nyčių, maisto teikėjų ir pirmos
pagalbos darbininkų. Jeigu at■ sitiktų didelis gaisras, ekspliozija ar kita kokia didelė nelai
mė, tad šis skyrius pilnai pri
sirengiąs globoti 10,000 nelai
mingųjų į dienų. Devyniolika
Raudonojo Kryžiaus Ambulian
sų gatavi stovi dienų ir naktį
nelaimingų atsitikimų aukoms į
ligonines gabenti. Visokių sa
nitarijos prietaisų didelis san
dėlis gatavai laukia greitam iš
siuntimui. Taipgi maisto san
dėlyje yra užtektinai konservu©
tos mėsos, kondensuoto pieno,
kavos ir saldytų blynelių, kad
užtektų maisto
mažam mies
tui ant ilgo laiko, šitas sande
lis'yra galėję suteikti maisto
700 asmenų į penkias minutes
ir turi prietaisus iš virimui 630
galionų kavos į 40 minutų. ši
tas g.eitos
pagalbos skyrius
. jau keletą kartų turėjo progos
patarnauti nelaiminguose atsiti
kimuose, pav. Wall gatvės atsi
tikimas, į kuli Raudonojo Kry
žiaus slaugės pribuvo į 25 mi
nutes..

fcjT DOVANA SAVIEMSIEMS

168 Grand Street,

lei
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Geriausia pirktis farmas per Reda’ci’ą „Amerikos Ūkininko”.
Da
bar peras laikas pasiteiraut, nes atei
nantį pavasarį daugumas pirksis fąrmas.
Pareikalaukit farmų
katalogo
iš mus ouikios lietuvių koloni’os, o
nfchi jums prisiusimi su gražiais pas»ska;tvmais ir informacijom.

Ant farmų darbai niekad nestojo,
r.'d-i<'bfs niekas nežinojo.
Ir tu brolyti pirk pas mus farmą,
TP' • ‘•’-"si amž’^a darba.

Ant pavasario ir nusipirkti;
TiVra» ir puikiai tu padarytai,
Kad tuojaus la;švą mums parašytai.

M. WALFNČIUS.
AMERIKOS ŪKININKAS,
r to ^'aehington St., Hart, Michigan.

♦

Kairia 3 Kelsąs $125.

HAMBURGĄ

LIEPOJŲ Kaina 3 Klesa

Karės taksų $;.oo

Paieškai! brolio Juozo Lisajevičiaus
kilusio iš Kauno radybos.
Nežinau
kur jisai gyvena. -Apie 15; metų at
gal gyveno I’ennsylvanijos valstijoje,
apie Philadelphia. Jis pats ar kitas
apie žinotų, prašau pranešti sekančiu
adresu: Stasys Lisajeviče, paštas ir
miestas Kražei, Raseinių apskr., (var
gonininkui) Lithuania.
Paieškai! brolių Adomo ir Olesiaus
MikoČ onių, kilusių iš Sližių
so
džiaus, Vėprų
valsčiaus, Ukmergės
apskrities. Jie patys, ar kas
apie
juos žinanti prašomi
pranešti šiuo
adresu: Palis Mikočionis,
Sližių so
džiaus, Vėprų valšč., Ukmergės apskr.
Lithuania.
Paieškai! savo sunaus Antano Lau
rinaičio, jisai pats ar kas jį žino ma
lonės pranešti šiuo adre$u: Juozas
Laurinaitis,
Žemutiniai
Šančiai
Frucht Nr. 4, pašto stotis Kaunas,
Lithuania.
Paieškau sunaus Juozo Kuzmos,
kilusio iš kaimo Fermos, gyvenusio
New Yorke. Aš jo motina esanti di
deiiame varge prašau jo paties arba
jį žinančių man pranešti šiuo adre
su: Elzbieta Kuzmienė, Fermos kai
mas, Pinialės valšč., - Panevėžio ap
skričio, Lithuania.

♦

I
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Tel. Market 5599 M.

♦

ŠVEDIŠKAI AMERIKONIŠKA LINIJA

t 24 STATE STREET,

J

GEORGE MATULEWICH

JOHN S. LOP AHO

■
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Phones •
Bell —

Kensington

ęufi

Dr. E. G. KLIMAS
JJFTUVTS

•S3> E. Allegheny
< H’l apfi PH1Ą
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Ave..
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Vyriausia Ofisas American
Express Co., 65 Broadway
New York.
*
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Foreign Money Order Department,
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IŠ NEW YORKO J HAMBURGĄ

Patogiausias

važiavimas

del
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GARSINKITĖS „TĖVYNĖJE.”

Kiti New Yorko adresai:
118 West 39-th Street
^^nWNafWtlNWMWnKmlUUHHIUHII .......
....... .. ........................................................................................................................................... ................................ ........................................
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ADVOKATAS LR NOTARAS
403 LYON BU1LD1G.
SEATTLE. WASH.

Turiu pilnas tiesas visuose šū
duose. Pribunu ypatiškai vesti
provas į kitas valstijas ant pa
kvietimo. Taipgi duodu patarimus
per laiškus.
J j

KURSAS NUPUOLĖ
Tai geriausia
proga
daug
auksinų
į
Lietuvą
nusiųsti.
Greitume
nusiuntimo
pinigų
niel^s su manim negal lenkty
niuoti; visiems
pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų
Laivakorčių agentūra į Lie
pojų, Hamburgą ir visur.
,
Pasai kelionei į Lietuvą.
Padarymas lietuviškų doku
mentui
Pinigus siųskite per
pašto
Money' Order.
Rašydami pri
dėkite 2 c. štampą
ir visados
adresuokite:
P. MIKOLAINIS,

53 HUDSON AVENUE.
BOO K LYN, N Y.

SEVERA’S

COLD AND GRIP TABLETS
I
■
I
■
I
■

(Severos Plyskblel nuo Šalčio ir Qripos)
galima pasitikėti jog palengvins tytlcią 1
trumpo laiko Ir per tai apsaugos nuo svarbiu ilgu, prašalinant Gripą arba Influensą. Pardavinėti kožnoi aptiekei. Kainos
80 centu.

fr. F. SEVERĄ Cl
CEDAR R API D S^Į
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KASNAUDCJA PAIN-EXPELLERI?
’ Darbininkas naudoja palengvinimui
Fkat damų muskulų nuo įtempto sunkaus
kasdieninio darbo.
Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti (:
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
užptiol:m..s, nelaimingai atsitikimas ir
daugybe kitų nelaimių ištikti.
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo peč ų skaudėjimo,
skausmo šone, šalč o ir kitų. mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.
Angliakasys naudoja Pain-Expellerį
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo,
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin.
gani užsiėmime, kad užlaikius savo sveiC
katą ir energiją.
J*
Namų šeimininkė naudoja Pain-Expellerį, kuomet valkai nupuola.ir susimuša-— gy
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgilimo ir ten, kur geras linimentas reikalingas.
,
Visi naudoja Pain-Expellerį.

I

55

A M A T N I N K A 1
LIETUVA IR AMERIKA
PAJIEŠKAU PATYRUSIU
#

AMATNINKU.

prie išdirbystės fabrike ir del sutaisitno GAŽINIŲ
INŽINŲ repair šaposc, kur varo Automobilius,
TRAKTORIUS,
MOTORCYKLIUS ir kitas įvairės tnąšinas.
Mes išmokinant pilnai aplink Gazimus ir Gasobnius Automobi
lio Inžįnus, kursai yra į TRIS svarbes dalis paskirtas

|

Mechanikų

MEęHĄNIZMAS —

Kaip

h

i-

steigti. palei pienus.
Pa
žeidimai ir kain
išrasti
juos, išradęs sutaisvt per
praktiška plėtoiima kožno
be vieno studento po prie
žiūra Instruktorių
ELEKTRA

IR

Hamburg American Line I

MAGNETIZ

MAS — Kaslink reikalin
giausia Gaziniu
ir AutomobiUaiis mašinų

, SEVERA’S
Cough Balsam

,

BOSTON 27, MASS.
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Apsaugokite Vaikus

I

414 BROADWAY,

......................................................................... ..................... t...... ....................................................................................................
H

Severos naujas Kalendorius 1921 mėtų
yra iiduotas. Gaukite viena sava aptie
kei. Yra duodamas dykai. Jeigu negautunilte aptiekei, rašykite pas mus ir
Įdekite 2c paštus ženki*.

a sutelkti avarbes ilgas, bet ant'
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LITHUANIAN' SALES CORPORATION,

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 NORTH IRVING AVE.,
Dep 300.
CHICAGO, ILL.

• f

I Paprastas šaltis
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Romanu, Lietuvių Prekybos Bendrovės -prezidentu.
Jei nori su ta partija vižiuoti, tai tuojaus mums pra
neškite. Mes išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus
dokumentus, ši partija bus Lietuvoje į laiką pradėti pa
vasario darbą. Galėsite parvažiuoti be jokių keblumų, nes
p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.
Trečios klesos kaina iš New*York iki Eitkūnų $130.70.
Pirmos klesos $185.70.
Rašyt tuojaus del platesnių informacijų.*

<
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Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos svęikata.

(pirmiau žinomo kaipo Severos Balsajnas
Plaukiams). Jis atneš greita pašalpą, pa
doria lengvu Ir naturaliSką kvėpavimą Ir
_ apserges nuo plėtimo Ilgu. Dvle mieras,
25 ..irn......
SO—
centai.
S
! — ......................... Į—.ii.
. 4,

Į r II

' Kovo 1 d. 1921 išplauks ant laivo Saxonia per Ham
burgą pirma partija žmonių važiuojančiu kartu su Jonu ’

Kuris parodo valandas, minutes, dienas savaitės,
kuris mėnesis, mėnesio dieną ir permainas
Ta’
yra kas stebėtino ir toks laikrodėlis turėt yra dide
lis parankumas visam amžiui. Lukštai to laikrodė
lio yra gražus ir labai tvirti, 7 akmenų, mechaniz
mas geriausio plieno ir nikelio, laika laiko gerai,
ir gvarantuotas ant 20 metų. Kiekvienam, kas tik
pamato tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerkti<•
$15.00, o mes parduodame fabriko kaina už $9.75
ir pi ledų duodam, kuris perka laikrodėlį mašinėk
drukavol laiškus (typwriter), kuri yra graži ir tvii
ta. Turi visas raides, numerius, ženklus ir am
jos
kožrias
gali
druktjot, . , kaip ant
brangios mašinos, Ji parsitliioda po $s.oo
ir brangiau, o pas mus gauna DYKAI,
kas perka laikrodėlį, Užtikrinam kiekvienam užganėdinimą arba gražinam piniuus
Prisiųsk 25c. rankpinigių, o kitus tižmo
kėši kada viską atneš į namus. Adresas:

I

18 Chatham Square.

KELIAUJANTIEMS LIETUVON ŠJ PAVASARI

STEBUKLINGAS KALENDORIŠKAS LAIKRODĖLIS

KAZYS KRAUČUNAS

AMERICAN EXPRESS COMPANY
65 Broadway. New York.

Rusų ir Lietuvių.

Didžiausi moderniški dviejų sriubų garlaiviia.
Garlaivis MANCHURIA išplauks Vasario 24 dieną
Garlaivis MONGOLIA išplauks Kovo 10 dieną.
Tiečia Klesa iš New Yorko į Liepojų ...............................
$133.00
Trečia Klesa iš New Yorko į Eidkunus ...........................
$130.00
'trečios klcsos keliauninkams suteikiami valgiai
per paiarnautojus ruimingame valgomajam kambaryje.
Atskiri kambariai
del moterų ir vaikų.

||

Naudokite musu ..Monev
Orde
rius” užmokėjimui bilų šioje šalvie
ir Kanadoje. Visokiu svetimu val
stybių pinigų turime
pardavimui
Kuomet siunčiate kur nors pinigus,
tad reikalaukite American Express
Kompanijos paliudijimu.
Jos vra
apdrauda priešais pražuvimą

’ bf’fl nun agentūrą ar otjisą American
Arba kreipkitės ar rašykite sa

V
RaJ./u^
vo kalboje j

E

TIESUS PATARNAVIMAS

h

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

GYDYTOJAS '

Priėmimo Valandos:
o—to valandai rvte
6—8 valandai vakarė

m

|

AMERICAN LINE

II

RC
as

h
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nuo tuo /argingo žiemos kosulį, per užtai*
kymo ntamoso visada

~

Gi

f= E>
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as
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II
H

t

Attorney and Counseler-at-Law
Kreipkitės į Kompanijos ofisą 9 BROADWAY,
>LA
advokatas-patarEjas
New York, arba pas vietinį agentą. .
108-9-10 Coal
Exchange Building
Wll.KFS RARRF PA
................ .......... ................ ... ..................... . ................

Nuo 7 iki 8:30 vakare
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų
. ■

8g

4444444’ ^-4444444444444444 ^444444^

= Į

Ofiso valandos!

.

gQ

Trečia kliasa j LIEPOJŲ arba RYGĄ $145; į REVE-♦
LĮ $150 ir $5 taksų. Trečios kliasos pasažieriai patalpina- J
T^ma į ka.jutas del‘’2-4-6 žmonių.
(4
Delei laivakorčių ir informacijų
pasportų gavimui, 0
kreipkitės į VIETINIUS AGENTUS.
f

Phone Bell 1864

BALTIMORE, MD.

■_...

JJ

Newark, N. J.

Telephone 4256 Market

I. B. BRONUSHAS, M. D.

j

S. S. DROTTNINGHOLM išplauks vasario 10 dieną
S. S. STOCKHOLM išplauks
kovo 10 dieną.

♦

National State Bank Building,
810 Broad Street,;

Valandos:

COLUMBIA

LIEPOJŲ IR RYGĄ

ATTORNEY-AT-LAW
Room 810

Nuo 10 išryto,
2—3 po pietų ir
6—8 vakare
1624 So 4-th Street.
PHILADELPHIA. PA
<_______________________________________ 2

615

▼

Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko per 4
0 Gothenburgą, Švedijoj, j

♦

American
Express
Kompanija
įsteigta 1841 metais ir turi įmokėto
kapitalo $18,000,000.00
ir persiunčia
Europon daugiau siuntiniu, negu bi
le viena finansinė jsfaiga Pasibudavojo nuosavą 2i‘ augšto namą prie
žemutinės Broadway.
New Yorke,
kuris yra čionai parodomas it kuria
me kompanijos vyriausias ofisas tel
pa.

NEW YORK CITY. J

If

Dr. A. P. Dambrauskas
Priėmimo

Newark, N. J.

178 Ferry St.,

iiq8 W

Phone—Dickinson

IR

SLA. Narys

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bell

Sugrįžę paliudijimai
rodo,
pinigai siunčiamajam asmeniui išmo
kėta i 3 savaites. Mes
išmokame
markėmis, kurios yra legaliais pini
kainos yra
gais Lietuvoje, Mpsu
patarnavimas yra
žemos, o musu
atsakantis.

<

V. AMBRAZEVIČIUS,

ti ligų.

Puikus pinigų persiuntimo
patar
navimas į Lietuvą, kuris
buvo pa
laikomas rupestimi
American Ex
press Kompanijos prieš karę, vėl ta
po atnaujintas keli mėnesiai tam at
gal

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦-e

Išdirbu pasportus į Lietuvą va
žiuojantiems ir padarau paliudijimus
(affidavitus) iš Lietuvos atvažiuo-^
jantiems. Taipgi legalizuoju viso
kius dokumentus (daviernastis) kai
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
tintas.
Šifkortės ant geriausių laivų.
Pinigų siuntimas užtvirtintas.

PAŠALINIMUI PERŠALIMO

/-----------------------

įsteigta 1841 m.
Kapitalas
$18,000,000.0a

y

•*9^’■^9*’o -*»*■

AGENTAS LAIVAKORČIŲ
PINIGŲ SIUTIMO.

(Bulgariškojo Kraujo Arbata)

HUI.........

SIUNTINIAI I LIETUVA

Kares taksų $5.00.

$145.

* „ESTONIA” buvęs „CZAR” išplauks 1 D. VASAJRIO.
* „POLONIA” buvęs .įKURSK” išplauks 15 D. VASARIO.

VINCAS AMBRAZEVIČIUS

t

V’eną farmuvę sau nasirinksi,

♦

A. E. JOHNSON & CO., Gen. Pas. Agents,
43 BROADWAY,
NEW YORK, N. Y.

NEWARK, N. J.

Paieškojimai

Įhytt—XW—»wi>—i4iiiiiniitriiintniiiiittTrrtnttttftTTHiTrfiTTritii-Tt*~tiiiiii-f iiiiiniiiiiiiiii m.......

Informacijų sau paprašyki,
O katalogą prisiųsun gražų.
Visokių farmų, didžių ir mažų.

VIETOJ RUSIJOS-AMERIKOS LINIJA

V

K, JI

Į redakcijų laiškų rašyki,

HENRY C. ZARO,
3 Avė. Cor. G Street, Dept. L. 4,
New York, N. Y. * ♦

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba,

A. S? TREČIOKAS

/-------------------------------- ‘--------- f-------- ;—>

FARMOS

,

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

TIESIAI BE PERSĖDIMO IŠ NEW YORKO f:

*

Kas nori atsiim
ti savo gimines iš
Lietuvos, tam yra
reikalingi tam tik
slui padaryti popie
nei .Alidavitai” Visame jums patarnaus

195 ADAMS STREET.

:

BALTUOS-AMERIKQS linija

:

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

Parsiduoda Visose Aptiekose
arba mes
prisiunčiame apdraustu
pašto siuntiniu I didelę
šeimyninę
vakare,
vasario 9 d., Ą.
salėj, 751 Main st., Sugar dėžę už $1.25, arba 3 dėžes už $3.15.
arba 6 dėžes už $5.25. Adresas: H.
Noctch, Pa.
Von Schlickc, President Marvel
Liet. Filmų B-vS H.
Products
Company, 396 Marvel Buil
_______________
/
ding, Pittsburgh, Pa.

„

♦

L^aivakortes važiuoti krajun ir iš krajaus; siuntimas tr
mainymas pinigų; priimama pinigus ant pavėdumo ir
4
♦
mokamas nuošimti*.
<0'
4

Iš LIETUVOS.

Apsisaugojimui priešais influenzą
Išvalymui inkstų
Sutvirtinimui kepenų
Pa.
Lengvam vidurių veikimui.
Kctvergo vakare, vasario 3 d., W.
Bulgarian Blood
Tea sudaryta iš
Wilson High School salėj, Prospect
tyrų žolių. Suteikia tirštą
raudoną
ir
Lorain
gatvės,
Binghamton,
kraują ir priduoda spėkos neprisileis
N. Y.
*
.

•

išdirbame paspo.
^rurupiausiam laike.
Partraukiame iš Lietuve gimines ir pažįstamus.

Telephone 550

PARDUODU LAIVAKORTES ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ

Subatos ir nedėlios vakarais, sau
sio 29 ir 30 dd., Lietuvių pažnytinėj
salėj Chesnut st., Plymouth, Pa.
Utarninko vakare, vasario i-mą d.
Father Matthew
salėj,
Inkerman,

e

D^Y KAI

|
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BULGARIAN BLOOD TEA

Kp. sekr. L. Cibait’a

♦

♦

SE VIETOSE:

mui.

ATIDAI LIETUVIU

♦

New Britam, Conn.

26 Broad Street,

t

4 suteikiame paaiškinimus, kaip geriau važiuoti tėvynėn ir 4

; Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Narys

Greenpoint 4548

Tūkstančiai kankinių, besveikstan
LIETUVIŲ FILMŲ
BENDRO čių iš po sunkių
influcnzos pasek
VĖ")
NAUJI
PAVEIKSLAI
IŠ mių, garsiai giria
ir pasakoja savo
LIETUVOS BUS RODOMI ŠIO draugams stebėtiną galę

Newark, N. J. SLA. 245 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks 4 d. va
sario, 7 vai. vakare, lietuvių svetai
nėj. 182 New Yorlt avė.
Malonėki
te visi nariai atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktas mokestis, nes nekuIric r'al’te būti suspenduoti
ir išti
kus ligai, negauti pašalpos..
Turi
me daug ir kitų reikalų
apsvarsty

Užlaikau geriausius cigarus
Parduodu laivakortes ant visų Ii
mjų, kui tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų Siunčiu pi
nigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai
Išmainau visokių žemių
pinigus ant amerikonišku
Darau daviernastis, pavedimus daliu u
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia
Užlaikau svetaine mi
tingams ir veselijoms
Iš tolimesnių miestu galima
atsišaukti laiškais

Brooklyn, N. Y.

.*?

vakare, vasario 5 d., Lin
1506 N. Mąin avė., Scran

NOTARIES IR AGENTAS

AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA,

SLA. 126 kuopa rengia didelias prakalbas, kurios įvyks
subatoje, vasario 5 d. 1921 m.,
Central Hali, 647 Morris avė.,
Ne z Ypike,
Bronkso dalyje.
Prakalbos prasidės 8 vai. vaka<re.
Kadangi šiose prakalbose kal
bės žymus kalbėtojai ir bus aiš
kinama apie labai svarbius kiek
vienam darbo žmogui
klausi
mus, tad patartina visiems vie
tos lietuviam atsilankyti į šias
prakalbas ir savo draugus ir
pažįstamus atsivesti.
Įžangos GELBĖJIMAS SERGANČIŲ
jokios nebus, taipgi nebus ren
Tūkstančių Giriamas
kama nei jokių aukų.

Subatos
coln Hali,
ton Pa.
Scredos
Šimkonio

J. SKRITULSKAS

1 H-naibia dovana -.aviemsienib, tai pinigų pasiųsti į Lietuvą
Da
b;n vra gera proga, nes pinigai pigus. Už pinigus gali gauti viską,
o be pinigų nieko Nusiuntimas greitas ir gvarantuotas.
Reikale
siunčiam per telegramą. Laivakorčių Agentūra j Liepojų, Hambur
gą. Brėmą, Rotterdam^, Antwerp^, j Lietuvą ir iš Lietuvos atitrau
kiame šeimynas
Padarymas Pasų kelionei ir kiti dokumentai pavedime dalių, pir
kimė ir pavedime
Pinigus siųskite per pašto Money Order
Ra
švdarni pridėkite 2c štampą del atsakymo
JUOZO

^įĮįF

VAŽINĖJIMAS

\

•oti
RIU

IESIOG Iš NEW YORKO | HAMBURGĄ
Trumdia

LA

Kaip pasEKSPERTU ŠOFE

-

Reguliariai

Nedalioms nuo io iki 1
TYCHNEVIČIAUS TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ
MOKYKLA.
B.. Cor. 17 Street,
New York City.
P.if<|H>mivinfi;h'iOiJiiiHfmm .ii<'1.« ■
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Subatoj, 19 Vas. 12 vai.
Ketverge, 31 Kovo
2 vai. po pietų,
savaitiniai

Nuo Pier Nd. Z

North River \

išplaukim ai po to bus su laivu Hans*

(ęx-Victoria Luise) ir naujais laivais:
S. S. MOUNT CLINTON”
S. S .MOUNT CARROLL”
WUERTTERNBEĘG
BAYERN
SpeciaHai
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom visuose šiuose garlaiviuose.
valgymo, rukirno ir sėdėjimo kambariai ir pasivaikščiojimui vielos
ant viršaus laivų
pavedami trečios klesos pasažieriams
Užregistravimui yietos rašykit į bile autorizuota agente
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SEN1AUS BUVĘS
PRINCE EITEL FRIEDRICH” B

a

|
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„MOUNT CLAY”

IŠPLAUKS
iš
NEW YORKO

Pabaigę musų mokyklos pilną kursą, turite progą pasinaudoti
vienu iš dviejų amatų — Mechaniko arba Šoferio .GVARANTUO|AM Licėri(Ce ir išduodant dvkai DII’L()MA
Mokinam grvnai lie
tuviškai ir angliškai.
Instruktorius
paženklintas 'ekspertas —
TYCHNEyiČIUS
Mokykla atidaryta nuo q iki q Subatoms tik iki s.

— 5406? Stuvvesant.

ias susisiekimas su visomis dalimis Centralinės Europos

39 BROADWAY,

arba i
NEW YORK CITY.

