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kų, bet yra ir trečioji jėga, ku-i MUSU NEPRIKLAUSOMYBĖS tuvos dalyje pravesti plebisci- sės stebėtis, kad buvusios Rusų Jei lietuviai kunigai butų šir
iškėlė savo dingais lietuviais ir pirmoje vie
tas. Lenkai jau šiandien yra imperijos tautos
ri reiškia pretenzijų prie Vil
ŠVENTĖ
Tikrų Rusų toje statytų savo Tėvynės liki — Kuris galas darosi su toms
sudėję kelius milionus kad ir tautybės idealą,
niaus. Laikraščiai spėlioja, be
maždaug mą, tai pasiųstų Vatikano po musų kuopoms ir SLA. darbuo
savo markių visokiai agitacijai gyventojų skaičius
ne tai bus Rusai. (Greičiausiai
KAS RAŠOMA Iš VILNIAUS. bus Gudai. O gal Francuzai ? Jau nebetoli vasario 16 die- delei plebiscito pravedimo. Tat 67.708.000,
pakraščių gyven- nam karštą protestą. Bet šian tojais, kad taip lėtai imasi už
na
kuomet
sueis
trys
metai,
Atvykęs iš Lietuvos Vilniaus Pastarieji šiandien eina buvu
netenka to darbo konkurso reikale — rūpi
aiškus ir musų darbas.
Kad tojų — 80.500.000. Kaip ten dien, deja, mums
Taryba, kaipo lenkus išvijus, reikia rinkti pi- bebūtų, bet jau dalykas aiškus laukti iš lietuviškos dvasiškigyventojas d-ras D. Alseika, ku sių Vokietijos junkerių keliais, kaip Lietuvių
nasi SLA. Sekretorė.
ris, kaip žinoma važinėja po todėl visko galima laukti nuo vieijuntėlė Lietuvių Tautos at- nigai „Lietuvos Gynimo Komi- ir Didieji Rusai jokiu
jos,
nes'beveik
visi
lietuviški
atveju
Mat moteris, tai vis moteris,
Lstovybė,
yra
pareiškusi,
jog
Amerikos lietuvių kolonijas su jų- „Tėv.” Red.).
yra nuo- nors ji ir garbingiausią <vietą
tetui.h Plebiscito laimėjimui negali savintis sau savo pakraš- kunigai pirmiausiai
Lietuvos gyventojai sutraukia lygiu budu reikia.] Tinkamiau- čiuose teisių. Duodamus Eiro- lankus Vatikano vergai, o tik
prakalbomis ir renka aukas Vil
„(„Prūsų Liet. Balsas”)
užimtų. Jai norėtųsi kaa vis
visus, kokie buvo, valstybinius siam plebiscito pravedimui spe- pos Rusų skaitmenis
niaus atvadavimo reikalams, ga
aš imli poto lietuviai ir tai ant tiek lie kas vienu rankos pamojimu
vo žinią iš Lietuvos, kad su Pagaliaus ir Lietuva susilau ryšius su kitomis valstybėmis cialiai skiriamos lėšos bus ati- tik mažiausius, visai nenorėda- tuviai, kiek tas Vatikanui rei įvyktų. Palauk gerbiamoji
irf steigią laisvą ir nepriklauso duodamos tam pačiam „Lietu mas juos rinkt pakraščių tautų kalinga.
rinktos aukos
suvartojamos kė operos.
turėk truputį kantrybės, o pa
Paskutinė (generalė) \ Verdi mą Lietuvos Valstybę su sosti vos Gynimo Komitetui.” Au 1 naudai. Apie 4-5 mil. svetimų
jau naudingam darbui. Vilniuj
matysi ką gali SLA. konkursu
„Traviata” repeticija ne Vilniumi.
leidžiamas lenkų
kalboj, bet operos
kas reikia siųsti adresu, Lithu gaivalų, totorių, baškirų ir kitų Pranešama iš Paryžiaus, kad darbuotojai. Mat SLA. darbuo
lietuvių dvasioj laikraštis li/iu- gruodžio 30 d. Toj repeticijoj Per šiuos tris metus įsigalė anian Representative, 162 West dar ir dabar Rusam tebepriklau Latvijos policija' Rygos gatvė
tojai yra lietuviai ir jie žino lięi
tižiai „Glos Ludu”, platinamas puse “
Teatro1 pavesta karei- jo, sutvirtėjo' Lietuvos demokra 31-st Street, New York City. so, tačiau, turint galvoj tauti- se suareštavusi kelioliką Frantuvišką priežodį: „Iš didelio d«
tinę Respublika, bet patsai Vilcijos
agentų-provokatorių.
Ko

susipratimas sulenkėjusių vals- viams.
, J. Vileišis, nio susipratimo ūpą, kurs apibesio — mažas lietus.” Kas iiiiečių taipe,
tarpe, organizuojami su- Operos atidarymas gruodžio 'nius ir geroji
Lietuvos Rytų
kiečių
kios
rųšies
šitie
provokatoriai
visas
tautas,
vargu
bau
ir
ma
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
to, jei iškarto viskas pradedama
•ipratusieji valstiečiai. Tas dar- 31 d. Apie bilietus niekur ne-[dalis vis tebelieka dar Lenkijos
yra,
nepasakoma,
bęt
reikia
dajie tenkinsis savo padėtim ir ne
su audra- iš kurios tankiausiai
bas ypač šiuo momentu yra be- buvo skelbiama, o gruodžio 29 okupuota,
o Prusų Lietuvos
'reikalaus sau savo teisių. Taip siprotėti, kad tai yra x«ąrišyje mažas pelnas buna. SLA. dar
gafo svarbus ir reikalingas, dieną jie jau buvo visi išimti. 1 Klaipėdoj dar vis tebesėdi poliNEGALINAMOJI
RUSIJA
pat pasielgti gali kai kurios sri su Lenkija arba su Rusija.
buotojai pradeda palengva, ge
------------- 1
(Ūkuodamas Prancūzų karo virLenkai nori pravesti rinkimus
Ar
nevertėtų
ir
Lietuvos
vy- rai prisirengdami ir iš visų pu
tys, kurių laimė, dar nėra žino
SKAITMENYSE
Vilniaus
laikraščio
„Ųnser
šir
inkas.
j savo Seimą Vilniuje, kuris suma, bet kurias aš esu priskai- riausybei išvalyti Lietuvą nuo sių Amerikos lietuvių gyvenimą
Vilniaus gy- •Lietuvos Valstybė buvo ir NedalinamosiOs Rusijos šąlilyg jų norų turėtų
susirinkti Tog” pranešimu,
Didiesiem Rusam.
Del tų franeuziškų provokatorių, ku- apsupdami ir nebetoli ta valan
sausio 30 dieną. Lietuviai, gu-.ventojai žydai boikotavo rinkit yra jau daugelio kitų valstybių ninkai — ypač Suv.
Valstijų teritorinių Rusų reikalavimų, rie yra karščiausi lenkberniai. da kuomet Tamstai reikės dar
dai ir žydai tuose rinkimuose mus į Seimą.
Vilniaus žydų p; /pažinta, kaipo faktinei gy valdžia ir spauda savo simpatiJi® dar mažiau yra tikslus*, Ką gero Lietuvai duoda Fran septynes pagelbininkes pasisam
nedalyvaus. Yra viltis, kad Bendruomenės Taryba oficialiai vuojanti, b« i ikišiol dar nevisų, jomis „nedąlinamąjai Rusijai” Tankiausiai gyvenamos vietos ci jos atstovybė ir visa ta klika,, dyti kad nors pavėluotai apsi
ačiū lietuvių agitacijai, mažai pranešė Valdžiai, jog ji neda- o kuomet orisėjo Tautų Sąjun
tankiausiai net į nesąmones pe kaip tik nėra rusiškos. Didžiuo- kuri apie ją sukinėjasi? Kam1 dirbus su naujais nariais. Ar
tedalyvaus tuose rinkimuose ir lyvaus busimuose rinkimuose. I gai pasisakyri, ar rc’Kta ir Lie reina. ' Pavyzdžiui nekurie ame- siuos Rusuos kiekvienas kvadra laikyti Lietuvoje legalius Len Tamsta manai, kad sekanti ap
sulenkinti valstiečiai. Jei len-. Seimą,
tuva lygiom * teisėmis priimti j rikopų laikraščiai priskaito Ru- tin’s kilometras
agentus-provoka torius? 1 sireiškimai nieko nereiškia?
turi apie 26 kijos
skaitoma, tą Tautų Sąjungos šeimyną,
kams ir pasiseks tas Seimas Valdžios sferose
gyventojų,
Latviuose ir Lietu Šluoti laukan juos!
— Užrašykite mane ir mano
sijai
net
200
milionų
gyventog
sušaukti, tai Jis svarbumo ne- jog rinkimai vis tik įvyks ne 1 tai daug kas ir iš musų nevadraugą-darbuotoją Juozą Ansjų — vienų tik rusų priskaito voj 40—45, Ukrainoj 55, Len
turės ir lenkai negalės darodyti paisant į neigįamą žydų ir gudų^prietelių pasiskubo iš posėdžių
Skaitant
Amerikos
kapita

kaitį į SLA. konkursą — rašo
apie 150 milionų.
Ir tokiomis kuos 103 ir tt. Estai ne taip
.... kad- Vilniaus
... kraštas. santykį• su
• j^is.
Nurodo, jog
pasauliui,
j salės išeiti, kad nepriseitų at
listinės
spaudos
riksmus
ąpie
nes turi 29
35 kp. organizatorius V. J. Pėmsužiniai ar. nespžiniai sufabri- tankiai gyveną,
oficialiai tik žydų bendruome-j virai
vį
daugumoj lenkų apgyventas.
pragyvenimo
kainų
nupigimą.
ištarti nuomonės.
gyv. kvadr. kil. Jei karas iš
baras iš Wilkes Barre, Pa. —
nė atsisakiusi dalyvauti rinki- Daug kam iš tų valstybių rū kilotomis žiniomis besiremdadabar
yra
išrodo,
kad
viskas
tačiau
Nors gerb.
Ankskaitis turi
mi amerikonai, nuolatos’ bubni- keitė tuos ŠKaitmenis,
AMERIKONŲ SPAUDOJE^ iriuose.
buvo prieš daug pažįstamų ir reikia tikėtis,
pėjo Amerikos pasakymas, buk ja, kad Rusija esanti perdaug normaliniem santikiam grįžus, daug pigiau, negu
Kopenhaga,
sausio 25 d.—
žydų Spaudos sk ji nenorinti Pabaltijos valsty
karę. Tačiaus pranešimu iš kad jis daug narių
gaus, ta
didele ir todėl nėra galimybės nusistatys buvusi, pusiausvyra,
Gauta specialis pranešimas iš
Departa- čiaus aš jam nepasiduosiu! Aš
bių išskirti iš Rusijos be suti nei svajoti apie suteikimą poli- tvarkai įsivyravus, visi skirtu- Vašingtono, Darbo
Elsinkų į „Berlingske Tidende”,
Lietuvos ir Latvių sienos. Š. kimo visos Rusijos demokrati
mentas pareiškia, kad su gruo jau pradėjau darbą — jau du
tines
laisvės priklaususioms ,mai išnyks.
kuriuomi patvirtinama,
kad m. gruodžio 26 dieną vakare iš
nės valdžios, kurios susidarymo Rusijos imperijai pakraščių vai! Ekonominiu atžvilgiu pakra džio 31 d., 1920 m., New Yorke nauju nariu- prirašiau ir turiu
areštuoti teroristai Kaune, ku važiavo į Rygą Lietuvių-Latvių
pragyvenimo kainos buvo 101.4 keletą pasižadėjusių — sakė kai
ji vhT^hukia. Jau po šitų pasi stybėms.
nčių valstybės dar aukščiau storie rengėsi sprogdinti valdiškus sienos trečiųjų teismo komisi
tarimų Amerikos valdžia sek Tačiaus pažvelgus į tikrąją vi, neg Rusai, bet mes apie tai nuoš. aukščiau, sulyginus feu tik „pėdę” gaus tuojaus prisira
namus ir išžudyti Lietuvos val jos pirmininkas prof. Simpson
birželio 1 d. 1914 metų. 'Aukš šys.
džią yra artimai susijungę su su savo sekretorium Mr. Nolken retoriaus Davis lupomis yra pa Rusijos padėtį skaitmenų švie- dabar .nekalbėsim,
čiausio laipsnio pragyvenimo
sakiusi, jog ji nenorinti būti
O ką gerbiamoji SLA. Sekre
soje, matome, visai ką kitą.,
Rusų Sovietų valdžios atstovu ir musų tos komisijos nariai
kainos buvo pasiekusios birže torė sakys dabar? Bet dar ne
nai atstatyti Rusijos senuose
Akselrodu, kuris mėgino nuver —buvęs prezidentas
skaitme-j
Antanas rubežiuose ir kad nėra atmes .čionai spausdiname
lio mėn. 1920 m., kurios nuo to viskas. štai toliaus:
sti Lietuvos dabartinę valdžią. Smetona ir p. Martynas Yčas.
, nis surinktas p. J. Vezkalns ir(
laiko iki gruod. 31 d., New Yor — Skubinkite įrašyti mane į
Lietuvos laikraščiai reikalauja, Drauge išvažiavo ir priskirtie tina ir Pabaltijos valstybių po-' tilpusias „Revue Baltique”, ku-Į Gauta žinių iš Londono, nuo ke nupuolė tiktai apie 18 nuoš.
kad Ąkselrodas butų išvytas iš ji prie musų detegacijbs eksper litinė nepriklausomybė, bet tok rios aiškiai vaizduoja, kaip san gerb. kompozitoriaus M. Pet Todėl tokio didelio pragyveni konkurso darbuotojų . eilę, nes
sai pasakymas kaip tyčia buvo
Lietuvos.
i
, tykiavo Rusija
su pakraščių rausko, kad Amerikos valdžia mo kainų nupiginimo, kokį tūli aš jau pradedu dirbti ir Tams
tai prof. p. Bielskis, prof. K.
pavėlavęs.
tautomis tuose laikuose, kuo nenorinti jo įsileisti į Suv. Vai amerikonų laikraščiai skelbia, tas iš kalno užtikrinu, kad lai
šitas pranešimas patvirtina Bu£n, inž. V. Belskis, . kun. J.
mėsiu pirmą dovaną — rašo 88
tuos neaiškius gandus apie bol Tumas ir inž. F. ĮJielskis. ’ Ti Kaip tinkamiau apvaikščioti met Rusija buvo pasiekusi aukš stijas. „Sandara”
paskelbia, visiškai nėra.
tas
sukaktuves,
tai
pasilieka
p<.
kp. sekretorius gerb. K. Blučiausio laipsnio
teritorija ir kad priežastimi
klausimas
ševikų sukilimą Kaune, apie ką kimasi, kad sienų
neįleidimo j
čios
Amerikos
lietuvių
visuome
žmonėmis, t. y. 1914
metąis. Su v. Valst. gerb. M. Petrausko
buvo rašyta pereitame „Tėvy bus greit išrištas.
„Prusų Lietuvių Balso” pra zis.
nes
darbas.
Reikia
spėti,
jog
štai kokias skaitmenis paduoda yra lietuviškų
nės” num. Nežinodami detalių
provokatorių nešimu, Tautų Sąjungos Kon — Del viso ko malonėkite užAmerikos
lietuvių
visuomenė,
ir man® 8U mano kompe
p. Vezkalns (Kauno
Lietuvos darbas, kurių
lito incidento, tuo tarpu jokių iš Iš Vilniaus. Atvykęs iš Vilcentras
esąs trolės Komisija nutariusi, * kad
vadų nedarome.
niaus asmuo
papasakojo štai minėdama trijų metų savo val vertime):
Trumpoje ateityj< gelžkelio linija Vilnius-Dvin- titorium K. Budinaviči^im į
Bostone.
stybės
nepriklausomybės
pasiką:
„Šit skaitmens, kurie tą san „Sandara žadanti iškelti aikš skas turi pasilikti Lenkijai ir į SLA. konkurso darbuotojas —
skelbimą,
prisimini,
kas
per
tą
Paryžius, sausio 27 d. — San „ Gyvenimas Vilniuje apmiręs.
tykiavimą aiškiai rodo: 1914 tėn tuos tamsius provokatorių plebiscitas turės įvykti tiktai rašo 57 kp. organizatorius gerb.
tarvės Aukščiausios Tarybos su Duona einanti kasdien brarigyn. laiką buvo padaryta ir kas ar- m. Rusų imperijos
teritorija darbus ir išdraskyti tą, anot į vakarus nuo šios linijos. Taip V.' M. Čekanauskas. — Nors
tymiauąiu
laiku
reikia
padaryti.
si rinkime, kurs laikomas šiomis Dabar juodos
mes nepasiryžę iki to varytis,
duonos svarui
buvo pasiekusi 22.556.520 kv. „Sandaros”, „gyvačių lizdą.”
pranešęs
pulk.
Chardigny.
dienomis Paryžiuje, nutarta pri moka 19 lenkų markių. Balto Butų geistina, idant visos Lie kil. žemės ploto su 169.334.006 • Jeigu „Sandarai” tas ^pavyk
kad dovanas laimėjus, nes musų
Perankstyvas
nutarimas,
šian
pažinti pilną nepriklausomybę sios duonos
.kuopa jau ir taip gana didelė—
visaii nematyti. tuvos Laisvės Paskolos stotys. gyventojų, kurie Eiropos Rusai tų padaryti, tai ištiktųjų butų
dien dar nei Saliamonas nega
Lietuvių
Piliečių
Sąjungos
sky

We jure) Latvijos ir Estontjos. Cukraus svarui
:150 markių.
su Kaukazu turėjo 5.896.800 išdraskyta juodųjų jėgų lizdas, lėtų pasakyti, kas lenkam pri didžiausia visame Susivienijime,
Lietuvos ir Gruzijos nepriklau o sviesto — 200 markių, Pro- riai,’ Amerikos Lietuvių R. Kat.
tačiaus mėginsime nors keletą
kv. kilometrų su
148.208.000 kuris netik pavienius asmenis, klausys, o kas ne.
somybes pripažinimas tuo t^-pu dūktai įvežami tiktai kontra- Federacijos organizacijos, Am.
naujų narių gauti.
gyventojų, o Azija — 16.659.- pv. Dr. Šliupą, K. Norkų, adv.
atidėtas ir eina tolimesni tyri bandos budu.
L. Tautin. Sandaros kuopos ir
720 kv. kil. su 21,126.000 gy F. J. Bagočių ir kt. skundė, bet
1
Lietuvos Krašto
Apsaugos šventas Jackau!... Kas bus,
nėjimai.
Liet.
Soc.
Sąjungos
skyriai
.ir
Vilniuje darbininkams nėsą
jei tokia kolonija kaip
ventojų.
net ir visą pažangiąją Ameri Ministeris pulk.
Žukas, gruo-. kas
, t bus
......
Nėra abejonė*, kad Lietuvos darbo. Tiktai kai kurie amat- kitos organizacijos apvaikštinėnuolatos džio 14 d„ darydamas praneši- i
nesirengia pne dovanų
Kadangi naujos
valstybės kos lietuvių spaudą
nepriklausomybės pripažinimo ninkai, kaip batsiuviai ir siuvė tų kiek galima bendrai šių tri
susidariu- provokavo ir šiandien dar pro ma Mažajam Seimui del lenkų, a^jimo ? - beabejohis susukaktuves, suren nėra dar galutinai
atidėliojimo priežasfinu yra mu jai gauna kaikada darbo. In jų metų
vokuoja Vašingtono įvairiuose raitelių Lietuvos Kariuomenės Suks SLA. Sekretorė.
tų amžinieji priešai Lenkai, ku teligentai ir tarnautojai tiesiog giant viešas manifestacijas, su sios, mes neturim apie jas tikdepartamentuose.
rų žinių.
užpakaly darbų, tarp kitko pa Nors jos tokį nusistebėjimą
riems agentauja Francuzų im badauja.
sirinkimus,
prakalbas
ir
išne

Darbininkų kliubni
reiškė ir jėgų
:santykiavimą, me® Sperai suprantame, tačiaus
perialistai. Tačiaus nuo kokių neleidžiami taip pat neleista ir šant atatinkamas rezoliucijas Tad aš remsiuos 1914—15 m.
Pranešimu
Kauno
„Lietu

kokios buvo širvintų-Giedraičių turime jai pasakyti, kad bereinoi-s išvadų tuo tarpu susilaiko žydų „Ceirecion” partija, Vai delei greitesnio Lietuvos Res Ilikmano i? Petri žiniom:
vos”, Vatikanas-išsijuosęs dir operacijose. Želigovskis turėjo kalingai toks nusiminimas. Ar
me, nes dar eina tolimesni tyri džia juos laiko bolševikais, po publikos pripažinimo.
Gyventojų % % ba, kad praplotus Lenkijos sie daugiau jėgų negu lietuviai se- ^^1^8^ nematai kad čia politinėjimai ir galutino žodžio dar litinė vilniečių pažiūra, kad si
Galima atsiminti, jog Ameri Šalis
Latviai
60 000 2.5000.000 1.70% nas kuoplačiausiai; Visose len kančioj proporcijoj: pėstininku ,kuoj’ama. Mat norint pilnai atnetarta, todėl yra
viltis, kad dūrinės Lietuvos
užstos kita
valdžia tik koje greitu laiku
4-1 600 1.200000 o,8o%> kų ginčijamuose vietose Vatika 3-4 kart, artilerijos 10-12 kartų sPčti
SLA- darbuotojai mlngali dar pralaimėti Francuzų Im laikina.
administracija ir butų f labai!
374 000 3 200.000 2.16'// n as skubina siųsti kraštutiniau
Jr kavalerijos 30-35 kartus.
tai reikia išmokti
Lietuva
89.000 3.500 000 2,36%
perialistiškoji politika. *
Mieste labai įsivyravęs ban pravartu,,J<ad galėtume paro Lenkai
sius
lenkbernius
dvasiškais
vai-'
„tarp
eilučių.” Juk gerb. Čeka
J 26 000 13.000.000
Apart to 11 divizijų lenkų ka
dyti,
ką
ir
kaip
Amerikos
lie

9 vai. vakaro
donais. štai kaip
„Lietuva”
223 000 9.400 000
IŠ LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ. ditizmas. Po
riuomenės buvo bendram rezer-j nauskas net savo dranga vadituviai
yra
nutarę
per
tas
su- Uk raina
564000 31 100.000 20,08% praneša:
miestas
esąs
kaip
išmiręs,
nes
Sausio 3 d. Maskvoje prasidėve, kiekvienu pareikalavimu pa-įi na kompetitorium, kas liudija,
t
000 000
28
000
kak
tu
ves.
a tikras,
„Kadangi Kardinolas Bertra- siruošusios paremti Želigovskį. kad rengiamasi prie kompetici, jo taikos tarybos taipe Lietu taip „vėlai” niekas nesąs
79.000 2.600 003
Reikia
priminti,
jog
ikišiol
gatvėje
kad
nuo
jo
nenuvilks
. O ką reiškia kompeticija,
Armėnai
34.000 1,000 000 0,67% mas Aukštojoj Silezijoj plebis
vos ir Ukrainos.
Lietuvą at
Tačiaus
lietuviai,
nors
būdaJ
08,
cito/ metu buvo užgynęs daly vau i mi tokioj milžiniškoj mažumoj, jitai
stovauja p. Jurgis Baltrušaitis kailinių ar milinės arba nenu- dar nėra įteikti parašai ant tam Azcibciclža™ okiekvienam aišku. Man j
nas 96.000 2.500 000 1.70%
tikros
peticijos
delei
Lietuvos
aus
batų.
*
» 57 kp. pirmi
ti agitacijoj, tat lenkai
— Lietuvos Atstovas Maskvo
^uvo taip supliekė fhošapanus, kad.aysi kuždelėjo
Dono
3
500 000 2,36%
165.000
Vilniaus srities
gudai esą nepriklausomybės pripažinimo, K iiban
je, o Ukrainus atstovauja pp.
190 000 4 800 000 3.21% pakėlę prieš Bertramą didžiau- jie ir šiandien negali užmiršti ninkas, kad rengiamasi jų kuo
o
šie
parašai,
o
gal
ir
tos
nau

Vilniaus
priešingi dabartinei
pa iki 1.000 narių
da varyti.
Kauk. 70.000 1.200.000 ą.80% sį trukšmą. Dabar /icaip pra kieto lietuvio kumščio.
Kon ir Kotšinbinskas.
valdžiai. Gudai ir žydai nuta jos peticijos, nutarimai ir tt.
Gaila, kad SLA. Sekretorė neneša „Germania/, į Aukštąją
2.142.000
80.500000
54,32%
bus
galima
greitu
laiku
paduo

Gauta žinių iš Varšavos, kad rę nedalyvauti
rinkimuose į
mato, jog gerb. Čekanauskas su
Sileziją paskirtas? kitas Vatika
Didieji
ti ir gal vėl kiek pastūmėti pi r
— Jonai, ar tavo pati tankiai savo „konpetitorium” jai siurp
Bausio 6 d. Tautų Sąjunga pri- Vilniaus Steigiamąjį Seimą.
Rusai 3 754 800 67.708000 45.68% no atstovas Ml>nsignore Ogno
siuntusi naują notą Lenkų UžGyventojai žydai, kaip inte myn musų klausimo išsprendiir Aukštoji Silezija iš Kardino tave pabučiuoja?
rizą jungia.
Ei ropos
sienio Ministeriui reikale Vil- ligentai, taip ir darbininkai esą mns.
lo Bertramo kompetencijos- iš — Seninus bučiuodavo kas Apart aukščiau paminėtų kon
Rusai
5.896000
148208.000
100%
niaus klausimo, Nors šita no- prieš plebiscitą. Viri gyvento Lietuvai
priseina šiandien Sibiras
imta. Taip pat Lenkų spauda „pėdė”, o dabar nei to nednvo. kui-so darbuotojų prisidėjo dar
’2393870 8.719000 —
ta nėra dar viešai paskelbta, jų ne lenkų sluoksniai esą prieš gintis nuo svetimų užpuolikų. Cent. Azija 4.265.850 12.407.000 — visą laiką užpuldinėjo Vilniaus — Kodėl?
ir sekanti:
tačiaus yra patyrtn, kad Šioje Vilniaus prijungimą prie Len kurie yra okupavę ir musų sosVyskupą Matulevičių. Ir da- — Mat nėrn reikalo. Saliu- P. Martuotais iš 40 kp., Pitt
Kartu
22.556.52
notoje pa
re iš
pareiškiama,
jog Vil- kijos. Jų nuomone. Vilnius tu tinę Vilnių ir didelę Lietuvos
v jau pranešama, kad į Vil- nni uždaryti, tai ir be bučiavl- sburgh, Pa.
.
» {
niaus klausimi
nėra ginčiu rįs priklausyti tiktai Lietuvai. dalį. Galima spėti,
jog nteiTie sknitmen
-kęs kitas vyskupas len- mo žino kad aš daugiau nepari
J. K. Mažiukna iš ŠG kp » Al
vien tik tarpe
(„Karys.”)
tyje prileis vienoj ar kitoj Lie mingi. Rusai j
-ski.”
ireriu.
*
geriu
legheny, Pa.
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karių vedimui Rusijos pakras-, negali reikalauti, kad jokių var dų ir pavojingiausių Lietuvės lausoma valstybė ir jau ruošia nelaimingųjų ekzakucijas. Be diŠkai nuo pečių milinę, nežiū
čiuose. Neužtenka reikalauti, žymų pasaulyje nebūtų. No- valstybės vietų. Jisai kartoja si apvaikščioti net trečią meti laisviam karininkam mėginant rėdamas į žaizdą pečiuos ir da
Savaitinis Susivienijimo
Lietuvių cad vien tik bolševikai ncKarn.u rint palaikyti tvarką ir apšau senas lenkų ir francuzų pasa nę savo nepriklausomybės šven įrodyti lenkų vadovybei be jo romus man skaudėjimus, ir su
Amerikoje organas, leidžiamas kas tų.
Reikia visa situacija pri- goti ramių žmonių sveikatą ir kas, kad Lietuvos valdžia esan tę? Jeigu ji tai žino, tai ku- kios kaltes mušimo nenormalu- visu „inventorium”, jį apsivil
penktadienis.
vesti prie tokios padėties, kad gyvybę, turi būti drausmė, su- ti parsidavusi
Vokiečiams ir riuo tikslu tokias
nesąmones mą ir tai, kad, laikantnuogus ko sau; kitas tuo tarpu krau
ir mėgina skelbia? O gal tyčia propo- šaltuose barakuose, daug belais sto jau kišenius, ir, radęs ten
S. E. Vitams — Redaktorius, bolševikam^ neliktų
nei ma- varžymai
ir net baudimai. Rusų bolševikams
----------- žiausios tarptautinės teisės — Taipgi niekas negali reikalauti,
kurti nesutikimo ugnį Lietuvos gandos tikslais Amerikos Rau- vių kareivių išmirs, vadovybe pinigus, laikrodį, net poperių,
• 307 W. jo-th St., New York City. neį menkiausio pagrindo, kuriuo kad tokių idėjų skleidėjai ne armijos vadovybėje.
donojo Kryžiaus vedėjų ji yra atsakydavo, kad sunkus laikai kemša sau
į kišenę; trečias
belaisviam jokių žiūroną, revolverį, batus, penti
Tačiaus nežiūrint į tą viską, verčiama taip daryti? Bet to ir Lenkuose
Visi raitai skinami „Tėvynei” turi mi jie galėtų paremti savo puo būt persekiojami ii; baudžiami,
kėsinasi
su pagalba „Draugas” pradėjo spausdinti kiame atsitikime jos, kaipo lie teisių nėra.
li kurie
but siunčiami
Redakcijos vardu ir limus pakraščių valstybių.
nus ir žinoma, visa, kas tik yra
turi but su autoriaus parašu ir adre- jjfc tuomet butų
gai ima juos sprogstančios medžiagos savo .šitą gabriadą štai su kokiu tuvaitės, vertė butų labai ma Belaisvių badavimo pavyzdys paimtina. Eina didžiausios da
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
idėjinius priešus naikinti, ku džiaugsmu:
kaltinti už karių vedimą.
ža. Visgi butų reikalinga suži yra ir tai, kad Vadovicų stovyk lybos, net iki peštynių.
Aš
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
Paliekant-gi visą
situaciją rie kėsinasi visą valstybę sve
matyti guliu jau išrėdytas, — vienin
„Žinodami
ros. Netinkami
spaudai smulkus
nepaprastas p. R. noti ar tas yra tik nežinojimu loję kiekvienas galėjo
Vinci ypatybes mes drįstame IŠ ar sužiniai platinama propogan- musų belaisvius kareivius, be- teliais kruvinais marškiniais ir
raštai — korespondencijos, ' eilės, Rusijos
pakraščiuose tokioje timų vergi j on įstumti. Tokios
pranešimai ir tt., naikinama ir auto
tarti, kad negalime savo skaityto da?
ji šiandien idėjos yra kenksmingos — jos
padėtyje, kokioje
renkančius iš mėšlyno kaulus, žiuriu į visą tą tragikomediją.
jų
džiaugsmingiau
pasveikinti
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
barbarizmo, nekal
♦
♦
♦
yra, negalima nei norėti, kad veda prie
lupynas, supuvusius burokus ir Maniau, kad jau viskas ir aš
Naujais Metais, kaip pranešdami,
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
tiems
žmonėms
terorą
rengia
—
Bet apsivyliksiu ramybėj,
bolševikai
nustotų kariauti,
kad p. Vinci rasinės į „Draugų”
:: Lenkinimo urvai. — Kiek kitas atmatas.
straipsnių apie
Lietuvą išdčda- vienas pažangus Amerikos lie
reikėtų pažaboti prievartai, verguvei apaštalau
Pirmiausiai
Musų belaisviai taip buvo iš- kau! Iš netyčių vienas pastemas
pažangiųjų
teisybę
mylinčių
NAUJA KRYPTIS
ja.
Tačiaus
jokia
valdžia,
nė
bėjo mano ant sužeistos rankos
(Franciją, kad ji negalėtų savo
jų Prancūzų pažiūras į musų tė tuvis senai žinojo, kad Ameri badėj ę, kad daug jų grąžinant
AMERIKOS POLITIKOJE.
užmačiomis instiguoti Lenkijos jokia kita žmonių grupė neturi
vynę. Apie patį p. R. Vinci mes kos lietuvių parapijinės mokyk į Lietuvą pakeliui pradėjo ne- ' aukso žiedą. Puolės tuoj, kaip
teisės
terorizuoti
tokių
idėjų
nieko nepasakome
ir negalime, los yra abejotinos vertės įstai normingai mirti, Lenkai įtarė smakas, atimti.
Kadangi vie
Pagaliaus Amerikos valdžia imperialistų prie visokių šlikšnors
turime
ką
pasakyti.
Bet
mu

demokratijos
gomis, nes jos įkurtos tik tuo tai kolera esanti ir nežiūrėdami nam sunku buvo tokią procedū
matomai galutinai įsitikino, kad Čiausių avantiūrų ir nustotų va skleidėjų, kurie
sų gentkartės vaikai, gal minės jo
principais
remdamiesi
kulturišįrodinėjimų, rą atlikti, tai pasišaukė savo
nebus galimybės atstatyti Rusi rinėjus intrigas Latvijoje, Ru
vardą besimokindami Lietuvos at tikslu, kad jaunoms kūdikių sie musų gydytojų
pat „broliš
pakraščių ku keliu savo idėjas skleidžia.
gimimo istorijos.”
loms jau pradėjus kalti dvasios kad vagonuose kareiviai miršta „tovažistą”, tokį
jos senose sienose, kokios buvo munijoje ir kitose
Ir
šiandien
niekas
negali
užgin

Beabejonės minės — sudi- verguvės
retežius ir mokinti iš bado, nes valgyti jiem nieko ką”, į pagalbą. Na ir vienas
prieš karę, • todėl nusprendė valstybėse. Vėliaus reikia bū
čyti, kad labai daugelyje atsiti džiausia panieka
mines, nes dvasiškijos paklusnumo.
Ta neduodama buvo sulaikę Balsto laikė, kitas traukė žiedą. Gra
savo nusis tymą linkui „neda- tinai suvaldyti Lenkų junke
kimų
žiauriau
yra
persekiojajis, su toms savo
„nepapra- čiaus pastaruoju laiku paaiškė gėjo antrąjį grąžinamų belais ži scena! Skaudėjimas
neiš
išvarvyti
linamos
ijos” pakeisti. Nors rius ir galutinai
!mi
ir
terorizuojami
kulturišku
stoms ypatybėms”
štai kaip jo, kad nekurios šitų „mokyk vių ešaloną ir vėliau Gardine t____
pasakytas, buvo beveik sustojęs
kad tai butų jiems iš apsvaigusių galvų jų
mes abejojame,
keliu
einantieji
idėjų
skelbėjai,
puikiai provokuoja Lietuvos vy lų” yra tikriausiais lenkinimo kur sulaikytuosius belaisvius, krauj
bėgti, dabar ' vėl pasidaroma sąryšyje su Vilsono pa kryževišką svajonę apie didenegu
tie
žmonijos
priešai,
kurie
riausybę ir Lietuvos karo vado urvais.
jurių iki
Tūlas
Pittsburgh’© kankindami badu ir aštriai ser- cįidino. Norėjau pats numauti
skelbtais 14 punktų, nes turė lę Lenkiją — „nuo
jome užtektinai davinių, kurie jūrių.” Pagaliaus Rytuose rei barbariškais darbais pasižymi. vybę pačioje pavojingiausioje Šv. Kazimierio parapijos para- gedami, ilgai dar laikė, ką sek- tą nelaimingą žiedą nuo rankos
pijonas ir štai ką mums rašo tusi paaiškint vien lenkų noru ir mesti jiems, kad tik mane
aiškiai parodė, kad Amerikos kėtų suvaldyti Japoniją, kad ji Ir prieš šitokius persekiojimus valandoje:
„Dabartinė Kauno
valdžia p. apie savo parapijinę mokyklą: tiek nukankint
Sibire. kiekvienas teisybę mylintis žmo
ir nuvarginti paliktų ramybėj, bet... nepajė
„demokratiškai” valdžiai tautų irgi nesauvaliautų
Griniaus
vedama
tarsi
lyg
pai

kad nenu„Į musų parapijinę
mokyklą likusius lietuvių kareivius ir ka giau. Baisu buvo,
apsisprendimo laisvė yra sveti Tai yra pagrindiniai dėsniai tai gus privalo kovoti.
niojasi į tas kilpas. Axelrodc yra
klebonas
kun.
Sutkaitis
pargabe

rininkus, kad jie sugrįžę Lietu piautų, su pirštu kaip j nu jie
mu obalsiu, tačiaus
visgi ge kos ir tik juos gyveniman įkū Pagaliaus žinant žmonijos
kuogeriausiu su Lietuvos karo rni
no
8
lenkes
vienuoles-mokytojas.
von, jau nebegalėtų daugiau daugeliui padarė. Tai yra jau jų
aistru ir su jos i generalio štabo
riau, kad nors kartą įsitikin nijus butų galima tikėtis, kad psyhologiją, prievarta, persekio
Nors mums labai nepatiko tokis
viršininku, su kuriedviem jis labai
amatas — maustyt
ta, jog imperializmas atgyveno Rusijos bolševikai nedrįs už jimais ir terorizavimu kultūriš
musų klebono
pasielgimas, nes tarnauti Lietuvos kariuomenėj. įprastas
tankiai matosi, Bet Lietuvos armes norėtumėm, kad musų užlai
žiedus, lupinėt auksinius dan
savo dienas, Dabar tenka tik puldinėti savo pakraščių valsty kai skelbiamos nors ir pavojin
mijos
valdžia patriotiškesne ir
koma
parapijine
mokykla
musų
giausios ir žemiausiu instingtu
KAIP MANĖ SUŽEIDĖ.
tis; o kas drįsta pasipriešint,
budresnė j tuos kompromisus ne
laukti kada merikos valdžia bių.
vaikučius auklėtų lietuviškoje dva
kantriai žiuri ir nesidžiaugia jais...
Gal ne toliau kaip už 50 I tai ir į Abraomą nusiunčia
pripažins RusUos pakraščiuose Tačiaus Prez. Vilsonas savo paremtos idėjos, niękas nesu
šioje ir pamokytų juos lietuviškai
„Tai-gi
pačiomis
paskutinėmis
kovojant
nemini. stabdys. Tuo keliu
skaityti ir rašyti, tačiaus kentė- žingsnių pasirodžius lenkų gran i Taip jie mane nurėdę. nuavę, su
naujai susikurųsių valstybių ne. notoje apie tai nieko
dienomis keturi lietuviškų divizijų
me dantis sukandę ir leidome vai dinė visu smarkumu ėmė pliekti tašę, nepadarę perrišimo, pali
priklausomybę/ ir reikia many Apart to, Francijos imperialis tiktai padedama tai idėjai plė
komendantai suprasdami į kokią
kus
pas lenkes
mokytis, tikėda
ko vidury lauko gulintį, o pa
baisią padėtį Kauno valdžia įtrau
ti, kad tas bus padaryta trum tai jau piestu stoja prieš šitą stis. • Priešais kulturingu budu
miesi, kad vaikai išmoks nors ti šautuvais. Aš šokau greit ant
kia Lietuvą geflirtuodama ir besi
Iš drabu
čia pat stovinčio šyvuko — bet ltys nuėjo į priekį.
poje ateityje, nes kitaip Ameri Vilsono notą. Matyt jie nei skelbiamą idėją, galima kovoti
kėjimo dalykų.
tardama su bolševikais bei Vokie
„Tačiaus po kiek laiko pasirodė, pervėlai!
Nesuskubau užsėsti, žių paliko vien tik mundurą,
kos valdžia savo nusistatymą nemano nuo savo agresyvės po tiktai tokiu pat keliu — kultučiais, pasiūlė generolui Žukauskui,
kad šitos lenkės pirmoje vietoje
mano laimei, buvo labai
atsisakyti. ringu budu aiškinant tos idėjos
kaip nelaiminga prancūzų ku-,kurs,
----- , —
kompromituotų. Jeigu jau kar litikos kada nors
kad jis paimtų -diktatūrą ir išvai
varo lenkinimo propogandą. Tū
kytų valdžią. Kaipo patriotas ger
. Prie diržo visai butą paskelbta, kad Amerika vi Todėl kol Francuzai pasilieka kenksmingumą žmonijai. Kuolos moteries mergaitė parėjus na lipka (lenkai šaudo dažniausia kruvinas,
biantis
teises
generolas
Žukauskis
šautuvais) priverto davo su manim amerikoniškų
sų Rusijos pakraščių valstybių savo intrigų tinklu besupa Rusi met galutinai įsitikis ir pasau
mo
iš
mokyklos
verkda- pracuzų
atsisakė tą padaryti...
ma skundėsi motinai,
kad „si- mane nukristi,
greitajai pagalNebuvo vilties bintų dėžutė,
nepriklausomybę stato toje pa ją, kol Francuzų ir Lenkų ka lio valstybių valdžios, kad tik
„Tačiaus Lietuva, kuri
galėtų
Lietuvą
ir
sterė
”
niekina
,
šiais laikais išpildyti tokį gražų
daryti antrą bai, bet „broliai”, atėmę dirtokį mėginimą
čioje plotmėje, kai Armėnijos, riuomenės laiko užėmę Lietuvos šituo budu galima pasekmingai
išjuokia lietuvius.
Tuomet šitos
darbą
vakarų
civilizacijos
išgclberankos žą, nusinešė drauge ir bintus.
kurios nepriklausomybę pati sostinę Vilnių ir kitas jos teri savo poziciją apgynti, tuomet
mergaitės motina nueina į mokyk karią, nes jau kairės
tojos
nuo
bolševikų
anarchijos,
'
barbariškos
lą ir pradeda iškalbėti mokytojai- kaip ir neturėjau.
yra pripažinusi, todėl yra gana torijas, kas priešinasi taikos su galutinai išnyks
Tada me Atėjo kita partija, Vėl gerokai
nepajiegs jo atlikti nei ištrukti iš
vienuoliai,
kam
ji
užgaulioja
lietu

aišku, kad tuo savo paskelbimu tartims tarpe Rusijos ir Lietu persekiojimų įmonės, kur vien
čiau arklį
ir leidaus bėgti. apkeikę, patirinėję dar, ar išmirties pati, jei ji pasilaikys tą
vių
jausmus.
Vienok
lenkė
norė

valdžią, kuri dabar yra.”
tikrųjų jau nieko daugiau ne
suteikia lygias valstybines tei vos, kol Lenkų junkeriai pasi rimto ir teisingo žodžio užten
dama parodyti lenkiškos kultūros Nors ištikrųjų, sveiku protu ap
Ar
reikia
dar
aiškesnių
priro

žemėse ir nė ka. Bet tas įvyks tik tuomet,
ses ir minėtoms valstybėms, ko lieka svetimose
buvo beprotybė galinta paimti, — vedė pėsčią
„aukštumą”, griebė Lietuvos vė masčius tai
liavą, kuria buvo papuošta mo tokiomis aplinkybėmis
kios yra suteikta
Armėnijai. nemislija apie savo etnografi kai milžiniška didžiuma pasau dymų, keno naudai R. Vinci tar
bėgti. į Seinus, čia padarė šiokį tokį
kykla,
sudraskiusi
trenkė
į
žemę
bet visgi kraujo
Viskas ko trūksta, tai oficia nes sienas, pagaliaus kol Tautų lio žmonijos nusikratys proto nauja? Ir šitokias šlykščiau ir mindžiodama kojomis rėkė: Bet žinodamas
„brolišką” jų perrišimą,
laus formališkumo, kuris, beabe Sąjunga tebesvajoja apie siun ubagystės ir pasieks tam tikro sias provokacijas talpina lietu
,§tai kiek man reiškia jūsų Lietu elgesį su belaisviais (net ir ka bėgimą iš žaizdos galutinai nevių
laikraštis,
kuris
sakosi
šir

jonės, trumpoje ateityje bus pa timą savo kariuomenės į Rusi- kultūros laipsnio. r
va.’
rininkais), — tariaus verčiau sustabdė, Nes, mat, į „litviną
dingu Lietuvos reikalų gynėju
„Šito buvo
perdaug. Lietuvė gauti antrą mirtiną
jjos pasienį, yra daugiau nei juo
darytas.
kulipką, chamą”, nors sužeistą, mažai
netekus kantrybės griebė vienuolę
esąs.
Tiesa,
„Draugo
”
redakto

kas kreipia domės: sako, girdi,
No šita nauja kryptis Ame- kinga kalbėti apie taiką Rusijos
už plaukų ir parsitrenkus ant že negu dar šiek tiek gyvam pa
rius deda savo pastabas prie tų
linkui Rusijos pakraščiuose ir apie ramų konatėjo
Taip
tikos aidžios
mės gerokai apdulkino jai lenkiš tekti į jų nagus. Na, ir kiek „tegu stimpa”..
provokacijų,
tačiaus
niekur
nė
valsty- struktyvį darbą jos viduje.
kos varnos plunksnas.
Po šito galėdamas
santikių su pakraščių
begau. Turiu čia rugpiučio 22 d. vakaras, Guliu
kio biauraus pasielgimo lenkės,
:: Nauja gabriada. — Nors puse žodžio neišsitaria priešais
bėms yra pilnai teisinga, ta----------- —
pastebėti, kad
lenkai
blogi pamestas šaltam kambary, pus
manėme, kad ir mus klebonas už
šitos
gabriados
autorių
R.
Vin

čiaus kai aukščiau vminėjom ji IDĖJŲ SKLEIDIMO
kiekvienas lietuviu žino, ką reiš
Vienintelis
būdamas nuogis, ir drebu.
pyks ant lenkių-vienuolių ir visas šauliai, — nes aš,
kia ištarti „Gabrys”. Ištarius ci. Pagaliaus jeigu „Draugo”
yra padaryta ne tuo tikslu, kad PERSEKIOJIMAI.
išvaikys. Bet kur tau... Jisai sto sunkiai
sužeistas, bėgau ir kruvinas munduras mane den
redakcija
nesutinka
su
pagrindi
jo už lenkes, kurios ir po šiai die žingsniu ėjau gal
apsaugoti
brangiai atpirktą Turbut nerastum visame pa- šitą pavardę, kiekvieno tikro
apie 400 gia, kurs taip pat užvilktas tik
nai
sėdi
musų
parapijinėje
mo

pakraščių valstybių nepriklauso šaulyje tokios valstybės, kurio lietuvio susitraukia antakiai ir nėmis mintimis tokių Lietuvai
žingsnių, kai visa grandine su ant vienos rankos. Marškinius
kykloje.”
žalingų
straipsnių,
kurie
turi
perrišimą.
mybę. Svarbiausiu
pagrindu je nebūt persekiojami priešin smarkiau suplasnoja širdis, nes
šautuvų ugnį, supjaustė darant
Rodosi kiekvienas lietuvis tu koncentravus
aiškią
tendenciją
pakenkti
Lie

šitos naujos krypties yra ta ap gų tų valstybių valdžioms idė ji primena Tėvynės pražūties
pliekė vien tik į bėganti mane. Ačiū vienai lietuvaitei, — dova
retų
aiškiai
v
permatyti
ko
yra
tad
Tačiaus žinant trokštančiųjų darbus. Tačiaus tuvos nepriklausomybei,
linkybė, kad pagaliaus pradeda jų skelbėjai.
vertos tokios parapijines „mo Mat, daugiau neturėjo į ką šau nojo man skalbinių, bet lenkų
kuriuo
tikslu
jie
talpinami?
O
ma įsitikinti, jog
išlaukiniai nors apičiupai žmonijos besi vys kunigų organas „Draugas” apšman,
dyti, nes iš musų pusės nebuvo sanitaras, įrodinėdamas
kyklos
”
ir
privalėtų
šalintis
aišku, kad čiai pašvenčia vietos savo skil gal tuomi reikia skaityti pra nuo jų kai nuo kokios paviet matyti nei vieno kareivio ir kad tai esą skalbiniai. netiko
užpuldinėjimai ant Rusijos, su tymo istorija yra
dar džią darbo besiartinimui prie rės. Tačiaus yra dar nemažai niekas į juos nešaudė. Kartas sužeistam, ir kad ligoninėj man
tikslu pagelbėti Rusijos žmo kitaip ir būti negali. Nesą nie tyse naujos gabriados
Lenkijos? Iš
nėms nuversti bolševikų reži kuomet dar nepasitaikė pasau bams. Kadangi vien paminėji „katalikiškos”
nuo karto
atsigrįžęs galėjau duosią ligoninės skalbinius, —T
tokių
tamsunėlių,
kurie
įsikabi

mą, tiktai sutvirtina tą režimą lio istorijoje užtikti tokios ša mas tos nelabos pavardės jau iš tikrųjų kitokios išvados padary nę į skvernus savo klebonams pastebėti, kaip apie 20 lenkų juos atėmė. „Geraširdis, išgel
ir duoda galimybės bolševikams lies — tokios valstybės, kurio šaukia tikro lietuvio pasibiaurė- ti negalima.
ir seka paskui juos, visai neat grandinė šaudė nuo kelio. Ir bėjo mat, nuo netikusių /mar
♦
♦
♦
skelbtis Rusijos gelbėtojais nuo je visi žmonės vienodai minty jimą, pagalinus ir pats „Drau
j ’
sižvelgdami nei į tai, kad jie nors apie mane kulipkos ir škinių”!
::
Nežinojimas,
ar
sužini
prosvetimų užpuolikų pavergimo. tų, vienodai jaustų ir vienodą gas” viešai yra pareiškęs, kad
Na, ir tokį manę • veža į Su
smarkiai akėjo žemę, bet man
yra
tempiami
į
Varšavos
ponų
Amerikos noru yra, kad nė vie supratimą turėtų apie įvairius Gabrio raštams neduos vietos poganda? — Prie Amerikos nasrus.
nepataikė antru kart, štai kal valkus, — 28 varstai nuo Seinų.
Raudonojo
Kryžiaus,
New
Paga savo skiltyse, todėl dabar su
na Santarvės didžiulių valstybių gyvenimo klausimus.
nelis. Tariaus jį perrėpliosiąs Drauge su kitu lietuviu karei
Yorke,
yra
įsteigtas
ir
Lietuvių
neremtų ir pačios nerengtų jo liaus žinant, kad pačios prigim galvota naujas „skymas.” Su
kaip nors ir gal but jau busiu viu, taip pat sunkiai sužeistu
Skyrius,
kuris
sakosi
įsikūręs
kios ginkluotos išlaukinės akci ties dėsniai priešingi žmonijos rasta tūlas „franeuzas” „Reni
Bet laimės lemta’į vidurius, sugrudė kaip gyvuišgelbėtas,
tuo
tikslu,
kad
pagelbėjus
lietu

jos priešais Rusijos bolševikus, vienodumui, todėl išmintingam Vinci”, kuris varo per „Drau
Tik užlipęs ant pačio ‘ liūs į paprastą stuikų vežimą ir
viams
visokiuose
reikaluose.
atsižadėti gą” plačiausią provokaciją prie
paliekant patiems Rusijos žmo žmogui ir priseina
LENKUS PAVADINTI BAR kalnelio viršaus, kritau be žado. ,lios”. Nors naktis pasitaikė
Ši,tas
skyrius
savo
darbuotę
iš

svajonių, šais Lietuvos nepriklausomybę,
nėms vidujinius savo valstybės tos lukesties — tų
Kraujas, tekąs iš žaisdos ir! labai šalta, — nedavė nieko nei
BARAIS PERMAŽA.
plėtęs
net
taip
plačiai,
kad
rū

reikalus sutvarkyti
sulig jų kad žmonija susilauks . kada tikslu patarnauti Lenkų impe
Sugrįžę iš lenkų nelaisvės nuilsimas įveikė mane, Kai po užsiklot, nei apsivilkti, nežiū
pinasi
išgavimu
Amerikos
lie

pačių geriausių norių ir nusi nors tokios gadynės, jog nebus rialistams užgrobime Lietuvos.
atsipeikėjau, rint didžio musų prašymo. Tajp
Lietuvos karininkai
praneša teletos minučių
tuvių
turtų
paliktų
Lietuvoje
manymų.
Tuomet bolševikų persekiojimų, nebus didesnės ar Nors šita provokacija prideng
mum dar šių žinių apie lenkų tai išgirdau kas kart besiarti drugio krečiamas dantis sukan
ar
kur
kitur.
Prieš
tokį
patar

žinant ta aiškinimu „bolševikijos „pavo
valdžia netektų
to pagrindo, mažesnės prievartos.
žiaurų elgimąsi su musų belais nančius lenkų šaudymus ir akis dęs, kenčiau. Dar iki pusiaukenavimą
Amerikos
lietuviams
kuriųomi ji šiandien remiasi tais audringas bangas, kuriomis jaus Europos rytams”, nors ši
viais. Seinų lenkų komendan atidaręs pamačiau šalę manęs lio jaučiau skaudėjimus ir šaltį,
nieks
nieko
negali
sakyti
ir
rei

gyvenimas plaukė tos provokacijos vyriausias veikarių vedimui, o kaip greitai žmonijos
prasimušus
tas viešai leido plėšti į Seinus iš visų pusių krintančių kulip- o toliau, kraujui
dą
ištarti
ačių
Am.
Raud.
Kry

bolševikai nustosią
kariauti, ’igšiol, priseina sutikti su ta kentysis asmuo mėgina slėptis
atvarytus paimtuosius nelais kų rekožetus. Mat, neturėdami per žaizdą, nusilpau ir tik pasi
žiui
už
jo
besirupinimą
veltui
taip greitai jų valdžia griūsian mintimi, kad tos bangoj nie „franeuzo” Reni Vinci kauke,
šaudyti, eidami jutau šv.'Petro ir Povilu ligoni
vėn musų, kareivius ir karinin :į ką daugiau
patarnauti
musų
broliams.
ti. Tai tokis pagrindinis tikslas kuomet galutinai neišnyks, ne tačiaus aiškiai matosi gabriajau urnai artyn praktikavos į gulintį ma nėje Suvalkuose.
kus, pors ir šiaip
Tačiaus
negalima
praleisti
ne
šitos naujos krypties Amerikos paisant kaip geros ekonominės da.
Leitenantas Valušis.
paėm s ir bevarant, jie buvo ne. Bet ačių jų žioplumui, kuatkreipus
domos
šito
skyriaus
aplinkybės nebūtų. Politiškas / Ir šitas lietuviams „palankus
politikoje.
lenkų kareivių, veik visai api- ipkos manęs nelietė. Matyt ir
vedėjų
į
vieną
labai
keistą
ap

gyvenimas kaip franeuzas”, kaip jį „Draugas”
AUKOS LIETUVAI 1920
Tačiaus ar šitas
Amerikos žmonijos
plėšti. Seinuose nuo belaisvių pirmas manęs sužeidimas, tai
sireiškimą.
Ypač
šitai
nedova

taip ban- vadina, gerai žino savo amatą.
ligšiol,
valdžios nusistatymas yra tei gangavo
METAIS.
kareivių nuvilko net ir geres- tik buvo, kai akjlai vištai grū
notina
dar
ir
todėl,
kad
šito
sky
kol
ant Jisai pirmiausiai stengiasi įti
singas, tai
kitas klausimas. guos ir- toliau,
nius j marškinius. Iš Seinų ligi das pasitaikęs, štai jau prisi- (Per Lietuvos Valst. Misiją
riaus
vedėja
yra
lietuvaitė
—
žios
planetos
nors
kiek
didesnė
Tiesa, niekas tiek neprisidėjo
kinti lietuvius, kad šiandieninių
„A s k_,._ syn” —
SuvalkJų musų belaisviai karei- artino!
Amerikoje)
p-lė
Mariona
Kižiutė.
Štai
gau

bolševikų valdžios sutvirtinimui grupė žmonių gyvens. / žino Lietuvos apsigynimo kruvinų
Amerikos Lietuvių aukos Lietuvos
paaiškinantį viai lenkų priversti buvo pa- sako, „naco uciękal” ir pradė- reikalams per 1920 metus, buvo pilRusijoje, kiek
išlaukiniai už ma su ta išimtimi, kad kultu kovų su Lenkų jp imperialistais name pranešimą
tys arklių vietoje, vežti į ran jo lieti, tik lepkiška'i galimus
apie
„uždarbio
taksus
”
,
kuriame
nai patiektos spaudai del pagarsinivėj
ant
žmonijai
ir
tos
politiškų
puolimai ant Rusijos,
tačiaus
priežastimi yra bolševikai, ku
„gražius žodžius”, kurių aš čia mo ir sutraukoje šitaip atrodo:
kas
pątekusią
batareją
armouž visas kares juk negalima kai pbrsekiojimų bangos švelnės.
rie, anot R. Vinci, „labai moka randame net tokią nesąmonę:
tų. Be to, belaisviai dažnai nedrįstų pakartoti. Aš dabar
„Besiteiraujant šiokiais klausi
tinti vienų
bolševikų. Užtai Tačiaus nors ir pačios prigim sukiršinti Estus
su Latviais,
I.
mais šis Biuras net ir išsistorojo buvo be jokios kaltės kankina- jau tapau išalkusių žvėrių audaugiau kalta ir pati Santarvė, ties.tokie dėsniai yra, vienok ne Latvius su Lietuviais, Lietuvius
tiek, kad lietuviai, kaipo Rusijos mi. Taip Vadovicų belaisvių ka.
Na ir prasidėjo dalykas. a) Lietuvos Kariuomenei $10,(Liuosnorių
organizuotei
žmonės, butų stovykloj buvo tam tikra vieta, Pirmiąusia, žinoma, 5 gerai ap- 625.58
os
o ypač Francij a. Pagaliaus ši galima sutikti su šiandieninė ir Ukrainos su Lenkais.” žino • pavergt'-'’
°
* 19,597-70,
j.,. Kar.
M
9.597-70, arsK.
atsk. auota
duota L.
Mis.,
mokėjimo šių
toje naujos krypties Amerikos mis idėjų persekiojimo įmonė ma, taip kalba kiekvienas franmušdavo
belaisvius.
Tam
pavartėL
į
apspardė,
apžiurėjo,
kas
Kareivių
reikalams
1,027.88).
netaisėme. „T.”
valdžios^ notoje nesimato ir mis, kurios beveik visose pasau- enziškas Lenkų agentas
čiam barake laikomi musų be- per/auka, kiek naudos bus ir b) Lietuvos Sauliams $46,975.11;
- - - •-------tikslaus plano, kad
galutinai ‘io valstybėse vartojama. Jo- liaus, šitas lietuvių
Kižiutė neži- laisvini karininkai
kiekvieną va tik paskiau jau pradg.o daly_ L. Bon. $11,400; A B. $350; markė. , _
,
, mis 7,400; Bcndr. Šerais $110; W. S.
pašalinus galimybę tolimesnių kis blaivai protaujantis žmogus taipgi griebiasi
au yra neprik karą girdėdavo antrapus sienos
Vienas gnebe man bege-(S< $3434.

PERŽVALGA

KRAUJO KELIAS
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1) Gynimo Komitetui (ypąč „ple tuvos apsigynimui nuo bandito Želi mas šaukė: ,O jus vagys, O jus ne-1
Susivienijimo Lietusių Amerikoje
?
biscito” laimėjįjnu).
govskio, kuris smaugia niusų brolius doreliai, d jus apgavikai!”
2p7
kuopa rengia puikius šokius; 5
Taipgi kun. Jakaiti! labai karekteužimtose Lietuvos
Vietose, tuomet
2) Lietuvos šauliams.
Alėj, ant
ir pavieniai nariai kiek
išgalėdami ringą pastabą padarė pradėdamas sa d. Vasario, Reed Main’s
3) Lietuvos Raudon. Kryžiui.
antrų
lubų,
Telcgrap
Ofise,
pradžia;
reikalams prisidės. . Remkime; visi . kuomi .kas vo prakalbą;
4) Sužeistų Kareivių
Malonėkite visi
(per Krašto Ap. Minist.). .
— Jei šiandien į Pittstoną butų at 7:30 vai vakare;
1 galime išvijimą iš Lietuvos prošepaatsilankyti
ant
musų
puikių šokių
rengiasi Lietuvos vykęs su prakalba Bagočius iš Bos
5) Našlaičių Prieglaudoms (per V •10 lenko, kuris
"' i
užgavėnes. Ura visi
žmonių krauju maitintis baudžiavos tono, tai pasiklausyti to bedievio kai prieš pačias
R. M. Socialės Apsaugos Depart.),
vyrai,
moters
ir vaikinai su mergi
Aukaukime musų bos butų visi Pittstono lietuviai; subė
6) Šviet inio
reikalams (Vilniaus jungą sugrąžins.
įbroliams Šauliams ir Lietuvos kar gę, o kuomet atvažiavo kunigas, tai nom ant šokių.
Universitetui).
Viisus kviečia atsilankyti rengėjai.
Į vos apie 60 ypatų susirinkote.
7) Bendriems Liet. Valstybės Rei- žygiškiems kareiviams!
Sekantis kuopos susirinkimas įvyks
Taip, tiesa pasakyta. Tačiaus 1Sbalams (L. V. Iždui).
I
to
gali pasimokinti visi sutanuoti in
Lietuvos Valdžios vardu reikšda vasario 13 d., 2-rą vai. po pietų, vi
aukos $4,340.66.
h) Įvairios
lietuviam LIETUVIŲ FILMŲ BENDROVĖS
Amerikos
Bendri suma visų aukų $133,636.- ma širdingiausią padėką visiems ne- siems žinomoje vietoje. Visi nariai
intrigos ir NAUJI PAVEIKSLAI IŠ LIETU
84; Liet. Bon.
$12,650:
Am. B. prigulmingos Lietuvos rėmėjams, už malonėkite ;atsilankyti ir naujų na- jau pradeda nusibosti
VOS BUS RODOMI:
kad juos skelbia
$700; markėmis
410,400;
J vairių gausias (virš 10,000,000) auksinų au- , rių atsivesti, Vienykimės broliai ir vaidai, nepaisant
Pancdėlio
vakare, vasario 7 d., Lie
bendr. serais $220; W. S. S. $49-34- kas 1920 metais, linkime pasisekimo j sesės po garbinga SLA. vėliava, iš- ir toki „garb'mgi” kun. kai Jakaitis.
tuvių bažnyčioje, Hanaver, l’a.
Laikas vyručiai susiprasti!
Skaitlinės pasiųstų aukų Lietuvon darbuose ir šiais Naųais Metais — ko mums visiems bus nauda.
Scrcdos vakare, <• vasario 9 d., .
A. Bagu as
D
per visuomenės organizacijas (Fon pralenkti aukomis senuosius.
šimkonio salėje, J itigar Notch, Pa,
Lietuvos Mis ja Amerikoje.
dus, draugijas) ir atskirus asmenis,
Nedėlios ir pancdėlio vakarais, va
sutraukoje yra nežinomos, bet rei
216 kp., Erie Pa., per Naujus Me
DURYEA, PA.
sario. 13-14 dd., Lietuvių bažnytinėj
kia spėti yra taipgi nemenkos.
tus laikytame susirinkime
kalbant
SLA. 221 kuopa sausio 16 d.. suren
svetainėj, kampas ų South ir Meado
apie vargingą Lietuvos padėtį nuta re prakalbas, kuriose kalbėjo SLA
gatvių, Wilkes Barre, Pa.
n.
rėme paaukaut iš kuopos iždo $10. Prezidentas S. Gegužis. Gerb. kal
Utarninko ir scrcdos vakarais, va
Aukos Lietuvos Gynimo reikalams
Lietuvos gynimo reikalams ir išrin bėtojas savo gražioje ir turiningoje
sario 15-16 dd., p. Norkcvičiaus salė
yra barometras ūpo lietuvių-išeivių IŠ SLA. KUOPŲ DARBUOTĖS.
kome kolektorius — B. Ivanauską, kalboje aiškino apie SLA. ir puikiai
je,
Mahanoy City, l’a.
minios, sąrišyje su nuotikiais pačio
7 kp., Pittston, Pa., nariai teisingai M. Ražanauską ir V. P. Matulevičių, prirodinėjo, kokią milžininšką naudą
j
Liet. Filmų B-ve
je Lietuvoje.
Kad įsivaizdinti to laiko savo duotą
žodj. Jie parei- kad pereitų per lietuvių gyvenimus šita prakilni organizacija atneša savo
ūpo atmainas, paduodame aukų plau šk$r„kol nors vienas ginkluotas len
ir parinktų kiek galint aukų Lietuvos ariams.
v
kimą mėnesiais, 1920 metų:
kas bus ant Lietuvos žemės, tol šios reikalams. Tai viso surinkta $60 ir
Taipgi gerb. kalbėtojas
užsiminė
Sausyje -— šauliam $1,047.29.
kuopos nariai, nenustosim dėję aukų $10 iš kuopos iždo, tad viso $70, ku ” apie Lietuvos vargus ir meldė visų
Vasaryje — šauliam $425,57.
Lietuvos apsiginimui.” Ir šitą savo rie nutarta ir pasiųsta per Lietuvos lietuvių, kad aukautų savo Tėvynės
Geriausia pirktis farntas per Re
Kovo — šauliam $2,421.19.
pareiškimą ištikimai pildo. Štai sau Misiją,
dakciją „Amerikos Ūkininko”. Da
.
>agalbai kiek kas išgali.
Balandyje — šauliam $717.16.
si | 16 d. kuopos suvirinkime pada
Taipgi mcs\ kolektoriai
tariame
Nors publikos atsilankė neperdau- bar geras laikas pasiteiraut, ties atei
Gegužės — Lietuvos kariuomenei ri, re pradžią gerb. K. Kačergiui su
širdingą ačių Eries lietuviams, kurie giausiai, tačiaus visviena buvo malo nantį pavasarį daugumas pirksis far6 j Hol., kiti nariai jį pasekė ir vėla
$10,625.58; šauliam $329.26.
aukavo Lietuvos gynimo reikalams.
nu išgirsti gražią ir naudingą prakal mast Pareikalauki! farmų katalogo
Birželyje — šauliam $78.50.
si dėta 21 dol. Lietuvos Gynimo Ko
V. P. Matulevičius bą kiekvienam žmogui. Užtad mes iš mus puikios lietuvių kolonijos, o
Liepos — šauliam $119.00.
letui aukų.
’
visi SLA. 221 kp. nariai tariame šir mielai jums prisiųsim su gražiais pa
Rugpiutyje — šauliam $100.00.
raipgi^ kuopos kaiminka — 203
dingą ačių gerb. S. Gegužiui; užtai, siskaitymais ir informacijom.
Rugsėijje — Šauliam $35.10.
kilįftpa iš Sebastopol, Pa., (Pittstono
:ad jis malonėjo atsilankyti į mu Ant farmų darbai niekad nestojo,
Spalyje — Liet. Gynimo Komite priisiniestis), taipgi^ prisidėjo -su auka
sų miesteli ir pasakyti gražią ir nau Bedarbės niekas nežinojo,
tui $3,032.15 ir $50 Am. bonais; šau $25.60.
Ir tu brolyti pirk pas mus farmą,
ingą prakalbą.
liam $13,407.56, $2,700 Liet. Bonais
~ Vyrai,
jeigu renkamos au
PITTSTON, PA.
J. Yudickas. l iktai turėsi amžiną darbą.
ir $300 Am. bon.
kos auklėjimui davatkų
Lietuvoje,
Pradedant
su sausio 9 d? čionai
J redakciją laišką rašyki,
Gyn. Kom. tai mes šelpkime tikrus Lietuvos ap įvyko savaitės vajus aukų rinkimo į
Lapkrityje — Liet.
Informacijų sau paprašyki,
UNION CITY, CONN.
$29,992.02, $1,100 Liet. bon. ir $200 gynėjus — šaulius ----- pasakė vie
'Pantos Fondą. Todėl sausio 13 d.,
O
katalogą prisiųsim gražų,
Sausio 14 d. buvo surengtos praAm. bon.; šauliam $18,396.09, $8,150 nas Scbastopolio lietuvis. Mat čio- pobažnytinėje salėje
kalbėjo kun. kalbos gerb. Dr. D. Alseikai, kuris
Visokių farmų, didžių ir„ mažų.
Liet. bon. ir $50 Am. bon
nai varoma agitacija ir renkama au Jakaitis iš Worcester, Mass. Vieti
Vifeną
farmukę sau pasirinksi,
labai puikiai nupiešė šiandieninę VilGruodyje"— Liet.
Gyn. Konm. kos Tautos Fondui.
nis klebonas atidarydamas prakalbas niaus padėtį ir aiškiai nurodė kuriuo Ant pavasario ir nusipirkti;
$20,629.67; $150 kiet.
bon. ir $100
Šios dvi Pittstono
SLA. kuopos pareiškė publikai, kad kun. Jakaitis
l iktai ir puikiai tu padarytai,
Am. bon.; šauliam $9,898.39 ir $550 trumpu laiku yra sudėję $148. Nėra vos kelios savaitės atgal sugrįžo iš keliu turime eiti, kad atvadavus mu
Kad
tuo.jaus laišką mums parašytai.
sų sostinę iš lenkų nagų.
Liet. bon.
abejonės, kad ir tos SLA.
kuopos Lietuvos, todėl galės
daug naujų
M. WALENČIUS,
Kadangi oras buvo labai blogas,
Tokiu budu, aukos vien tik spalio, paseks šitą veikimą,
kurios iki sie ir žingeidžių žinių apie Lietuvą paAMERIKOS
ŪKININKAS,
tad žmonių 'į prakalbas susirinko la
lapkričio ir gruodžio mėn. — Gyni liai dar nėra prisidėję prie Lietuvos pasakoti. Na ir papasakojo!
bai mažai. Tačiaus visgi
pasisekė trg Washington St., Hart, Michigan
mo Komitetui ir Šauliam bendroje gynimo.
Kun. Jakaitis kalbėjo suvirs 3 va nurinkti keletą dolarių Vilniaus atva
dolarių sumoje siekė arti $115,000.
landas
ir ko jis ncprikalbėjo!... Vi davimui remti. Viso surinkta $77 55,
Tai buvo
griausmingas atsakymas
AMERIKOS IR
LIETUVOS
sų
tų nesąmonių, kiek
jų pasakė
Amerikiečių į lenkų intrigas Vilniu107 kp., Ph'ladelphia, Pa., buvo lai I šioje savo prakalboje kun. Jakaitis, nuo kurių atėmus išlaidas prakalbų
surengimui — už svetainę 5 dol. ir
AUDIMO KORPORACIJOS
komas metinis
susirinkimas sausio [ tai nei į jaučio skūrą nesurašytum,
už
apgarsinimus
2
dol.
likusieji
paaukas n d. 1921 m. Kadangi susirinkimas
Stambesnes vienkartines
METINIS SUVAŽIAVI
Tačiaus jisai pasakė ir tokių dalykų, busta Centran.
yra davusios šios kolonijos:
buvo šaukiamas
atvyrutėmis, tad
lietuviai nepamiršMAS.
Chicago, Ill., lapkr. ir gruod. — narių susirinko apie 50. Buvo skai kurių negalima užtylėti nepaskelbus
plačios
visuomenės
žiniai,
kad
dažikite savo brolių vargą vargstančių
Gyn. Komitetui $14,299, $100 Am. tyta gerb. A. P. Dėdyno atsišauki
Sausio 20 d. 1921 m., So. Boston,
notų tai ir inkriminuoti žmonės ir ■pic Vilnių!
bon.; Šauliam^ $1,144.
Mass., Lietuvių Salėje, buvo akciomas reikale aukų Prieglaudos namo
J. Kuncaitis. nicrių suvažiavimas. Direktorių ra
Baltimore, Md.,
spal.
— Gyn. steigimui' Lietuvoje, tačiaus 107 kp. I bancfvtų kun. Jakaičiui uždaryti bur
Kom. $1,825, $55® Liet. bon. ir $150 nariai išsireiškė priešingai prieš stei ną, Kad jis daugiau taip begėdiškai
portai buvo išduoti nuo pat pradžios
Am. bon.; Šauliam $859. $600 Liet. girną prieglaudos Lietuvoje ir todėl nedemoralizuotų visuomenės.
audeklinės
susiorganizavimo. .Atidek
ATSIŠAUKIMAS Į VISUS AU
bon. ir $150 Am. bon.
atsisakė aukoti.
Didžiausią dalį savo kalbos šitas
lines organizacijos darbas eina pa
KOJUSIUS WATERBURIO
Elizabeth, N. J., lapkr.
— Gyn.
Taipgi pasirodė, jog 107 kp. šitio- „kalbėtojas” pašventė išgyrimui Liesekmingai, per aštuonis
mėnesius
STREIKUI 1920 M.
Kom. $1823.
mi tarpu pusėtinai apmirusi ir finan- tuvos klebonų. Taipgi skundėsi, kad
prisirašė 750 narių,
Audeklinė jau
Kenosha, Wis.,
gruod. — Gyn. siškai nupuolusi, Iždas kuopos ne- Lietuvos žmonės yra ištvirkę — neturi užrašius akcijų
ant $90.000.00,
Waterburio
draugijos
pareikalavo,
Kom. $1,039.
audeklinė buvo
įkorporuota ant
tiktai kad tuščias, bet dar ir skolos bučiuoja kunigams rankų, ncužlaiko
Gyn. Kom. kuopa turi apie 70 dol. Pora metų pasninkų ir tt. „Šlovingiausiai” iš- kad New England Workers’ Assso- $100.000.00 ir per aštuonis mėnesius
Rockford,
Ill.
$ x,000.
Lietuvių
Skyrius beveik visos akcijos buvo užrašytos
atgal kuopa turėjo apie 200 narių, o gyrė tai Kalvarijos
kleboną kun. ciation Unijos
Racine, Wis. — Gyn. Kpm. $935 tr dabar likę tiktai trečdalis. Lapkri Laukaitį, kuris surinko tarpe Ameri- išduotų apyskaitą praėjusio streiko jfcj nietinio akcionįkų, suvažiavimo,
$100 Liet. bon.
akcionicrių Wsuvažiačio mėnesyje buvo rengiamas balius, kos lietuvių apie $25.000 Lietuvoje Waterbury. N. E. W. A. Unija,
- ’ ne- taigi
t ... metiniame
1. V ....
M . MM . M
Brooklyn, N. Y., spal. — šauliam tačiaus ir su tuomi pralošta. Vietoje mokyklų įrengimui ir moksleivių šel galėdama išduoti pilnos apyskaitos, vjmc nutarė, kad padidinti ant $200.į Waterburio
draugijas, 000.00 audeklines
$1,632, $50 Am. bon. ir 50 Liet. bon. uždarbio kuopa turėjo nuostolių 35 pimui. Tačiaus kiek kun. Laukaitis kreipėsi
kapitalą. Dabar
New Britain, Conn., spal. ir lapkr. dol. Žinoma užtai kalti patys na mokyklų įrengė ir . kiek moksleivių aukojusias streikui, kad išrinktų de audeklinės
kapitalizacija bus ant
— šauliam $2,299, ir $650 Liet. bon. riai, kad tinkamai nesidarbavo ir ne sušelpė, tai šitas
jo garbintojas nei legatus iš draugijų ir peržiūrėtų vi $300.000.00.
Newark, N. J. — šauliam $1,363, rėmė baliaus rengėjų.
sas streiko komiteto knygas. Drau
, •
puse žodžio neprisiminė.
Raportas buvo išduotas audeklinės
$3,100 Liet. bon. ir $50 Am. bon.
gijų delegatai turėjo keletą susirin atstovo. Audeklines atstovo doku
Šis susirinkimas matydamas tokią
New Haven, Conn., lapkr. — šau kritišką kuopos padėti,
vienbalsiai — Lietuvos žmonės dabar jau lais kimų, bet negalėdami prieiti prie ga mentų peržiūrėjimu, kuriuos atstovas
liam $1,063
JŲiet. bon. .
nutarė sumokėti
i kuopos iždą po vi Bet kaip , ta laisvė ,, įgyta?, r— lutinos rokundos, nutarė kreiptis per atsivežė nuo Lietuvos Valdžios, buvo
Waterbury, Conn., spal. — $687, $1.40, kad padengus , skolas ir to- klausia kun, Jakaitis. Ir pats atsa laikraščius j visas Amerikoje Lietu-' išrinkta komisija
iš trijų ypatų:
ko:
—
Užtai
kreditas
reikia
atiduo

$1,050 Liet. bon. ir $50 Am. bon.
vių draugijas, kliubus, kuopas ir pa- ' kun. J. Žydinavičiaus, Andriaus Trai
liaus mokėti po 40 į mėnesį Įęuopos
yra aukavę navi£iaus ir Prano Andrijuno. Koreikalams. Po tokio
numirimo yra ti Lietuvos .Pavasarininkams!, (Pavą- vienius žmones, kurie
suorsarininkųVdraugija
'
yra
kunigų
suor

111
vilties, kad kuopos reikalai pagerčs
Waterburio streikui, , kad praneštų mjsija atradus, kad atstovo visi doAukos pasiųsta į Lietuvą įvairiu ir pati kuopa
sutvirtės ir sulaiku ganizuotos davatkos. J. D.).
Jaiškais ant kurio vardo
iš buvusio kumentai teisingi ir liudija, kad LieLiclaiku, sutraukoje imant, sekančiai:
galės pradėti šį tą veikti.
pa— Lietuvos žmonių dvasia buvo streiko komiteto (būtent: Prano Liu-’ tuvoje atstovo didelis darbas yra paLietuvos Kariuomenei (per Kr.
valdyba nupuolusbapmirusi t — jtęsia toliau binskįo, M. Skučo, Povilo Macelio, darytas del audeklinės. Audeklinės
Išrinkta nauja
kuopos
Apsaugos Minįst.) $592,85 — 35,450
raportą tęsė
1921 metams iš darbščių ir energiškų kalbėtojas — ko dį Lietuvą nenuvy ar Jurgio Kasiulio) siuntėt, pinigus, atstovas Kazlauskas,
auka., $1,856.28 dolariais.
money
orderius
ir
bankų
čekius?
.
Į
toliausi
; po raporto skaitė Amerikos
narių. Ypač daug tikimasi iš orga ko dvi
gerbiamos
ypatos — Dr.
X šauliams $45,013.50 — 3,073-450
Po
suradimo
tikros
apyskaitos
j
ir
Lietuvos
Audimo
Korporacijos
nizatoriaus gerb. A. F. Pcleckio, nes Bielskis ir kun. Bartuška. šitos dvi
auks. p. Agintas
iš Newark, N. J.
paskelbsime
visuose
laikraščiuose.
Statutą (Cheterį ir By-Laws), kuris
tai yra begalo darbštus
ir energiš ypatos, kai dvi žvaigždutės nusileido
per Vai. Iždinę Kaune 7,000 auks.
Malonėkite
kuogreičiausiai
apie
tai
buvo
perskaitytas paragrafas po pakas žmogus.
ant Lietuvoj .žemės ir apšvietė ap
3. Liet. Raud, Kryžiui $13,699.61 —
pranešti
šiuo
adresu:
L.
G.
Natkevi-j
ra
g
ra
f
u
jr vienbalsiai buvo priimtas,
K. Krivickas —s fin. rašt. siniaukusį
Lietuvos
gyvenimą —1,311.207 auks., $375.00 dolariais.
čius,
827
Bank
st,
Waterbury,
Conn.
'
Pasirodė
,kadJ atstovo
Pasirodč suvažiavime,
suvažiavime,
šaukia iškilmingu balsu kun. Jakai
4. Gynimo Komitetui $44,790.00 —
Lietuvoje.
Draugijų delegatų komisija: Ltt-1 viskas jau yra padaryta
187 kuopa, New Philadelphia, Pa., tis.
■ j
,
..
3.193.548.40 auks.
1920 >m. naujų narių
prirašė — IX,
su dideliu turtu,
— Lietuvos Steigiamasis Seimas, košius G. Natkevičius, S. B. Kiu- Valdžia prisidėjo
5. Liet. Valst. Iždui
(Chicagos mirė — i, į kitas kuopas persikėlė— tai nerištas šiaudų kūlys. Tai suei dūląs, J. P. Trečiokas.
kaip tai: duoda didelį žemės plotą,
„Varpo”) $1,830.15 — 126,000 auks., 2, išbraukti — 5. Sausio 1 d. 1921 ga bemokslių dvaro kumečių — dau
mūrinius budinkus, Nemuno krantą,
$15.00 (auksu).
ir už tą visą turtą
valdžia paima
m. pilnų narių buvo 104.
gumoje socialistai.
Lietuvos Pre
6. Našlaičių
Prieglaudoms per
SKAITYKIT
IR
PLATINĮ apsaugos laipsnius priguli sekan mjeras Dr. Grinius,
— žmogus be
Soc. Ap. Dep.; Valst. Prezid. ir p. čiai: ant $1000.00
— 23 nar.,
ant principo, be energijos.
Jisai gal ir KIT „TĖVYNĘ”.
Šleževičienei
$1,528.62 — 100,476 $600.00 — 22, ant
$300.00 — 24 ir nusimano apie ligonio pulsą, gal gali
auks., $50.00 dolariais.
ant $150.00 — 35 nariai. Visų apsau užrašyti gyduolių
ligoniui, bet būti
7. įvairiems Tikslams:
ga siekia $48.650.00.
Lietuvos Premjerių jam neturėtų bu
Bell Phone—Dickinson iiq8 W
Norwood, Mass. (N. L. Dr. Kom.)
Per visą 1920 metą centran mokes ti leista.
\per Steig. Seimo
Pirm. —• Našlai čių išsiųsta: į aps. fondą — $863.36,
— Lietuvos Atstovas Amerikoje—
čiams $300.00 — 18,000 auks.
į pašalp. — $340.20, į lėšų — $235.- J. Vileišis, būdamas
Lietuvoje Fi
Paterson, N. J. — Perlojaus šau 05, našlių ir naši. — $xx.oo,
įsto nansų Ministeriu, mokėjo tiktai Lie
Priėmimo Valandos:
lių buriui $440.66 — 30,450 auks.
jimo^ mokesčių — $43.75, už kp- val tuvos turtus eikvoti, bet nemokėjo
Nuo 10 išryto,
* Tamaqua, Pa. — šauliams $300 00 dybos narių kauciją — x%oo, už paliu jų
surinkti,
sutaupinti.
Taigi
2—3 po pietų ir
ir Našlaičiams per V. Pr. A. Smeto dijimus —1 150,
6—8 vakare.
už ženklelius — Lietuvos
valdžia
norėdama
atną $500, — $800.0
1634 So. 4-th Street,
—- $7.25. Viso sikratyti Vilcišio, ant nelaimes pri$2,00, už knygas
PHILADELPHIA.
PA. *
Baltimore,
Md. (L. Taryba — $1,505.11.
siuntė jį Amcrikos lietuviams. Mat
Našlaičiams per Soc. Apsaugos Dep.
Centras kuopai išmokėjo: Iš aps. Lietuvos valdžia žinojo, kad tarpe
$800.00.
politikierių
viešpatauja
fondo — $1,000.00, iš pašalpos f. — Amerikos
Boston, Mass. (N. L. D. K.) per • $266.00, iš naši. ir naši. — $50.00, „graftas”, (vagystės.
J. D.) todėl
Užs. Reik. Minis. A. Voldemarą del organizatoriui už naujų narių pri reikia suprasti, jog ir p. Vileišis ta
Nukentėjusių nuo Karo $2,000.00.
po prisiųstas Amerikon, kaipo „grafrašymą $14.25; viso — $1,330.25.
615 COLUMBIA AVE.,
Viešiems Lietuvos reikalams kp. to” palaikytojas.
Bendrai — $114,091.67 — 7,895,- aukavo iš savo iždo $35.00.
Tai tokias žinias pranešė iš Lietu
. BALTIMORE?, MD.
581.40 auksinų.
S. Bulota — rast. vos Pittstono lietuviams kun. Jakai
Ofiso valandos:
tis.
Tokiu bųdu
pasiekė jau Lietuvą
stimulates and
—
Kodėl
šitas
kalbėtojas-kunigas
120
kp.,
Fairhope,
Pa.
1920
me

7.895.581.40 auksinų ir $5,986.28 doNuo 7 iki 8:30 vakare.
strengthens
Amerikos
tariais aukų. Aukos
Liet. Bonais, tais surengė 3 piknikus.' Du suren- tokias' nesąmones tarpe
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų.
the vital powmažų
lietuvių
skleidžia?
—
klausia
vienas
girnai
davė
pelno,
o
trečias
Am. Bonais, serais, W. S. S. ir šiek
era. It i b a
tiek grynais pinigais
lieka dar pa nuostolių. Dabar per Naujus Mettv. žmogelis prakalboms užsibaigus.
valuable blood,
—
Turbut
jisai
pats
„runija
”
į
kuopai
turėjome
parengę
balių,
.kuris
nerve and
siųsti jau šhus’ Naujais Metais. Sąhealth tonic. A
Kuopa turėjo Lietuvos Premjero vietą — atsako
rišyje su aukų rinkimu
Šauliams ir davė pelno $£8.04.
Phones:
combination of
Bell — Kensington 5316
Gynimo Komitetui
pasidavė išlaidų įplaukų nuo parengimų ir už 15 nau kitas.
corrective and re*
Ir ištikrųjų, kodėl tokios nesąmo
per visus metus $278.84 del apmokė jų narių $171.60. Išlaidų buvo $72 61.
storative agents,
that has the high
jimo kabęlių ir liudymų pagaminimo. Dabar kuopos ižde yra apie $181.04. nės skleidžiama? Juk tai yra'begė
1
approval of Med*
pradžios iki
$611.50. IŠ diška melagystė nuo
Šiaipgi už aukų
persiuntimą jokio Į Centrą viso pasiųsta
I ieal Science.
LIETUVIS GYDYTOJAS
kuopos na- galui, ką šitas kalbėtojas pasakojo.
Centro gauta pašalpos
nuošimčio rabatui neatitraukiama.
Priėmimo Valandos:
riams $43.00. Kuopa turi pilnų na Beklausant šitokių prakalbų prisime
0—10 valandai ryte.
rių 48. Tai maž daug
tokis musų na sekanti pasaka: Vieną kartą vil
IV. ’
6—8 valandai vakare.
Naujus 1921 metus pradedant, pla kuopos stovis pradedant 1921 metus. kas atėjęs į avių žardą manydamas
•538 E. Allegheny Ave„
Tačiaus reikia tikėtis., jog kuopa „pąsipelnyti.
Tačiaus piemenys už
čios Amerikos Lietuvių visuomenės
PHILADELPHIA. PA
šunimis pradėjo vyti atgal u
turėtų būti renkamos * aukos sekan sekančiam* susirinkime, paaukaus iš 1
o. Tuomet
vilkas bcgda
savo iždo kelis dčsetkus^dblarių Lie- kur atėjo
tiems tikslams:
,, c) Lietuvos Gynimo Komitetai
•53,653.84; L. Bon.
$1,250; Ą. B.
I350; markėms 3,000; Bendr. ščrais
|lio; W. S. S. $5.
X d) Lietuvos
.Raudon.
Kryžiui
$14,074.61 ir 400,000 auksinų nuo L.
R. Kr. Rčm. d-jos.
\ e) Lietuvos Valst. Reikalams (LV. Iždui) $1,845 15 ir W. S. S. $10
(ant vietos) — $543-27.
g) Našlaičių Prieglaudoms $1,578-

akcijomis* (Ščrais) iš audeklines. In

žinieriai jau yra gauti del audeklinės,
budinkai gatavi, verpemos ir audžia
mos mašinos jau yra Vokietijoje už
sakytos ir jau jos gatavos, tik rei
kia keturių milionų auksinų pradžiai
to viso darbo. Audeklinė savo dar
bą jau pradės dirbti ateinantį pava
sarį.
Nauja valdyba buvo išrinkta iš 9
ypatų. Funkcijos valdybos: P. J.
Kazlauskas, Prezidentu, kun. Juoza
pas Žydinavičius, Vice-Prezidentu,
Kazimieras Urbonas, Iždininku, PraSckrctorium. Dinas Andrijunas,
rektoriais: Pranas Tiškinas, N. RaAMERICAN & LITHUANIAN
davičius, Andrius Trainavičius, WilTEXTILE
CORPORATION,
liamas Kundrotas ir M. L. Masonis. 395 Broadway,
So. Boston, Mass.

altic states banit
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I. B. BRONUSHAS, M. D

Nufia-Tone
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Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

JLJL

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose.

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštų.
Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų
perlaidas.
Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus, ir
kitokius dokumentus.
BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety.
SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANEDĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Dr. A. P. Dambrauskas

Čia dar tarp žmonių gandas buvo
paleistas, kad buktai audeklinė yra
suvienyta su Atlapo Clothing Kon>panija. Atlaso Clothing Kompanija
turėjo didelį apetitą, kad aklai pa
sigriebti audeklinę
į savo rankas,
ale nabagams nepasisekė kito turtą
sugriebti. Kazlauskui
būnant Lie
tuvoje jie buvo sužiedavę audeklinę
su Atlasu ir laukė metinio suvažia
vimo, kad galėtų duoti šliubą, bet jų
neteisingas triūsas nuėjo uždyką.
Dabar audeklinės ofisas yra per
395 Broadway, So.
mainytas ant
Boston, Mass.

BALTIC STATES BANK

294 — 8th Avenue

New York, N. Y.

KAMPAS 2S-TOS GATVES

,
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NOTARIUS IR AGENTAS

'

T

Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų Ii- ▲
nijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivu. Siunčiu pi4, nigus j visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių X
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir
Y atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaikau svetaine mi
tingams' ir veselijotns Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.
▲

New Britain, Conn.

26 Broad Street,

Y
X

Telephone 550

TIESUS PATARNAVIMAS
IŠ NEW YORKO J HAMBURGĄ ‘

Patogiausias važiavimas

del

Rusų ir Lietuvių.

Didžiausi moderniški dviejų sriubų garlaiviia.
Garlaivis MANCHURIA išplauks Vasario 24 dieną,.
Garlaivis MONGOLIA išplauks Kovo 10 dieną.
Garlaivis MINNEKAHDA (naujas) išplauks Kovo 24 dieną.
Trečia Klesa iŠ New Yorko i Liepojų .................. .>....
$133.00
Trečia Klesa iš New Yorko j Eidkunus ........ . .................
$130.00
Trečios klesos keliauninkams suteikiami valgiai per patar
nautojus ruimingame valgomajam kambaryje.
Atskiri kambariai
del moterų ir vaikų.

Kreipkitės j Kompanijos ofisą 9 BROADWAY,
New York, arba pas vietinj agentą.

Y
+
♦

♦
t
J
J
♦

“ Tiesiai be persėdimų iš New Yorko į
Hamburgą kaina 3 klesos §125. Karės taksų
Liepojų
$145.
$5.00
„POLONIA”
išplauks 15 February

„LITUANIA”

♦

išplauks 4 d-Kovo

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba
A. E. JOHNSON & CO., Gen. Pas. Agents,
42 Broadway
New York, N. Y.

♦

J
4.

»

Justi Silpni Nervai, Skystas
Kraujas ir Nusilpnėjimas
Kūno reikalauja

Nuga-Tone
puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.
Nėra kitą gyduolą lygių Nuga-Tone, neivienos "nėra taip geros” neivienos neduoda
tokių rezultatų kaip žios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra
sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuonės gydules už vieną kainą.
Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių
nuolatinių nervų jr raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyveninei.
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybė jo gyvenime ir veikime.
Pradek šiandien grąžinti savo nervų sistemą j stiprią, sveiką padėtį, vartojant Nuga-Tone.
iųs greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite
aip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnaujoį
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdį, skilvį, grobus,
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, tegalioja
tustinhno 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.
MUSŲ ABSOLIUTE OVARANCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra f 1.00
už butelį pilsų, visam menesiui gydyties, arba šeši buteliai už $5.00. Imk
Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas pa
sekmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo
pinigus tuojau. Jus matote, kad jus pežųdote neųcento. Mes už tai at
sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptiekuose tomis pačio
mis sąlygomis ir gvarantija.
•

........ Prisųsk Sį Kuponą Šiandien.........
NATIONAL LABORATORY, L806
Gerbiamieji:—Čia rasite įdėtą

persiuntimą', apmokėtą,

Vardas..

537 So. Dearborn St., Chicago.

... .... . -------- už ką malonėkit prisiųsti man
butelį Nuga-Tone.

iinemwa

VIETINES ŽINIOS

U1U aMMIUMU

Sausio 25 d. išvažiavo Lietu
von buvęs SLA. Apšvietos Ko
misijos narys gorb. Jonas Stri
maitis su žmona. Su Jais kar
tu išvažiavo ir plačiai
Ameri
koj lietuviam žinoma žymi dai
nininkė p-lS Mąrė Karužiutė.
Linkimo jiems laimingos ke
lionės ir gero pasisekimo dar
buotis savo Tėvynėj • sugrižuBiems.

I

JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA,
168 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
Tel. Greenpoint 4548
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje Narys

II
h

rife

X
♦

II

PARDUODU LAIVAKORTES ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ
Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS.
Visi norintieji važiuoti j Lietuvą, pirmiausia gaukite
PASPORTUS. Dabar pasportai yra išduodami ant viso
meto.

Vasario 4 d., 8 vai. vakare,
SLA. name, 807 W. 30-th St.,
|vyks SLA. 126 kp. susirinkimas, i kurį privalo atsilankyti
visi nariai ir atsivesti savo drau
gus prirašyti prie SLA.

Dėde Šamas atstumi duris savo milžiniškų sandelių ir vėla miliouų dolarių vertės šitos-konservuotos Sūdytos Jautienos ir Sūdytos
krautuvninkų, per
Jautienos Kapotos išplatinta tarpe visos šalies
kuriuos jus galite nusipirkti kiek tik norite,
Nieko nelaukdami
šitą apskelbimą,
eikite prie savo krautuvninko ir parodykite jam
kad jums duotų
Nusipirkite užtektinai visai žiemai. Paprašykite,
prirengimui šito sotaus,
puikius, priduodančius apetitą receptus

NEWARK, N. J
lUtHflhrRhlfcMllWHWte.

Šitos mėsos parduodamos krautuvninkams sandėlio kainomis, ■ kū
mos leidžia jiems daryti gerą pelną, sutaupinant jums daug pinigų.

VINCAS AMBRAZEVIČIUS
AGENTAS LAIVAKORČIŲ
PINIGŲ SIUTIMO.

GEORGE MATULEWICH

JOHN £ LOPATTO

KONTROLĖS KOMISIJA:
Attorney and Counseler-at-Law
J. Neviackas, — 249 Millbury St.,
SLA. ADVOKATAS-PATARĖJAS
Worcester, Mass. 308-9-10 Coal Exchange Building
F. Živatkauskas, — 1419 N. Main
WTLKF.S BARRE. PA
Ave., Scranton, Pa.
J. Kačergius, — 219 Madison St., GARSINKITĖS „TĖVYNĖJE.
Hoboken, N. J.
APŠVIETOS KOMISIJA:
Dr. A L. Graičiunas, — 3310 So.
' Halsted St., Chicago, III.
Dr. I. Bronušas, — 615 Columbia
Ave., Baltimore, Md.
K. Jurgelioais, — 3<33
Emerald

I=
II

DIDELIEMS PIRKINIAMS ATROK AVIM AS
pirkinys siekia $50.001 — 24 nuos. ir už viršijančią suin.
pirkinys siekia $100,001 — 28 nuoš. ir už viršijančią sumą,
pirkinys siekia $500.001 — 32 nuos. ir už viršijančią sumą,
pirk, siekia $1,000.001 ir virš, r- 35 nuoš. ir už viršijančią

I

I

t tMI.H.t M

KELIAUJANTIEMS LIETUVON ŠĮ PAVASARĮ
, Kovo 1 d. 1921 išplauks ant laivo Saxonia per Ham
burgą pirma partija žmonių važiuojančių kaitų su Jonu
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
vasariu 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.

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

dienas savaitės,

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*(♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
s

: ŠVEDIŠKAI AMERIKONIŠKA LINIJA J
J 24 STATE STREET,

NEW YORK CITY £
Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko per
♦ Gothenburgą, Švedijoj, j
♦

♦

į

f
J

v
SEVERA’S
COLD AND GRIP TABLETS į
(Severo* Plyskelel nuo Šaldo ir Gripo*) I
galima pMitiketi jog palengvins Saldą i g
trumpo laiko ir per tai apsaugo* nuo *vąr> g
blu ilgo, praėalinant Gripą arba Infitr v g
*ą. Pardavinėti kožnoi aptiekei.
|

♦

Y
♦

20 centu.

t

&. F. SEVERĄ

♦

LIEPOJU IR RYGA

S. S. nROTTNINCUOLM išplauks vasario 10 dieną ♦
S. S. STOCKHOLM išlauks
kovo 10 diena 4
Treči, kliasn i LIEPOJŲ arba RYGĄ $145: j llEVE-4
LJ $150 ir $5 taksą. Trečios k H ąsos pasažieriai patalpina-J
ma j ka.iuta* del 2-4-6 žmonių.
Delei laivakorčių ir informacijų
pasportų gavimui. ♦
kreipkitės j VIETINIUS AGENTUS.
♦

yra naudojamas, suviršum per £3 metų,
beveik visose pasau
lio valstybėse.
Nuo
reumatiškų
skausmų, neuraljijos, apšlubimo, niksterejimo, z- raumenų
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui
' ankstyvo peršalimo,
šitas senas, ištikimas
šeimynos
draugas
suteikia neapkainuojamą pagalbą.

'L. ...

..

U

Kaina i
35c. ir 70c.
už bonką.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 35th St.,
Brooklyn, New York

i
TIESIOG Iš XEW YORKO I HAMBURGĄ
Trumpiausias susisiekimas *u visomis dalimis Centralinės Eurooo*

LAIVAS „MOUNT CLAY" ,.R1NCR
Subaioj, 19 Vas. 12 vai.
Nuo Pier No. 7
K ei vert-c. ^<1 Kovo
North River
NEW YORKO
2 vai po pieių.
Reguliariai savaitiniai išplaukiu! ai po to bus su Ia£*'.*l1ait*a
(ex-Victoria Luise) ir naujais laivais:
S MOUNT C1. INTO N”
S. S. ..MOUNT CARROLL
WUERTTERNBERG
BAYERN
Sueciniial
Kaimo* *u 2, 4 ir 6 lovom visw<»«e <•«©«« rartatvinn^e.
valgymo, r* k ima ir įdėjimo hanibariai ir pasivaikščiojimui vigto*
*nt viršau* laivu
pavedami trečio* kieno* paaafienam*
Uiree’atravimui vietos ralykit j bil« autoriruntą agentą arba t
NEW YORK (Trf,
39 BROADWAY.

A''>
v

a

Kiekvienas aptiekorius parduoda
Pain-Expellerj. Ta
čiaus, ^isviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.
Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir
neteisėtai
sufabri
kuotų.

LlambuBjJ American Line

CEDARRAPIDSJ

V

1*11

LITHUANIAN SALES CORPORATION,
BOSTON 27, MASS.
414 BROADWAY,

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

New Britain, Conn
1

IiJ

kuris mėnesis, mėnesio dieną ir permaina*. Ta<
yra kas stebėtino ir tok* laikrodėlis turėt yra dide
lis parankumas visam amžiui. Lukštai to laikrodi
lio yra gražus ir labai tvirti, 7 akmenų, mechaniz
mą* geriausio pliene ir nikelio, laiką laiko gerai,
ir gvarantuotas ant 20 metų. Kiclcvienatn, kas tik
pamato tas laikrodėlis patinka. Vertas užsimerku*
$15.00, e mes parduodame fabriko kaina už $975
ir priedų duodam, kilris perka laikrodėlį mašinėle
drukavot laiškus (typwriter), kuri yra graži ir tvir
ta. Turi visas raides, numerius, ženklus ir am
jos
kožnas
gali
drukuot, kaip ant
brangios mašinos, Ji parsiduoda po $5.00
ir brangiau, o pas mus gauna DYKAI,
kas perka laikrodėlį, Užtikrinam kiekviev
fiam užganėdinimą arba gražinain 'pinigus
Prisiųsk 25c. rankpinigių, o kilus užinot ""
kėši kada viską atneš j namus. Adresas:
‘

(pirmiau žinomo kaipo Severo* Balsama*
PlauCiams). Ji* atneš greita pašalpą, padarls lengvų ir naturališką kvėpavimą ir
apserge* nuo plėtimo Ilgu. Dvi* mlera*,
SS ir W centai.

Papnutat {alfa

n

||s i

STEBUKLINGAS KALENDORIŠKAS LAIKRODĖLIS

Cough Balsam

sutelkti svarbes ligas, bet ant

>1.11 M

Pain-Expelleris

nuo tuo vargingo žiemos kosulį, per užlai
kymo osmose visada

A. Mikalatirim*. — »4 during St. ,

18 Chatham Square.

... .......... 'f....

konservuotų

Karės Departamento Konservuitos Mėsos

Apsaugokite Vaikus
SEVERA’S

AMERICAN EXPRESS COMPANY
65 Broadway, New York.

Pirkite ją
Skryniomis

Severo* naujas Kalendorius 1021 metu
yra iiduotaa. Gaukite viena sava aptie
kei. Yra duodamas dykai. Jeigu negautumite aptiekoi, rašykite pas mus ir
Įdekite 2o pafctos ženki*.

Bakanas, — Box 493, Rridge-

Foreign Money Order Department.

Kiti New Yorko adresai:
118 West 39-th Street

Kuri* parode valanda*, minute*,

Orde

rius” užmokėjimui bilų šioje šalvie
ir Kanadoje. Visokiu svetimu val
stybių pinigu turime
pardavimui.
Kuomet siunčiate kur nors pinigui
tad reikalaukite American Express
Kompanijos paliudijimu. Jos yra
apdraudė priešais pražuvime.

Kreipkitės j bile musų agentūrą ar ofisą American
Railway Express Company, arba kreipkitfa ar rašykite sa
vo kalboje į

I
I

Severoš pyduol^s užlaiko '
, • seimyrids sveikatą.

ŠYPSĄ.
ville, Pa.
šypsą yra gyvenimo
skanumas.
Jurgeliutė, —- 307 W. 30-th St.,
Mums ji reikalinga, kad pašalinus
New York. N. Y
musų dienų
apsiniaukimą.
šypsą A. T. Jasaitis, — 38 Harlem St,
kartais verta miliono dolerių ir vie
Worcester, Mass
nas iš daugelio
patarimų, kuriuos
Elbert Hubbard
siūlė mums, yra
KANKINTŲ KOMISIJA:
verčiausi* sektntis:
„Juokis! Juo D. šatkii*. — 213 KeRMngtn* Avekis! Juokis I” Tačiaus mes galime
Chirągo. TU

J. Srireričine, — m’ f'ak StLawtenre
iM Crąnd Sty. Amftrarir.ht*.
Rrooklyn N. Y

Kuomet
Kuomet
Kuomet
Kuomet
stirną

American

New York.

$250 iki $1,000 ncatrokuojama nieko
5 nuošimtis
$1,000 iki $2,500
10 nuošimtis
$2,501 iki $4,000
20 nuošimtis
$4,001 ir viršaus
Valdžia užmokės persiuntimą už pilną vagono užsakymą j bile da
lį Suv. Valstijų, esančią toliau nei 25 mylios nuo išsiuntimo vietos

E

Ofisas

Express Co., 65 Broadway

15c. už dėžę
27c. už dėžę
18c. už dėžę
$1. už dėžę

SURAŠĄS ATR0KAVIMŲ
Atrokavimai nuleidžiami ant visų pirkimų perviršio
mėsų po lapkričio 15 d. 1920 m. yra sekanti:

I

III

Vyriausi*

MAŽESNIŲ UŽSAKYMŲ KAI $250 NEPRIIMAM.

Tai gerinusia
proga daug
auksinų j
Lietuvą
nusiųsti.
Greitume nusiuntimo
nieks su maninš negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Lie
poją, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei i Lietuvą.
Padarymas lietuviškų doku
mentų.
Pinigus siųskite per palto
Money Order.
Rašydami pri
dėkite 2 c. štampą ir visados
adresuokite:
P MTJCOLATNTS.
53 HUDSON AVENUE,
BOOKLYN, N. Y.

SVEIKATOS KOMISIJA;
Dr. A Montvida*, — 2117 Washing
Daktarai ir aptiekoriai rekomenduo
ton Blvd., Chicago, IR.
ja Šitą puikią kraujo arbatą palai
Dr. J. M ik olai ti s, — 90 Lawrence
kymui vidurių,
kepenų, inkstų ir
St., Lawrence, Mass.
kraujo tyrumoje.
Dr. J. Jonikaitis, — 175 Gre»« St.,
linkite gerai karštą
pašalinimui
Worcester, Mass.
blogo peršalimo ir tuomi apsisaugo
kite nuo tnfluenzos ir plaučių užtlePRIEGLAUDOS NAMO
giino.
Bulgarian
Blood' Tea yra
KOMISIJA:
visur, arba
parduodama aptickorių
P. A. Dėdynas, —• 85 Millbury Stapdraustu pašto
mes pnisinnčiame
Worcester, Mass
siuntiniu didelę šeimyninę dėžę už
M. A. Raginskas, — 3*6 R R
$1:25, arba 3 dėžes už $3.15,
J’lvmouth. Pa
dėžes už $5.25.
Adresas: H. H.
J. Juknts, —' 763 So. Kolmar AveMarvel
Von Schlicke,
.President,
Chicago, III
Products
Company, 396
Marvel
Building, Pittsburgh, Pa.
LABDARYBĖS KOMISIJA:

SKUNDU IF APELTACTTV
KOMISIJA.
P, A. latnlevič’MS. — 2t Mllthwev
*
St.. Worcester, Mass

Ii

KURSAS NUPUOLĖ

FINANSŲ KOMISIJA:
Jnrgaliuaas, — 377 Broadway
So. Boston, Mass.
Ivaškevičius, — 162a Columbia
Rd., So. Boston, Mass.
Yarašins, -— c/o All Nations
Deposit Bank, Pittsburgh, Pa.

UX

SŪDYTA JAUTIENA KAPOTA
15c. už dėžę
1 svaro dčžčs
z svarų dėžės
30c. už dėžę
,1
SŪDYTA JAUTIENA
No. 1 dėžės
No. 2 dėžės
i svaro dėžės
6 svarų dėžė?

k

Naudokite moan „Monev

išspausdintos žemiaus.
te sutaupanti ant savo pirkinių.

ADVOKATAS IR NOTARAS
403 LYON BUILD1G.
SEATTLE, WASH.
Turiu pilnas tiesas visuose gu
duose. Pribunu ypatiškai vesti
p/ovas j kitas valstijas, ant pa
kvietimo. Taipgi duodu įtarimus
per laiškus.

ĮSTATŲ KOMISIJA:
Sugis, — 3323 So. H al Med St,
Chicago, 111.
Fuišiutė, — 6 Whitney St.,
Worcester, Mass.
Lopatto, — 294 8-th Ave.,

— l»4 Ward $♦..
W'arreafer. Mass

Ii
Į
I

KAZYS KRAUČUNAS

Ave., Chicago, IN.

SHS

SANDĖLIO KAINOS
Jos suteiks jums supratimą, kiek jus gali

z

BE

m

CHIEF, SURPLUS PROPERTY BRANCH,
Ofise of the Quartermaster General,
Munitions Bldg.,
Washington, D. C.

I
PILDOMOJI TARYBA:
11
SLA.
Narys
Prezidentas — St. Gegužis, MahaNewark, N. J.
noy City, Pa. 178 Ferry St.,
Vice-Prez. — V. Kamarauskas, lQt Tel. Market 5599 M.
j|
Putnam Ave., Detroit, Mich.
Sekretorė — P. Jurgeliutė, 307 W.
30-th St., New York, N. Y.
ATTORNEY-AT-LAW
h
Iždininkas — T. Paukštis, 13 Mill
Room 810
St., Pittston, Pa.
a
Iždo Glob. — A. Astramskas, 307
National State Bank Building,
tio
Broad
Street,
Newark,
N.°J.
W. 30-th St., New York, N. Y.
Iždo Glob. — J. M. Danielius, 193
Telephone 4256 Market
i
Grand St,, Brooklyn, N. Y.
3
I
Dr.-Kvotėjas — Dr. F. Matulaitis,
Phone Bell 1864
17 Millbury St., Worcester, Mass.

T. žalimas,

American
Express
Kompaniją
įsteigta 1841 metais ir thri Įmokėto
kapitalo 118.000.000.00
ir persiunčia
Europon daugiau siuntiniu, negu bi
le viena finansinė ištaiga. Pasibudavojo nuosavą *1 augšto namą prie
žemutinės Broadway.
New Yorke,
kuris yra čionai parodomas ir kuria
me kompanijos vyriausias ofisas tel-

S.B

Krautuvninkai užsakymu* turi siųsti į Stotį Kvotermiasterio sekančiais adreeais: 1 ,
Brooklyn, N. Y., 59 St. and First Ava.
Boston, Mass., Army Supply Base.
Chicago, Ill., 1819 W. 39-th Street.
Atlanta, Ga., Transportation Bldg.
San Antonio, Tex.
San Francisco, Calif.

IR

V. AMBRAZEVIČIUS,

s.

ra

skanaus maisto.

Ifr

Puikus pinigu persiuntimo patar
navimas i Lietuva, kuris
buvo pa
laikomas rupestimi
American Ex
press Kompanijos prie! kare, vėl ta
po atnaujintas keli mėnesiai tam atSugrįžę paliudijimai
rodo, kad
pinigai siunčiamajam asmeniui išmo
kėta j 3 savaites. Mes
išmokame /
markėmis, kurios yra legaliais pini
gais Lietuvoje.
Musą
kaino* yra
žemo*, o musu
patarnavimas yra
atsakanti*.
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SLA. Pildomosios Tarybos
Ir Komisijų Adresai.

BULGARIAN BLOOD TEA
(Bulgariikojo Kraujo Arbata)
GELBSTI SERGANČIUS.

įsteigta 184t m. Kapitalas
118,000,000.00,

Turint po ranka gausų sandėli i’tos sveikos,
garantuojamai tyros
konservuotos Sūdytos Jautienos ir Sūdytos Jautienos Kapotos, šei
mininkė yra prisirengusi kiekvienam atsitikimui su skmioniu ga
ruojančiu
valgiu, kuris patraukia kiekvieno apetitą.
*

Išdirbu pavportu* j L»ct
va
Joseph Triner Company,
Chicago, žiuojantiems ir padarau p udijimu*
1)1. New Yorko atstovybė: 340 E. (affidavitus) iš Lietuvos atvažiuojairiiems. Taipgi legalizuoju viso
71-st St.
kiu* dokumentu* (daviernastis) kai
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
tintas.
šifkortės ant geriausių laivų.
Pinigų siuntimas užtvirtintas.

• Sekr. Math Gromas.
Cicero, III. SLA. 194 kp. susirin
kimas jvyks 6 d. vasario, Onos Tamalhtnicnės svetainėj, 49 Ave. «r <5
gatvės. Malonėkite visi nariai atsi
lankyti ir naujų atsivesti.
Užr. rašt. M. Kaupas
Easton, Pa. SLA. 231 kp. susi
rinkimas jvyks 6 d. vasario, .9 vai.
ryte. 1214 Northampton st.
Malo
nėkite visi nariai atsilankyti ir nau
jų atsivesti.
Kp. Sekr. A V.

SIUNTINIAI I LIETUVA

Aukštos kainas prirengime trijų gerų valgių per dieną
neterorizuoja tos šeimyninkis, kuri perka Karia Departa
mento JConservuotaa Mėsa*.

Kas nori atsiim
ti savo 4pmines ii
Lietuvos, tam yra
reikalingi tam tik
slui padaryti popie
risi „Afidavital". Visame jums patarnaus

Sausio 23 d. sugrjžo iš ligo
nines SLA. spaustuvis darbi
ninkas ir SLA. Pildomosios Ta
195 ADAMS STREET,
rybos narys gerb. T. Astram®kas, kuris su kiekviena diena
eina dvirtyn ir nėra mažiausios jums apie Trinario Antiputrin, ku
abejonfis, kad trumpu laiku ga ri yra geriausia gyduolė gargalia
vimui, užtektinai
atskiedus (viena
lutinai pasveiks ir grįž prie sa- dalis Trinerio Antiputriu ir 3 dalys
Yo seno užsiėmimo.
šilto vandens) greitai jums pagelbės.

šypsotis ir juoktis tik tuomet, kai
Wmm| upes nėra
pavergtas
kokio
nors vidurių nesmagumo, ir štai del
ko mums reikalingas Trinerio Kar
tusis Vynas, tam tinkama gyduolė,
kuri išvalo vidurius ir palaiko juos
švariais.
Pagelbsti virškinimui, parili r i na apetitą ir sugražina norma
lę veikmę visam kūnui.
Ju«ą aptiekorius ar vaisių pardavėjas užlai
ko savo sandėlyje visas Trinerio gy
duoles.
Dabar yra sezonas gcrKlių uždegimo^ todėl mes primename*

HENRY C. ZA^RO,
3 Ave. Cor. 6 Street, DepL L. 4,
New York, N-5T.
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Nepamirškite prakalbų, ku
rias rengia SLA. 126 kuopa subatoje, vasario 5 d., 1921 m.,
S vai. vakare, Central Hali, 647
Morris Ave., Bronx dalyje.

Brooklyn, N. Y. SLA. 38 kp. m|^ffesmis susirinkimas jvyks 6 d. vasa
rio, 2 vai. po pietų, 803 Driggs ave.
Malonėkite visi nariai atsilankyti ir
užsimokėti savo mokestis. Atsives
kite ir naujų narių prirašymui.
Sekr. A. Lesniauska*,
1113 East 12-th St.
Wilkes Barre, Pa.
SLA. 35 kp.
stisiirnkitnas jvyks 6 d. vasario, F.
Kavaliausko svetainėj, 2 vai. po pie
tų. Malonėkite visi nariai atsilanky
ti, nes turime daug svarbių reikalų
apsvarstymui. Taipgi nepamirškite
atsilankyti tą pačią dieną, 7:30 vai.
svetainėj įvyks
vakare, toj pačioj
prakalbos.
Kalbės
redaktorius S. E. Vitahis ir kiti, Taipatįi ir
gi malonėkite atsilankyti
savo draugus atsiveskite.
Prot. rast. J. Anskaitis
Donora, Pa. SLA. 160 kp. susirlnkiihas jvyks 6 d. vasario, 2 vai. po
pietų, Lietuvių U. svetainėj, tarp 3
ir 4 gatvių. Malonėkite visi nariai
atsilankyti, nes turime datig svarbių
reikalų apsvarstymui. Atsiveskite ir
naujų narių priašymui.
Kp. sekr. A. Ktzas.
Bentleyville, Pa. SLA.
171 kp.
susirinkimas jvyks 13 d. vasario, 2
vai. po pietų,
Malonėkite visi na
riai atsilankyti nes turime daug savr
bių reikalų apsvarstymui. Atsiveski
te ir naujų narių prirašymui. Susi
rinkimas jvyks Lietuvių Svetainėj.

suteikiame paaiSkinimus, kaip geriau važiuoti tfivynfin Ir
išdirbame paspor;
trumpiausiam laike. '
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir, pažįstamus.
Laivakortes važiuoti krajun ir iš krajaus; siontimae Ir
mainymas pinigų; priimama pinigus ant pačBdumo Ir
mokamas nuošimti*.
♦

1

t

•

ATIDAI LIETUVIU

SŪDYTA JAUTIINA ir SŪDYTĄ d/.UHEKĄ UPOTĮ|
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Kuopu Susirinkimai

VALGYK per DIENA už DOLftRĮ

Geriausia dovana saviemsiems, tai pinigų pasiųsti j Lietuvą. Da
bar yra gera proga, nes pinigai pigus. Už pinigus gali gauti viską,
° b* P’n’KU nieko. Nusiuntimas greitas ir gvarantuotas:
Reikale
siunčiam per telegramą. Laivakorčių Agentūra j Liepojų, Hambur
gą, Brėmą, Rotterdam^, Antwerpą, j Lietuvą ir iš Lietuvos atitrau
kiame šeimynas.
Padarymas Pasų kelionei ir kiti dokumentai pavedimo dalių, pir
kime ir pavedime. Pinigus siųskite per pašto Money Order. Ra
šydami pridėkite ac. štampą del atsakymo.

