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Pasilieka tik
kovos kelias, Neprivalome žinoma mes jiems( Tačiaus kadangi svarbiausiu
Tačiaus tą kovą
1
nereikia su- tuoj liepti ir lietuviškai pradėti1 transportacijos ir susisiekimo
prasti kaipo•
vien
tik kova kalbėti. Ne tas yra šiandien centru tarpe Pabalti jos Valsty- — Man net ranka nutirpo
vartojant ginklus. žinoma rei svarbu, bet tas, kad jie jaustus ibių ir Lenkijos yra Vilnius, tad besirašant ant SLA. narystės
kia ginklus stiprinti, reikia to krašto piliečiais, kad jie su- j reikia abejoti, kad šita konfe- paliudijimų, — rašo gerb. SLA
dauginti ir stiprinti/kariuomenę prastų,kad jie patys dalivaus' rencija galėtų duoti kokių nors Prezidentas S. Gegužis — tair šaulių sąjungą, nes gali tas krašto valdime, kad jie tokiu'realių išdavų, kol Lenkai neat- čiaus pradedu įsitikinti, kad tas
viskas būti dar reikalinga, jei- budu galės patys pagerinti savo sisakys nuo savo kryžeiviškų mano darbas gali būti bereika
Išsižadėti
Vilniaus
mes gu ne užpuolimui, tai apsigyni- skurdų gyvenimo
nelaukiant, siekių ir neišsinešdins iš Lietu- lingas, nes nesimato reikalingo
negalime ne tik jau dėlto, kad
mui, bet kartu su tuom turi bu-' kaip ubagai dovanų iš Lenki- vos sostinės Vilniaus.
darbštumo SLA. konkurso dar
Vilnius
yra
mums
brangus
kai!
VASARIO 16 d. 1918-1921 M.
ti varoma diplomatinė ir idėji- jos, kurių žinoma ir negautų.—
buotojų. Todėl šiuomi tą savo
po istorinė mus sostapilis ir kad nė kova,
Musų diplomatai tu-į Tokiais keliais mes turime ženg- Paryžius, vas. 4 d. — Sulig darbą pertraukiu, nes pasirodo,
Vilniuje prasidėjo tautinis atgi ri pasirūpinti palaikyti
gerus.ti prie Vilniaus ir visų Rytų pranešimo Francuzų užsienių kad SLA. nariai nemoka pasi
mimas, bet labiausiai dėlto, kad santykius su kitais kaimynais
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES PASKELBIMO
žemių atvadavimo ir aš pilnai reikalų biuro, gauta iš Lietuvos naudoti jiems siūloma auksine
Vilnius ir Vilniaus kraštas yra ypač Anglija, Vokietija, Rusi
tikiu, kad taip darant mes tik Užsienio Reikalų Ministerio su proga.
AKTAS
apgyventas jei daugumoj nesu
ja ir Prie-Baltijos valstybėmis. slą pasieksime.
tikimas daryti
plebiscitą Vil Palauk truputį mister presi
sipratusiais ir ištautintais lie
palauk! Nejaugi TamLietuvos Taryba savo posėdyje vasario mėn. 16 d. tuviais, bet vis-gi lietuviais. Vii Idėjinė kova—tai apšvietimo Vilnius šiandien yra musų niaus apielinkėje. Lietuvos Mi- dent
1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokie niaus krašto gyventojų daugu ir, susipratimo platinimas su tikros ir tvirtos nepriklausomy-misteris taip-gi prašė Tautų Są- sta manai, kad tokis didelis
darbas, kaip konkurso laimėji
tijos ir kitą valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:
ma, kaip rodo visos statistikos lenkėjusių ir sugudėjusių Vil-Tės obalsis. Tik turėdami Vii-'jungos tarpininkystės gavimui
mas galima atlikti viena diena.
niaus krašto gyventojų tarpe, nių mes galėsime būti tikri sa-,-'tokio sutikimo ir iš Lenkų.
Lietuvos Taryba, kaipo vienintelė lietuvių tautos dar tik prieš 70 metų, vadino Apie tą reikalą kaip tai mažai vo laisvės ir nepriklausomybės. I tuo tarpu Tautų Sąjungos Pagaliaus negalima nei kaltinti
atstovybė, remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo save lietuviais. Jei musų dvar kalbama ir rašoma ne tik jau
------- --- ——_karįuomenė? kuri turės prižiurę gerb. Gegužio, kad jis taip „de
teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rug poniams ir lenkams ar sulenkė Amerikoj, bet ir neužimtoj Lieišsireiškia apie
NAUJAUSIOS
ŽINIOS
IŠ
' ti plebiscitą, yra sulaikyta ke speratiškai”
jusiems
kunigams
su
caro
val

sėjo m. 18-23 d. 1917 metais, SKELBIA ATSTATAN
tuvoj. Daug kam rodos, kad
lyje — viena dalis jos stovi SLA. darbuotojus, nes jisai yra
džios
pagalba
pasisekė
to
krašto
TI NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVOS VALSTYBĘ
toli nuo Centro ir negali pilnai
labai paprastai bus išrištas Vii-1
Klaipėdoje, ,o kita Dancige.
liaudį
sulenkinti
ir
laikyti
ją
įžiūrėti tos karštos darbuotės,
SU SOSTINE VILNUJE ir tąAalstybę atskirianti
tamsumoj, tai mes dėlei to ne niaus klausimas, — užimsime, Kaip pereitame „Tėvynės” Lietuvos valdžia buk prašusi prie kurios rengiasi visi SLA
nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis galime šiandien nuo to krašto ir valdysime su ginklais. Vil-i
Tautų Sąjungos, kad ji sužino
num.
buvo
minėta,
kad
Santar

aktyvesni nariai.
tautomis.
atsisakyti, ir pateisinti tų ponų niaus žemė turi būti musų ir vės Aukščiausioji Taryba pripa tų, ar Lenkai neprisidėtų kartu Tačiau s mes gerai permatyDrauge. Lietuvos JDaryba pareiškia, kad LIETU darbus. Vilniaus negalime išsi gana, o kaip ten yra su vieti
reikalauti Rusų Sovietų
val
žino
pilną
nepriklausomybę
Lat
VOS VALSTYBES PAMATUS IR JOS SANTY žadėti taipgi dėlto, kad be niais gyventojais, kokie jų no vijos ir Estonijos, o Lietuvos, džios, kad ji ištrauktų savo pa darni tą milžinišką „rush”, ku
ris pamažu atslenka, drįstame
KIUS SU KITOMIS VALSTYBĖMIS PRIVALO Vilniaus Lietuva visai ne rai, ar jie bus ištikimi Lietuvos ir Gruzijos pripažinimo klausi sipriešinimą siuntimui svetimos gerb. SLA. prezidentui į aus\
GALUTINAI NUSTATYTI KIEK GALIMA GREI gali tapti
bentkiek stip-1 piliečiai, tas mažai kam terūpi. mą atidėjo tolimesniam tyrinė kariuomenės į plebiscitui ski štai ką pasakyti:
ČIAU STEIGIAMASIS SEIMAS, demokratiniu budu ri nepriklausoma valstybe, tuo I Mes besidarbuodami per pas jimui, tad minėta Taryba ir už riamas vietas ir kad leistų Tau — Mister prezident, jeigu ne
labiau, kad yra dar nevisai aiš kutinius metus Vilniuj reikalo baigė savo konferenciją nieko tų Sąjungos kariuomenei vykti nori dirbti ilgesnių
visų jos gyventojų išrinktas.
valandų
atjaučiame,
į
minėtas
vietas.
kus
klausimas
su
Klaipeda.
Jei
svarbumą
labiau
Vilnius, vasario 16 d. 1918 m.
galutino nepasakiusi apie Lie
„overtajaus”, kuomet kasdien
Vilnių
valdys
lenkai,
tai
mes
nes
buvome
liudytojais,
kaip
ne
Va|
.
Šitos
žinios
teisingumui
nega
reikgs į Centrą siųsti po tuktuvos ir Gruzijos klausimą,
Lietuvos Tarybos nariai:
D r. Basanavičius, K. Bizauskas, M. Biržiška, S. neturėsime tiesioginio susisieki-, vieną kartą Vilniaus ir kitų vie- dinasi Lietuvos nepriklausomy lima pilnai įtikėti del sekančių isįantį narystės paliudijimų, tai
:mo su Rusija, o tai. reiškia netugyventojai su dideliu džiaugs bės pripažinimas paliktas „tyri priežasčių: 1) Ji paeina iš l’a-'c]abar „goied” rašykis ant jų
^Banaitis, P. Dovydaitis, St, Kairys, P. Klimas, 1). Ma rėsime tranzito iš kurio gali bu- mu ir
k su gėlėmis patikdavo len
len-
lyžiaus, kurio žinios linkui Lie-1 nepaisant, kad ir koja nutirplinauskas, V. Mironas, St. Namta.vičius, A. Petrulis, ti didelis valstybei uždarbis. kų .kariuomenę, teipat buvome nėjimui.”
Dr. J. Šaulys, K. Šaulys, J. Sernas, A. Stulginskas, A. I Negalės taipgi vystitis musų liudytojais ir daugelio kitų Šitokis pasielgimas Santarvės tuvos niekuomi nesiskiria nuo i tų, netik ranka. Darbas konVaršuvos žinių, 2) Jau kartą.kurso eįna pirmyn visu
Smetona, J. Smilgevičius, J. Staugaitis, J. Vailokai pramonė ir prekyba, nes joms mums negeistinų apsireiškimų. imperialistiškųjų meklerių tu Tautų Sąjunga buvo paleidusi kumu štai ką rašo smarrės įtikinti ir tuos lietuvius,
vien 30'
tis, J. Vileišis.
pačioj Kauno Lietuvoj ir vietos Nėra galbūt dagi šiandien ta kurie dar tikėjo Santarvės poli panašias žinias, kurios vėliaus jkp, organizatoriai:
užtektinai nebus ir nebus kur me krašte absoliutės gyventojų tikos žmoniškumui j jog Lietu-'Pasirodė neteisingomis ir 3) Ne — Turbut Tamstos manėte,
nusistačiusi
išdirbinių vežti, jeigu mums tą daugumos, kuri
..........................................................
tikėti,< kad Lietuvos
8’
------- vy- , ka(j mano vardą.veltui įrašėte
vai neverta ko nors tikėtis iš galima
Vasario 16 dieną vėl visi suėjome j bendrą posėdį I išvežimą varžys lenkai, o Ru butų už Lenkiją, nes yra nema-1 šitų imperialistų, nes šitokis' riausybė išdrįstų laužyti Lietu-' į konkursą? — rašo.gerb. Vyir visai jau neatsižvelgdami i tat, ar vokiečiams patiks, I sai kuriems visko šiandien žai dagi iš sulenkintų musų „tyrinėjimas” aiškiai vaizduoja vos žmonių valią, kurių grieš- tautas A. Kerševičius iš Scranar ne, esame paskelbę savo Lietuvos nepriklausomybės ! trūksta, be abejo su laiku turės viengenčių tokių, kurie šiandien pį ie ko vedama. Vis dar mat čiausiu nusistatymu yra prieš ton, Pa. — Mat aš. neturiu lai. aktą. V isi buvome sujudinti ir atsistoję tvirtai pasiža- daug daiktų pirkti. Neturėda- griežtai stovi už Lietuvą, nok ai- nenustojamą vilties, kad kaip .plebiscitą Vilniuje.
bereikalingai rašinėti ir vien
žydus, gudus ir
bant
jau
apie
Imi
Vilniaus
mes
niekuomet
ne

!/ dėjome ginti tą rlepriklausomvbę. Musu akfo vokiečiai
nors pavyks Lietuvą sugrusti
■------------- tuščiais žodžiais nemyliu kalbė( neleido, bet jis vis dėlto po pasaulį pasklydo. Pasira- busime tikri savo nepriklauso rusus, kurie supranta gerai, į išbadėjusios ir skolose pasken Bernas, vas. 5 d. — šveicari-[ti. Aš tikiu į darbą_ Iki saukad jiems geresnis išrokavimas
( šę visi po šiuo aktu, prašėme D-ro Basanavičiaus net mybės ir laisvės, mes vis bijosi būti su Lietuva. Bet vis-gi kaip dusios Lenkijos nasrus. Kas- jos valdžia svarsto Tautų Są-lgio 30 d. prirašiau 7 naujus name, kad mus neprarytų lenkai,
žin ar dar ir toliaus Lietuvos'Jungos prašymą, kad butų lei- rius. Tiesa maža tai skaitlinė,
plunksną, kuria rašėme, į Tautos Mūzoj ų padėti.
ar rusai. Tas ypač varžys grį- ne kaip Lenkijos šalininkų Vil- vyriausybė vaidins tą savo tra sta pergabenti per Šveicariją tačiaus tuo patim laiku pasidažimą Amerikos lietuvių, o jie niaus žemėje yra labai daug ir gikomediją su Tautų Sąjunga, Anglijos,
Ispanijos ir Italijos rjau sau tinkamos dirvos del 25
Mano nusimanymu, 1918 m. vasario 16 d. buvo tat begalo daug galėtų prisidėti mes turime į tą domę atkreipę, besiderėdama del jokios reales kariuomenės
dalis,
kurios 'naujų aplikantų. Taipgi iškarprie
pramonės
ir
prekybos
LieLenkų
darbas
tame
krašte
per
reiškus Lietuvos demokratijos laimėjimas, tos demokra
prižiūrėjimui
vertės neturinčio
plebiscito? vyksta
Vil- fo galėjo pasirodyti Tamstoms,
keletą
šimtų
metų
ant
nieko
tijos, kuri kovoje už savo krašto teises neprileidžia jo tuvoj išsivystimo.
apielinkės
ple- kad aš nieko neveikiu, dar ir
Ar nevertėtų nors kartą paro niaus
nenuėjo.
Nevaržė
jų
darbą
ir
kiu žeminančią ją kompromisą (nusileidimą)....”
biscito. Tačiaus . yra spėjama, dėlei tos aplinkybės, kad musų
Ar Lietuva gali daryti dabar'rusų valdžia, o kuomet jau jie dyti Santarvės imperialistams
JONAS VILEIŠIS,
kad Šveicarijos valdžia šitą prajkuopos antras
organizatorius
sutartį su Lenkija? Kol lenkai tame krašte pradėjo viešpatau- tikrąjį Lietuvos liaudies nusi
(„L. Ūkininko” 1919 m,. N5). negrąžins užimtų Lietuvos že- ti,. tai jau šimtus milionų savo statymą santikiuose su Lenkais, šymą almėsianti, nes ji norinti irgi labai darbštus žmogus ir
išlaikyti savo neitralitetą šiame turintis plačias pažintis šiame
mių apie jokią sutartį su Len- markių leido tam reikalui. Mu pareikalaujant, kad išsikrausty
D-ras D. Alseika. 1‘nius tapo kliūtimi musų pripa ki j a negali būti ir kalbos? sų dvarponiams ir Lenkijos val tų iš Lietuvos visi Lenkų agen klausime ir pagaliaus ji manan mieste, todėl gal j išakijau dežinimui. Vilhiu turi užgrobę Negalime sutikti ant tų sąlygų, džiai būtinai norėjosi visus gy- tai — visoki Santarvės atsto ti, kad šitai kariuomenei nebū sėtkus naujų narių gavo. Vie
tinai reikia pereiti per Šveicari nok aš pareiškiu, kad aš tikiu į
lenkai ir nori jh prijungti prie kokias šiandien lenkai mums> ventojus padaryti lenkais. Su- vai?' Nors lietuviai yra kant
jos teritoriją.
Jei Šveicarijos sekantį obalsį: ne tas laimingas
ATT0AH/IV1W |Lenkij°s» 0 Jei ir sutiktų palik- j siūlo. Tos sąlygos (ir tai tik: lenkinti ar lenkai kunigai uo- rus žmonės, tačiaus visam kam
valdžia ir sutiktų perleisti šitą
ti Vilnių Lietuvai, tai tik su ta kairiųjų ir pažangiųjų lenkų,> liai toj
pakraipoj darbavosi. yra saikas ir Lietuvos žmonių kariuomenę per savo teritoriją, kas gerai pradeda, bet tas, ku
ris gerai užbaigia!
kantrumas gali kada nors išsi
sąlyga, kad visą Lietuvą taip nes dešinieji nori, jei nepavyks
’ šiandien alijantai nori Vilniu
tai yra manoma, kad Šveicarijos Nors p. Kerševičiaus obalsis
semti.
Vasario 16 dieną 1918 metų 'suristi su Lenkija, kad iš Lietu- visos Lietuvos, tai
bent Vil je ir Vilniaus krašte
daryti
geležinkelių darbininkai atsisa teisingas, tačiaus
mums šiuo
Vilniuje'^Lietuvos Taryba pas- vos nepriklausomybes beliktų niaus kraštą visai sujungti su
plebiscitą.
Demokratingas ir AMERIKONŲ SPAUDOJE
kytų aperuoti traukinius.
tarpu svarbiau ką rašo jo kunkelbė Lietuvos nepriklausomybę tik viena svajonė.
Iš pirmo Lenkija) yra maž-daug tokios:
teisingas plebiscitas gali būti Pranešimu iš Paryžiaus, nau Svarbiausiu
pasipriešinimo kurentas:
Patiems skelbėjams tuomet dar atžvilgio rodos ir vilties nėra, turi būti didelė Lietuva su
tik tuomet, jei jis yra da jai pripažintos valstybės Lat punktu priešais šitą Tautų Są- — Iki pabaigai sausio gavau
’nepriklausomybės
idėja buvo kad Vilnius butų musų. Lenkų Minsku (jei tik galės jį gauti),
romas pas bent kiek apšviestus vija ir Estoniją pakvietė Lenki- jungos prašymą yra, kad nėra aštuonis naujus narius — rašo
graži svajonė,
rimtai mažai beveik dešimtį
kartų už mus Vilniaus krašte viešpataujanti ir susipratusius
žmones. Jei ją jr Lietuvą į konferenciją užtikrinimo, jog šita kariuome- gerb. K. Zorskas iš Scranton,
kas tikėjo, kad Lietuva jau tik daugiau. Lenkiją remia Pran- tauta turi būti lenkai, lenkams
lenkai turėjo tiek
daug laiko Ryg.on) kuri turės įvykti tuo- nė, kuri siunčiama neva ramy Pa. — Sekantį mėnesį bus du
rai už metų-antrų bus neprik cija ir Amerika,
kurios davė,turi būti duotos visokios privi- varyti savo politiką
Vilniaus [,ijau po to, kai Rusų-Lenkų tai- bės palaikymui, nebus įtraukta kart tiek! Kartą pradėjus dirb
lausoma valstybe. Bet tuomet begalo daug dovanų ir paskolos legijos, Lietuva turi padaryti su
krašte laikydami žmones tam-Įka bus galutinai užbaigta, ši Į kovas, kuomet
nuvyks Vil ti, negalima nustoti, kol kon
nieks neabejojo
dėl Vilniaus. Mes draugų
beveik
neturi Lenkija finansinę, ekonominę ir
sumoj, tai mums bent keletą' tos konferencijos tikslu yra už- niun.
*
kurso skiriamas aukso gabalas
Teisybė
Anglija bent karo konvencijos — vadinasi
Niekam ir į galvą neatėjo min me.
metų turi
būti duota tas megsti ekonominius ryšius, kas,
netupės mano kišeniuje, nors
tis, kad Lietuva nors ir laikinai kiek yra užinteresuota Lietuva, lietuviai turėtų dalyvauti Len
kraštas valdyti ir apšvietimas , manoma, bus pagrindu ir politiš
Paryžius, vas. 5 d. — Vakar'dėlei to reikėtų 30 kuopa iki
gali būti be Vilniaus, šiandien, bet nė dovanų, nė paskolos ne kijos vedamose karėse, prisi
ten
platinti.
4
Ant
plebiscito
dakos
vienybės
tarpe
Pabalti,] os formaliai pareiškė Lenkijos pre 1,000 narių davaryti. Atminačiū musų tautos kovai ir pasi duoda. Vilniuje
ir buvusioj dėti prie jų skolų apmokėjimo
šventimui, ačiū liaudies susipra Vilniaus gub. yra labai daug len ir taip toliau, žinant Lenkijos bar mes jokiu budu sutikti ne- Valstybių ir Lenkijos, ko dabar zidentas Pilsudskis, kad Lenkų j kite, kad skrantoniškiai juokų
„sukilusi” kariuomenė tuojaus nedaro!
timui, ačiū susi dėjusioms poli kų ir sulenkintų žmonių, kurie padėtį, kad ji turi apie 200 mi galime, bet tas nereiškia kad: negalima pasiekti.
nėra reikalo jau dabar varyti Lenkai ir Lietuva sutikusios bus ištraukta iš Vilniaus, kuo Ką į šitai
atsakysi ponas
tinėms aplinkybėms
dėlei pa- mums priešingi ir traukia kra- lionų dolarių
skolos, kad už ten susipratimo darbą. <"
Jeigu dalyvauti minėtoje konferencijo met bus galutinai nuskirta j Prezidente? Ar
dar negana
saulinio karo ir Rusijos revo- štą prie Lenkijos.
vieną šimtą lenkų markių šian dagi su ginklais mes Vilnių at
j e, pirmieji tikėdamiesi pasek- met bus galutinai
nuskirtas aišku, kad SLA.
daruotojai
liucijos ir musų inteligentų mo Kas prie tokių aplinkybių da- dien duoda tik 12 centų, kad
vaduosime,
mes
negalėsime
mo

kėjimui tas aplinkybes išnaudo- ryti? Ar
išsižadėti
Vilnių (Lenkijos eksportas yra 80 kart raliai turėti Vilnių ir Rytų že mingesnės taikos su Rusais, o diena plebiscitui ir kuomet Tau juokų nedaro ten, kur rimtas
, ti, turime laisvą, nepriklausomą ir palikti jį lenkams,>
ar mažesnis už importą, kad Lenki mes, jei didelis gyventojų Skai antrieji tikėdamiesi, kad jų kai tų Sąjungos tarptautinė kariuo darbas yra reikalingas. Jeigu
mynai padės jiems išreikalauti menė atvyks į plebiscitui ski- tik vienos kuopos organizato
LK*uvą, bet turime be Vilniaus. gal daryti sutartį su Len- ja turi daugybę priešų — kiekčius
bus
mums
priešingi.
Ne

iš Anglų ir Prancūzų de jure riamas vietas.
riai bailesniam žmogui gali
Šiandien galingos
pasaulinės kija palaidojus kardu ir triu-!vjenam lietuviui turi būti aišgalime 20 amžiuje
su durtu pripažinimą jų nepriklausomy
kinkų drebėjimą įvaryti, tai ką
valstybės turėjo jau atkreipti su V iškovotą
nepriklausokad Lietuvai butų pražūtis, vais valdyti ir su durtuvais
bės.
* '
Vilnius, I. 10. Pradėjo eiti ir bekalbėti, kuomet arti pusatydą į Lietuvą ir net jau turė mybę, ar daryti visas, pastangas jei musų valdžia padarytų tokią
susipratimą
platinti.
Mes
platin
Du svarbiausi klausimai, ku naujas gudų laikraštis „Nasza ketvirto šimto kuopų organiza
jo pripažinti de jure ineprik- ir kovoti dėlei Vilniaus atvada- sutartį su Lenkija. Ant kokio
darni
susipratimą
per
knygas,
rie bus svarstomi šioje konfe Dumka” remiąs lietuvius. Vi torių pradės panašias Jistorijas
lausomomis suverenėmis valsty- vimo.
Inors lenkų
nusileidimo, nėra
laikraščius
ir
pasikalbėjimą,
tu
rencijoje, yra sekanti: nustaty sos tautos,
išskyrus lenkus, pasakoti.
..
p
bėmis Latviją ir Estoniją. Mu Didžiausi
dauguma lietu- ko tikėtis, kol lenkai valdo murime
patraukt
musų
pusėn
savo
mas muitų, kurie įima importą paskelbė boikotuosią rinkimus
Nėra abejonės, kad po šito
sų valstybės pripažinimas tūlam vių, kaip
.
.Lietuvoj • taip ir Sų rytų žemes, kol jie bent kiek
sulenkėjusius viengenčius ne tik įr eksportą ir susitarimas dėlei į Vilniaus seimą. E. Vileišienė pranešimo ir SLA. Prezidentas
laikui atidėtas, kol nebus išriš- Amerikoj Žinoma pasakys, kad turi pajėgų ir kol juos remia
dėlto, kad toks musų interesas, transporto ir susisiekimo gelž- ir mokiniai vis dar tebelaikomi kitaip manys apie konkurso
tas VilniauS klausimas. Vii- eiti tik kovęs keliu. Tačiaus prancija.
> bet ir kad toks jų interesas. keliais.'
darbuotę.
kalėjime
1 X.. <. ■ .

SULAUKUS TRECIOS METINES SAVO
NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTES

prisieina kalbėti ir apie pirmu
du klausimu, nes kad ir mažai,
bet yra tokių lietuvių, kurie pareiškia, kad galima ir be Viiniaus apsieiti, arba, kad nieko
kito nebelieka, kaip tik dėtis
su lenkais.

SLA. KONKURSAS

I

VILNIUS IR LIETUVOS
MnnniV’I
NEPRIKLAUSOMYBE

I--------- ~

■> *

t

T8 VYNi

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
ŠVENTEI PAMINĖTI

n

ir ieško
progos
pasipinigauti. pranešanti Amerikos lietuviams
Lietuvos kariuomenė net galin
Turbut
tenai,
pas
jus
Amerikoje, apie tamsius klerikalų
gų valstybių atstovus stebina
darbus
visi žmonės tik del pinigų gyve
Lietuviu savo sudėtimi
ir išnašumu.
Savaitinis Susivienijimo
na? Jeigu taip, tai aš nesupran Lietuvos reikaluose. Labiausiai
Amerikoje organas, leidžiamas kas Trys metai atgal Lietuvos žmotu, ko šitie „biznieriai” važiuoja „Garsui” nepatiko kam „Tėvy
penktadienis.
Lietuvon? Juk čionai tuo tarpu nė” paskelbė, kad tūla Ameri
‘nės žihurųjų okupantų kankina
...pabiro
šūviai, ir vatiktai dirbti ir skursti reikia, kad
das, kaip jaunas pakirstas
kos lietuvių grupė nutariusi
S. E. Vitaitis — Redaktorius, mi badą kentė, o šiandien Lie
kaip nors taip brangiai atpirktą |
medis, griuvo ant Nemuno
tuva užtektinai
duonos tilri,
iš- artintis prie katalikiškos” Len
Lietuvos
1Nepriklausomybę
.
307 W. 30-th St, New York City. kuomet jos kaimynai posenovei
tilto. Griuvo ir, aukuodalaikius. JGaudagrašiai yra didžiau kijos
ir reikalauja išduoti to
mas save Tėvynei, amžinai
šia Lietuvos sunkenybė. Ir Ame kunigo vardų, kuris „Tėvynės’’
Visi raštai skiriami „Ttrynei” turi badauja. Dar taip nesenas lai
rikonai tų gaudagrašių skaitlinę
užmigo.
Priešas į Tėvynę
nutarimą
but siunčiami
Redakcijos vardu ir kas, kuomet Lietuvos Atstovas
žymiai padidina. \ Ypač visokių Redakciją apie tokį
ėjo jau tik per jo kūną.
turi but su autoriaus parašu ir adre Suv. Valst. gerb. Jonas Vileišis
jųsų bendrovių įgaliotiniai — tai pąinformavo.
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
tikri
mekleriai! Ištikrųjų męs
Pastaraisiais trimi metais Lietuva daug per
buvo kankinamas Vokiečių ka
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
'
nemalonu
Nors
mums
labai
stebimės, kad Amerikos lietuviai
gyveno. Šitie trys metai sudaro gražiausią nau
baidomas ir
ros. Netinkami
spaudai smulkus lėjime, mirtimi
organizavo bendroves netam, kad polemizuoti su tokiais laikraš
jai atgimusios Lietuvos istorijos dalį. Daug ken-i
raitai — korespondencijos,
eilčs, vėliaus
ištremtas į Vokiečių
Lietuvai
pagelbėjus atsistatyti,
tininkais,
kurie
savo
visus
argu

teta, daug dirbta, bet užtad "ir daug laimėta! |
pranešimai ir tt.» naikinama ir auto nelaisvę vien užtai, kad' griež
bet tam, kad Lietuvą išnaudojus.
riams negrąžinama, jei nčra pridčta
pasikoliojimo žo Jš nieko — ant pelenų krūvos, ant gruvėsių mu-,
„Sutinki
amerikoną,
tai tik mentus vien
tai stovėjo už Lietuvos Nepri
rašto ženklelių jų sugrąžinimui.
klausyk kai jisai giriasi, Rodosi džiais remia, tačiaus šiuo tarpu sų Tėvynės gražių sodybų sukurta Neprigulmin-‘
klausomybę, o šiandien atsto
pasaulinis filozofas.
Ir kalbėto
vauja jau Nepriklausomą Lie jas ir politikas ir net geras kriti gerb- „Garso” redąktoriui pasa ga Jaunoji Lietuva. Ir šitokį pastebėtinai mil
LIETUVOS NEPRI
kas. Tai tas Lietuvoje negerai, kysime štai ką: visiškai nesvar žinišką ir sunkų darbą tiktai tvirtas pasiryžimas, i
tuvą Kolumbijos
žemėje. Ir
tai to perdaug, o šito
permaža. bu kas pasakė, tiktai svarbu ką tiktai ištvermingas lietuvio būdas- galėjo’ padary- 1
KLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ.
mums, amerikiečiams, yra ne
Bet parašė vieną sakinį ir tuojaus pasakė. O svarbiausiai — kad ti.
'
A. A. Karininkas ANTANAS JUOZAPAVIČIUS,
Vasario 16 dieną sukanka maža garbė turėti tarpe savęs
pamatai, kad žmogus
jokio pa
Kokiose sunkiose aplinkybėse kėlėsi iš gra
tas pasakymas yra teisingas!
vyrų, kurie
matinio apšvietimo
neturi. Na
trys metai kaip Lietuva apsi vieną tų garbės
Vokiečiai siaučia, plėšia ir kankina žmonės.
pasakyk drauguži, ar tinka žmo Pasiskaitykite „Drauge” tilpu bo Jaunoji Lietuva ir kūrė savo laisvą nepriklau
skelbė Laisva ir Nepriklausoma, į nieką neatsižvelgdami padėjo
žmonės, Rusų bangos vis gilyn ir gilyn į Lietuvos plotus
gus kokiai nors aukštesniai vietai, sią gabriadą ir praneškite savo somą gyvenimą, tai tą žino tiktai tie
Valstybe. Nuo 16 dienos vasa. savo parašus Lietuvos Neprikuris net savo prigimtoje kalboje skaitytojų žiniai, kuriuo tikslu kuriems buvo lemta ant savo
pečių tais visas veržias: jau jos užliejo Vilnių, jau ritas ant Kaupaskelbimo
aktą
,
klausimybės
ir
’
nei
jokioje
kitoje
nemoka
tairio, 1918 metų, daug kas atsi
sunkenybes pakelti. Nei vienas Amerikos lietu- no. Kraujas,
!»««.,«», ašaros, prapultis. Ir nėra, rodos,
sykliškai
parašyti
( nei vieno žo- tokia šlikšti provokacija vedama
,
paliudydami.
Laimė
mums,
mainė Lietuvos gyvenime. Tuo
vis negali tinkamai atpasakoti tų sunkenybių,— |pagalbos, nėra vergovei galo,
Tik ten tolimam
priešais
Lietuvos
valstybę
ir
ku
Nors,
mes'
gerai
suprantadžio?
spindi
kažkokia
met nors ir drąsiai buvo ištar amerikiečiai, kad musų džiaug
aplinkybes, ku- nuo tikslu „Draugo” Redakcija tai gali padaryti tiktai tie (ir tai nevisi), kurie Alytaus kampely debesiuose
me tais sunkias
smo
ašaros
Lietuvos
Nepriklau

pergyveno tas tragedijas, tas sunkias valandas, žvaigždutė, tai užgesta, tai vėl jos spinduliai miržrnonės
riose seniaus Lietuvos
ta: „Atstatyme nepriklausomą,
taip
garbina
tos
gabriados
au

augo ir nekaltiname jų, kad ne
Lietuvai kelias į ga: ten audroms statydams krutinę 1-s pulkas
kuriomis nutiestas Jaunajai
demokratiniais pamatais sutvar somybės šventę apvaikščiojant,
torių.
Taipgi
pasiskaitykite
sa

moka
taisykliškai
rašyti,
bet'te

su džiaugsmo
Nepriklausomybę. Todėl mes čionai perspausdi-1 Lietuvos vėliavą kelia. Mato tą vėliavą rusai ir
kyt< Lietuvos Valstybę su so maišosi kartu
gul nesistengia kitų mokinti, ko vo pakraipos laikraščiuose, ku name žodžius tų žmonių, kurie savo akimis matė,-savo purvuose suteršti ją ruošias; mato vokiečiai
kurio
stine^ Vilniuje”, tačiau^s tuomet ašaromis to Asmens,
patys nemoka.
Pagaliaus kaip rie iki debesių iškelia didžiausį
kurie savo rankomis dirbo, kurie su visa siela ir tyčiojas, juokias. Tačiau vokiečius pirmus ta
blakstienas
suvylgė
pirmoji
sau norit, bet juk negalima skai
neturėta nei kariuomenės tos
Lietuvos
šmeižiką
Paderevskį
atsidavę kure savo Tėvynei Nepriklausomybės vėliava sunkiai užgavo, pamokė.
tyti žmogaus pilnai apšviestu, ku
naujai gimusios Nepriklauso džiaugsmo ašara, kuri nukrito
ir
garbina
Lenkų
tautos
„pra

ris jokioje kalboje nei rašyti, nei
j'umus.
Vasario 9 d. pulko vadas, karininkas Juoza
ant krutinės ką tik
iš grabo
mos Lietuvos gynimui — netuskaityti žmoniškai nemoka.” )
kilnumą”. Pagaliaus pasiskai
Štai ką pasakė pernai N pulko vadas to pul pavičius, sodina daboklėn 3 vokiečius plėšikus.
kėlusios musų Tėvynės.
rėta nei kitų tinkamų išgalių
Subruzdo vokiečiai: ar girdėtas daiktas, — Lie
Taip, daug laimėta — daug Dabar beabejonės bus aišku tykite pereitame „Tėvynės” ko metinės sukaktuves apvaikščiojant:
tos Nepriklausomybės auklėj i- sunkaus jr didelio darbo pada kiekvienam, ko yra
— Prieš metus — prabilo pulko vadas, — aš tuvos „klumpiai” Geležinės divizijos kareivius
verti tie num. korespondenciją iš Pittstomui.
kad Amerikos no, kurioje aprašoma kokias gra išlipau iš traukinio su dviem karininkais ir suima?! Nuginkluot, išmušt lietuvius!... Ir va
ryta, tačiaus dar nepasiekta pasiskundimai,
— Paskelbėme Lietuvos Ne galutino £ikslo. Dar musų so lietuviam, grįžusiem Tėvynėn, žias prakalbas” Amerikos lie- dviem kareiviais —- tai buvo visas musų pulkas. karei temstant, kulkosvaidžiais, granatoms apsi
priklausomybę ir patys išsigan stinė Vilnius Lietuvos amžinų nedaleidžiama aukštesnių vietų tuviams jūsų
partijos vadas, Kauno miesčionys, net žvilbliai ant stogų ir tie ginklavę vokiečiai puola mus kareivines: apsupa
stačiai „kiaulėmis” „Pontonus”, neranda areštuotųjų, lekia į „Saradome — sako pirmutiniai Lie jų priešų
riečia. Kuriuo iš mus juokėsi. Vokiečiai
rankose, dar daug užimti. Už nemokėjimą taisyk kun. Jakaitis,
tuvos Nepriklausomybės Kūrė' musų brolių vaitoja žiauriaus liškai rašyti daugiausiai kalti tikslu taip informuojami Ame vadindavo. Ir kas užsidėdavo lietuvišką kareivio tovop kareivines, kame pulko štabas, kame pats
kepurę, be maž ko, rizikavo savo gyvybe. Man vadas.
jai. Išsigando todėl, kad tuo■ okupanto
jungu
pajungtų. patys Amerikos lietuviai, nes rikos lietuviai apie Lietuvos pa bevažiuojant iš P. miestelio, nekartą prazvimbė
Nenusigąsta mus vadas.
Ar nemalonėtų gerb.
met Liętuva buvo visa sukru■ Gal( dar ne vienas naujas kar čionai, ypač didesniuose mies dėtį?
pro ausį kulipka, paleista kurio
nors Lietuvos
— Vyrai, prie ginklų! — sušunka.
vinta ir parblokšta vaitojo požygio kapas Lietuvos žemelėje tuose gyvenantieji, gali lengvai „Garsos” redaktorius į tai atsa„geradėjo”. Prieš metus musų liaudis dūsavo po
Ir akymirksnyje mus dar retos grandinės
žiauriaus bkupanto — Vokieti■ ’ išdigs, gal dar ne viena močiutė susirasti progą pasimokinti tai Ryti.
vokiečio letena, o dabar, šiandien, savo pulko su užima nurodytas vietas. Tartum medžių nukri
rašyti ir skaityti.
jos junkerio pentinuota koja. 'savo sūnelį apraudos, kol Lie sykliškai
vokiečių kapų! tę lapai, prisiplaka prie žemės musų jaunuoliai.
Vietoje kelionių, rimtai pa kaktuves mes švenčiame ant
Išsigando nedelto, kad kartuvės tuva pasieks savo galutino tik O kiek Amerikos lietuvių tarpe galvokite kokių priemonių turė Prieš metus mes labai, labai maža teturėjome Aptilo viskas, apmirė. Tik kraujas ausyse trink
šitų kiekviegrūmojo jiems, kurie drįso Lie-įslo, kad sekančių
inėtų savo yra tokių, kurie
tumėte imtis; kadripvalius savo ginklų, tik „gerų kaimynų” vokiečių bei bolševi si, tik širdis plakas. C) vokiečiai ir nesti ir raiti
tuvos Nepriklausomybę paskel-j Nepriklausomybės Šventę tik-|nam žmogui būtinų dalykų mopartiją nuo neištikimų Lietuvai kų dėka, dabar mes apygeriai apginkluoti ir ap veržias į vidurį mus grandinių. Jau nuo arklių
ka?
Ir
tai
yra
vien
tik
apsilei

kiekvienas pulko j lipa, kulkosvaidžius arųt kalnelio stato ir į štabą
bti, bet todėl, kad nežinojo arJ’Ojoj Sostinėj Vilniuj
galėtų
gaivalų, o tuomet nereikės nei rėdyti... Ateis valanda, kada
šautuvo, turės
kulkosvaidį. kreipia. Ii' kaip perkūnas giedroje skamba musų
tas jų prakilnus ir galingas švęsti, kad
visoje Lietuvos dimas. Amerikos ’lietuviai at „Tėvynei” nei jokiam kitam kareivis, vietoje
šauksmaszras atbalsį tautos ap- j žemelėje nei vieno okupanto ne kreipkite rimtos domos į šitai! laikraščiui Tamstos taip nepa- .Prieš metus nuplyšusiomis kelnėmis vaikščioda kam and a :■
vome, o dabai' kiekvienas nebiausiai apsitaisęs.
— Į kulkosvaidžius, kuopa’...
♦
♦
♦
mirusioje sieloje; ar Lietuvos liktų, kad visi Lietuvos sūnus
kenčiamo jūsų partijos vardo Kaip senovės gadynėje, taip ir šiose dienose vien
■— Alt, alt! — nesavo balsu surinka vokie
žmonės, ilgų amžių vergijos iš ii dukterys laisvai, niekeno ne :: Nepritaria ginkluotiem su minėti.
nuo lietuvio vardo turės drebėti visi Lietuvos čiai, keldami aukštyn rankas. Suprato, kad pa
kankinti, -supras
tą šauksmą, kliudomi, galėtų Nepriklauso kilimam. — „Naujienos” dary
♦
♦
♦
priešai. Mes tolei neišleisime ginklų iš savo tys atsidūrė spąstuose.
Iš kairės ir dešinės,
mybės Šventę švęsti.
Tačiaus damos išvadas iš paskutiniojo
ar pajėgs jį įvertinti!
rankų,
kolei
neiš
vysime
iš
Lietuvos
visų
priešų.
priekio ir užpakalio išdygo musų durtuvai.
:: Tarptautinė Lietuvos pre
Tačiaus neapsiriko Lietuvos kaip supiltieji Lietuvos karžy bolševikiškųjų gaivalų suokalBroliai!
Atsiminkime,
kad
musų
sostinė
Vilnius
— Ginklus žemyn! — ir visas vokiečių nar
kyba. — Dauguma
Lietuvos
Nepriklausomybės Kūrėjai Lie gių kapai, taip ir naujieji, jei bio Kaune
išžudyti Lietuvos
priešo naguose!..
sumas išnyko. Karininkų rankose suplevėsavo
tuvos * liaudimi pasitikėdami. tokiems bus lemta išdygti, su vyriausybę ir Lietuvą pavesti laisvės priešų tvirtina, kad Lie
— Nuo bolševikų, vokiečių, bermontininkų baltos skarelės; kareiviai, kaip
vienas, sudėjo
Tas jų
galingas a šauksmas: riša Lietuvos pilksermėgio sie globon Rusijos bolševikų, ši tuvai bus sunku išsilaikyti kai mes gavome visą amuniciją, o dabar pareikalau ginklus. Arkliai, kulkosvaidžiai, — viskas atsi
po nepriklausomai valstybei, nes
„Laisva Nepriklausoma Lietu- la su žuvusių karžygių prakil taip išsireiškia:
sime apyskaitos iš bajorų lenkų darbų... ir tik dūrė mūsiškių rankose. #
ji
neturinti
užtektinai
žalios
niais
darbais
ir
veda
prie
galu

-/ va” nuskambėjo, nuaidėjo skertuomet pasilsės musų ginklas.
— Kas su mumis bus? — klausinėja išsi
„Išrodo tad,
kad bolševikiški medžiagos išdirbystėms ir todėl
tinos
pergalės
pilksermėgių
bū

’ sai-ir išilgai Lietuvą ir pasie
Kai0 pernai šituo patim laiku reikėjo reng- gandę vokiečiai.
gaivalai Lietuvoje norėjo padary
priseis
daug
kas
importuoti
iš
rius,
kurie
kol
gyvi
nedaleis,
tis kovon už musų sostinę Vilnių, taip ir šiuos— Pas vadą juos, greičiau pas vadą!
kęs šaudines pastoges išbudino
ti ginkluotą
valdžios pervartą.
užsienio.
Tiesa,
kad
Lietuvai
kad
priešas
mindžiotų
jų
sielai
Musų
skaitytojai
žino,
kad
mes
met tie patys obalsiai pilnai atatinka musų gy
Ir vokiečių
karininkai atsidūrė štabe pas
tautos dvasią pilksermėgio kru
importuoti
iš
anaiptol negiriame Lietuvos val reikės daug kas
šventus
ir
brangius
karžygių
venimui. Tačiaus nėra mažiausios abejonės, jog vadą.
tinėję pasislėpusią. Tuomet ki
džios,
bet
pritarti
slaptiems
sąužsienio,
tačiaus
Lietuva
turi
Lietuva pasieks savo galutino tikslo — ketvirtą
— Mes stovinčių Alytuje vokiečių dalių par
lo iš kapų
Lietuvos karžygių kapus. Ir tas laiduoja Lietuvai
moksliarns prieš valdžią ir gink
daug ką ir eksportuoti į užsie- metinę savo Nepriklausomybės šventę iškilmin liamentarai. Reikalaujam areštuotuosius paleisti
luotiems maištams mes taip pat
praeitis. Naujai gimusios Lai amžinos pergalės vainiką!
negalime. Tokiuose sąmoksluose nį. Jeigu dabar, kuomet Lietu- gai apvaikščios savo tikrojoj sostinėje Vilniuje. ir protestuojam prieš tokį su mumis elgimąsi,—
svos Lietuvos sūnus
pradėjo
ri maištuose nėra jokios prasmes; va.tokį kritišką momentą pergy Nesą tie Lietuvos karžygių kapai, kurie yra pa atrėžė kiek atsipeikėję vokiečiai.
burtis į pulkus ir skubinosi į
jie tiktai duoda progos valdžiai vena ir tai eksportas perviršija sididžiavimu musų Tėvynės istorijos, neduos ra
— Parliamentarai ?... Tai parliamentarai!
tą šalį iš kur Tėvynei pavojus
aštriau persekioti savo priešus ir
šimtais milionų auksinų impor mumo gyviemsiems Lietuvos sunams, kol nebus Ė, ką čia kalbėti... ne mums senos, eiropinės ar
demoralizuoja minias.
grūmojo. Ėjo Lietuvos jaunie
kol nebus išvytas mijos kariškius parliamentarizmo taisyklių mo
:: Amerikos lietuvių pozicija * „Gera ar negera yra Lietuvos tą, tai ką ir bekalbėti, kuomet galutinai pasiektas tikslas,
ji karžygiai surūdijusį ginklą
Lietuvoje. — „Tėvynės” redak valdžia, bet ją išrinko žmonės, Lietuva pradės normalum gyve paskutinis priešas iš šventos Lietuvos žemelės. kyti! Jus, karininkai, duokit man istorinį fak
^ešeni, o kiti nei to neturėda
Norint tokią
valdžią prašalinti,
tą, kuomet apsiginklavę parliamentarai puolė
Štai vienas iš tų daugelio kapų:
torius gavo iš Lietuvos nuo sa
nimu gyventu
mi, tačiaus ėjo nebodami kiek
reikia darbuotis, kad, patys žmo
tuos,, su kuriais tartis turėjo. Ne garbės, bet
vo mokyklos draugo laišką, ku
nės tatai
atliktų. O to atsiekti
priešų yra, tiktai > klausdami,
Pagaliaus
reikia priminti,
Už LAISVĘ.
brutališkumo etika perimtas jus žygis. O su ne
riame labai karakteringai api
galima, šviečiant ir organizuojant
kur naujai gimusios Laisvos
tekusiais garbės, aš, lietuvis, negaliu tartis. Ma
(Karininko Juozapavičiaus paminėjimui).
juos. Kada
pačių žmonių valia kad nėra tokios šalies pasauly
budinama Amerikos lietuvius
Lietuvos priešai? Ir tas drą
no jums atsakymas: dar šiendien bučiau jūsų ži
„Eina garsas nuo rubežiaus”...
prašalins
netikusią valdžią tada je, kuri galėtų apseiti be dides
grįžusius Lietuvon.
Dauguina
bus jiega geresnei valdžiai sutver nio ar mažesnio importo.
sus žygis galutinai parbloškė
Eina ir žadina šimtmečiais vargintą, slopintą niai atidavęs areštuotuosius, bet kuomet suma
Pa
Amerikos
lietuvių
rengiasi
tivisus Lietuvos priešus, išmušė
vyzdžiu paimkime kad ir pačias lietuvių tautos sielą. Eina garsas, ir jo tolimi, nėte mus pulti, tai šito nebus. Aš juos paleisiu
grįžti Tėvynėn su ta mintimi,
„Jeigu-gi valdžią nuvers būrys
tartum ^užburti, bet lietuviui suprantami balsai, tik tuomet, kuomet pats rasiu reikalingu. Jus
jiems iŠ rankų ginklą, kuriuomi
sąmokslininkų, susitarusių slapta Suv. Valst., kurios rodosi ir* iš
kad juos tenai laukia negirdėjie kėsinosi pavergti Lietuvių
mi- dirbinių turi
ir neatsižvelgiant į žmonių
per pilnai, neš kaip saldžios svajonės, kaip paslapties pasakos, gerai pažįstu, tačiau palieku jums laisvas rankas.
tos progos, kad juos tenai visi
nias, tai ir naujoji valdžia bus su- jau kelintas
ateities bedugnės, lengvai banguo- Šiandien dar galite mus antrą kartą pulti, bet
Tautą, ir ant, jų kapų sukurė tik ant rankų nešios — kepumėnuo bedarbė sRris^ama
daryta, nedalyvaujant žmonių mižalios
Plūkia į širdies gilumas. Plaukiami tas gi- perspėju: su mumis bus visa Lietuva ir už men
Nepriklausomą
Demokratinę
nioms. Ką-gi ji tuomet gali ge- viešpatauja, ir visokios žalios' lumas, \ur nuo visų engėjų šimtmečiais slepia kiausią pasikėsinimą atsidursite „faterliande”.
res nusiėmę prieš juos linguos.
Lietuvos Respubliką.
medžiagos turi, tačiaus perei mas degė tėvynės meilės aukuras, kur švito
ro nuveikti?
’
Tačiaus nepagalvoja, .,ar jie yra
— Vyrai, atiduokit jiems ginklus!
, „Valdžia neturinai
pritarimo tais metais turėjusi importo už
Daug iškentėta... Daug varg
prisirengę kokį nors, naudingą
Šitas „atiduokit ginklus” buvo skaudžiausias
brėkštančios aušros viltis.
žmonių miniose, visuomet
esti
ta ir dirbta — daug naujų ka visuomeninį arba
$<5,279,000.000.
Nors
jos
eks

valstybinį
Lietuvos jaunikaitis girdi tą laisvės garsą, vokiečiams smūgis. Jie pajuto tas galingas mu
despotiška. ~O despotizmas, ne
pų Lietuvos žemėje supilta, ku
portas
perviršija
arti
3
bilionais
žiūrint
ar
jisai
cina\
iš
viršaus
ar
iš vargo, miego bunda jisai. Jo krutinėję lieps sų dvasios jėgas, kuriųjų irstančiai armijai jau vi
darbą dirbti, ar jie pagaliaus
riuose Lietuvos karžygiai didį
iš apačios, yra netikęs dalykas.” dolarių importą, tačiaus tas liu noja meilė, jo ausyse skamba saldžios garso vy- siškai truko, ir nusilenkė prieš mus: pasiėmė sa
nors kokį naudingą amatą nuo
darbą atlikę ilsisi... Bet užtad
dija, kad net tokia turtinga val liones;
vo ginklus ir išsidangino, nei žodžio neprabilę,, o
dugniai moka, šitame laiške Nėra abejonės,
kad toksai
daug ir laimėta! Juk Lietuva, tarp kitko rašoma sekančiai:
— Per kančias į laisvę, per kančias į laimin rytmetį jų generolai, atvykę į štabą, atsiprašinė
„Naujienų” . nusistatymas yra stybė kaip Suv. Valst. ir tai ne
beveik jokios išlaukinės spėkos
jo už taip „nemalonų incidentą (nesusipratimą)”.
be tokio žymaus gą ateitį.
„Klausi Jcjokį įspūdį daro Ame pilnai rimtas ir kiekvienas dar gali apseiti
neremiama, tiek daug kartų
Tai pirmas musų laikų Lietuvos istorijoje
Ir negal jis toms vylionėms atsispirti. Nu
importo.
rikos lietuviai
grįžę Lietuvon.
bo
žmogus
principe
su
juomi
Šimteriopai skaitlingesnius prie / Atvirai pasakysiu — nekokį.
švitęs, kaip giedras rytas, jis kelias ir eina. Ei atsitikimas, kuomet sukilusių savo laisvę ginti
sutiks. Tačiaus „Tėvynės” skai Todel nėra ko perdaug nusi na ten, kur broliai rikiuojasi,
Bent
man
ikišioliai
neteko
sutik

kur krūtinėmis tėvynės sūnų vadas jos garbę ginklu apgynė.
šus iŠ savo Tėvynės išvijo —
ti žymesnio skaitliaus • amerikie tytojams tas nenaujanybė, nes minti, kajl Lietuvai priseis daug
Pats tas vadas buvo nelaimingas žmogus
priešus atremti jie rengiasi, kur garbingą tėvy
ant griuvėsių krūvos savo lai
čių, kuriuos butų
galima pava šitokį nusistatymą
linkui, Lie kas importuoti ir yra begalo nės laisvės vėliavą kelia. Veltui rauda senoji kas žingsnis, — kančia, jei ne dvasios tai kūno.
svą ir nepriklausomą gyvenimą
dinti pilnai
rimtais žmonėmis,
nors gyvenu pačiame
Lietuvos tuvos politinės padėties „Tėvy nerimta tvirtinti, kad vien dėlto motutė, veltui verkia skaisti mergužėlė \ jų aša Rusai bruzda, juda, su vokiečiais kažkokias de
sukurė! Trys metai atgal kiek
išsilaikyti ros krinta ant tėvynės aukuro ir dar didesnę ko rybas veda, bare vis drąsesni, vis tankiau ir tan
centre — Kaune. Tiesa, yra kele nė” senai skelbia. Visas skir Lietuvai bus sunku
vienam mirties šmėkla graude
tas rimtų ir idealių vyrų, kurie la tumas yra tiktai tame, kad se kaipo nepriklausomai valstybei. vos ugnį bernelio krutinėję
kuria. Ir veržias kiau prieš musų užtvaras jų žvalgai nardo.
no kas duso apie Lietuvos Ne
bai rimtą ir naudingą darbą Lietu
niaus „Naujienos”
„Tėvynės”
Vasario 11 d. vakare,
a. a. Juozapavičius
bernelis pirmyn; savo jaunos karštos krutinės
vos atstatyme dirba. Bet tai tik
priklausomybę išsitarti, o šian-,
rengiasi barą aplankyti. Sėda į arklį. Tas stai
keletas iš visų, kurie, ligšiol grįžo redaktorių užtai vadindavo at
Lenkų vyriausybė, užimtoje Lietuvos laimei nesigaili.
dien Lietuva savo tautinėmis
— Per kančias į šviesią ateitį!... O gal su- ga apsisuka, stoja piestu ir, kaip pakirstas, aukLietuvomr.
stovu „siaurųjų dešiniosios bur Lietuvos teritorijoj, ėmėsi ar
vėliavomis pasipuošusi Nepri
„Dar butų pusė bėdos jei ame žuazijos
štinielkas griūva. Velionis visu sunkumu krinta
reikalų”,0 o šiendien dyti gelžkelius. Tarp Turmon- grįšiu, nežūsiu...
klausomybės Šventę • švenčia!
rikonai (taip Lietuvoje vadinama
Taip dar tik pernai veržės pirmyn vienas tų ant įšalusios, suledėjusios žemės. Pribėgu, keliu.
pačios tokį nusistatymą parei
suprastų tą
Amerikos
lietuviai)
to ir Švenčionių stočių gelžke- musų brolelių, kurių kūnai jau po kapų velėna Atsigavo. Sunkiai, skaudžiai atsiduso, paeiti ne
Du metai atgal Lietuvos karžy
kad žmogus škia.
pagrindinį dėsnį,
lių bėgiai nuimami ir rengiama ilsisi. Taip žygiavo 1-jo pėstininkų pulko vadas gali.
gių neskaitlingos jėgos net pa
tinka tiktai tokiam darbui, kokį
si juos išvežti,
Lietuvos Vy Antanas Juozapavičius. Ėjo pilnas vilties,, pasi
prastų šautuvų' užtektinai ne
— Kas arkliui? — paklausė. — Jeigu kojų
visi jie
gali dirbti. Bet beveik
:: Bereikalingas Piktumas. — riausybė siunčia prieš tai pro šventimo ir vasario
vis ieško aukštų, garbingų vietų,
turėjo, o Šiandien net Lietuvos
13 d. (1919
m. „Tėv.” nenhsilaužė, tuoj tegul jį man paduoda.
oro laivynas priešus
gazdina, ■ visiškai neatsižvelgdami ar jie „Garsas” begaliniai užsirūstino testų Tautų Sąjungos Kontrolės Red) žuvo, kaip žiauria ranka, nuskintas žiedas,
Patariu į barą pavaduotoją pasiųsti, o pa
tais vietas
užimti
tinka ar ne.
redaktoriaus, Komisijai, esančiai dabar Vil vos išvydęs pirmuosius aušros spindulius ir lauk čiam prigulti. Bet vadas nei klausyt nenori —
kurie patys pripažįsta, kad jie
O jau pinigų ; mylėtojai — tai ant „Tėvynės”
tojo saulėtekio nepamatęs. Pasiryžo ir žuvo, i greičiau į arklį... Ir nuvargusį, sumuštą, sergankovoti ir
Dieve apsaugok. Kiekvienas tik kam „Tėvynė” karts nuo karto niuje.
9
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LIETUVIŲ PILIEČIŲ SĄJUN rių į L. P. Sąjungos direktoria
GOS VYRIAUSIOS VALDY
Virš pažymėti yra principižkBOS PRANEŠIMAS.

visuomenės kontrolės užtikrinimui.
Pačių aukų paskirstymas tuo tar
pu padalinamas j šias grupes:
1. Lietuvos Gynimo Komitetui ski
Delei L. P. Sąjungos skyrių at- liai klausimai svarstymui šia riamos yra visos aukos, kaip tat
me suvažiavime. Gal but, kad Vilniaus nuo lenkų paliuosavimui,
—
stovų suvažiavimo.
Lietuvos Rytų atvadavimui, įgijimui
reikalai tinkami ginklų,
Sausio 12-tą d. 1921 m. buvu rasis ir kiti
amunicijos,
visokių karo
bet
tas
bus
veapkalbėjimui,
reikmenų, visokių partizanų burių ir
siame L. L. Paskolos veikėjų su
laisvanorių
organizavimui,
Geleži
liaus
pateikta
dienotvarkėn.
sirinkime, buvo nutarta sukelti
svetainė* niam Vilkui ir kitiems krašto gyni
antrą Lietuvos Gynimo Pasko Antrašą posėdžių
mo reikalams. Aiškiai nepažymėtos
lą. Nutarta prie šitos paskolos vėliau* paskelbsime.
aukos bus skyriamos Lietuvos Gy
ipestingai prisirengti, todėl Atstovų išrinktų vardus teik nimo ^Comitetui, kaipo vyriausiai
Lietuvos visuomenės
įstaigai, kuri
Lietuvos Misija ir Lietuvos At sitės prisiųsti Centrui.
rūpinasi Lietuvos nepriklausomybės
Lietuvių Piliečių Sąjungos apginimu.
stovybė Amerikoje yra išreišku
Be to specialčs aukos ple
Vyliausia
Valdyba,
biscito laimėjimui Lietuvos Rytuose,
sios pageidavimą,
kad visos
į kurias reik kreipti
ypatingos do
162
W.
31-st
Street,
Amerikos liet, organizuotos jė
New York City. mės, bus lygiai pavedamos Lietuvos
gos susikencentruotų ir pilnai
Gynimo Komitetui.
susitartų prie šio didelio valsty
II. Lietuvos Šauliam skiriamos vi
sos
aukos Lietuvos Šaulių organi
binio darbo. Prie šios paskolos NEPALIAUKIME STIPRINĘ
zacijos reikalams, kaipo laisvanorių
turės dirbti ne tik paskolos sto LIETUVOS SAVO AUKOMIS. ir pasišventusiu Lietuvos nepriklau
tys, bet ir visos kitos organiza
karo
somybės gynėjų,
veikiančių
cijos, o ypatingai Lietuvos Pi Vilnius dar nėra nuo lenkų okupa metu po karo vadovybe kaip šiapus
liečių Sąjunga, kaipo pusiau vai cijos paliuosuotas. Lenkai tebeturi fronto, taip ir už fronto.
III. Lietuvos Raudonamjam Krydidelę Lietuvos dalį. Jokios
stybinė organizacija, turėtų rim užėmę
žiui
skiriamos visos aukos kariškių
paliaubos su Lenkais delei Želigovtai prisidėti prie šio didelio dar skio išvarymo neprigclbsti. Nors bu (karių) padėčiai pagerinti ant fronto,
bo. Tam tikslui L. P. Sąjungos vo pasiųlytos Lenkams nuolaidžiau- sužeistų kariškių aprūpinimui, gydy
Vyriausia Valdyba turėjo susi sios sąlygos, bet lenkai nesutiko ir mui, ir paskui jų pačių ir jų šeimiBe to,
Lietuvos
net nėra pranešama, kokias savo są nų užlaikymu).
rinkimą ir nutarė sušaukti L. lygas
šie „ponai” Lietuvai yra pa Raud. Kryžius rūpinasi ir šiaip ligo
P. Sąjungos skyrių atstovų su siutę. Kaskart gaunama daugiau niams ir vargstantiems teikti pagal
važiavimą, New Yorke, vasario žinių apie lenkų kariuomenės okupuo bą, aprūpinti juos maistu, drabužiais.
Iš to viso Jeigu aukotojams rupi idant jų aur.
24-tą d. 1921 m. Kur įvyks toj Lietuvoje žiaurumus,priseis
kovo- <os butų sunaudojamos išimtinai mu
išvada yra gana aiški:
posėdžiai, bus paskiau paskelb- ti, nes demokratingai sutvarkytai sų kariuomenės geresniam aprūpini
ta. šiame suvažiavime bus Lietuvai nėra galimybės garuoju mui, sužeistųjų kariškių gydymui ir
Lenkija
susitarti. tt., tai gali pažymėti, jog šios ausvarstyti ir aptarti šie klausi- su
s „poniška”
Prie tokios kovos reikia tinkamai rito <os skiriamos „kariškių reikalams”.
mai:
štiš. Taip nusimano visa Amerikos Jeigu kur nors yra renkamos aukos
a) Lietuvos Gynimo Paskolos lietuvių dauguma ir todėl be paliau Lietuvos Raud. Kryžiui, tai svarbu,
darbo planas ir kokiu btdu L. bos aukuoja įvairiems Lietuvos gy <ad tos aukos tiktai šiai įstaigai ir
P. Sąjunga turi prisidėti prie nimo reikalams ir šiaip įvairioms tektų.
IV. Našlaičių šelpimui visos aukos
šito didelio valstybinio darbo. labdarybės įstaigoms.
bus
siunčiamos ne atskirai vienai ar
Aukavo ir daug
kas siuntinėjo
b) Pranešimas iš jau nuveik- per Lietuvos Misiją, kuri jau pas kitai kokiai prieglaudai, bet Socialčs
tų L. P. Sąjungos darbų, atskai- kelbė
;
visų aukų sąrašą už 1920 m., Apsaugos Department!!!, kursai su
ta apie įeigas ir išlaidas, piane- ibet šių aukų reikia ir toliau ir to sižinojęs ir pasitaręs su vietos prieg
prašoma aukuoti ir siųs laudų vedėjais privalo tinkamiausia'
Šimai’ Valdybos apie atliktus dėl
'ti peršiuomi
Lietuvos
Atstovybę, per jos šias aukas tarp visų prieglaudų pas
darbus, pranešimai atstovų iš New Yor^o ofisą, Lithuanian Repre kirstyti. Pati Lietuvos Atstovybė
skirstyt
sentative, 162 West
31-st Street, šių pinigų tarp prieglaudų
vietos.
C) L. P. Sąjungos laikraščio ! New York City. Visiems aukuoto- ncapsiima, negu tik persiunčia, jeigu
, ,
"
1 jams bus prisiunčiami pakvitavimai, tos aukos bus įsakmai vienai ar kita’
klausimas.
jaukuotojų sąrašai bus skelbiami laik
V. Lietuvos Švietimo
Reikalams
ei) Darinkimas reikalingų na--raščiuosc jr panaudojami kiti budai

priimamos aukos Aukštesniųjų Kur
sų Kaune Mokyklai arba , Vilniaus
^Universitetui ir įvairioms
švietimo
įstaigoms. Visos tos aukos yra siun
čiamos per Švietimo Ministeriją įvar
dytoms mokslo įstaigoms.
VI. Lietuvos Valstybės Iždui ski
riamos yra visos aukos, pavedamos
apskritai Lietuvos
valstybės reika
lams.
Žymiausią dalį šių aukų tu
rės sudaryti įplaukos nuo Lietuvių
Piliečių Sąjungos organizacijos, ku
ri dalį savo jeigu
skyria Valstybi
niam Lietuvos Fondui. Šios Valst.
Fondo įeigos pirmon eilėn turės ei
ti Lietuvos Nepriklausomybės pripa
žinimo išgavimui Amerikoje ir kitur.
Prie šio darbo ypač svarbu pridėti
daugiau pastangų.
Reikia spėtų jog ilgainiui susiras
ir daug kitų reikalų. Šelpkite, bro
liai amerikiečiai, kiek ištesėdami, o
visas pačios
Lietuvos Atstovybės
rupesnis tebus tik tame, kad grei
čiausiai tas aukas kur reikia pasiųsti
ir kad nei vienas centas iš tų Jūsų
aukų nenueitų kur į šalį.
Vileišis,
Lictuvos Atstovas Amerikoje.

a

IŠ SLA. KUOPŲ DARBUOTĖS.
78 kp., So. Omaha,
Nebr., laips
niškai kyla ir narių skaitliumi ir sa
Pavo įtaka vietos lietuvių tarpe,
pradeda
galiaus ir vietos lietuviai
susiprasti ir atskyrti juodą nuo balto. Seniaus, koki 3 metai atgal, sakydavo, kad SLA. yra „bedieviška”
ir
kitokius
niekus
organizacija
Bet
dabar
jau
visi
paplepėdavo.
matė SLA. vertybę ir suprato, ko
kią milžinišką naudą ši organizacija
neša savo nariams.
Ir štai sausio
9 d. kuopos
susirinkime prisirašė
net 7 nauji nariai. Tai yra geras
apsireiškimas, kuris
priduoda kuo
pos nariams energijos ir noro dar
buotis šios garbingos organizacijos
labui. Laiku dviejų
pereitų mėne
sių prisirašė 12 naujų narių..
Taipgi aukščiau minėtame susirin
kime kuopa nutarė sulošti puikų agi
tatyvį veikalėlį „Susiprato”. Pamatę
vietos lietuviai realaus gyvenimo ei
gą, kas labai ryškiai perstatoma ši
tame veikalėlyje; dar labiau supras
ną reikalą prigulėti
prie pašaiTo
1>OS ir apdraudos organizacijų,
bulikiekvienas vietos lietuvis
turi pamatyti
šitą veikalą lot.
Sekantis SLA. 87 kp. susirinkimas
13 d., 2 vai. po pietų,
p. Armoškos salėje, kerte 36 ir U.
Malonėkite visi nariai atgatvių.
ir savo draugus atsiveskite
prirašyti prie SI.A.
87 kp. korespondentas.

kuolabiausiai reikalinga. Nes dabar
sprendžiasi
Lietuvos
likimas —
žūtbūtinė kova vedama už jos nepriklausomybę, todėl pareiga kiekvieno tikro lietuvio visomis išgalėmis
mirtinai kovoremti savo brolius
jančius.
Zig. Karkauskas — rast.

I Sausio 19 d., Ausenia, Conn. 36.15
Sausio 24 d., Elizabeth, N. J.
72.90
Sausio 30 d., Amsterdam,
N.
*7457
Von Leor, Ky. geri tėvynainiai
aukavo sekančiai: A. Jakupčionis $5, Jcįnas Žilinskas $5, Pius
Aržuolaitis $2, K. Monctis $1,
Ona Rutkicnė $2; viso ...........
Per N. B. prisiųsta
130.00

Paieškojimai

Faieikau sav« pusbroli*. Antan*
Grzegorzauskio. 3 metai atgal gy
veno Niagara Falls, N. Y. lenkų pa
rapijoj vargonininku, bet už mokini
mą lietuviško choro gavo prašalinti.
Nuo to laiko aš negaliu dažinoti kur
jis randasi. Meldžiu Niagara Foils
lietuvių, jeigu jį žinote, prisiųckite
NETEISINGAS PRANEŠIMAS.
man jo adresą, nes
aš turiu labai
„Tėvyrfės” No. 2, SLA. narys da Viso per sausio mėn. įplaukė 1,071.61 svarbų reikalą su juo. Mano adre
1,041.66 sas:
ro neteisingą
pranešimą iš Kulp Gruodžio mėnesį įplaukė
IGNAS GRŽEGORŽAUSKIS,
mont, Pa.
sakydamas, kad vieti
nes SLA. kuopos neįvyko susirinki Viso per du mčnesiu įplaukė 2,113.27 1303 E. Laurel st., Springfield, Ill
mas, kuris turėjęs būti gruod. 26 d.,
Paieškau save 1 moteries Mariono*
GRUODŽIO IR
pereitų metų. Tame pranešime sa IŠMOKĖJIMAI
Savickienės,
kuri pabėgo 19-tą die
SAUSIO MĖNESIŲ.
koma, kad buk susitarę jš kalno ke
ną sausio su burdingicrium Antanu
letas alučio mylėtojų atėjo į kutuos Už svetaines, apgarsinimus,
Bakčiu,
pavogdami
nuo
manęs
susirinkimų vietą ir čia radę dar ke paliudijimus ir kitus prakalbų
1700.00 ir visas geresnes drapanas ir
lis narius nusivedė į Lietuvių Kliubo rengimo' išmokėjimus per du
išsinešė
vieną vaiką Kaziuką. Mote
skiepą ir ten „laikė mitingą.” Da mėnesiu
374-64
ris 36 metų amžiaus, o Bakčiua 30
lykas ištikrųjų buvo
šitokis: selč, Dr. D. Alseikai kelionės išlaidos
apie juos
kur kuopa visuomet laiko susirinki per du mėnesiu .......................... 137.54 metų. Taigi žinantieji
malonėkite man pranešti. Mano ad
mus, buvo šalta — pečius nepakur
tas, tad tūli nariai pavadino į kliubo Viso per du mėnesiu išmokėta 512.18 resas:
L. SAVICKAS,
kambarius, kurie yra visuomet gerai Per du mėnesiu liko ........... 1,601.09
P.
O.
Box
286,
Roslyn, Wash.
Visi likusieji pinigai per tris atve
apšildomi. Visų sutarta ir nueita į
minėtą vietą, kur ir įvyko
kuopos jus pasiųsta Lietuvon Vilniaus atva
susirinkimas. Šitas susirinkimas bu davimo reikalams šimtas tūkstančių
vo tiesotas ir pusėtinai skaitlingas, auksinų.
Visiems aukautojams ir prakalbų
kuriame net ir moterų
dalyvavo.
Šitame susirinkime
išrinkta nauja rengėjams, varde Vilniaus Atvadavi
Geriausia pirktis farmas per Re
dakciją „Amerikos Ūkininko”. Da
kuopos valdyba ir pavaryta agitaci mo Komitete tariu širdingą ačiū!
M. L. Vasiliauskas,
bar geras laikas pasiteiraut, nes atei
ja, kad nariai, kiek kas išgali, pa
aukotų Lietuvos Šauliam. .Šitas ži Komiteto Vilniaus Atvadamui Remti nantį pavasarį daugumas pirksit farSekretorius. mas. Pareikalaukit farmų katalogo
noma negalėjo patikti
tiems musų
iš rųų's puikios lietuvių kolonijos, o
kuopos nariams, kurie priešingi Lie
mielai jums prisiųsim su gražiais pa
tuvos gelbėjimui,
todėl jie> sutarė
SVEIKINAM
SU
TRIJŲ
ME

siskaitymais ir informacijom.
šaukti kitą nepaprastą susirinkimą.
Gi kaslink knygų, tame pranešime TŲ SUKAKTUVĖMS
NEPRI Ant farmų darbai niekad nestojo,
miųetų, tai ištikrųjų dalykas šitaip
KLAUSOMOS LIETUVOS.^ Bedarbės niekas nežinojo,
ir tu brolyti pirk pas mus farmą,
buvo: gerb. Lengvinas, kuris globo
Tikrai turėsi amžiną darbą.
jo šitas knygas, turėjo greitu laiku
Jau trys metai laiko, kaip Lietu
J redakciją laišką rašyki,
išvažiuoti į kariuomenę, tad knygas
vos gyventojai pasiliuosavo nuo ca
Informacijų sau paprašyki,
pavedė gerbiamų Taunio ir Sodaičio
rizmo ir kaizerizmo jungo. Lietuvos
O katalogą prisiųsim gražų,
žinion. Jeigu tame butą netvarkos,
gyventojai apsivalė nuo įvairių už
Visokių farmų, didžių if mažų.
tad užtai vieno Lengvino
kaltinti
puolikų, bertmontininkų,
;apsivalis
Vieną farmukę sau pasirinksi,
negalima. Taipgi ir už kitą buvu
Trumpu
ir nuo Menkų avantiūristų,
Ant pavasario ir nusipirkti;
sią kuopoje
betvarkę, daugiausiai
laiku apsigynimo darbas bus užbaigTikrai ir puikiai tu padarytai,
kalti tie nariai, kurie ištikimus kuo
tas.
Kad tuojaus laišką mums parašytai.
pos narius „alučio mylėtojais” ap
Mus visų Lietuvos piliečių laukia
M. WALENČIUS,
šaukia..
didžiai svarbus ir prakilnus darbas,
Bronius Barkauskas.
tai atbudavojimas • šalies, pakėlimai
AMERIKOS ŪKININKAS,
kultūros ir industrijos
Lietuvoje. ng Washington St., Hart, Michigan.
Mes
privalom
steigti
fabrikus
Lietu
AMSTERDAM, N.
R ai kai a uja 5000 Darbininkų į Mivoj, suteikti jos gyventojams tinka-*
po
pic
Sausio 30 dieną, tuojau
iganą Auginimui Cukrinių Burokų
mą užsiėmimą, aprūpinti šalies gy
prakalbos.
įvyko Dr. D. Alseikos
ventojus reikalingu
reikmenų, kad
Žmonių prisirinko pilnutėlė svetainereiktų mums svetur ieškoti tokių
Kalbėtojas labai
dažnai buvo
Phone Bell 1864
reikmenų, kuriuos
mes lengvai ir
pertraukiamas rankų plojimu ir grapasu
: Vilniui, kaip jį
I šdirbimo
į Štai Liet. Am.
apie visą Lictuat vaduoti
Attorney and Counseler-at-L«w
savo benI B-vė iškilmingai
nepriklausomybę,
savo
vos
kovą
;
L
A
.
A D V O K A T AS- P A T A R E J AS
į
L'P'c
308-9-10 Co&l Exchange Building
mis su
1 priklausomos Lietuvos
surinkta Vilniaus
tt.
WILKES BARRE. PA.
vasario| metinėms
sukaktuvėms
atvadavimo reikalams $174.57. Susi
i 1 1 dieną.
rinkusieji nemažiau
aukavo kai po Įį .Minėta bendrovė
yra pirmutine BULGARIAN BLOOD TEA
5 ir 10 dolarių. „Varpo” Bendrovės 1
, Lietuvių tarpe, kuris iškėlė tą mintį
(Bulgariškojo Kraujo Arbata)
akcijų taipgi parduota apie 20.
GELBSTI SERGANČIUS.
1 ir pajėgė sutraukti
plačias AmcriTen buvęs. II kos Lietuvių
minos į organizuotą

F AR M 0 S

tį vargais negalais pasodinom į balną. Išjojo. medžiai, rytmečiui auštant, blizgančia rasa, kaip
JOHN S. LOPATTO
ašaromis, jo kapą vilgo, o tamsų vakarą jų lapai
Tik švilpdamas vėjas jį keliu nulydėjo.
Bare taip pat ramumo nerado. Kad rusai tyliai jam amžių tiesą šnabžda: — Per mirtį į
K. L. B.
puls, jau abejonių nebuvo. Reikia juos patikti, laisvę!
(„Kariškių žodis.”)
reikia atremti, o vyrų tik “saujelė, ir šautuvų ne
visai užtenka. Paspirties iš niekur nėr. Vienai
vieni audringos juros saloj. Tiesa, vokiečiai sa
Taip, dideli ir prakilnus darbai — didelių
kosi neįsileisią rusų, bet jų pažadam negalima aukų reikalingi. Tačiaus per tuos du metu —
tikėti.
Įnuo čia aprašyto atsitikimo ikišiol, tiek Lietuva
kūną. Sukėlė gana tinkamą kapita Daktarai ir aptickoriai rekomenduo
— Ei, vyrai, visi prie ginklų!
I laimėjo, kad jeigu kiltų iš kapų pirmieji Lietu 87 kp4 So. Omaha, Nebr., stengiapralcnkti
kitas
jėgomis
Ir kas tik galėjo, išėjo į barą. Tai buvo va vos karžygiai, tai nepažintų savo Tėvynės. Jau si visomis
ŽODIS Į LIETUVOS ATSTA lą. Valdžia suteikia minėtai ben ja šitą puikią kraujo arbatą palai
Pereitais 1920
drovei dideles konsecijas rūbų ga kymui vidurių,
kepenų, inkstų ir
sario 12 d. Išėjo ir apie 8—9 v. vakare susidūrė [ Lietuva šiandien ant tiek tvirta ir galinga, kad kuopas savo darbu. balių
TYMO
BENDROVĖS
ir
vienas
mybos
industrijoj
ir
pasižadėjo
rem

me.t,ais surengė du
kraujo tyrumoje.
su besiritančia rusų banga. Jų daug, mus sau netik išgali apsitverti visas savo sienas durtuvų paskaitas
gražių paŠĖRININKUS.
ti bendrovę finansiškai ir morališkai.
su programų
Imkite gerai karštą
pašalinimui
jelė; jie apginkluoti, o mes kaip ir be ginklų; jie ; tvora, kuri saugoja jos brangiai
atpirktą Ne- marginimų. Paskaitų tema buvo:
Dalis bendrovės direkcijos prieša blogo peršalimo ir tuomi apsisaugo
seni kareiviai, papratę kraujuos braidžiot, o mes! priklausomybę, bet net tuo patim laiku gali pa- „Reikalingumas prigulėti kiekvie- Liet. Ats. Bendrovės šėrininkai ky su verpitno-audimo mekeninku kite nuo infhienzos ir plaučių užde
jaunuoliai, vos iš tolo šūvius tik girdėję — bet daryti ir iškilmingas parodas savo laikinojoj sos- nam į SLA. ir kokią naudą jisai ne malonės -atkreipti (lomos į ateinantį J. Gudžiūnu sparčiai darbuojasi Lie gimo. Bulgarian Blood Tea yra
tuvoj prirengime
verpimo-audimo parduodama aptiekorių
Paskaitą skaitė
visur, arba
ša savo nariams.
laikomės, spiriamės. Tuo pat laiku iš Kauno, tinėj, kurios net svetimtaučius stebina.
Bendrovės šėrininkų metinį suvažia
fabriko,
kuris
šį
pavasarį
pradės
rū

kuop. pirmininkas V. J. Sabaliauskas.
mes prisiunčiatne
apdraustu pašto
vimą, kuris turi įvykti vasario mene
kaip iš dangaus siunčiami, atvyksta keli šimtai
kuopbs narių'
bų gamybos darbą.
Ačiū nekuriu musų
siuntiniu didelę šeimyninę dėžę už
syje.
Kiękvienas ščrininkas privalo
vokiškų šautuvų.
Lietuvos linai, vilnos ir kiti valak- $1.25, arba 3 dėžes už $3.15, arba 6
darbštumui, nuo i d. sausio iki šiol prisiųsti savo balsus „proxies” į lai
KARIUOMENĖS PARODA.
— Valio! Lai gyvuoja Lietuva! — sušun
niniai augmenai, tai
yra Lietuvos dėžes už $5.25.
kuopa paaugo nuo
64 iki 75 narių.
Adresas: ft. H.
ką ir turite siųsti pažymėdami kam
1920
m.
gruodžio
mėn.
23
dieną
11
valandą
auksinės mainęs. Minėta bendrovė Von Schlicke, „ President,
Ypač pastariuoju laiku vietos lietu
kant iš džiaugsmo. Ir keletas vežimų su ginklais
Marvel
Kitaip
jus pavedate savo _ balsus'.
suteiks
gamindama
rūbų
materiją,
įvyko
Kauno
įgulos
kariuomenės
paroda
dvejų
viai labai pradėjo interesuotis SLA.
Products
Company, 396
Marvel
vėsula į barą lekia, štai kur musų viltis ir pa
jūsų balsais pasinaudoja direktoriai
gyvente

didelę
paramą
Lietuvos
štai
pereitame
susirinkime,
9
d.
sau

Building,
Pittsburgh,
Pa.
metų Lietuvos kariuomenės sukaktuvėm pami
galba! Vadas nudžiugo, jo akys nušvito.
negali jų
ir suvažiavę šėrininkai
sio, prisirašė
net 8 nauji
nariai. pcrbalsuoti todėl Bendrovės reikalai jams, taipgi ir duos puikų pelną sanėti.
Ji
turėjo
įvykti
gruodžio
20
d.,
bet
del
šal

— Atremsim, — kalba — atremsim!\
vo dalininkams už invesdintą kapitaTaipgi girdėtis, kad ir ant sekančio
Ir gal butume atrėmę,
jeigu ne vokiečių čio buvo atidėta. • Diena buvo graži. Paroda bu- susirinkimo norinčių prisirašyti yra ėsti sprendžiami tiktai kelctos žmo
Bell phone—Dickinson iiq8 W.
nių ir tas pačiai bendrovei neina ant
kerštas: apie 11—12 valandą įbėga štaban žval vo ant žaliojo kalno, Komandavo gen. žukaus- nemažas skaičius.
Todėl, skaitytojau, jeigu dar. netu
Taigi linksma
kas. 11 vai. atvyko einąs Valstybės prezidento darosi matant, kad pagalinus lietu sveikatos.rėjai progos patapti šios bendrovės
gas ir praneša naujieną:
Dr. A. P. Dambrauskas
Taigi kiekvienas būtinai turi pasi
nariu-dalininku, tai tuojaus
klausk
viai
pradeda
suprasti
naudą,
kokią
pirmininkas Stul
— Tamsta Vadas, iš Koniukų mus į užpa pareigas Steigiamojo Seimo
Priėmimo Valandos:
rūpinti savo bklsą pervesti patikėti- pilnų informacijų
instojimui, nes
ginskis. Jis su Kr. Aps. Ministeriu pravažiavo suteikia SLA. savo nariams.
kalį šaudo.
niausiam savo draugui, jei pats nega
Nuo 10 išryto,
Taipgi reikia
paminėti,
kad 87
jūsų prisidėjimas prie minėtos ben
pro visas čia buvusias kariuomenės dalis, su jo kuop. užlaiko knygyną ir ^čių kny- li suvažiaviman pribūti, Geriausiai droves pagreitins Lietuvos atstaty
— Negal but, — ten vokiečiai.
6—8 vakare.
mis sveikindamasis. Paskui prasidėjo iškilmin giaus — J. Lubausko darbštumui par siųsti atstovas iš savo kolonijos, mą, kartu pagerins jūsų ateitį.
— šaudo iš kulkosvaidžių.
1624 So. 4-th Street,
kad jeigu
jus neįrašote
LITH. AM: CLOTHING MFG.
— štabo viršininkas mano vietoj. Arklį — gas maršas orkestrui dūduojant, praėjo pirmiau duodama nemažai knygų, nes žmo įAtminkite,
PHILADELPHIA.
PA.
„proxy” vardo
to- žmogaus, kuCORPORATION,
sia Karo Mokyklą, paskui pėstininkų dalys, pas nės su noriu perka naudingas kny riain
ir išjojo.
savo balsus pavedate, tai jūsų
Pamačiau aš jį jau beauštant.
Išblyškęs, kui artilerija su patrankomis, paskiau raiteliai gas. Tai tokią kultūros sėklą musų balsais pasinaudoja tie žmonės, ku 8oq W. 35-th Street, Chicago, Ill.
kuopa sėja tarpe vietos lietuvių.
nuvargęs, lupos sukepusios; pėsčias bėgo į šta ir, ant galo, Geležinis Vilkas. Kariuomenė darė Nors kuopa finansiškai nėra tur rie bendrovėje šiltas vietas sau su
Phones:
bą. Aplink jau tarškėjo kulkosvaidžiai, bėrė kultūringo įspūdžio, ką pripažino net buvusieji tinga, tačiaus pareitame susirinkime sisuko. O jeigu savo balsų nepayeBell — Kensington 5316
date
niekam,
tuomet
nesusirenka
už

šautuvai, kulkos, kaip Imitės, apie ausis zizgė. čia svetimųjų valstybių atstovai, o prancūzų at užsiminus bandito Želigovskio vardą,
skaičius balsų (kvorupi) ir
Mūsiškiai skubiai stūmėsi tiltu ir dar panemunių stovas net pažymėjo nieko panašaus nesitikėjęs to begėdiško musų Tėvynes krau tektinas
negali susirinkimas įvykti. Taip jau
į grandinę sugulti mėgina. Veltui: juos jau nuo iš lietuvių kariuomenės. Praėjus antrą kart iš gerio, tad 87 kp. iš savo iždo paau įvyko sausio 11 d. O juk tas pada
LIETUVIS GYDYTOJAS
kavo 50 dol. Lietuvos Gynimo Ko
kilmingu
maršu
pro
Valstybes
Prezidentą
ir
Ar

Priėmimo Valandos:
geležinio tilto pila ugnis. — Greičiau važiuokit
mitetui. Taipgi prabilus
kelis žo ro nemažai bereikalingų išlaidų šėriQ—tą valandai ryte.
•su štabu ir iždu, o man paduokit porą vežimų: mijos Vadą ir baigiantis parodai, Geležinis Vil džius į narius gerb. K. Lauciui, kad ninkam, kurie rūpinasi bendrovės ge
6—8 valandai vakare.
kas padarė pavyzdiną raitelių ataką ant priešo neatsisakytų kiekvienas geros valios rovė ir 1 ri ją ištraukti iš politikiegelbėsiu likusius šautuvus.
*53! E. Allegheny Are.,
lietuvis savo Tėvynę gelbėti, ir pe rių nagų K atvesti į tikrą biznio kė
— Vade! Gelbėkis pats: jau pjonierių ka- kavalerijos.
lią,
kad
iš
jos
bulų
nauda
ir
LictuPHILADELPHIA. PA
narius J.
rėjus per
susirinkusius
Ore visą laiką ūžė ir narstėsi aeroplanai.
zarmes ima, mus supa,! Mūsiškiai, kas galėjo
vos atstatymui ir pelnas patiems ščParodai pasibaigus, kaikurios dalys praėjo Strazdui, nors ir neskaitlingas buvo rin inkams.
perėjo liltą — pataria kažkoks kareivis. —
tačiaus
sudėjo dar
susirinkimas
Severopivjpyduoles užlaiko
Tamsta yadas.
štai ir arklys pabalnotas, — Laisvės Alėja. Gyventojai pamatę tvarkingas $44.50. Tokiu budu $9450 pasiųsta Šėrininkai! Pasistcngkite kiekviesejrnyhoąsvęikatą.
voras, gerai aprėdytus ir apginkluotus pėstinin per Lietuvos Misiją Lietuvos Gy nas savo balsą panaudoti, kad patai
bandau įkalbėti.
H
Severo* naujas Kalendorius 1021 metu
sius musų bendrovės reikalus.
At
— Arklį palikit, o pats greičiau pirmyn! kus, gražiai papuoštą kavaleriją, labai stebėjosi: nimo Komitetui.
į
yra
išduotas. Gaukite viena sava aptieS kol. Yra duodamas dykai. Jeigu negau
jau musų-'aFmija niekuo nesiskiria nuo kitų val Išrinkta nauja 1921 metams kuo minkite, kad be jūsų balso nebus ga
Geriausios kloties! — Ir nubėgo.
įį tumite aptiekei, rašykite pas mus ir
valdyba iš darbščių ir energingų lima to padaryti, nors ir labiausiai
F įdekite 2c pastos ženki*.
Daugiau jau jo nebemačiau. Pasakoja, buk stybių armijų. Girdėjosi iš žmonių, kad tą dieną pos
narių, kurion įeina
net 4 moterys. to norėtų tie, kuriems bendrovės rei
v
taip drąsiai, per Nemuno tiltą su ginklų vežimu Kaune buvęs šventęs upas.
Mat kuopos narės-moterys darbuoja kalai prie širdies stovi.
Apsaugokite
Vaikus
jis lėkęs, kad rusai net šaudyt nustoję: netikėjo,
Pr. Rimkus.
si ranka rankon su vyrais.
nuo tuo vargingo i'iomos kosulį, per užlai
kad pačiam jų grandinių vidury priešas galėtų
kymo narnose visada
Baigiant šitą trumpą peržvalgą musų Tė Kuopa susirinkimus laiko antrą
SEVERA’S
atsirasti. Ir tik kažkam šuktelėjus: „Jų pulko vynės sunkios kelionės į Nepriklausomybę, pri- nedėldienį kiekvieno mėnesio, 1 vai.
po pietų, J. Armoškos salėje, kertė
vadas!" pabiro šūviai, ir vaclas, kaip jaunas seina užbaigti gerb. A. Vaičiūno žodžiais:
36 ir U. gat.
atsilankyti
KOMITETO VILNIAUS AT pakirstas medis, griuvo ant Nemuno tilto. Griu
— Įžengeme į ketvirtus Lietuvos laisvo gy visi nariai ir tie Prašomi
lietuviai kurie ne
(pirmiau žinomo kaipo Severos Bahamas
VADAVIMUI REMTI Už
vo ir, aukuodarpas save Tėvynei, amžinai užmi venimo metus kupini džiaugsmo ir geresnės atei retų prisirašyti prie SLA.
Plaučiams). Jis atneš greita paselpa. padaris lengvą ir uaturallšką kvėpavimą ir
go. Priešas į Tėvynę ėjo jau tik per jo kūną.
ąpserges nuo plėtimo Ilgu. Dvle mietas,
SAUSIO MĖNESĮ.
ties, nes artinas diena, kada nei vieno priešo Lie
F. Binkevičius — prot. rast.
25 ir 60 centai.
Palaidojo jį Alytaus piliečiai užnemunio ka tuvoje nebliks. Pakabinę ant< vinies kalaviją
pinėse. Sugrįžęs 1 pulkas pernešė savo vadą į mes imsimės arklo, o šilto pavasario ar vasaros si! kp., Mahanoy City, Pa, susirin Įplaukos:
Paprastas šaltis
kime,
nariai
vienas
kitą
paraginda

Manchester,
N.
H.
į
suteikti
svarbos ligas, bet ant
66.55
Suvalkų pusę ir iškilmingai Tėvynės žemelėje vakarėlio sulaukę, eisime ant brangių kapų, ku
mi siūlėjo 17 dol.
aukų Lietuvos Sausio 9 d. Hartford, Conn. 132.09
palaidojo.
AsEVERA’S
I. B. BRONUSHAS, M. D
rie suteikė Lietuvai Laisvę ir nunešipe žaliumy- Raud. Kryžiui, kurias pasiuntė per Sausio n d., New Britain,,j C0LD'/lN3 GRIP TABLETS
Ir, rodos, galas jo prakilniems siekiams, ga nų bei kvepiančių žiedelių, kad papuošti geležinį Lietuvos Misiją.
■ *4 ’
Conn.
104.25
615 COLUMBIA AVE.,
! (Severos Plyskelei nuo Šalčio ir Gripo*)
las jo svajonėms. Bet ne. Tik metai praėjo, o kryžių ir prisiminti tuos baisius laikus, kada mus Tai yra gražus apsireiškimas ir Sausio 14 d., Union City, Conn. 72.55
g galima pasitikau jog palengvins Saida i
I trumpo laiko ir per tai apsaugos nuo starBALTIMORE, MD.
mus jau stiprus pulkai, mes jau daug išblaškėm žeijnes tramdė svetimų gaivalų atmatos.
gera pradžia padaryta. Reikia tikė Sausio 16 d., Waterbury,.
g biu ligų, prašalinant Gripą arba Influen
za. Pardavinėti kožnol aptlekoL Kainos
tis, kad musų kuopa ir ant toliaus
Conn.
100.00
tų, kurie mus pavergti norėjo; mes šiandien jau
I 80 centu.
Ofiso valandos:
šituo puikum keliu
eis, nes dabar Sausio x6 d., .New Haven,
drąsiau žengiam į ateitį, drąsiau einam į laisvę,
Nuo 7 >ki 8:30,vakare.
Jau kelias iš grabę Laisva Lietuva
EVERA CO.
yra labai svarbus momentas ir viso
Conn. ..'.'i
......
........................ 100.40
............................
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų.
| nepriklausomybę. Jis po 'šalta - velėna, žali
•
x
.
1
Mus brangi šalelė gyva, gyva!...
APIDS...IOWA
kia finansinė parama musų Tėvynei Sausio 18 d., Bridgeport, Conn. 67.15
____________ L---------------------------------- /
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PRANEŠIMAS.
SLA. 5-to apskričio New York
ir New Jersey valstijų yra šaukia
mas metinis suvažiavimas ant 27 d.
vasario, 1921 m.,
S. L. A. name,
307 W. 30-th St.r New York, N. Y.
Malonėkite prigulinčios kuopos prie
apskričio, prisiųsti atstovus ant mi
nėtos dienos, Taipgi yra kviečiamos
visos kuopos minėtų valstijų atrast
reikalingumą prisidėti prie taip naudingo
__ o_ ------darbo,, kokį atlieka SLA. ap
skričiai ir prisiųsti atstovus. Atsto
vai malonėkit į laiką
pribūti, nes
posėdis prasidės lygiai pirmą vai.
po pietų.
5-to apskričio valdyba:
Pirm. A. Montvila.
Sekr. F. V. Zubrickas,
193 Grand st., Box 135,
Brooklyn, N. Y.

Kuopti Susirinkimai

ko savo sandėlyje visas Trincrio gy
duoles.
Dabar yra sezonas gerk
lių uždegimo, todėl mes primename
jums apie Trinerio Antiputrin, ku
ri yra geriausia gyduolė
gargalia
vimui, užtektinai
atskiedus (viena
dalis Trinerio Antiputriu ir 3 dalys
šilto vandens) greitai jums pagelbės.
Joseph Trinėr Company, Chicago,
Ill. New Yorko atstovybė: 340 E.
71-st St.

VINCAS AMBRAZEVIČIUS
AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
PINIGŲ SIUTIMO.
Išdirbu pasportus į Lietuvą va
žiuojantiems ir padarau paliudijimus
(affidavitus) iš Lietuvos atvažiuo
jantiems. Taipgi legalizuoju viso
kius dokumentus (daviemastiz) kai
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
tintas.
Šifkortčs ant geriausių laivų.
Pinigų siuntimas užtvirtintas.

Linden, N. J. ' SLA. 285 kp. su
V. AMBRAZEVIČIUS,
sirinkimas įvyks 13 dieną vasario,
ant Ogiroad st., pas^ Vincą Gudelį.
SLA. Narys
atsilankyti,
Malonėkite visi nariai
Newark, N. J.
178 Ferry St.,
nes turime daug svarbių reikalų ap
atsiveskite ir Tel. Market 5599 M.
svarstymui, Taip/gi
naujų narių prirašymui.
Brooklyn,
SLA. 76 kp susirinkimas i yks 12 d. vasario, 7 vai.
ATTORNEY-AT-LAW
Hudson avė. Malonėkite
vakare, ~
Room 810
visi nariai atsilankyti, nes
turime
’ National State Bank Building,
daug svarbių reikalų apsvarstymui
lio Broad Street, Newark, N. J.
ir atsiveskite naujų narių prisašymui.
Telephone 4.256 Market
Sekr. A. Sendrauskis,
48 Hudson Ave.

KAZYS KRAUČUNAS '
ADVOKATAS LR NOTARAS
403 LYON BUILDIG.
SEATTLE. WASH.
Turiu pilnas tiesas visuose sū
driose. Pribunu ypatiškai vesti
provas j kitas valstijas ant pa
kvietimo. Taipgi duodu patarimui
per laiškus.
w4

Geriausia dovana saviemsiems, tai pinigų pasiųsti j Lietuvą. Da
bar yra gera proga, nes pinigai pigus. Už pinigus gali gauti viską,
o be pinigų nieko. Nusiuntimas greitas ir gvarantuotas.
Reikale
siunčiam per telegramą. Laivakorčių Agentūra į Liepojų, Hambur
gą, Brėmą, Rotterdamą, Antwerpą, į Lietuvą ir iš Lietuvos atitrau
kiame šeimynas.
Padarymas Pasų kelionei ir kiti dokumentai pavedime dalių, pir
kime ir pavedime. Pinigus siųskite per pašto Money Order. Ra
šydami pridėkite 2c. štampą del atsakymo.

PLATIN

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

SKAITYKIT IR
KIT „TĖVYNĘ”.

KURSAS NUPUOLĖ

I

Tai geriausia proga daug
auksinų į Lietuvą nusiųsti.
Greitume nusiuntimo
pinigų
nieks su manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para1*'
šais priėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Lie
pojų, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei j Lietuvą.
Padarymas lietuviškų doku
mentų.
Pinigus siųskite per paito
Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 c. štampą ir visados
adresuokite:
P. MIKOLAINIS,
53 HUDSON AVENUE,
BOOKLYN, N. Y.

e

HENRY C. Z ARO,

$

New York, N. Y. ų

I
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SIUNTINIAI I LIETUVĄ

s
I

Visi norintieji važiuoti į Lietuvą, pirmiausia gaukite
II PASPORTUS. Dabar pasportai yra išduodami ant viso
I meto.
Kas nori atsiim
ti savo gimines iš
Lietuvos, tam yra
reikalingi tam tik
slui padaryti popie
riei „Afidavitai”. Visame jums patarnaus
ii

a

I

įsteigta 1841 m. Kapitalas
$18,000,000.00.

ae

American
Express
Kompanija
įsteigta 1841 metais ir turi įmokėto
kapitalo $18,000.000.00
ir persiunčia
Europon daugiau siuntiniu, negu bi
le viena finansinė ištaiga. Pasibudavojo nuosavą 21 augšto namą prie
žemutinės Broadway,
New Yorke,
kuris yra čionai parodomas ir kuria
me kompanijos vyriausias ofisas tel
pa.

NEWARK, N. J

195 ADAMS STREET

M
M|

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA

TIESUS PATARNAVIMAS

42 BROADWAY,
NEW YORK CYTI
TIESI Kelionė Be Persedimo Iš NEW YORKO
Per LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS

IŠ NEW YORKO Į HAMBURGĄ

Rusų ir Lietuvių.

Didžiausi moderniški dviejų sriubų garlaiviia.
Garlaivis MANCHURIA išplauks Vasario 24 dieną
GarlaiVįs^MONGOLlA išplauks Kovo 10 dieną.
Garlaivis MINNEKAHDA (naujas) išplauks Kovo 24 dieną.
Trečia Klesa iš New Yorko į Liepojų .......................... . .. $133.00
Trečia Klesa iš New Yorko į Eidkunus ...................... ... $130.00
per patarTrečios klesos keliauninkams suteikiami valgiai
nautoju.1^ ruimingame valgomajam kambaryje.
Atskiri kambariai
del moterų ir vaikų.

Kreipkitės į Kompanijos ofisą 9 BROADWAY,
New York, arba pas vietinį agentą.

B Ją

1 LIETUVĄ
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Laivai išplaukia kas 14-ta diena

i

Dideli dviejų sriubų pašto laivai išplauks:
Vasario 15
S. S. POLONIA
Kovo 16

I
Ė
E
iE
I
I

Kovo 30

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

11

II
il

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

Kreipkitės į bile musų agentūrą ar ofisą American
Railway Express Company, arba kreipkitės ar rašykite sa
vo kalboje į
Foreign Money Order Department,

i
s

AMERICAN EXPRESS COMPANY,
65 Broadway, New York.

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.
............................................................................................ lllai III III 11.1 > > 111 < 1 ■ * ■ 11 > > 11111 ■ 111...... llllillllllUIIIIIIII.............. ........ «’ •
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Kovo 4

S. S. LITUANIA
S. S. ESTONIA
S. S. POLONIA

8H
soti
ĮRfiŠ
ūd

Ii
|l
Ij
1l 1=
B

Puikus pinigu persiuntimo patar
navimas i Lietuva, kuris
buvo pa
laikomas rupestimi
American Ex
press Kompanijos prieš kare, vėl ta
po atnaujintas keli mėnesiai tam atRal.

Sugrįžę paliudijimai
rodo, kad
pinigai siunčiamajam asmeniui išmo
kėta j 3 savaites. Mes
išmokame
markėmis, kurios yra legaliais pini
gais Lietuvoje. Musu
kainos yra
žemos, o musu
patarnavimas yra
atsakantis.
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AMERICAN LINE
del
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važiavimas

£

<$► suteikiame paaiškinimus, kaip geriau važiuoti tėvynėn ir
4*
išdirbame pasportrumpiausiam laike.
♦
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamus.
Laivakortes važiuoti krajun ir iš krajaus; siuntimas Ir
4>
mainymas pinigų; priimama pinigus ant pačMumo Ir X
0
mokamas nuošimtis.
♦

H
II PARDUODU LAIVAKORTES ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ
II
Į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.
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Kiti New Yorko adresai:
118 West 39-th Street

Rašyk į Depot Quar
termaster

>

DYKAI
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Brooklyn, N. Y., 59*th
Str. ir First Avc.
Boston, Mass.,
Army
Supply Bitse.
1819 w.
Chicago, 111.
39-th Str.
Atltnta, Ga. Transportalion Bldg.
San Antonio, Texas.
San Francisco, Cal.
SURPLUS
PROPER
TY BRANCH
Ofifice of the Quarter
master General,
Munition Bldg.,
Washington, D. C.

ATIDAI LIETUVIU

3 Avė. Cor. 6 Street, Dept. L. 4,

GEORGE MATULEW1CH

ŠYPSĄ
šypsą yra gyvenimo
skanumas.
Mums ji reikalinga, kad pašalinus 1
musų dienų
apsiniaukimą. šypsą 1
kartais verta miliono dolarių ir vie- į
nas iš daugelio
patarimų, kuriuos
Elbert Hubbard
siūlė mums, yra
verčiausis sektntis:
„Juokis! Juo
kis! Juokis!” Tačiaus mes galime
Šypsotis ir juoktis tik tuomet, kai
musų upas nėra pavergtas
kokio
nors vidurių nesmagumo, ir štai del
i
ko mums reikalingas Trinerio Kar
tusis Vynas, tam tinkama gyduolė,
kuri ■ išvalo vidurius ir palaiko juos
Švariais.
Pagelbsti virškinimui, paeštrina apetitą ir sugražina norma
lę veikmę visam kunui.
Jūsų aptickorius ar vaistų pardavėjas užlai-

'

t

18 Chatham Square.
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NOTĄRIUS IR AGENTAS

RINKOS KREPŠYS
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Sūdyta jautiena ir sūdyta
jautiena kapota

,

Karės DepartŠitie gerai pridėti
sudytos
mento konservuotos
jautienos maltos mėsos, gardžios ir maistingos, visai šeimynai paruoš

Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų li
nijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pi
nigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokiu žemių
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaikau svetainę 1311tingams ir veselijoms Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.

26 Broad Street,

g

įI

H

New Britain, Conn.
Telephone 550

Ė
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LIETUVA IR AMERIKA
supakavi-

mas ir pigumas kai
nos leidžia
pinti

žiemai

maistu

apsiruvisai

v

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
MECHANIZMAS — Kaip isteigti, palei pienus. Pa
žeidimai ir kaip išrasti
juos, išradęs sutaisvi per
praktiška plėtoiima kožno
be vieno studento do prie
žiūra Instruktorių.

CANNED

meats

MEATS

Ar tavo pardavėjas turi tų daigtų?
Jei jis jų neturi, paklausk DELKO?
Reikalauk, kad jis be atidėliojimo
parupintų jų tau. Jam reikia tik užsakyti iš
artimiausio Depot Prižiūrėtojo (Quartcrmaster). (Surašąs jų čia paduotas). Jo
pareikalauti daigtai bus greitai pristatyti,
žemiau nurodytomis kainomis,
Jis gali
turėti teisingą pelną ir dhr
tau sutaupys
dikčiai pinigų, Reikalauk, kad jis gelbėtų
tau nupiginti tavo gyvenimo išlaidas.
Iškirpk šį paskelbimą ir parodyk jam. Už
sitikrink, kad jis tuoj veiktų.
Uzamines (wholeoale) kainos
yra atspausdintos žemiau, Jos (luo
da tau supratimą, ką gali šu taupyti
ant tavo pirkinių.
Maltoji Sūdyta Jautiena
keną.
1 : sv. kenas, 15c.
2 sv. kenas, 30c. 11Ž keną.
Sūdyta Jautiena
No. 1 kenas, 15c. uz ken <9.
No. 2 kenas, 27c. už keną.
i sv. kenas, 18c. už keną.
6 sv. kenas, $1.00 ’už keną.<
Koks Yra Duodamas Rabatas
Rabatas ant visų kenuotos mėsos
perviršio pirkinių nuo 15 d. lap
PIRKINIO KUMULIA TIVIS APSK AITLI AVIMAS:
kričio, 1920, duodamas yr^ sekan
Kada pirkiniai pasiekia $50.001, — 24% net; kada pirkiniai pasie tis:
kia $100.001, — 28% net; kada pirkiniai pasiekia $500.001, — 32%
$250 iki $1.000 .............. net
I.OOI iki 2.500 5 nuošimčiai
net; kada pirkiniai pasiekia $x.ooo.ooi ir viršiaus, — 35% net.
10 nuošim.
2.501 iki 4.000
4.001 ir viršiaus 20 nuošim.
Valdžia apmokės pervežimą gelžkeliu, imant visu vagonu, į visas
_
_
Suvienytų Valstijų vietas, kurios
yra toliau kaip 20 mylių nuo šiuntimo vietos.

Pirkite ją skryniomis

Kai*3š~Oepartmento Konservuotos Mėsos
HWtHIIHmKHOHHIINmtNIWHMItWIIKtllllinmiWMMlintllimiNINHWHimNmHHHHUim

♦

Pain-Expelleris
yra naudojamas, suviršum per 50 metų,
beveik visose pasau
lio valstybėse.
Nuo
reumatiškų
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, niksterėjimo, raumenų
nuvarginimo ir grei
tam pašalinimui
ankstyvo peršalimo,
šitas senas, ištikimas
šeimynos
draugas
suteikia neapkainuojamą pagalbą.

ELEKTRA IR MAGNETIZ
MAS — Kaslink reikalin
giausia Gaziniu
ir Automobiliaus mašinų.

BUK PRISIRENGĘS REIKALUI!
PIRK DABAR!

MMHM
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už prieina

A WAR dept

CANNED

z1

PAJIEŠKAU PATYRUSIU AMATNINKŲ.
Mechanikų prie išdirbystės fabrike ir del sutaisimo GAŽINIŲ
INŽINŲ repair šapose, kur varo Automobilius, TRAKTORIUS,
MOTORCYKLIUS ir kitas įvairės mašinas.
Mes išmokinant pilnai aplink Gazinius ir Gasolinius Automobi
lio Inžinus. kursai yra į TRIS svarbes dalis paskirtas.

mą kainą.

WAR DEPT

Kovo 1 d. 1921 išplauks ant laivo Saxonia per Ham

burgą pirma partija žmonių važiuojančių kartu 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 j 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.
I II
Rašyt tuojaus del platesnių informacijų.
I
i
LITHUANIAN SALES CORPORATION,
I
|
BOSTON 27, MASS.
414 BROADWAY,

VALGIO VISAI DIENAI.
VIENĄ DOLARĮ

Parankus

KELIAUJANTIEMS LIETUVON š| PAVASARI

VAŽINĖJIMAS — Kaip pas
toti EKSPERTU ŠOFE
RIU.

Pabajgę musų mokyklos pilną kursą, turite proea pasinaudoti
vienu iš dviejų amatų — Mechaniko arba Šoferio. GVARANTUOJAM Licence ir išduodam dvkai DIPLOMA. Mokinarn urvnai lie
tuviškai ir angliškai. Instruktorius
paženklintas
ekspertas TYCHNEVIČ1US.
•
Mokykla atidaryta nuo q iki o, Subatoms tik iki 5,
Nedčlioms nuo 10 iki 3.

TYČHNEVIČIAUS TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ
MOKYKLA
293 Avė. B., Cor. 17 Street,
New York City

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

O
Kaina
35c. ir 70c,
už bonką.

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

nited American įmes

UUamburg AmericanLine
."'(/AV

Telephone — 5406, Stuyvesant.
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Joint. Service with

TIESIOG 1Š NEW YORKO j HAMBURGĄ

ŠVEDIŠKAI AMERIKONIŠKA LINIJA
24 STATE STREET,

t

NEW YORK CITY

Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko per^
Gothenburgą, Švedijoj, j
♦

LIEPOJU IR RYGA

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

♦
♦

Trečia kliasa į LIEPOJŲ arba RYGĄ $145; į REVE- ♦
LĮ $150 ir $5 taksy. Trečios kliasos pasažieiįai patalpina-J
ina į kajutas del 2-4-6 žmonių,
Jt
Delei laivakorčių ir informacijų
paspoijtų gavimui, 4
kreipkite Į VIETINIUS AGENTUS.
iį

♦♦♦♦♦♦«> >♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*<♦♦►♦♦♦♦♦♦♦
C

Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis Ccntralinės Europos

BUVĘS
LAIVAS „MOUNT CLAY” PRINCE SEN1AUS
E1TEL FRIEDRICH”

Subatoj, 19 Vas. 12 vai.
Nuo Pier No. J
Ketverge, 31 Kovo
North River
2 vai. po pietų,
Reguliariai savaitiniai išplaukim ai po to bus su laivu Hansa
(ex-Victoria Luise) ir naujais laivais:
S. S. MOUNT CLINTON”
S. S. ..MOUNT CARROLL”
BAYERN
WUERTTERNBERG
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom visuose šiuose __
____ ____
________
garlaiviuose.
Specialiai
valgymo, rukimo ir sėdėjimo kambariai ir pasivaikščiojimui ^rietoa
ant viršaus laivų ,
pavedami trečios klesos pasažieriama
Užregistravimui vietos rašykit i bile autorizuota arenta arba I

IŠPLAUKS
Iš
NEW YORKO

39 BROADWAY

NEW YORK CITY.

