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Kaune. Ligi sausio pagrindo perkeistos, štai ateiNAUJAUSIOS ŽINIOS IS 12Cholera
d. Kaune įregistruota 6 su- na žinios
iš Paryžiaus, kad
sirgimai cholera. Sausio 21 d. Francija rengiasi prie naujos
įregistruotas dar 1 susirgimas, mobilizacijos, žinoma prieš VoAMERIKONŲ SPAUDOJE.
Visi ligonys izoliuoti ligoninė- kietiją.
Berlynas, vas. 22 d. („For- je. Atatinkamomis priemonė-------------verts” korespondento kablegra- mis tikimasi ligos plėtimos grei Amerikos Darbo Federacijos
ma). — Pranešama iš Kauno, tąi sustabdyti.
prezidento — Samuel Gompers
kad buk Tautų Sąjungos ble- | Nuo sausio 22 d. ligi 28 d. pareiškimu, šiuo
tarpu Suv.
biscito komisijos nariai — ang įregistruota 7 susirgimai kolera Vast, yra apie 5 milionai bedariai, italai ir belgai atsisakę ruo Kaune ir 1 Vilkijoj.
Visi Ii- bių. • *
šti plebiscitą Vilniaus srityje,’ gonys išvežti ligoninėn, ir kole-:
------------kuriuomi turėtų būti išspręsta,
ros plėtimas namuose, kur bu- Suv. Valst. 1920 metais buvo
kam tprįs priklausyti Vilnius. . | vo ligonių, sustabdytas 5 Visi tiesotai operuojamų automobi„VILNIUS YRA LIETUVOS paskiausieji įregistruotieji su- lių 9,180,316, iš kurių 945,826
SOSTINE” pareiškė Tautų Są
sirgimai pasirodė naujose vie- yra komercijiniai automobiliai
jungos Komisija, „TODĖL ČIA
ir traktoriai. Už vežėjų laistose.
NEGALI BUT JOKIO BALSA
nius gauta $99,11.097.
VIMO.” j
Paštų, 'elegrafų ir Telefonų
šitame plebiscito komisijos
Valdyba veda derybas su Lietu Sulig pranešimų iš vįairių šal
sprendime franeuzai nedalyvavių Orlaivių bendrove delei įve tinių, Rusijoje su kiekviena die
vę.
dimo oro pašto Linijomis. — na didėja sukilimai, šitų sukili
Pranešimu iš Londono, kur Kauas — Berlynas, Kaunas — mų pagrindu esąs badas, nes vi
dabar
posėdžiauja Santarvės Ryga, Kaunas — Maskva. Be soje Rusijoje yra begalinė mai
Premjerai, sakoma, kad vėl bu-.to bus vežiojami ir žmonės po sto stoka. Ligšiol dar nėra ga
Kronštato
Lietuvos de jure'
8 i kiekvieną minėtą vie- lutinai likviduotas
vo pakeltas
Orlaiviai skraidys kasdie jūreivių sukilimas. Taipgi šiopripažinimo klausimas, tačiaus
tapo atidėtas ligi nebus galiiti-. na. J Berlyną kelione tęsis 4 mis dienomis sustreikavo Petnai išspręstas Lietuvių-Lenkų valandas, į Maskvą — 6. , Ma rograde 14,000 darbininkų, kuginčias delei Lietuvos sienų nu noma oro susisiekimo laivynas rių reikalavimai tenkinami net
statymo. Tačiaus šita žinia dar pradės reguliaringai veikti nuo su artilerijos > šūviais — t. y.
artilerija šaudo į sustreikavu
nėra patvirtinta
atatinkamų 1 kovo.
sius darbininkus, kurie reikala
įstaigų.
Gautomis
žiniomis, lenkai vo daugiau laisvės ir nors parParyžius, vas. 24 d. — Išduo jau išardė
visus siauruosius kenčiamos kiekybės maisto.damas raportą iš Tautų Sąjun- gelžkelius jų okupuotame Lie- Tačiaus tuo patim laiku Ru
gos plebiscito komisijos darbuo tu vos plote, išveždami medžia- sijos valdonai ieško visokių protės Vilniuje, pulk.
Chąrdigny gą į Lenkus, 0 dabar pradėjo gų h’ daro įvairių-įvairiausias
ištikrųjų gali ardyti ir vežti platųjį gelžkelį, kombinuotes viso pasaulio užka
pareiškė, kad
kilti susirėmimas su Rusų Ta nuimdami bėgius Ignalino sto- riavimui. Kasžin ar nebūt daug
sveikiau ir Rusijos žmonėms ir
rybų kariuomene, jei butų sių ties ruožte
Ijų valdonams, kad ponai komu
sta į Vilniaus sritį Sąjungos
nistai pirmiausiai mėgintų sut
tarptautinė kariuomenė. ‘ To
varkyti vidujinį Rusijos gyveni
dėl šito prisibijant ir susilai
žmonėms
mą, kad nereikėtų
kyta nuo siuntimo tarptautinės
nekalbant
srities Suv. Valst. Kongresas ir Se nors badauti, jau
kariuomenės Vilniaus
natas perleido bilių, kuriuomi apie kitus reikalus.
plebiscitui prižiūrėti.
Mat Paryžiuje šiomis dieno- aprubežiuojama imigracija į
Bilius pasiųstas
mis posėdžiauja Tautų Sąjun- Suv. Valst.
PARTIJINIŲ FONDU
Prezidento
užtvirtinimui.
Sulig
gos Taryba, kuri tarp kitų tarp
DARBUOTE
tautinės
politikos klapsimų, šito biliaus, pradedant su 1 d.
svarstanti
ir Lietuvių-Lenkų balandžio, š. m., per 15 mėnesių
ginčią dėlei sienų nustatymo. bus įleidžiama į Suv. Valst. tik Niekas turbut nemėgins už
Tačiaus koks galutinas nutari tai 3 nuošimtis kiekvienos tau ginčyti, kad Amerikos lietuvių
mas šiame klausime bus, tuo tos žmonių, kurie gyveno Suv. partijinių fondų darbuotė dauValst. 1919 metų cenzaus me giausiai prisidėjo prie galutino
tarpu sunku numatyti.
tu. Tuo budu lietuvių galės at suardymo ir sudemoralizavimo
lietuvių gyvenimo.
Vašingtonas, vas. 25 d. — vylyti į S. Valst. tiktai apie 21 Amerikos
darbuotės dėka,
Visos pastangos, kad privertus tukst., skaitant 700 tukst. liet, Šitos musų
Lenkų vyriausybę ištraukti Že gyvenančių Suv. Valst. Yra ap- šiandien Amerikos lietuvių sro
ligovskį su jo
kariuomene iš’ skaitliuota, kad pirmais metais viniai vadai yra virtę vieni ki
Vilniaus, eina niekais, nes Len- galės atvykti į Suv. Valst tik- tų atkakliausiais priešais ir po
šiai dienai veda įnirtusią kovą
kiį valdžia atsisakė išleisti įsa tai 355 tūkstančiai ateivių.
už partijinių fondų prestižių.
kymą šitos kainuomenės demo
bilizacijai.
Rusų Tarybų kariuomenė už O juk rodosi jokių vaidų tame
Apart to, Želigovskis pradėjo puolę Gruzijos Respubliką, ži- klausime neturėję . būti, nes
naują mobilizaciją ir prievarta noma su tikslu sunaikinti jos kiekvieno fondo buvo vyriau
mobilizuoja vietinius gyvento- nepriklausomybę, kūną patys siu tikslu teikti pagalbos nuvar
jus. Šitą žinią
patvirtina ir Rusai buvo pripažinę, žinios iš gūsiai savo Tėvynei. Ir reikia
pulk. Chąrdigny kablegrama, patikėtų šaltinių. , praneša, kad pasakyti, kad ištikrųjų nebūt
kuri praneša, kad buk jisai iš- bolševikų kariuomenė jau užė- buvę pagrindo vaidams, jei tie
leidęs įsakymą sustabdyti mo- mė Tiflisą ir Gruzijos vyriausy- visi musų fondai butų širdin
bilizaciją, tačiaus tuomi savo bė persikėlė į Kutais 150 mylių gai norėję vien gelbėti Lietuvą. Bet kuomet beveik kiekvie
įsakymu nekliudo originates že- atstume nuo Tifliso.
nas fondas vien žodžiais —r agiligovskio kariuomenės,
kuri,
taciją varydami Lietuvą šelpė,
gruodžio pabaigoje, siekė tarpe
Vas.
26
d.
Suv.
Valst.
Minio surinktus
pinigus stengėsi
50 ir 60 tūkstančių ir nuolat
steris
Houston
pareiškė
Senarsuvartdti tuo keliu, kuriuo ga
yra didinama siunčiamomis iš
tui,
kad
pasibaigė
laikas
Ke

lima kųodaugiausiaį laimėti ga
Lenkijos dalimis.
renskio valdžios paskolai, Kurią vo partijai, visai neatsižvelgda
K LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ. I sute,‘k® ?“v’
. ir *"^ 8U mi į Lietuvos sunkę padėtį, tuo
viršaus met, žinoma, nebuvo galimybės
Kauniškė „Laisvė” rašo su nuošimčiais siekianti
200 milionų
dolarių. Kokius išvengti vaidų.
medžiojusi žinią, kąd dęl tos
priežasties, kad Želigovskio ka žingsnius mano Suv.JValst. val . Iš yisų Amęrikos lietuvių fon
džia imti šitos skolos atgavimui dų, daugiausiai Lietuvai sudėtų
riuomenė baisiai demoralizuota,
— nepasakoma. ;
|
aukų išeikvojo savo partijos rei
pul. Chąrdigny manąs pakeisti
kalams,
tai Tautos Fondas.
jas „reguliaringomis. Jenfcų da
Suv. Valst.
20 tūkstančių Apie šitai mažiausios abejonęs
limis.”
Bet yra dar vienas mažas da-1 vaikę žūsta vienais metais nuo nėra.. :\
\ d
lykėĮjs. Lenkų laikraščiuos mą neląimingų ątsĮtikirąų.,
,, ’r
Ątvykus Amerikon Lietuvos
Misijaį ir įsikųrus Lietuvos At
žutėmis raidėmis
ątspaųsdin-j
tas, kad Prancūzų Karo Misi-Į Nors Tautų Sąjungos Taryba stovybei, rodėsi kąd ir Ameri
gyvenimas šiek
jos yiršininkas Varšavoj gen. posėdžiauja Paryžiuje, Saptar- kos, .lietuvių
NisseA netrukus išvažiuosiąs į vės Pręmjeriąi
Londone, kąd tiek prąsiblaivis, nes vidurines
Gardiną lenkų kariuomenęs in- sudarius kokią nors galiųiybę ir kairpsios musų srovių vadai
paribinius
struktuot. Generolas vąlsty- pasaulio taikai įvykinti, tačiaus sutiko likviduoti
bės, kurį musų kovoj su len- jų visas triusaš einą niekais, fondus abelniems Lietuvos ręikais, laikės bešaliai, valiuoja neą pacĮėt^ tsųpuvęs pągrin^ąą kąįąpis palaikomus ir visą val
j musų teritoriją, pyięšo pagrob pasaulio taikai įkurti.
Tuomi stybinį darbą,
k. t Lietuvps
ta, instruktuot priešininko ka- pagrindu yra Versaliaus taikos šelpimą, politinę akciją ir kt.
rigomen£s! ,
SwiiSiM
? ^sutąrįy^/Ku^os ’turėtų įiuli iš koncentruoti prie Lietuvos Mi-
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sijos ir Atstovybės. Minėtos
srovės įkūrė vien savo grynai
partijų fondus, į kuriuos renka
aukas jau ne abelniems Lietuvos reikalams,
bet vien savo
partijiniai akcijai ‘ Lietuvoje; į
kuriuos deda aukas vien tų ide
jų išpažintojai ir jų simpatizatoriai. Tačiaus dešinioji musų
srovė nesutiko likviduoti savo
Tautos Fondo, nenorėdama nu
stoti to šaltinio, iš kurio ji gali
pasisemti užtektinai pinigų sa
vo politinei akcijai kaip čionai
Amerikoje taip
ir Lietuvoje.
Ir tik pasidčkavojant klerikali
nės partijos atkaklumui, ligšiol
dar pasiliko tarpe Amerikos lie
tuvių tas partijinių ginčių rais
tas, po kurį priseina mums po
senovei beklaidžiojani šūkauti.
Ir tol nebesurasime Keiio iš ši
to raisto išbristi,
kol nebus
galutinai
panaikinta Tautos
Fondas, apgaulingu keliu varo
ma, politinė akcija klerikalų
partijos naudai.
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Šita ir daug kitų panašių ap-' Matyt kinkos dreba Lietuvos
linkybių ir duoda teisę kiekvie- dvaiponelių pabėgusių pas lęnnam lietuviui
reikalauti, kad kus, nes mato,
kad Lietuvos
Tautos Fondas neišnaudotų vi- Steigiamasis Seimas ne juokais
suomenės dosnumo tokiais krei- e*na Pr^e žemės reformos. Ta
vais keliais, nes yra begalo ne- čiaus velta jų rūpestis ir tik
sąžininga skriausti Lietuvos nebereikalingai sau galvas džiovilaimingus žmones, taip begali-'na> begalvodami, kuriuo budu
niai reikalingus kuodidžiausios išgelbūti savo dvarus.
Nieko
pašalpos, kuriai sudėti pinigai negelbės nei jų kunigaikščio Sa
yra eikvojami užlaikymui tin- piehos protestas, nes jie nesuginių politikierių,
negalinčių lauks tos valandos, kad Lietu
teisingu keliu užsidirbti sau vos išdavikai galėtų grįžti į sa
vo dvarus
ir vėl posenovei
pragyvenimo.
smauktų Lietuvos pilksermėgį.
Pagalinus reikia
stebėtis,
kad Lietuvos Raud. Kryžius neNaujosios Anglijos
lietuuždraudžia savo vardo naudoti
,
viams žinomas nerimtas žmogų
visuomenės
apgaudinėjimui. . tis SvoteliSj dabar
rašo savo
Jeigu visuomenė yra apgaudi-l^draugams komunistams iš Lie
nėjama tam tikros grupės be- tuvos ir prisipažįsta, kad tū
sąžiningų politikierių ir Liet. liems jų yra skolingas, na ir
Raud. Kryžiaus Vyriausioji Vai 'žinoma, kaipo proletaras, sko
dyba tai žinodama tyli ir savo los neatlyginimo kaltę nuverčia
vardu pridengia tą kreivą dar ant „aplinkybių kapitalistiško
bą, tai mano supratimu ji yra surėdimo.
Kadangi tos aplinlygiai kalta, kaip ir tie politi kybės *jam „neleido.’ su draukieriai, kad nepaskelbia visuo gaiš atsiteisti, tad jisai
šitokį
menei, jog Lietuvos Raud. Kr. receptą pasiūlo:
Rėmėjų Draugija nėra jos kon — Todėl, draugai ir sankotrolėje ir surinktų aukų nepri
viai Amerikos, suremkit savo
duoda jos “kompetencijom Kol
eiles į paskutinę
kovą, o sušito nepadarys L. R. K. Vyriau griausime bjaurią
buržuazinę
šioji Valdyba, tol Amerikos lie- gadynę.
tuvių propresyvis elementas ją Puikus
atsiteisimo būdas,
laikys atsakomybėje už išeik- Tik klausimas, ar p. Svotelio
votas aukas klerikalų partijos draugai
tokiu
atsiteisimu
reikalams,
kurios skiriamos bus užganėdinti? Nesą ta biauLiet. Raud. Kryžiui.
rybė „buržuazinė gadynė” neSenas Socialistas
taip lengvai sekasi nuversti.
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SLA. KONKURSAS
— Kaip rodosi, tai SLA. kon
kursas įsisiubiuos — rašo SLA.
Daktaras-Kvotėjas Dr. F. Ma-'
tulaitis. — Iš karto rodėsi, kad
veltui aš rengiausi prie didelio
darbo, kad kuogreičiausiai bu
tų galima peržiūrėti tūkstan
čius nauju aplikacijų. Bet pas
tarųjų durnų įvykiai pradeda
mane įtikinti, kad reikia ne juo
kais rengtis prie didelio darbo.
Ypač reikia tikėtis didelių pa
sekmių, kuomet musų energin
gos moterys stoja darban ir aš
tikiuosi, kad jos
vyrus pra
lenks.

Taip gerb. Daktare, įsisiū
buos — ir dar kaip įsisiūbuos!
O kad moterys „subytis” vy
rus, tai nėra nei mažiausios
abejonės. Nors gaila Daktaro-Kvotėjo, žinant kiek jam šią
vasarą reikės dirbti su naujo
mis aplikacijoms, bet neką pa
darysi — jisai pats tdn kal
tas, nes daugiausiai agitavo už
konkurso paskelbimą.

Dar butų pusė bėdos, jei
Tautos Fondas butų pasekęs ki
tas partijas ir butų pasiskelKasdien plaukia laiškai su
bęs, jog aukas rinks vien savo
visokiais pranešimais apie kon
partijos reikalams. Tuomet nie
kurso darbuotę, kurie aiškiai
kas neturėtų teisės
kištis į
vaizduoja su Kokia energija
Tautos Fondo darbuotę neigi
SLA. darbuotojai imaši šio nau
reikalauti atskaitų iš išeikvotų
dingo darbo.
pinigų. Bet dabar, kuomet ši
— šiuomi pranešiu, kad nuo
tas fondas ‘ netik posenovei
vasario 1 d. iki 20 prirašiau 5
renka aukas
Lietuvos abel
naujus narius — rašo 23 kp.
niems reikalams, bet ir naujus
org. A. Vasliauskas iš Shenan
skyrius įveda, kad daugiau au
Juo tolyn, juo dar
doah, Pa.
kų surinkus ir vėliaus tais au
Paryžiaus lietuviškieji „diplo bas geriau sekasi, todėl tikiuo
kas eikvoja savo partijos reika
matai” taip išsigando Varšavos si trumpoje ateityje savo pasi
lams; tuomet kiekvienas' lietu
ponių liežuvių, kad net didžiau skirtą kvotą
užbaigti. O ta
vis turi moralę
teisę Tautos Atsilankius Lietuvoje Fransias
„lementacijas
”
kelia
Ame

Marc
mano kvota — nei mažiau', nei
Fondo darbus perkratinėti ir jo cijos klerikalų vadui
rikos
lietuvių
dešiniojoj
spau

daugiau šimtas naujų narių!
peiktiną akciją viešumon kelti. Sangnier, kuris pagyrė Rymo
doj.
Delei
to,
jie
net
abejoja
ir
tikybą,
pagarb-no
Nustojus aukoms plaukti į katalikų
apie Lietuvos ateitį. Mat jie — Pranešiu, jog ir aš daly
Tautos Fondą
kitais keliais, Kristų ir stengėsi tame UKybimano, kad Varšavos ponios sa vauju SLA. konkurse — rašo
klerikalinės partijos vadai su nio draugiškumo jausme vieny
vo liežuviais sugriaus Lietuvos 27 kp. org. Jurgis Glaveckas iš
mano naują „skymą” — įkuria, ti Lietuvą su Lenkija, ttad už
Springvalley, Ill. — Pradžioje
nepriklausomybę.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus tai Lietuvos klerikalai štai kaip
Tikri juokdariai tie ponai užsiregistruoju su dviem nau
Rėmėjų Draugiją, kurios vy jam padėkavojo, anot Bostono
„diplomatai”. Jeigu Varšavos jais nariais — toliaus bus dau
riausiu ir vienatiniu tikslu, su- „Darb.” pranešimo:
ponai neįstengė sugrauti Lietu giau.
lig jos vardo, yra rinkimas au „Puiki ovacija sveikino muvos nepriklausomybės
su ge — Malonėkite įrašyti į kon
kų ir siuntimas Lietuvos Raud. sų draugo kalbą... Respublikos
riausiomis franeuzų armotomis, kursą ir mane — rašo 146 kp.
Kryžiui. Ir žmonės, kurie de- prezidentas dėkoja kalbėtojui
tai jau Varšavos ponių liežu org. J. Priekša iš Minden W.
da aukas šiton draugi j on — deT susijudinęs
ir spaudžia ran
viai bus mažiausiai pavojingi. V. — Tuo tarpu siunčiu du
da su tuo supratimu, kad visi kas, o visos salės publika staBet matyt tie ponai „diplo nauju nariu. Toliaus stengsiuo
pinigai bus atiduoti 'Lietuvos1 čia šaukia: valio Prancija. J.
matai” nesavo vietoje sėdi. Vie si prirašinėti kiek tik galėsiu
Raud. Kryžiui. Bet ar taip da M. Kauno
vyskupas, paskiau
kad ir iki tūkstančio varysi jei
romą? Visiškai ne. šitie pi Steigiamojo Seimo vice-pirmi- toje varyti rimtą darbą Lietu
nigai dedami į Tautos Fondą, ninkas viso susirinkimo vardu vos užsienio politikos reikaluo seksis.
„Tėvynėje”,
kuris vėliaus juos skyrsto kam reiškia p. Mare Sangnier gilų se, tai slankioja po visokių ba — Patėmjjas
nori, nebeto karts nuo karto ir lietuvių katalikų dėkingumą..." ronienių salionus ir liežuvauja kad yra jau gerokas būrys dar
Liet. Raud. Kryžiui- kelis tūk Taipgi apie šitą Francijos kle su Varšavos ponioms. Oi rei buotojų prisirašusių prie SLA.
stančius auksinų numesdamas. rikalą ant galų pirštų stipsojoj kalinga gera pirtis tiems po konkurso, todėl nusprendžiau ir
užtai, aš įstoti tan skaitliun — rašo
Kiek šita įstaiga ligšiol pinigų ię Užsienio Reikalų Ministeris nams „diplomatams”
surinko — nežinau, bet reikia kun. Purickis ii' net vyriausis kad jie ipiasi nesavo darbo. Jie 129 kp. org. P. Akstinas iš
spėti nemažiau 50-60 tuksančių karo vadas generolas Žukaus- turėtų suprasti, kad valstybę Clicrgc, III. — Pradedu darbą
dolarių, nes pereitą
pavasarį kas ir kiti aukšti Lietuvos val- atstovauti, tai ne klebaunanti su dviem naujais nariais.
visokius Taipgi sekanti nauji darbuo
jau turėjo surinkusi virš 40 dininkai iš dešiniojo sparno, kur su davatkėlėms
pletkus galima varinėti.
tojai įstojo j konkurso šeimytuks. dol. Imant pereitų metų Puiki kompanija!
kursą, butų
apie 4 milignai
organas V. Zavičius iš 11 kp., Water
ąuksinų. Yra graži suma pini Čekuose eina labai žymus an Lietuvos klerikalų
gų! Bet kiek jų teko Liet. R. tikatalikiškas judėjimas, ypač „Laisvė” stengiasi įtikinti val bury, Conn.
M. Mikalonis iš 124 kp., Hart
Kryžiui? O juk sulig tikslo dauguma darbo žmonivų, pame stiečius. kad nereikalautų iš kle
šios draugijos,, .iki centui turėjo ta bažnyčią. - i Trumpu - laiku bonų mokesnių valdžios savival ford, Conn. *
V. Valatkevičius iš 177 kp.,
atiduoti , Liet. Raud.. Kryžiui. vienoje tik Pragos apielinkėje dybių reikalams, >’ nes girdi,
klebonai
kad
ir
turi
paprastai
Milwaukee, Wis.
* „ Negana to, kad nežinoma ku griežtai atsisakė nuo Rymo Ka
apie 100.000 po 33 dešimtines žemės, bet P. Zaluba, J. Klimas ir Pr.
riems tikslams šitos visos au talikų bažnyčios
.-a
- už tai „be apmokėjimo laiką sa Stanislovaitis iš 194 kp., Cice
kos suvartojama, bet dar šita žmonių. *
geriau moka vo parapijonims šv. mįšias, per ro, III. -• •
draugija -užlaiko savo atstovą j Matyt čekai
atlaidus užlaiką A. Petraška iš
138 kp.,
Liętuypję, Jcuiriaip . mokama po įvertinti Vatikano politiką ^dh visus metų
20Q, dol. mėnęsiui. Beabejonės dėlės Lenkijos” v,sudaryme, ne sukviestus kunigus, jų vežėjus Perth Amboy, N. J.
kiekvienam kilą klausimas, kam gu lietuviai ir todėl šalinasi nuo ir arklius, taip pat be apmokė J. Milius iš 54 kp. McAdoo,
/. "
jimo saką pamokslus, lanką li Pa.
Šitas atstovas Lietuvoje reika imperialistiškojo Vatikano.
gonius, klausą išpažinties ir tt.
Karaliūnas iš 139 kp., Chi
lingas? Juk visi pinigai turi
*
buti? atiduoti l( Liet. Raųd. Kry Pranešimu Lietuvos laikraš Q jei klebonaį apduotų valdžiai cago, III.
naudą
iš
savo
žemės,
tad
už
ką
Iš šitokios konkurso darbuožiaus Centrui, kuris yra Kaune čių, Lenkijos Užsienio Reikalų
ir,.be jokių atstovų pinigai gali Ministerisi Sapieha •„ prisiuntė belaikytų šventadieniais mišias tės davinių, kiekvienam yra
aišku, kad konkurso reikalai,
ma pasiųsti į Kauną. .„Kam tieįfc Lietuvos vyriausybei notą, ku^ ant musų intencijos.”
Na o juk kunigai garsiai kai anot Daktaro-Kvotėjo, pradeda
rioję protestuojama . priešais
pinigų be^’eUAIingąi eikvoti?
Mat kjęiffąlų t partijai svarbu Liętuvo§ dvarų, dalinimą.;fTaip- ba apie savo ( demokratiškumą, įsisiūbuoti ir trumpoje ateity
turėti,: kąodąugiausiaį -žmonių gi 4 reikalau j a, kad butų > užlai todėl jie turėtų karštai užpro je virs didžiausiu bangavimu
jųjų .partijai bedirbančių,■. tor komi; čięlybėje dvarai tų .Lietu testuoti . prieš tokią „Laisvės” visas SLA.
gyvenimas ir tos
del jie, (iy stengiasi, visomis į pu vos lepkų-$varinipkų,{ .kurie nu agitaciją, nes ji nori
kunigų milžiniškos bangos išsklaidys
sėmis gauti progos, kąd visuo sikaltę ,,prieš , Lietuvos Valstybe luomų! specialių privilegijų, ko lietuvių apsileidimo
rukus Ir
menės sąd^pims .ąpkonp^ butų dirbdami Lenkijos naudai, iki demokratij a niekam nepripa įtrauks kiekvieną
prakilnesnį
gapipa užlaikyti,^ųięt $$tįjps( jję, pegąjės grieti Lietuvon įr žįsta. < O jųš'„demokratai”; bde lietuvį apšvietos ir apdraudos
daljlpįąįąkąj, -t
‘ •• j . oitr • vęja apsigyyenti ^savo į dvaruose. mokratai” iš dešiniojo sparno! darbo bendron vagon.
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Lietuvos laisvę
pasmaugti,
tas visai kitais motyvais besi
P F R 7 V A I F A I nustatytomis sąlygomis. šitos liuose, nes antru kartu minimas džiami negalėjo įgyti mokslo, jančiy
taipgi
nupeikė
nekuriu
musų
parti
* Lt It £4 f n L U n 'reziliucijos priėmime Bulota, su tas pats žodis, kurį taria jau šiandien gali šiek tiek pelnyti
vaduojant. Norima mat išgąs
jų vadus, kurie veda
sistematingą
lig
Kauno
„Lietuvos
”
bendraSavaitinis Susivienijimo
Lietuvių dinti Lietuvius ir priversti juos
pats
Biuras
į
svetimženklius
vakarinias
pamokas
belankyda

agitaciją
priešais
Lietuvos
Saulių Są
Vilniaus klausimas ir žyAmerikoje organas, leidžiamas ka> susirišt su Lenkija į militarinę
_ Nors lenkų
endekų darbio pranešimo, štai kokią po- neįdėtas. Pagaliaus reikia at mi. Iš pradžios žmonės apakę jungą.
senktadienis.
ir ekonominę konvenciją ir su laikraščiai
skirti
Lietuvos Atstovą nuo|tamsibe, į tą naujienąt žiurėjo Buvo renkamos aukos, bet kadan
atvirai
grumoja ziciją užima:
mažai buvo publikos, tad ir
„Į šitą
Paryžiaus rusų suva Lieuvos Informacijų Biuro, ku-Įšnairiai,
atžagareiviįskai, nes gi labai
Š. E. .Vitaitis — Redaktorius, vesti į bendrą militarinį bloką pogromais
netik
užimtoje
aukų surinkta nedaug.
žiavimo rezoliuciją gal ir nerei
prieš Tarybų Rusus.
ris
pranešimus
gali
išsiuntinėkai
kur
ir
kunigai
pritardavo,
Vietinis.
Lietuvos dalyje, bet ir Lenkėtų atkreipti akių,
tačiau yra
j 107 W. jo-th St, New York City
vienas dalykas būtent: tą rezo ti visiškai be žinios gerb. Vilei- kad ūkininkams mokslas nereižydam,
Akyvaizdoje šitokių išdavų, kuose' gyvenantiem
BALTIMORE, MD.
kalingas — „nebusią kam kiau
liuciją tokioj formoj padėjo sulip šio.
V'isi raita) skiriami „Tėvynei” turi yra aišku kiekvienam, kad di jei
Vilniaus
žydai
bal20 <1. vasario Baltimorės lietuviai
dyti musų Andrius Bulota, kuris
v Out siunčiami
Redakcijos vardu ir
Liūdna
darosi
matant,
kaip
lių
ganyti,
bet
supratę
naudin
suos
už
Lietuvą
plebiscito
laiku,
surengė
trijų metų Lietuvos Ncprik
matyt, nuvyko į Paryžių gelbėti
tari bttt su autoriaus parašu ir adre- džiausiais Lietuvais nepriklau
žmonės
negalėdami
susivaldyti
gumą
m,okslo
ir
apšvietos,
pralausomybės išgavimo (16 d. vasario)
federatinės Rusijos.
yra Francu tačiaus Vilniaus žydai atvirai
Prisiunčiamus raštus Redakcija somybės priešais
*
Kursuo- apvaikščiojimą.
„įdomus dar tas faktas: kai to savo partijinės pagiežos karšty dėjo eiti į mokyklas,
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū zai, kurie norėtų prijungti Lie pasisakė, kad jie balsuosią už
torių atstovas
Tuchtarovas išėjo j e iki ausų įsiklampoja į parti- se vakarais mokinama suaugu Į Vakaro pirmininkas p. Juozas ’au
ros. Netinkami
spaudai smulkus
Lietuvą. Taipgi Vilniaus žydų
tuvą
prie
Lenkijos,
kad
turėjus
I tenis atidarė vakarą
ir perstatė p.
griežtai protestuoti prieš tokią re jinių barnių dumblynę.
raštai — korespondencijos,
eilės,
sieji
rašto,
skaitymo,
skaitliaviJoną
Čižauską,
kurs
puikiai
sudainažydų
laik

zoliuciją, užgaunančią totorius ir
pranešimai ir tt, naikinama ir auto progos pavergti ir Lietuvą, kaip. vadas Dr. šabadas,
* * *
mo
ir
kitų
bendro
lavinimo
davo
Lietuvos
hyinną
I
prie atsistojukitas Rusų pakraščių tautas, — ta
riams negrąžinama, jei nėra pridėta kad yra pavergę Lenkus. Pa raštyje „Unzer Tog” pareiškė:
:: Aukos Lietuvai. — Gavo- lykų, bet, deja, neturint atatin sios publikos.
saito ženklelių jų sugrąžinimui.
galinus visiems gali būti aišku, „Jei svarstant Vilniaus klausi da išėjo kalbėti Miliukovas, Brušvitas ir A. Bulota,
norėdami įti rne iš Lietuvos Misijos p riedą karnų rankvedžių ir be tam tik ! Pirmiausiai kalbėjo kun. J. Liefuv
kuriuo tikslu
Francuzai urnai mą, piliečių dalis laikytųsi neut
ninkas, kurs trumpoje kalboje nupie
kinti totorius, kad jie nusileistų
ro
knygyno
sunkokai
darbas
ei

prie
apyskaitos
už
1920
metus,
šė lietuvių vargus ir išgavimą lais
perkeitė savo politiką linkui ralinai, tai tatai butų tėvynės
ir sutiktų su rezoliucija. laciau 1
. patiriame, 1kadj viso
•
FRANCUZAI
na.
Buvo
mėginama
lėšas
kny

is
kurios
au
vės trys metai atgal.
totoriai nesutiko ir balsavo prieš į
„nedalomos Rusijos,
Mat no- pardavimas.”
It LIETUVA?
Kuomet lietuviai pamatė lenkų be
rezoliuciją, o už rezoliuciją baisa-'kų įvairioms Lietuvos Valsty gynėliui rinkti, bet sulig dabar
kad Vilniaus
reta sustiprinti
jujų įtaką ir Iš šito aišku,
siveržimą
į Lietuvą,
tai Lietuvos
vo didžiuma kartu su A. Bulota, bės įstaigoms, iki vasario 1 die tinių kainų knygų
Lietuvoje, motinos laimino
Nors buvo rašyta, kad Lenkai kitose Pabaltijos valstybėse ir žydai yra nusistatę už Lietuvą.
savo
sūnus, kad
„Aš dar maniau, kad A. Bulota
nai
1921
metų
nei
svajoti
apie
tai
negalima.
pasiųsta
per
nieko nelaimėjo Paryžiuje, ta- Lietuvą
eitų
ir
kariautų
už
Lietuvos
laisvę ir
vis dėlto iškirsiąs panašų šposą,
apsupti iš visų šonų Tačiaus musų klerikalų religiČiausa pastariomis dienomis iški- Francuzų politikos tinklu. Be- jinė neapykanta
kaip kad totoriai.
bet apsirikau. Lietuvos Misiją apie 11 milio- Bet pradž’% padaryta. — žmo išguitų lenkus iš Lietuvos.
linkui žydų,
nės pritraukti
prie apšvietos Karštai išsireiškė linkui atgavimo
lo viešumon naujos militarčs, abejonės jie mano, kad šitaip drumsčia šitą žydų nusistaty Jis dabar didžiosios Rusijos šali nu auksinų.
Vilniaus, kad lietuviai galėtų įeiti į
ninkas. Ne veltui džiaugiasi rusai
Jeigu but netrukdę
Misijos darbo ir galima pradėtąjį darbą savo sostinę.
ekonominės ir politinės sutar suspausta Lietuva nebegalės iš mą. Sulyg „Lietuvos” praneši
(ir jų pataikūnai), matydami bend
darbo klerikalų vadai ir bolševi varyti ir gal musų laisvoje uki- Po kun. J. Liet.’ kalbos Dr. Ip.
tys, padarytos tarpe Francuzų silaikyti ir ankščiau ar vėliau mo, štai klip išsitarė Žydų Rei
rai dirbant su rusais' ,litviną’, kaip
Respubliko Bronušas perskaitė telegramą, kurią
kad jie savo tarpe vadina A. Bu kuojanti elementai, tai mažiau ninkų-valstiečių
ir Lenkų, kurios sukėlė nemažo turės pasiduoti Francuzų užma kalų Ministeris Dr.\ M. SoloveiBaltimorės lietuviai šitame susirin
lotą.”
pasipriešinimo iš kitų valstybių čioms.
čikas apie Kauno „Laisvės” ne Dabar bus aišku ir buvu siai du kart tiek aukų but bu je už kiek laiko nerasime nei kime vienbalsiai nutarė pasiųsti į
vę galima surinkti.
Bet neką vieno bemokslio!
pusės, šitose sutartyse aiškiai
Lietuvą ir skamba^ šitaip:
apgalvotus išsišokimus;
siems
A.
Buloto
draugams,
ko

padarysi, kad musų gyvenimas Prie progos noriu
parašyti „Baltimore, Md., 20 d. vasario,
numatoma Francuzų besirengi- Ar šitas Francuzų manevras
„Galop norėčiau dar pastebėti,
kiais
tikslais
jisai,
lankosi
Pary

yra toks suiręs. Lietuvos Mi šį tą ir iš musų
„politikos” 1921 m. Lietuvos Steigiamajam Sei
mas valdyti vidurio ir rytų Eu atneš jiems pageidaujamų vai jog didžiausiu pasigailėjimu aš
fter J. M. K.
Grinių, Lietuvos
esu skaitęs „Laisvėje” paskelbtąjį žiuje. Tačiaus įdomu butų ži- sija padarė tiek, kiek daugiau- padangės.
J Vilniaus sritį iš I mui
ropą. Ir šita Francuzų valdy sių ir ar jiems seksis sutruškinstraipsnį ,Musų sostinė.’
|noti, ar šitas žmogus dar ma-:įsiai buvo galima padaryti prie trukęs iš virvės „polski’^ „šuo i Premjerą..
ti Lietuvos žmonių pasiryžimą
mo bazė įkurta Lenkuose.
Bajtimorcs lietuviai,
susirinkę į
„Autoris mano, jog
'
’
no
grįžti
Lietuvon
?
N"
----:
1
savo nepriklausomybę išlaikyti,
Nejaugi
^
a
įp
susidėjusių
aplinkybių.
Želigovskis
”
dar
su
virvegaliu
viešą
susirinkimą
Sv.
Alfonso
Svcbalsuos už Lietuvą,
Lenkija netik visą savo poli- tai trumpa ateitis parodys.
is i jisai nebijotų Lietuvos liaudies
keliom dienom
tasai
prie kaklo, vėl nori musų Vytį tainčjc'vienbalsiai nutarė pasiųsti
tinę iniciatyvą yra pavedusi Francuzų politikos pasisekimas
Lietuvos Steigiamajam Seimui savo
kaipų, ,Lietuvių
spaudos balsas’ keršto, jei jau ir Lietuvos Val-i
pulti.... Tuo
laiku
„Polska linkėjimus
ir širdingą troškimą, kad
buvo paskelbtas lenkų agentūros stybės įstatymai
į francuzų rankas, bet ir ekorio priklausis nuo sekančių aplinky
BALSAI
IŠ
LIETUVOS
jam nedraumatka
”
,
turėdama
rankoje
vir

dabartinė
Lietuvos
valdžia ir toliaus
ir praplatiintas lenkų žydų spau
miniai yra galutinai pasivergu bių: ant kiek jiems seksis savo
stų
gyventi
Lietuvos
valstybes
j
liepa- rūpintųsi musų tautos reikalais aky
vę, kurią Želigovskis
doj.
si Francijos
kapitalistams. poziciją sustiprinti Latviuose ir
Koks
yra
badas
knygų
ir
laik
Gerai,, kad pradeda
„Tokie samprotavimai gali be rybose?
klausęs jos nutraukė li’ puolė va,zd°jc pilno pasitikėjimo nudicLietuvos valdžia pilnoje to žoNors ir kitų valstybių kapitalis Estuose, kokiomis sąlygomis
turėt i
demoralizacijos apsivalyti
abejo
tai mums, į Vilniaus
Lietuvos
gyveni- raščių Lietuvoje.
sritį,
nekaltai,
at
pr
,smčj<,
Vilniaus srities gyven
tai yra įdėję šimtus milionų užsibaigs Lenkų-Rusų taikos ta
amerikiečiams,
sunku
net
ir
įsi

mas nuo visokių šiukšlių.
kreipusi i Europą akutes, de-1 Greta to, Baltimorės lietuviai
tojam. abelnai, o ypaK
Vilniaus
dolarių
Lenkijos imperialistų rybos ir svarbiausiai — ant
vaizdinti.
Nors
pastaruoju
lai

juoja „Tai ne mano šuo puola 'trokšta išreikšti ncatrnainoiną ir
žydų bedruomenei. Befl aš neabe
bedugnin kišeniun ir gavę ilgų kiek bus tvirtas Lietuvos žmoku
Lietuvoje
pradeda
atsirasti
reikalavimą,
kad Lietuvos
joju, jog
Vilniuje
Įvertinus šj
lietuvių Vytį. Aš nežinau ke::
Skandalas
del
svetiinženkstraipsnį, kaipo neatsakomingojo
metų konsecijas ant valstybi nių pasiryžimas savo nepriklau
daugiau literatūros, tačiaus dė no tas šuo”... o maršalas Pil sostinč Vilnius .be tolesnių vilkinilių.
—
Kaip
visiems
Amerikos
apsaugotas ir liktų sugrąpublicisto nuomonę, kuris tokią
nių turtų, pavyzdžiui Amerikos somybę ginti ir ant kiek suge
lei jos brangumo ir Lietuvos in sudskis, gulėdamas prie jos ko nių taptų
teisingiems Lietuvos savhiinsunkią valandą pirmoj vietoj pa lietuviams yra žinoma, kad mu-į
kapitalistai yra paėmę savo glo bės Lietuvos diplomatai tarp statė
.
1
teligentu
algų
mažumo,
ta
liteir
pagalios atkartotinai reikakam
s
smulkų tautinį įtariamurną,
jų, pirštu rodydamas Želigovs
tiktai
1
,
'
L
.
,
su
klerikalinė
spauda
bon visus Lenkijos geležinke tautinėje politikoje
ratura tiesiog .neįperkama ir kiui Vyti „kusi kusi!” karto lauja Lictuvos valdžios išrcikalavio ne bendrai valstybinį frontą.”
Lietuvos
skandalų
kėlimu
užsiima,
todėl
m o ir apsaugojimo visų kitų teisinBeabejonės mums reikia su
lius, tačiaus visa vadovaujamo klausimą pastatyti.
. j
provincijos inteligentijai prisei- ja.
Lictuvos teisių tarp pasaulio vaidaryti bendrą valstybinį frontą nuolatos ji ieško progos
ji iniciatyva kaip politinės, taip
, ' na tiesiog dvasiškai
badauti. Tas pasiutęs šuo daug, daug g Ų
y.
• 4-talpinamas
1 •
1 •laiškas
v1
TA Darir ekonominės Lenkijos padėties Iki šiol buvo tankiai pastebe- šią sunkią valandą musų Tėvy binėjasi prie menkniekių, Kcld j Čionai
i
mums žalos yra padaręs, bet Su gilia pagarba
gavus
galimybes
naujus
skan-į
mas
Lietuvos
tarptautinės
poli

Baltimorės Komitetas.”
nės padėties, tačiaus pasidėka
yra Francuzų rankose. Mat
suniškio mokyklos
mokytojo ir ateityje gali dar padaryti,
dalus
kelti.
Taip
ir
dabar
.Toliaus
kalba
Dr. B. K. Vencius;
Lenkų junkeriams visiškai ne tikos šlubavimas. Svarbiausiai, vojant musų dešiniamjam. spar
Juozo Pažerskio kuoaiškiausiai Lietuviai kartais gal ir galėtų jis nupiešė Lietuvos
Nepriklausomy
rupi Lenkijos ateitis ir jos eko buvo perdaug pasitikima išlau nui, apie jokią rimtą suvienytą „Darbininkas” pakėlė didžiau- 'Vaizduoja tais sunkias aplinky tą pasiutusį šunį įvaryti į „bu- bės išgavimo istoriją,
Sakė, kad
nominė padėtis, kuri didžiausiu kiniai pagalbai ir permazai ro akciją Lietuvos reikaluose, ne sį skandalą už svetimženklius. bes, kuriose priseina Lietuvos
dą”, bet Jis yra remiamas šios mokslas prisidėjo prie pasekmingo
Savu
laiku
„Darb
”
paskelbė
doma
savos
iniciatyvos.
Bet
gali būti nei kalbos. Ir kaip pa
sunkumu slegia visą Lenkijos
liaudis
šviesti. Savu laiku dienos pasaulio engėjų: lenkų laisvės laimėjimo.
B.
„garsų
”
pareiškimą
Lietuvos
liaudį. Jiems svarbu tiktai jų pastarųjų dienų įvykiai, beabe- sirodo iš šito „Lietuvos” pra
SLA. pasiuntė knygų Darsūniš ir francuzų.
pačių likimas, todėl jie neatsi jonės įtikins kiekvieną lietuvi, nešimo, tai musų klerikalai ir valdžiai ir tame savo pareiški kio mokyklos knygynėliui, tad* Lietuvos kraštas yra okupomeklerių gra Lietuvoje, lygiai kaip ir čionai me reikalavo, kad Lietuvos vai dabar tos mokyklos mokytojas
žvelgdami į nieką ieško visokios kad pasaulinių
SLA. REIKALAI
tds įvairių okupantų: Latviai
džia
iš
grįžtančių
Amerikos
lie

žiems
žodžiams
tikėti
negalima,
v
Amerikoje, visokius žalingus
štai koki padėkos laišką rašo:
užsieninės
pagalbos,
bile &tik
Palangos ir
nes tankiausiai jie tik tuomet Lietuvai išsišokimus daro. Ne tuvių reikalautų Lietuvos Pas-' „Šiandien esu gavęs iš Tams tebeturi pagrobę
Unkštos apylinkes, Lenkai Vil SLA. SEIMAI, KOMISIJOS
kuoilgiausiai galėtų laikyti Len labai geri ir prielankus mums,
kolos
bono.
Reaguodamas
į
tai
jaugi šitie žmonės negali nors
tų knygas,
už kurias nuošir nių su jo apylinkėmis. Prancu-j
IR NARIAI.
kijos liaudį prispaudę savo pen kuomet naujus žabangus Lietu
nevykusį
„Darbininko
”
pareiš

trumpai valandai suvaldyti savo
Musu Seimų nutarimai tiktai
džiai tariu ačiū!
zai — Klaipėdą.
tinuota militarizmo koja, o pa vos nepriklausomybei taiso.
kimą
Lietuvos
Informacijų
Biu
partijinės ir religijinės neapy
Kiek knyga
yra Lietuvoje Ūpas
Lietuvos ginėju yra i tuomet buna pasekmingi, kada
tys galėtų puotauti ir žibančiu
ras
į
aukščiau
minėtą
reikalą-,
kantos? Juk tas didžiausią ža
I brangi, sunku apsakyti. Lietu- aukštai
pakeltas ir mes tiki- i visos komisijos savo darbus at
kalaviju - barškinti besitran Pirmiausiai Lietuvos vyriau
vimą
šitaip
atsakė:
lą Lietuvai daro šituo sunkiau
|voje tuokart gerų knygų be mes, kad tuos neprašytus „ge- lieka gerai ir Seimui priduoda
kydami po pasaulinės diploma sybė, o ypač Steigiamasis Sei
„Ncpirkusiems
„bono
”
pataria1
siu jos padėties momentu.
veik ir nėra. Už Tamstų gera riadarius”, nenaudėlius, engė viską sutvarkyta tiktai galuti
tijos
užkaborius.
Francuzai mas, turėtų atkreipti rimtos do
ma neduoti vizos, tarsi vieno bo
I no nupirkimas gali laiduoti, kad darystę, siuntinėjimą mano ve jus žmonių laisvės, išvysime. nam išsprendimui. Komisijom
permatydami šitą Lenkų junke mos į Lietuvos užsienio politi
:: Lenkų intrigoms nėra sai
damąja! mokyklai knygų, neži
važiuojąs yra tinkamu piliečiu.”
darbai sekasi sėkmingai tik tuo
rių silpnybę ir naudojasi iš pro ką ir pakratyti Lietuvos Atsto
Lietuvos
”
kraštas
—
tai
viena
Už įdėjimą
bono į svetim nau kuo atsiliginti. Iš gauna
ko. — Užsibaigus Santarvės
met, kuomet joms pribuna į tai
gos besukdami sau šiltus lizdus vybes Londone ir Paryžiuje ir
galinga
armija
ginėjų!
Nėra
Premjerių konferencijai Pary ženklius „Darbininkas” per ke mos iš valstybės lėšų algos, ku
ką su savo nuomonėmis pašali
Lenkijos pastogėje, kurių pa nuodugniai ištyrti, ar tenai pil
Lietuvoje
kampelio,
kur
ne
bu

provokavo rios kaitik užtenka su vargu su
žiuje, ir patyrius, kad Lietuvos lis savo mumerius
niai SLA. nariai.
puošimas ir užlaikymas yra pa nai kompetentiški žmonės sėdi.
'
piliečiai
į
tų
susiorganizavę
pripažinimas de jure tapo atidė Lietuvos Atstovą gerb. Vileišį šeimina išsimaitinti (gaunu al
Komisijos ir nariai už savo
remtas Lenkijos darbo žmonių Nesą keletą kartų teko paste
išgali
ėmėsi
šaulius:
visi,
kas
tas, mes tuoj aus pareiškėme, ir užtai net žodį atstovas dėjo gos sulig Amerikos kurso pini
triūsą atlyginimo žinoma ne
neišbredamu skurdu ir ilgų me bėti, kad su tomis Atstovybė
esame
švientai
prisiginklų
ir
Nebegalėda- gų, maždaug 7 dol. į mėnesį),'
kad tas padaryta lenkų ir fran į svetimženklius.
gauna ir visus
reikalus veda
mis kažkas tokio darosi. Ypač
tų ekonomine vergija.
but
iškovoti
laisvę,
ryžę
žūt
Darbicuzų intrigomis. Šitą musų pa m a ilgiau pakęst i šitų
nėra ko ir svajoti knygų nusi
savo pasilsio valandomis — at
Paryžiaus
atstovybė
nekartą
laimėsime
!
Su
mumi
Ir
mes
ITačiaus kaip nekartą buvo
reiškimą patvirtina
Kauno ninko” provokacijų „Vienybė”, pirkti, o inteligentui provincijo
liekamomis nuo kasdienio dar
tiesa!
rašyta, kad Francuzai nemato iau pasižymėjo tuščiais šukavi „Lietuva.”
pareiškė kad „Darb.”
falsifi je be knygų labai sunku.
bo. Komisijos nematydamos iš
Laisvas
Lietuvis.
politikos
„Ministcrių Pirmininkų konferen kuoja valdiškus dokumentus ir
kuriuo budu Lenkija galėtų bu mais apie Francuzų
Būdamas dėkingu Tamstoms
kuopų nei nuo šiaip narių savo
cija
Paryžiuje,
kiek
tenka
patirti
ti tvirta ir galinga be užgrobi palankumą Lietuvai.
bereikalingą skandalą, ir visam Susivienijimui ir re
kelia
Mat lie
darbui pritarimo, nustoja ener
iš gerai
painformuotų Paryžiui
mo Lietuvos.
Ir kiek kartų užtenka nugirsti vieną, kitą pa
pastabą
„Vienybės
”
Už
šitą
dakcijai „Tėvynes”, kiek turė
gijos ir tankiai Seimuose net
šaltinių, Lietuvos pripažinimą de
LIETUVIAI
AMERIKOJE
buvo mėginta ar tai Santarvės lankų žodį veidmainingo francujure atidėjo *ne tik del neišrišimo „Darb.” redaktorius štai kokį siu liueso laiko, karts nuo kar
su savo raportu nepasirodo.
Vilniaus klausimo Tautų Sąjungoj, „karštą” žodį pasako
ar Tautų Sąjungos suklupdyti
to „Tėvynei” suteiksiu iš Lietu
jKą-gi Seimas tokiam atsitikime
HARRISON, N. J.
zo ir tuomi džiaugtis ir sukauti
arba del to, kad nesančios nusta
mclaviešos,
aiškios
„Šitokios
Lietuvą priešais Lenkijos impe
vos žinių, ir savo rašiniais nors Harrisono ir Karneys Lietuvos i turi daryti? Renka komisiją
tytos Lietuvos sienos, kaip tatai
po visą pasaulį, nei mažam vai
lietugystės
dar
nėra
buvę
tarp
rialistų
avantiūras, visuomet
dalinai pasistengsiu
nušviesti Šaulių rėmėjų būrelis surengė pra 'sutvarkymui kuopų įnešimų, ta
praneša trumpi oficialiniai prane
laikraštinio bandivių. Šitokio
kui žibutį gavus. Tas tik paro
Lie
buvo aiškiai matoma Francuzų
šimai. Be tų motyvų esą buvę vi
lietuvių
gyvenimą kalbas vas. 20 d., paminėjimui
x
čiaus nors komisija ir rūpinasi
tizmo, koks , Vienybė j Lie t uvni li vargingą
do išgudrėjusiems Francuzų po
tuvos Nepriklausomybės
Šventes
sa eile politikos motyvų, nuo ku
rankos iniciatyva. Seniaus mat
dar
nėra
buvę.
kų’ pasirodė,
Lietuvoje.”
suruošta kad prirengus Seimui
darbą,
(16 vas.). Viskas buvo
litikams,
kad
lietuvius
dar
gali

rių tas klausimas
buvo pastaty
Trenkiame
Vileišį
prie
gėdos
stul
Lietuvos likimas buvo rišamas
labai puikiai ir beabejonės butų su- bet jeigu kuopų
įnešimai yra
tas priklausomu nuo Lenkijos rei
ma tuščiais žodžiai užbovyti ir
po, o jam ant
krutinės segame
sirinkę
daug
publikos,
bet
ant
ne-I
neva su Rusijos likimu, bet da
kalavimų, kad Lietuva susidėtų su
DARSUNIŠKIS, TRAKIŲ
painus, tai suskubinimas sun
.Viėnybę Ųictuvninkų’.”
savo imperialistinių užmačių
laimės
ištiko
toksai
oras,
kad
anot
ja
militarine
ir
ekonomine
kon

bar pripažinus Latvijos ir EsAPSKRITIES.
Ištikrųjų
šitokios
viešos
tinklu be jokio trukdymo Lietu
tos patarles: „ir šuo varomas neitų kus ir, kai kada toki įnešimai
vencija ir sutiktų
įeiti į bendrą
tonijos pilną nepriklausomybę,
Darsūniškis guli prie pat Ne iš najną”, todėl žmonių susirinko nusivelia ne šiaip ne taip.
militarinį bloką prieš Tarybų Ru „kritikos” dar nėra buvę netik
pagrindas šitos komedijos loši vą posenovei supti.
sus.”
tarp lietuvių, bet ir tarpe jo muno upės su bažnytėlė bei pra labai mažai.
Šiame laikotarpy stovi prieš
♦
♦
mui galutinai išnyko ir dabar Taipgi reikia pastebėti, kad
Pirmiausiai
vietinis
parapijinis
kios kitos kultūriškos tautos dedamąją mokykla. Nuo vokie
SLA. akis gera spraga, nuo sekoras
sudainavo
Lietuvos
Imną
ir
prisėjo Francijos mekleriams lietuviai perdaug palankumo ir
:: Bulota ir Rusų atžagarei žmonių, šitokio šlikštaus užsi čių okupasijos žmonės yra ge
vieną dainelę, kurios išėjo labai nia* laukianti nuo mus tam tikviešai pasisakyti, kad jie Lietu tolerancijos Prancūzams rodė. viai. Kaip jau buvo minėta, kad puolimo ant valstybinių pasiun rokai privargę, bet nūdien gy dar
gerai, Po to prakalbų vedėjas per-1 ro užtaisymo, t. y. Prieglaudos
vos likimą riša su Lenkų užma Šiandien reikėtų duoti suprast A. Bulota susidėjo su Rusų at tinių dar niekas nėra padaręs. venimas miestelyje pradeda ei statė kalbėti gerb. S. E. Vitaitį, Namas su Kolonija. Mes prie
čiomis. Pagaliau# visiems yra kiekvienam franeuzui, kad jie žagareiviais, kad atstatyti „ne „Darbin.” pirmutinis tuomi pa ti savo vaga.
„Tčv.” redaktorių, kuris gražioje sa i
s
prieiname,
vo
kalboje nupiešė Lietuvos Ncpri- Į| to darbo kada tik
žinoma, kad visą laiką Francij a lietuvio akyse stovi’ ant lygios dalomus Rusus”,
tad šiuomi sižymi.
Ir šitokį
skandalą Apšvietime
žmonių didelis
ir tai vis k:is nors pasipainioja ir
besikuriino istoriją*
i
giedojo kartu su Amerikos im papėdės su Lenkijos imperialis- norime pranešti apie jo darbuo kelia ištikrųjų arba falsifikuo apsileidimas, tamsybė neapsa klausotnybės
tais sunkias valandas,
kurios teko vėl mus sutrukdo ir tas velkasi
perialistais apie
„nedalinamą tišjcais avantiūristais, nes fran tę, nes nekurie žmonės dar ma damas dokumentus, arba nesu koma, bet tame ne žmonių kal Lietuvai pergyventi iki, prieita ligi jau apįe 14 mjeiy metelių. Bet
Rusiją”, bet. štai Santarvės cuzai yra jei nedidesni, tai nei nė, kad jisai Paryžiun nuvyko prasdamas ką reiškia svetim- tė. Rusų žiauri valdžia engė šiandienines padėties, kuomet jau dabar išmušė valanda ir mes
Premjerų konferencijoje Pary kiek nemažesni Lietuvos ne arba vien informacijų tikslais ženkliai.. Juk žodis „bonas” žmones ir į apšviestą žiurėjo per sukurta galinga valstybe vien savo tai turime užbaigti, nes jau ir
jėgomis ginanti
brangiai atpirktą
žiuje, Francija pirmutinė pasiū priklausomybės priešai, už len arba net gynti Lietuvos reika yra nelietuviškas žodis. O ra pirštus, nes jai patogu buvo, savo nepriklausomybę. Taipgi gerb. kapitalo yra fonde į 6 tūkstan
lo pripažinti pilną nepriklauso kus., Tik jų politikos kreivu lus.
šyboje kiekvieną „sulietuvin kol žmonės tamsus, juos eks- kalbėtojas išsireiškė, kad tvirta’ čius dol. ir proga kaip tik ge
mybę Latvijos ir Estonijos, o mui pasidėkavojant, šiandien Šita atžagareivių grupė pri tą” svetimos kalbos žodį deda plotuoti. Musų išrinktoji Stei tikįs j galutiną Lietuvos pergalę i- riausia įsteigti
Priegl. Namą
kad Lietuva sekančių metų savo ne
Lietuvos nepriklausomybės pri Lietuva dar nepripažinta pilnai ėmė rezoliuciją, kuria suteikia- me į svetifnženklius. Bet šita giamojo Seimo, valdžia šiandien priklausomybės
Šventę
švęs savo Lietuvoje. Dabar mes jau tu
pažinimo klausimą atidėti iki nepriklausoma valstybe ir turi ma visoms Rusijos tautų ma- me atsitikime rašymas „bono” į apšvietą yra atkreipusi atatin tikrojoj sostinėj Vilniuj. Bet kad to i rime ir komisiją, kuri nesnau
tol, kol liečia tą kraštą klausi- kentėti
'
barbariškos Lenkų oku- žumoms tautinei kultūrinė auto- svetimženkliuose yra reikalin karną domę. Vietinė mokykla pasiekus ragino visus Amerikos lie I džia; kaip praneša p. Dėdynas,
mai, Tautų Sąjungos rišami ir pacijos
]
jungą.
Lietuvos liki- nomija, o pakraščių valstybėms gas dar ir dėlto, kad atkartoja- tinkamai organizuota; joje mo tuvius ir toliaus dėti gausias aukas : jau šiuomi reikalu klabinama
Lietuvos apsigynimo reikalams ir v»
kol
— tie klausimai nebus
----- ~ galuti- timas yra pačių lietuvių rankose;.pripažįstama „net” savistovybė, ma iš „Darb.” pareiškimo žodis kinasi iki 100 vaikų (prie rusų somis išgalėmis remti Lietuvos Šau net Lietuvos valdžia. Mus, au
nai išspręsti. Tačiaus yra ži- todėl ir reikia eiti tuo keliu, ku pavidale
autonomijos, kaipo ir aiškiai matyti, kad Liet. In- ir 30 nebuvo) ir vakarais pamo lių Sąjungą, kuri gina Lietuvą ir kautojų, dabar priderystė komi
nių, kad Lietuvos nepriklauso- ris Lietuvai šviesią ateitį lai- valstybiniai vienetai, kuri įei- formacijų Biuras minėtą žodį kos eina suaugusiems pilie su ginklu rankoje ir savo pilietis siją paremti kiek galime, o toji
kais darbais viduje nuo visokių už
mybSs
mybės pripažinimas yra atidSatidė- duoja.
nanti į federacinę Rusiją tam tuo tikslu ir dėjo svetimženk- čiams. Tie, kurie rusų spau- puolikų
ir voduiiniii parazitu tvk<^ įsikalą pastūmės pirmyn ant
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TĖVYNĖ
Phone Bell 1*64

PASISEKIMO PASLAPTIS.
— Man buvo sakyta, kad
panijai, Scranton, Pa. 30,000.00 pinigų siuntimą Lietuvon, kad
tiek, kad ateinančiame Seime Taipgi padaryta svarbus nutarimas, kad privertus narius lankytis į
JOHN S. LOPATTO
pinigams, pasiųstiems
papra- Tamsta visiškai neskausmingas Turėti pasisekimas biznyje, reikia
reikės tik raportas jos nuveikto kuopos
būti nenuoalsum
darbininku.
No
Viso pastovaus turto $276,072.10
susirinkimą. Nutarta bausti I
Attorney and Coanseler-at-Law
stais perlaidų keliais, gauname dentistas.
darbo patvirtinti.
rint būti nenuoalsum darbininku, rei
50c. tuos narius, kurie neatsilankys 1
Nepastovus turtas:
originalius kvitus iš Lietuvos, j — Tikrai taip — man visiš kia prižiūrėti savo sveikatą. Sutei iLA ad vokatas-pat arėjas
Ar SLA. nariai yra pilnai ap ant bertaininių susirinkimų. Nuo Nuošimtis
10S-Q-10 Coal Exchange Building
priaugęs ant
kiant sau tinkamą priežiūrą fiziško
pasirašytus tų, kam pinigai bu kai nieko neskauda.
drausti? Ne. Turime apsau bausmės bus paliuosuoti tiktai tie,
morgičių $655.32, nuošim
WILKES BARRE. PA
pasilaikymo, tuomi apsaugojama nuo
prirodys ganėtinas priežastis,
vo skiriami, bėgyje 35 dienų.
gos ir pašalpos skyrius, bet kur kurie
tis priaugęs ant bondsų ’
eikvojamo energijos
ir spėkos, o
sulaikiusias jį nuo susirinkimo.
$1,698.37.
Nuošimčiai
Išmokėjimas atliekama bėgyje
gi skyrius senatvės aprūpini Todėl reikėtų visiems nariams at
neišvengiamą nusidėvčjiiiią
ir gali
Kuopu Susirinkimai
Kartu
GEORGE MATULEWICH
2,35369 18-20 dienų nuo dienos išsiun
mui. Bet dabar steigdami kreipti į tai savo domę ir pasisteng Kuopų
Cicero, Ill. SLA. 194 kp. mėnesi ma atpildyti naudojant galimai ge
mokesčiai dar nepriATTORNEY-AT-LAW
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 6 d. rinusį toniką. Bet jo vardas? Tritimo.
Prieglaudos Namą turime įkur ti nors vieną kartą į 3 mėnesius atsiųsti Centrui
1,985.72
Room Mio
salankyti
į kuopos
susirinkimą.
Kartusis Tonikas.
kovo, 1:30 vai. po pietų, 1447 So. 49 nerio Angelica
įsmigai,
siunčiami
kableg*raRaštinės
rakandai
ir
įtai

ti ir minėtą skyrių, užvadinda- Vienok pareiga kiekvieno SLA. na
National State Bank Building,
Smith iš
Larima,
avė. Malonėkite visi nariai atsilan- Ponas Frank
symai
2,000.00
maia
8
io
Broad Street, Newark, N. J.
išmokami nesulyginamai (Jcyti ir atsivesti naujų narių prirašy- Ohio, lapkr. 26 d., 1920 m. mums
mi jį Ameritų skyrium ar kaip rio lankyti visus kuopos susirinki
Spaustuvės
inventorius
10,000.00
Telephone 4256 Market
rašo: „Aš nejaučiu daugiau
tokio
niui.
greičiau.
kitaip. Kaip kiti skyriai turi mus ir kartu su visais nariais svar Kuopoms reikmenys
300.00
to laiko, kai
rast. M. Kaupas. nuovargio darbe, nuo
Čia paduodame kelis pavyz
s>Ao fondus, taip ir šis turi tu styti musų garbios organizacijos rei
kalus.
Hartford, Conn, SLA.
124 kp. pradėjau naudoti Trinerio Angelica
VINCAS AMBRAZEVIČIUS
Visas turtas kartu $292,711.51 džius, (originaliai
kvitai yra j susirinkimas
rėti ir kas mokės į tą skyrių,
J. Danielius —- rast.
Šis tonikas ly
įvyks
6 dieną kovo, 2 Kartųjį Toniką”.
AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
tas bus to skyriaus nariu.
pasiųsti pinigų siuntėjams): I vai. po pietų, Y. M.
giai kaip ir Trinerio
Kartusis Vy
Išimtis nepastovaus turto:
PINIGŲ SIUTIMO
Nupuolusi vertybė SLA.
1) 1.000 auksinų, — siuntė Malonėkite visi nariai atsilankyti, nas yra patikėtinos gyduolės, kurias Išdirbu pasportus į Lietuvą va
Kada SLA. šitai įsteigs, tai
galite gauti pas savo aptiekonamo
nes turime daug svarbių reikalų ap jus
1,202.34 perlaidos keliu
tik tuomet bus galima sakyti,
M. KRILL, 12 svarstymui,
žiuojantiems ir padarau paliudijimus
ritj
arba
gyduolių pardavėją. Nuo < affidavitus) iš Lietuve/ atvažiaoTaipgi
atsiveskite
ir
Paskola moksleiviams
1,150.00
kad SLA. jau yra pusėtinai to
Exchange Str., N. Y. City, 4 d. naujų narių prirašymui.
reumatizmo, neuralgijos, strėnų die
Raštinės rakandai ir
iantiems. Taipgi legalizuoju viso
PENNSYLVANIJOS
VALSTI

ištinimų ir tt.,
Moisis
bulas ir gali savo narius netik
Organizatorius K. P. gimo, išsinarinimų,
įtaisymai
2,000.00 sausio, 1921 , priėmė
kius dokumentus (davicjrnastia) kai
JOS APDRAUDOS DEPARTA
10,000.00 Aniolik, Kaune,
nelaimei ištikus
sušelpti, bet MENTO IŠ SLA.; FINANSINIO Spaustuvės įtaisymai
sausio 26 d. .Nanticoke, Pa. SLA. 12 kp. su- pamėginkite Trinerio Linimcntą. po Notaras Lietuvos valdikes užtvir
sirinkimas įvyks 5 d. kovo, A. Guf- Atsitikime gerklės uždegimo, garga tintas.
Kuopoms reikmenys
300.00
jau gali ir globoti juos.
Viso — 22 dienos.
STOVIO IR VIDUJINĖS
rovičiaus svetainėj. Malonėkite visi liuokite su Trinerio Antiputrin, ku
Sifkortės ant geriausių laivų
TVARKOS.
Jeigu mes čion tinkamai šį
siuntė
2)
1.000
auksinų,
—
nariai atsilankyti ir atsivesti naujų ls taipgi yra aukštos vertes apsau
Labu
... $14,652.34
Pinigų siuntimas užtvirtintas
gojimui
nuo
puvimo
žaizdų,
skaudu

dalyką sutvarkysime, tai nėra
narių
prirašymui.
kablegramu
L.
MILLER
723
Philadelphia,
7
a.,
V. AMBRAZEVIČIUS.
pilnos vertybės
Sekr. Juozas Savukynas. lių ir tt. Joseph Triner Company,
Sausio 10 d. 1921 m.
abejonės, kad
šit mielu noru
Wythe Ave., Brooklyn,
SLA. Narys
New Yorko atstovy
turto $278,059.17
Woodlawn, Pa. SLA.
247 kP- Chicago, 111.
prisidės ir Lietuvos ukėsai, sut Gerb. Thomas B. Donaldson,
6
d.
sausio,
kablegramą
Kaune
'
mėnesinis . susirinkimas
įvyks 6 d. be: 340 E. 71-si $t.
178 Ferry St.,
Newark, N. J.
Apdraudos Komisionieriui,
Skolos
vers ten tokį Susivienijimą ir
gavo
13
d.
sausio,
pinigai
išmo

koVo,
1
vai.
po
pietų,
A:
Benušio
Harrisburg, Pa.
Tel Market 5599 M
Neišmokėta 18 pomirtinių,
name, ant 3-čio aukšto. Malonėkite
remdami Priegl. Namą bus kar Gerbiamasai:—
kėti
15
d.
sausio,
kvitas
Ameri:
kurios laukia paskyrimo
BULGARIAN BLOOD TEA
1 visi nariai atsilankyti,
nes turime
tu su mumis ir dalyvaus savo Sulig Tamstos įsakymo, aš ištyglobėjų pašalpgaviams $3,152.50 kos gryžo 11 d. vasario.
' daug svarbių reikalų apsvarstymui.
(Bulgariško kraujo arbata)
riau Susivienijimo Lietuvių Ameri
J*au praneštos, bet dar nenu
svarbių reikalų aprūpinime.
3)
20.650
auksinų,
—
siuntė
Taipgi
atsiveskite
ir
naujų
narių
pri

koje, iš Wilkes Barre, Pa., stovį ir
L B. BRONUSHAS, H. D.
Gelbsti Sergantiem
tartos išmokėti 8 pomir
ši įstaiga bus vargšų ir ne apie, jo padėtį iki rugpiučio 31 d.,
CII.
M0ZDEIKA,
86
Jackson
rašymui..
tinės
Daktarai ir aptickoriai
rekomen
$1,462.50
Organ. J. Plečkaitis.
turtėlių paguodos įstaiga. Ūki 1921 metų, patiekiu sekantį raportą: Neišmokėtos 27 pomirtines
Str., 4 d. sausio, Kaune priėmė
Ofiso valandos:
duoja šitą puikią kraujo arbatą ty
Wjlkes Barre, Pa. SLA. 35 kp.
$343-853.73
ninkai žino, kad jiems senatvė Pastovaus turto stovis
priežasties pašalpgavių gy- •
pinigus 26 d. sausio, Kaz. Vaič- susirinkimas įvyks 6 d. kovo, Prano ram užlaikymui vidurių, kepenų,
Nuo 7 iki 8:30 vakar©.
inkstų
ir
kraujo.
veninio
Europoje
4,912.50
je pastogė yra, bet ir tai kar
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po piety
Įeigog:
vilas iš Baisogalos.
Kavaliausko svetainėj, 2 vai. po pie
Nepirkit Pamegzdžiojimu.
$3,444.06
tais kitaip virsta, bet biednas įsirašymų
4) 3.800 auks.,
siuntė J. tų, Malonėkite visi nariai atsilanky615 COLUMBIA AVE.,
Viso
neišmokėtų
Mėnesinių
mokesčių
$78,119-74
Yra
pavojinga
jūsų
sveikatai
pirk

ti
ir
naujų
narių
atsivesti
prirašytarnautojas ar daržininkas LieBALTIMORE, 1ID
Britain,
pa,mirtini u $9,527.50 SKRITULSKIS, New
SLA. lėšų fondan
9,057.33
ti pigias pamegzdžiojančias gyduo
mui.
k____________________
tuvoje, arba/darbininkas nors „Tėvynes” reikalams
Atmestas nesugalėjimo išmo
Conn., 7 d. sausio, išmokėta Lie
9,057.5b
Prot. sekr. J. Anskaitis. les. Bulgarian Blood Tea yra išlai
kėjimas, kuris paduotas
ir augindamas
šeimyną čion Tautiškiems reikalams
1,002.99
tuvoje 15 d. sausio., Adelei Te- W. Hazleton, Pa. SLA. 114 kp. kiusi 20 metų bandymą.
teismui išspręsti ir tęsiasi
j
183.00
Extra
mokesčių
Amerikoje — ant ko-gi gali
Imkite garuojančiai karštą, tad pa
mėnesinis susirinkimas
įvyks 5 d.
resevičiutei
Pilviškiuose
ir
Ma

Phones:
(>00.00
antri metai
ir apsaugos nuo
kovo, 6 vai. vakare. ' Malonėkite vi naikins peršalimą
Bell — Kensington 5316
remtis, kad jo senatve, jei su Viso gauta iš narių
rei Uždaviniu Valkininkuose.
$100,864.68 Dar neišmokėtos 62 ligoje
si nariai
atsilankyti,
nes turime influenzos ir plaučių uždegimo. Bul
lauks, bus aprūpinta? Dabar Atėmus sugrąžintus tnokes5) 2.000
auks., siuntė J. daug svarbių reikalu apsvarstymui. garian Blood Tea parduoda aptiekopašalpos
1,3.92.13
tinėse valandose, nežiopsokim,
čius aplikantam r nariam 205.91 Neišmokėtos algos, randos,
se visur, arba mes prisiunčiame paš
BABENSKAS, 122 Bridge'Str., Taipgi atsiveskite ir naujų narių.
LIETUVIS GYDYTOJAS
ir
tt.
išlaidos,
komisai
i
500.00
laukdami „lašinių
palties” iš
114 kp. sekr. Stasys Šiugžda. to apdraustu siuntiniu vieną didelę
Brooklyn,
N.
Y.,.
7
d.
sausio,
iš

Priėmimb Valandos:
$100,658.77 Taksos neišmokėtos arba
Lieka
;
Brooklyn; N. Y. SLA. 38 kp. mė šeimyninę dėžę už $1.25, arba 3 dė
svetimų — rūpinkimės patys.
mokėta
25
d.
sausio
Onai
Suba0—10 valandai ryte.
besiartinančios
500.00
Nuošimčiai už mortgičių
nesinis susirinkimas įvyks 6 d. kovo, žes už $3.15, arba 6 dėžes už $5.25.
Kas žin
ar nesusilauksim
6—8 valandai vakare
Iškalno
užmokėtos
mokestys
paskolas
92450
3,717 87 čiukei Kaišiadoryj, klebonijoj.
2 vai. po pietų, 803 Driggs avė. Ma Adresas: H. U. Von Schlick, Prezikokį geraširdį Amerikos biznie Nuošimčiai už bondsus
3,33304
•S3* E. Allegheny Ava..
6) 3.500 auks.; siuntė RU- lonėkite visi nariai atsilankyt! ir už dent Marvel Products Company,
.
..
$16,237.50
visų
kitų
Viso skolų
PHILADELPHIA. Pa
rių, kuris su kokia šimtine pa Nuošimčiai iš
BIN ROSEN, 152
evv York simokėti užvilktas mokestis. Atsi 396 Marvel Building, ( Pittsburgh,
L453 78
šaltinių
Pa.
veskite ir naujų narių prirašymui.
ABELNOS PASTABOS.
darys
pradžią Ameritų sky SLA. namo randos, priskaitant
d. sausio,
Ave.,
Jersey
City,
12
Sekr.
A.
Lesniauskas,
lAbclnas stovis Susivienijimo> yra
riui ?
ir paties Susivienijimo
u 13 E. 12 st.
Pareikalavimai
po- išmokėta 25 d. sausio Dav. Reikuopuikiaitsias.
$800 randos už spaustuvę
Šis užmanymas
įvyko 17
mirtinių ir pašalpų yra greitai išmo- selevičiui Airiogaloj.
l ,540.00
ir raštinę
SLA. Seime, Boston, Mass., pa
pažykami ir visi reikalai vedami
siuntė J.
7) 7.000
auks.,
Už parduotas reikmenis
Visi
mėtinai
žemomis
išlaidomis,
žadėjus A. A. Lazauckui tūk
Paieškojimai
264.00
kuopoms
WISE, 317 84 Str., Brooklyn,
eina
viršininkai
su
didžiausia
dome,
senos moteries, kuri gastantinę. Nors Lazauckas pa Aukos Prieglaudos Namui
58.00
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00
JIL3L
N. Y., 12 d. sausio, išmokėta lėtųPaieškąu
savo
pareigas,
o Sckrctorii
prižiūrėti
kambarius ’ ir 2 vaiku,
žadėjimo neišpildė,
bet mane Vaikų skyriaus mėnesinės
Jurgeliutė yra ypatingai kompetcti- K. Zarskiui Kaune 25 d. sausio. Vienas vaikas 10 metų, o antras 3
762.50
mokestys
Vienintelis Lietuvių Valstįjinis Bankas
pakuteno prie
šio užmanymo Vaikų
8) 3.000 auks, siuntė J. TRA metų. Užmokestis gera, Platcs(0.50 tiška.
skyriaus jsirašymai
įkūnijimo kada
pribuvo man Už apgarsinimus
Rytinėse Valstijose.
klauskite šiuo adresu:
1,733-di
Pastovus turtas ir
NAUSKAS, 12 d. sausio, 27 Pa nių j formacijų
T.
‘
TAMKUS,
pagalbon Kazimieras Unika iš Našlių ir Našlaičių Fondan 1,147.08
nejudoma nuosavybė.
sayunk Ave., Philadelphia, Pa., 170 Baerum St.
Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
Brooklyn, N. Y.
216.00
Prenumeratų
už
„Tėvynę
”
Nejudoina
nuosavybė susideda iš
Philadelphijos, pirmas daryda
lius galima prisiųsti per paštą.
išmokėta
An.
Tranauskienei
spaudos darbus
3,656.85 mūrinio namo keturių aukštų 25 per
Paieškai! Jurgio Karaliūno, kuris
mas auką. Dabar aš laukiu, Už
Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga- •
Už literatūrą
1,519-57 52 pėdas didumo ir iš medinio na- Meškučiuose 25 d. sausio.
kad Kazimieras pradėtų vėl ką Už kuopų viršininkų kaucijas 138.85 mo 3 aukštų, kieme, 25 per 25 p. di- 9) 10.000 auks., siuntė B. neperseniai gyveno Scranton, Pa., o
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų
dabar nežinau kur jis yra. Apie jį
441.20 durno, kurie randasi sekančiu adreperlaidas.
veikt šiame klausime ir beveik įvairios įeigos
žinantieji malonėkite man prenešti.
BLEIDEN,
1665
51-st
Str.,
3.00
Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Prisu: 307 West 30-th St., New York
galima tikėtis, kad So. Kosto-j Moksleivių Fondan
ar jis pats tegu atsišaukia, nes turiu
5-00 City, kur nuosavybės
Imigrantų Fondan
vertybė ky- Brooklyn, N. Y., 14 d. sausio, labai svarbų reikalą.
gelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
nas, kaipo geras
lizdas gerti
kitokius dokumentus.
lanti.
Laiku šito ištirinėjimo buvo išmokėta Fa i vėl Šcherui žagaJONAS URBONAS,
darbų, išduos mums geraširdį
Įeigos. kartu .... $117,866.25 apvertintas eksporto,
kurį nurodė rėje 22 d. sausio.
340 Walnut St.
Luzerne, Pa.
BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety.
$361,719.98 New Yorko Valstijos
Galutina suma
biznierių, kuris tegul ne tūk
A.pd raudos
SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
J.
K.
siuntė
10)
5.000
auks.,
Paieškau dėdes Jono Šapalio, ku
Dcpartmentas.
stantinę, bet šimtinę
smeigs
PANEDĖLIAIS
— nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.
Išlaidos:
PLUNGĖ, 9
W. 17-th Str., ris gyvena Pa. valstijoj ir meldžiu
22,250.00
pradžiai Ameritų skyriaus. Lie Pomirtinių išmokėta
Morgičių Paskolos.
Bayonne,
N. J., 14 d. sausio atsišaukti greitai pačiam arba kas
28,527.00
Ligoje pašalpų išmokėta
Morgičių paskolos yra pirmos rų
tuviai prie darbo.
apie jį žino, meldžiu pranešti šiuo
Vaikų skyriaus pomirtinių
šies ant neabejotinos vertės nejudo išmokėta Kaz. Plungei Radviliš
antrašu:
294 — 8th Avenue
New York, N. Y.
Tam. Astramskas..
48.00 mos nuosavybės, pagrindais 50% ap kyje 22 d. sausio.
išmokėta
JONAS MAČIULIS,
KAMPAS 25-TOS GATVES
vertintos vertybės.
Joliet, Ill.
11) 5.500 auks.,
siuntė G. 113 Bank St.,
$50,825.00
Iš SLA. KUOPŲ
Viso .....................
Liberty Bondsai.
TAMOŠAITIS, 1726 So. 10-th
891.00
Atlyginta organizatoriam
DARBUOTĖS.
užsirašyti
Liberty Bondsai buvo
SLA. Pild. Tarybos 4 narių
Str., Cedar Rapids, Iowa, 14 d.
S)------------------------------------------------------------------ (g .
167 kp., Joliet, Ill., vasario 13 d.,
stačiai iš
originale
subskripcija
KURSAS NUPUOLffi
algos
2,529.97
sausio,
išmokėta
Onai
Janulitei
1921 m./ savo mėnesiniame susirin
Algos 6 raštines darbininkių 6,488.19 Vašingtono, D. C., kurie yra vistioTai geriausia proga daug
kime, įnešus F. Ščiukauskui, vienbal
Meškučiuose 22 d. sausio.
met pilnoje vertybėje.
Atlyginta SLA. Daktaruiauksinų į Lietuvą nusiųsti.
šiai nutarė, kad baigiantis kiekvie
12)
1.500
auks.,
siuntė
P.
Kvotėjui
Greitume nusiuntimo
pinigų
352.75
Bankų Depozitai.
nam kuopos susirinkimui butiį ren
Daktarams už išpildymą
nieks su manim negal lenkty
Str.,
Reikale bankų depozitų ant nuo- FEINBERG, 82 Madison
kamos aukos Lietuvos gynimo reika
Jei da neK'ri šių metų Aušros Spaudos
Bendrovės Kalendo- 1
n.00 šimčio, yra reikalinga specialiai pa
pavienių narių aplikacijų
niuoti;
visiems pinigų siuntė
N.
Y.
City,
20
d.
sausio,
išmo

lam. Tuojaus padaryta rinkliava ir
liaus,
tai
pasiskubink
įsigyti,
nes
vicnintėlis
kalendorius
šeis me
Važinėjimai ir kitos išlaidos
jams pristatau kvitas sn para
žymėti, kad visi depozitai
abelnai
surinkta $5.59.
Pridėjus
kuopos
tais
Amerikoj,
jame
telpa
daug
gerų
raštų
ir
papuoštas
su
kelio- (
kėta
Leibai
Vitenbergui
Prie

Pildomosios Tarybos
šais priėmėjų pinigų.
imant neša 4 nuošimtį.
auką $5, tad viso1 surinkta $10.59.
lika
puikių
paveikslų.
Turi
128
puslapius.
Kaina
z
tik
fio
centų.
Kas
918.67
narių ir kitų komisijų
nuose 22 d. sausio.
Laivakorčių agentūra j LiePinigai pasiųsta per Lietuvos Misiprisius
dolerį,
tam
duosim
3
egz.
kalendoriaus.
Kredito Sertifikatai.
Mokestys Apdraudos Depar
nojų. Hamburgą ir visur.
13) 75.000
auks.,
siuntė
Taipgi, mes patys, galim pasiųsti į Lietuvą už tą pačią kainą.
Pirmo morgičiaus kredito sertifi’ą'
127.00
tamentams
Pasai
kelionei
i
Lietuvą.
Už vieną egz. kalendoriaus galima prisiųsti ir trasos ženkliaGražus nutarimas musų kuopos,
morgičių ANT. SADUNAS, 139 Thomas
katai arba
paskirstyti
Randų, įskaitant $800 už SLA..
Padarymas
lietuviški)
doku

leis
(stampoms).
;;
Reikia tik palinkėti, kad kuopa širbondsai, išleisti
Anthracite Trust j Str., Brooklyn, N. Y., 21 d. sau
užimamą vietą nuosavam
mentų
dingai pildytų šitą savo gražų nuta
Pa., yra
DOVANOS
800.00 Kompanijos iš Scranton,
name
šio,
išmokėta
Kaune
M.
SaduPinigus siųskite per palto
rimą ir kad kitos SLA. kuopos mu
kiekviename
atskirtais morgičiais
Kas prisius 50c. iki kovo 15 d., tam duosim
dovanų keturias
Apgarsinimai, spauda ir ra
sų Ipopos darbuotę pasektų.
suriTifTiitartiitu/kad
įl'rc- nui, B Utenos (pagal“ siuntėjo T Monev Order. Rąžydami pri
laiškams
rašyti
popieras
su
dainelėms,
eilėmis
ir
tt.
štinės reikmenys
752.64
dėkite 2 c. štampą ir visados
fk
Kuopos Narys..
dito Kompanija
turi
išreikalauti reikalavimą), 2 d. vasario..
t
Siųsdami pinigus pažymėkit del keturių laiškų, kokių norėsit iš
Paštas, ekspresai, telegramai
adresuokite!
nuošimčius
ir
vesti
visus
reikalus
su

sekančių:
laiškams rašyti popiera su drukavotu
pasveikinimu ant
ir telefonai
14) 2.000 auks., siuntė VIN705.89
P MTKOLAINIS,
tačiaus visus'
pirmutinio puslapio pas tėvą, motiną, tėvus, brolį, sesrį, gimines,
298 kp., Elco, Pa. Ir musų kuo Algos spaustuvės darbininkų 4,072.85 rištus su šia paskola,
53 HUDSON AVENUE,
CAS 0KMANAS,
155 First
pažįstamus, merginą, vaikiną. Su eilėmis: darbininkiškoms, katali- !!
paliekant
paskolos
dokumentus
pa neatsilieka nuo kitų SLA. kuo „Tėvynės” reikalams
6,894.97
BOOKLYN, N Y.
Str.,
Elizabeth
Port,
N.
J.,
21
kiškoms, socialistiikoms, revoliucionieriškoms, tautiškoms ir kito
SLA. nuosavybėje; šitie morgičiai
pų ir*stengiasi visomiš išgalėmis dar Taksai, pataisymai ir kitos
kiom®.
buotis, kiek tatai musų menkos jė
yra garantuojami kaipo pirmos ru- d. sausio, išmokėta Paul. Rezišlaidos SLA. namo
Norintieji pirkti laiškams rąžyti popieros, kaip augičiaue auro
gos mus leidžia. ^Musų kuopa paau
192.14 sies paskola.
reikaluose
lerienei 26 d. sausio Kvėdarno
dyta,
kreipkitės laišku, o mes pranešim kiek kainuoja.
kavo 10 dol Prieglaudos Namo Fon Atlyginta Actuary
596.73
Paskolos Moksleiviams.
Pinigus ar Money Orderi siųskite .sekančiu antrašu:
jedui ir 10 dol. Lietuvos kariuomenei. Už literatūrą
800.16
Tai yra 'pagalba
vertiems lietu
Tai tik keletas faktų iš visos
Kuopos Draugais. ^Pašalinių darbų išlaidos
AUŠRA,
4,106.93 vėms; kurie nori pasiekti aukštes
899.00 nio mokslo ir reikia pažymėti, kad eilės greitai išmokamų perlai f įsivarykite savą kraują. |
Našlėms ir našlaičiams
1443 N. Paulina St.,
Chicago, Di.
a kp., Forest City, Pa., laikytame Smulkmenos
3,683.19
fe
---------------------------------------------------------------------------------------------------fl
siunčiamų per , BALTIC
Susivienijimas neprarado nei vieno dų,
susirinkime buvo pakeltas
klausi
Dabar jums reikia pavasarinių gydolario, nors šitos paskolos yra pa STATES BANKĄ.
duTių. Nuo pasekmes budo gyve
mas teikti pagalbos Lietuvos apsi
Viso išlaidų .... $85,647.88 remtos vien garbės žodžiu ir nėra
na a laika žiemos, užsilaikimo vidui,
gynimo kovai.
Nutarta parinkti
KAS
NORITE
GREITAI
IR
KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERI?
neturėjimo gaivingą oro ir per stoka
skaitomos, kaipo
pilnos vertybės
aukų ir kuopos nariai, kurie dalyva
$276,072.10 turtas.
vaikščiojimo, jusu organizmas tapo
Balansas
TEISINGAI PASIŲSTI PINI
(Bus daugiau).
Darbininkas naudoja; palengvinimui
vo susirinkime sudėjo aukų 31 dol.,
ansunkintas, virimas maisto nusilp
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus
GUS SAVIŠKIEMS
LIETU
nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki,
kurios pasiųsta per Lietuvos Misiją.
Pastovus turtas:
kasdieninio darbo.
y
VOJ, KREIPKITĖS ŠIUO AD
$3L2O2.34
Linsma pažymėti
musų kuopos SLA. namas
Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti pj
DVIGUBAI SUŠELPIA TAS,
narių prakilnumas,
kurių pora net Paskolos ant pirmos rųšies
rsV
|
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbiu- 7
RESU:
KAS GREITAI ŠELPIA.
įjfl
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose, t
po 10 dol. aukavo, būtent Jonas Ka
morgičių nejudomos nuoW
<ur
atsitikti netikėtas staigus ligos r
valiauskas ir Vincas Jančaitis. Kiti
50,500.00
savybės
Lietuvos žmonės vis dar reiBALTIC STATES BANK
U
nž-puolinias, nelaimingas atsitikimas ir V
aukavo po mažiaus, kiek kas išsiga Suv. Valst. Liberty
*-daugybė kitų nelaimių ištikti.
'
kalauja pašalpos — ir juo grei
294 Eighth Avenue,
lėdamas. Tėvyne
neužmirš musų
Bondsai
115,000.00
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo pečių skaudėjimo,
čiau ta pašalpa juos pasiekia,
Kampas 25-tos Gatvės,
gausių aukų, jos saukiaja gyvenimo Suv. Valst. Certificates of
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu
m'rrniau vadintas Severo Kraujo
Indcbtenes
15,000.00
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.
valanua suteiktų.
tuo yra jiems lengviau apsigin
NEW YORK, N. Y.
ytois) yi 1 Um tikras atmainą
Angliakasys naudoja Pain-Expellerį
Korespondentas. Administracijos reikalams
Jarą* vaistas, kuris duos nauti nuo vargų ir skurdo. Musų
nuo
reumatiškų skausmų, strėnų diegimo,
J4 atmainą, teip reikalingą jusu
$500.00, depozitai ban
neuralgijos
ir kitų atsitikimų jo pavojinįstaigai
visados
rūpėjo
ir
rū

Banko valandos:
kasdien
imi} Pagelbės sutaisymu naxoi kp., Paterson,
N. J., sausio
kuose be nuošimčio $i5r
gani
užsiėmime,
kad užlaikius savo sveii.tko stovį irgalbes regulaviipės, kad pinigai, siunčiami per nuo C v. išryto iki 3 v. p. p.;
7 d. laikė savo metinį susirinkimą,
103.83, depozitai bankuose
katą
ir
energiją.
ifiiznn. T'kras vaistas dėl
kuriame išrinkta nauja kuopos valsu* nuošimčiu $17,615.93
odos išmetimu.
Prekė
Kainų šeimininkė naudoja Pain-Expelmus kuoveikiausiai pasiektų sa subatomis — nuo 9 v. išryto
7.6.
Aptk.kvose
lerį, kuomet vaikai nupuola ir susimuša—
V
iš gabių ir
’ — kartu
$33>2I9.76
dvba rosi
metamjs,
vo
tikslo,
kad
adresatai
greitai
iki
7
vai.
vakare;
panedėliais
—
nup.
musių
įkandimo
ir
kitų
vabalų
įgiliD
1,150.00
darbščių narių, kurie beabejonės ne Paskolos moksleiviams
įks^ft!. ■ '■? /ijmw
nuj
ir
ten,
kur
geras
linimentas
reikalift4
/.>
;
>•<;'
■>
-TV
•
1
.1
ir be jokių kliudymų pinigus nvo 9 v. išryto iki 8 vai. vakamusų kuopos Paskola pirmu morgečtu
M:•mažai pasidarbuos
' ■■ ’ »f -,'U ■,U7
gasVisi
- naudoja Pain-Expellerj.
'*.
StLffližer*
labui šiais metais.
Anthracite Trust Komgautų. Dabar taip sutvarkėme re.
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" ALTIC STATES BANįįf
w

BALTIC STATES BANK

Kalendorius 1921 m.

everas
Blodal

Sfeį

Wil*įkaito, a <

ntoO

1 5,*S j-'’-'

„Girių Karalius”, taipgi buvo jos reikaluose, ypač agitacijos
ir koncertinė vakari) dalis, nes skleidime. Taipgi išrinkta nau
mat vienos operetes visam va ja Apskričio valdyba iš ener
Subatoje, vasario 26 d., išvagiškų ir darbščių darbuotoj ų,
karui neužtenka.
. žiavo Lietuvon Lietuvos Misi
kuri beabejonės nemažai pasijos nariai — Majoras P. žadei- Operetė išėjo nekaip — ir su darbuos SLA. labui.
kis, kun. J. žilius ir stenografė vaidinta ir dainuota labai silp
* p-lė M. Radzevičiūte.
Aukštų nai. Kiek geresnė buvo koncer
tinė vakaro dalis. Pora daly Kovo 4 d., 8 vai. vakare,
svečių palydėti susirinko prieplaukon didelis būrys žmonių, kėlių net labai gerai išpildyta, SLA. name, įvyks SLA. 126
choro nekurios kp. susirinkimas. Prašomi visi
su kuriais teko Misijai dirbai ypač „Aido”
ir visi linkėjo laimingos kelio Į dainos gerai sudainuotos. Pub nariai susirinkti, nes yra daug
likos buvo apypilnė svetainė. svarbių reikalų apsvarstymui.
nės ir pasekmingos darbuotės
sugrįžus Tėvynėn. Misijos iš
lydėti buvo atvykęs ir Lietuvos Didžiojo New Yorko draugi
.Atstovas gerb. J. Vileišis ir jo jų rengiamasis didžiulis masspavaduotojas pil. Matas Vini- mitingas išnešimui Lietuvos pri
kas. Taipgi buvo nemažai žy pažinimo rezoliucijų ir kėlimui
mesniųjų New Yorko, Brook L. L. Paskolos tarpe svetimtau
čių, yra jau baigiamas rengti.
lyn© ir apielinkės darbuotojų.
Tam dideliam susirinkimui jau
Vasario 26 d. įvyko Brookly- yra nusamdyta salė Cooper
ne „Vienybės” Bendrovės šėri- Union, kampas 4-th Avė. ir j
ninkų suvažiavimas.
Aptarta 8-tos gatvės, New Yorke. Mi
daug bėgančių reikalų ir išrink tingas kovo 13 d., nedėldienį
ta direktoriatas sekantiem me 1921, ir prasidės nuo 1-mos vai.
po pietų, o baigsis ant 5-kių po
tam.
Taipgi tos pat dienos vakare pietų.
t minėta bendrovė buvo surengusi koncertą ir teatrą, kurio vi- Vasario 27 d., po pietų, SLA.
sas pelnas skiriama Lietuvos ,name įvyko SLA. 5-to apskričio
šauliams.
suvažiavimas.
Dalyvavo apie
pora desėtkų atstovų nuo kelio
Vasario 26 d. vakare, McAd- likos kuopų.
din Salėje, „Aido” choras statė
Padaryta keliolika naudingų
gerb. M. Petrausko operetę ir rimtų nutarimų organizaci-

IŠBAIKITE PIRKTI

VIETINES ŽINIOS

CIGARETTE

Bell

APŠVIETI!

Aš pavasarį rengiuosi išva
žiuoti į Lietuvą, o da turiu ke
lis šimtus

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

Dr. A. P. Dambrauskas
j

APšVIETŲ,

tai noriu išbaigt parduoti
mestinai: Apšvieta su 780 pus
lapių, 7x4 druko kaštuoja tik
25c. ir 10c. prisiutimas.
Daugiaus pas nieką jų pirkt
negausite.
*>

TAM. ASTRAMSKAS,
307 W. 30-th Street,
New York City.

SKAITYKIT . IR
KIT „TĖVYNĘ”.

t'hone—Dickinson not W

PLATIN

Priėmimo Valandos:
Nuo JO išryto. 2—3 PO pietų ir
h—8 vakare

Kurie manote keliauti Lietuvon balandžio, gegužio, birželio mė
nesiuose, dar laikas užsisakyti vietas antros ir trečios klesos, nes
tuose mėnesiuose visada buna stoka vietų.
Rankpinigių siųskite
$30.00 Money Orderiu.
Laivakortes parduodu visoms linijoms į Lietuvą ir iš Lietuvos,
per portus: Hamburgo, Brėmo, Rotterdam©, Antwerpo ir Liepjaus.
Siunčiu pinigus ir išmainau pagal dienos kursą, reikale telegramu. Visuomet kreipkitės sekančiu antrašu
pridedami už 2 centu
krasos ženklelį.
JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA,
168 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
Tel. Greenpoint 4548.
SLA. Narys.

*•

1634 So. 4-th Street.

PHILADELPHIA PA.

KAZYS KRAUČUNAS
ADVOKATAS IR NOTARAS
403 LYON BUILDIG.
SEATTLE. WASH.
Turiu pilnas tiesas visuose suduose. Pribunu ypatiškai vesti
provas į kitas valstijas ant pa
kvietimo. Taipgi duodu patarimus
per laiškus.

■■■»■«■ ■!»■ !»■ Ml 1111 ■.■■ill !■■■ Ill ■ IĮ II I I ■Illi. ■■■11 . ..........

Į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.

26 Broad Street,

Visi norintieji važiuoti į Lietuvą, pirmiausia gaukite
PASPORTUS. Dabar pasportai yra išduodami ant viso
meto.
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įsteigta 1841 m.

Kapital**

Paklauskite bile moteries, kuri yra naudojus Mazolą, koki puikus
rezultatai gaunami verdant su šia alyva. Paklauskite jos, kokį skirtu
mą ji randa tarpe Mazolos ir kitų alyvų arba riebumų, kuriuos ji yra
naudojus. Paklauskite jos ar ji nejaučia didelio pagerinimo valgių .ga
minime nuo to laiko, kai ji piadėjo naudoti Mazolą?

.

.

.
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.
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.
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NEWARK, N. J.

Jei jūsų šeimyna mėgsta salotus, Mazola tinka puikiam jų suda
rymui. Mazola lyginasi olive al^vvos gerumui ir yra daug pigesne,
nes yra liuosa nuo importo mokesnių.
Mazola parduodama parankiose puskvortės,
kvortos, pusgalionio ir pilno
ono
blešinėse. Nereikia jos laikyti le
duose dėlto, kad ji nepasidaro gaiži,
nepaisant kokioj
temperatūroj ji
laikoma.
t

Vyriausia Ofisas

......... -

m.......... ....

..

Puikus pinigų persiuntimo patar
navimas i Lietuva, kuris
buvo pa
laikomas rupestimi
American Ex
press Kompanijos prieš įtarė, vėl ta
po atnaujintas keli mėnesiai tam at
gal.
7

New York.

Naudokite musų „M on e v
Orde
rius” užmokėjimui bilų šioje šalvie
ir Kanadoje. Visokių svetimų val
stybių pinigų turime
pardavimui.
Kuomet siunčiate kur nors pinigus,
tad reikalaukite America* Express
Kompanijos paliudijimų. Jos yra
apdrauda priešais pražuvimu.

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

Foreign Money Order Department,

Jei jus nebusite pilnai užganė
dinti Mazolos gerumu ir ekonomiš
kumu, tad jūsų krautuvninkas sugražins jums pinigus..
:

American

Express Co., 65 Broadway

GARANTUOJAM

■

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

American
Express
Kompanija
įsteigta 1841 metais ir turi ' įmokėto
kapitalo 818.000,000.00
ir persiunčia
Europon daugiau siuntinių, negu bi
te vien* finansinė ištaiga. Pambudavojo nuosavų ,21 augšto namų prie
žemutinės Broadway.
New Yorke,
kuris yra čionai parodomas ir, kuria
me kompanijos vyriausias ožragi tel-

,

.
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■

■ '•

"J.

.

y-<

.'j1

AMERICAN EXPRESS COMPANY,
65 Broadway, New York.

sALąd

Kiti New Yorko adresai:
118 West 39-th Street

,F

CORN PRODUCTS REFTMNG

!

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
42 BROADWAy
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ŠVEDIŠKAI AMERIKONIŠKA LINIJA

♦ 24 STATE STREET,
NEW YORK CITY. ♦
|
Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko perX.
♦ Gothenburgą, Švedijoj, į

LIEPOJŲ IR RYGA

»

’puikius g^ddbles kurios abgina turtingą Raudoną Kraują,
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.
Nėra kttą gyduolA lygiu' Nūga«Tone, neivienoa “n6ra taip geros” neivienos neduoda
tokių rezultatų kaip Šios. 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 gydulto už viena kainų.
Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu.
, Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—Stiprybė jo gyvenime ir veikime.
Pradėk šiandien gražinti savo nervų sistemą i stipria, sveiką padėti, vartojant Nuga-Tone.
Jus greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnaujo.
Nuga-Tone sustiprina ir stipiulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvi, grobus,
kepenis, inkštus ir ft. Suteikia.gėra apetitą, pabaiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja
tustinimo trobų, 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
tU0JMUSV ABSOLIUTE QVARANCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra $1.00
už butelį pilsų, visam meneąiui gydyties, arba šeši OnC-itai Už $5.00. Imk
.
\ Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus ^nebūsit užganėdintas paį.
1 sėkmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo
1 pinigus tuojau. Jus matote, kad jus nežudote nei cento. Mes už tai atsakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptiekuose tomis pačiomis sąlygomis ir gvarantija. ;

18 Chatham Sauare.

Naujausios mados firankos už labai Žemą kainą.
' J.;.’’' ■'
v
Ar jus kada nors savo gy
I venime turėjote tokią pro
gą pamatyti tokias puikias
• ir vėliausios mados firankas
'■ kaip šios čionai parodytos,
i kurios butų tikru, papuošalu
jūsų, langų? Jos yra veliauli sios. mados ir jų artistiški (
:? marginiai, kartu, su /garan
tuotu rankų darbu suteikia
joms tokią turtingą išžiūrą,
kad net ir už 15 dol. nega- f
lėtumete ęauti geresnių ir
kurios ilgiaus laikytų už ši
tas, kurios
kainuoja tik
$2.95 už porą; šita taip žema kainą yra tiktąi per šitą
mėnesį. Jeigu jus užsisaky
tumete 4 poras, tai sutaupin
tumete $1.50, nes tuomet
mes jums atiduosime tiktai
už $10.30. . .
i,
f
1
Kadangi šitas specialis su ,
pažindinimo pasiūlymas tę
r.-’H ITBpW
.. ... . __
T.,r_____
_ laiką, tosis rtilętai
. trumpą
del mes patariame Visiems pasinaudoti juomi be jokio atidėliojimo.
Niekuomet to nesigailėsite.
Mes neprašome pinigų iškalno. ląpildykite. tikįąi kuponą tel
pantį žemiau ir prisiųskite kąrtu su 30c. vertės krasaženkliais per
siuntimo lėšom, o už firankas užmokėsite; kuomet bus pristatyta, i

-

NATIONAL LABORATORY, L806

■——........

, . DEP. 100, CHICAGO, ILL.

;
n

1

Science.

41

A

41

Gerbiamieji:— Čia rasite įdėtą $.;—

J

persiuntimą, apmokėtą....... ............. butelį Nuga-Tone.

-------- už ką malonėkit prisiųsti man

i.
(

Malonėkite prisiųsti man ..................... poras flrankų, kaipo , jūsų specialio "pasiulytno. Šiuomi prisiunčiu
30c. krasąfcęnkliais persiuntimo
lėšom.
Likusią dalį
užmokėsiu, kada aplaikysiu firankas.
\Vardas ............................. ....................................................
Adresas
Miestas

Vardas.^-....
Adreso/.

...... ...—mu—lb—

KUPONAS.

537 So. Dearborn St., Chicago.

/

INC.

Service with

}5

mburj American Line
TIESIOG IS NEW YORKO j HAMBURGĄ

Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis Centralinfla Euroww

IŠPLAUKS .

IŠ
NEW YORKO

Lahr. „MOUNT CLAY”
ketverge, kovo 31,
*2 vai po pietų.
Laivas r„MOUNT CAR1 ROLL” t Ketverge,
Bal. 7, « vai. p. p. '

Nuo Pier No. 7
North River

Reguliariai savaitiniai JŠplaukimai po to bus su laivais:
„S. S- „HANSA” (ex Victoria Luise) S. S. ,-BAYERN” (naujas)
S. S. „MOUNT CLINTON” (naujas) S. S. „WUERTTEMBERG”
į per portus: Hamburgo, B renio, Rotterdam©, Antwerpo ir Liepojaus.
Kajų tos su 2, 4 ir 6 lovom visuose lioose garlaiviuose.
Specialiai
valgymo, rukimo ir sėdėjimo kambariai ir pasivaikščiojimui vietos
ant viršaus laivų
pavedami trečios klesos pasažleriams
Užregistravimui vietos rašykit i bile autoriraota agrata arba I
,

? 39 BROADWAY.

NEW YORK CITY.

"ATIDAI LIETUVIU

UNION SALES CO:, 2029 W. CHICAGO AVE.,
1(t

•••■Prisųsk Sį Kuponą Šiandien........ .
įjfr

t

♦
S. S. STOCKHOLM išplauks
kovo 10 dieną. ♦
;
S. S. DROTTNINGHOLM išplaukia kovo 24 dieną, f
,
Trečia kliasa j LIEPOJŲ arba RYGĄ $145; j REVE-X
J. LĮ $150 ir $5 taksų. Trečios kliasos pasažieriai patalpinama į kajutas del 2-4-6 žmonių.
,
x
0
Delei laivakorčių ir informacijų pasportų gavimui, X
♦ kreipkitės j VIETINIUS AGENTUS.
♦

ŽINIOS PONIOS IR PANELES ŽINIOS!

Nuža-Tone

that haa the high

♦

United American Uj es

Jūsų Silpni Nervai, Skystas
Kraujas ir Nusilpnėjimas
Kųnoręikalauja

valuable blood.
health tonic. A
combination of
corrective and r*
Btorativė agento,

*

Laivai išplaukė kas 14-ta diena.
DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
„ESTONIA” KOVO 16
‘ „LITUANIA” APRIL 13
„POLONIA” KOVO 30
„ESTONIA” BAL- 27
, Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

.j.

•timalate* and
strengthen*
the vital pow»

NEW
N.Y.
NEWYORK,
YORK,
N .V

Tiesi Kelionė Be Persėdimo IŠ NEW YORKO
Per LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS

|

COMPANY,
17 Battery Place, New York.

Nuaa-Tone

AMERICAN LINE

Didžiausi moderniški dviejų Sriubų garlaiviia.
Garlaivis MONGOLIA išplauks Kovo 17 dieną.
Garlaivis MINNEKAHDA (naujas) išplauks Kovo 31 dieną.
Garlaivis MANCHURIA išplauks Bal. 14 dieną
Trečia Klesa iš New Yorko į Liepojų .
............ . 1132.00
...................... *110,00
Trečia Klesa iš New Yorko į Eidkunua
Trečios klesos keliauninkams suteikiami valgiai per patarAtskiri kambariai
nautojus ruimingame valgomajam kambaryje,
del moterų ir vaikų.
»

atsakantis

Mazola yra labai ekonomiška alyva. Galite kepti žuvis, bulves,
cibulius ir tt., vėliaus likusią‘alyvą išsunkit ir tą pačią alyvą galite vė
la naudoti kitų dalykų virimui ir kepimui, šitas yra galima atsiekti
dėlto, kad Mazola nepriima jokių priemaišų kvapsnies ar skonio pa
einančių nuo maisto jame kepamo.

t

Patogiausias važiavimas del Rusų ir Lietuviu.

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

Ji jums pasakis ir jus Užtikrins, kad spirginimui ir kepimui
Mazola yra lygi sviestui ir daug kartų geresnė už taukus arba kitus gy
vulių riebumus.
f

.1 I Ull.i I. il—lu

IŠ NEW YORKO Į HAMBURGĄ

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

:
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TIESUS PATARNAVIMAS

mm wvm»H»nu<

Lietuvėms šeimyninkėms.

■■■■ .Ml

New Britain, Conn,
Telephone 550

Kas nori atsiim
ti savo gimines iš
Lietuvos, tam yra
I reikalingi tam tikĮ slui padaryti popie
| riei „Afidavitai”. Visame, jums patarnaus

ii

I IIĮ.I

Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų li
nijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pi
nigus i visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimussdaltų ir
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaikau svetimu mi
tingams ir veselijoms. Iš tolimesnių mieetų galima )
atsišaukti laiškais.
«
'

PARDUODU LAIVAKORTES ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ

1^5 ADAMS STREET,

»■ I III ■■■■■ ■■■■■■! ■■» Į

NOTARIES IR AGENTAS
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♦ suteikiame paaiškinimus, kaip geriau važiuoti tėvynėn !r
♦
išdirbame paspor
trumpiausiam laike.
J
Partraukiame iš Lietuvos gimines Ir pažįstamus.
J Laivakortes važiuoti krajun ir iš krajaus; siuntimas
mainymas pinigų; priimama pinigus ant pačėdumo Ir X
mokama* nuošimti*.
jk
HĘĮ^RY C. ZĄRO, (t
"X*
3 Avė. Cor. 6 Streets DepL L. 4, , New York, N. T, <

