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SLA. KONKURSAS

24 d. atvyksta, iš Petrapilio į f Kovo 5 d. prisaikinta naujas Pranešimu iš Paryžiaus, jau katro nors amato, duodama ga turi vaikus ar tėvus Lietuvoje
žogovą 600 Lietuvos tremtinių. Ministerių Kabinetas, kurį su-Francij a pašaukė kariuomenėn limybė tas išmokti; kurie turi kuriuos užlaiko ir gali duoti už
Taipgi Lietuvos Vyriausybės darė naujai išrinktas Preziden 1921 m. naujokus, kad prisiren gabumą prie muzikos ar paišy tikrinantį darodymą, jog užlai — Nors musų mieste yra ga
>
______ _
įgaliotinio Rumunuos ir Pietų tas Hardingas, iš sekančių as gus žygiui į Vokietiją., jei Vo mo, tokius pamokyti kviečiami ko, turi teisę $200 paliuosavi- lybės lietuvių, tačiaus SLA.
PLEBISCITO NEBEBUS.
Rusuos pil. Lisausko praneši menų: Charles E. Hughes — kiečiai nesutiks ant nustatytos yra gabiausieji musų dailinin mo už kiekvieną užlaikančią konkurso darbuotė nesiseka —
* Jau keletas dienų kaip ši žiypata. TĖMYKITE, JOG NĖ rašo vienas konkurso darbuoto
mu, yra susitarta su čekų Slo Valstijos Sekretorius (premje- kontribucijų sumos..
kai.
Prieglaudoj,
jei
tik
yra
nia, jog Tautų Sąjunga atsiŽMO jų iš didelės lietuvių kolonijos.
vakų ir Rumunų vyriausybėmis' ras), John W. Weeks — Karės
užtektinai lėšų, duodamas ge RA PALIUOSAVIMO
sakitisi nuo plebiscito darymo
NAI, KURI NEGYVENA ŠIO
del lietuvių tremtinių iš Pietų Sekretorius, Edwin Denby —
— Išsitrankiau, išbėgiojau po
ras
sveikas
valgis;
palaikomas
Lietuvoje, yra pasklydus! laik
JE
ŠALYJE
SU
VYRU.
Rusų, Ukrainos ir Krimo grąži Laivyno Sekretorius, Albert B. ATSIŠAUKIMAS I LIETUVES didžiausias švarumas; kreipia
visą miestą ir negavau nei vie
raščiuose. Platesnę apie tat ži
Vedęs
„neapsigyvenęs
”
(non

Fall
—
Vidujinių
Reikalų
Sek

nimo pro paminėtus kraštus. Ir
ma didelį dome į vaikų sveika resident) lietuvis, turi mokėti no naujo nario. Turbut reikės
MOTERIS
AMERIKOJ
nią iš Paryžiaus, kovo 3 dieną
Čekai Slovakai ir Rumunai no retorius, Andrew W. Mellon —
tą. Geistina, kad Moterų Glo 8% už suvirš uždirbtus $2,000. ir savo vardą iš konkurso sura
yra padavęs The New York
rom sutiko laisvai leisti musų Iždo Sekretorius, James J. Da Lietuvių Moterų Golbos Ko bos Komitetas turėtų užtekti
Vedęs „apsigyvenęs” (resi- šo ištraukti. Nors rodosi pas
Times, o kovo 4 dieną buvo gau grįžtančius tremtinius, tik Ru
vis — Darbo Sekretorius, Her mitetas, kuris užlaiko Kaune nai lėšų ir galėtų daugiau tokių
dent-alien) lietuvis turi tais pa mus dirva yra plati šitam dar
tas „Eltos” kablegramas tokio munų ministeris
pirmininkas bert C. Hoover — Komercijos didelę prieglaudą vaikams na prieglaudų
įsteigti. Iš taip čias teises su amerikiečiais, t. bui, bet musų miesto lietuviai
turinio:
Averescu pareiškė
noro, kad Sekretorius, Henry C. Wallace šlaičiams, kurių tėvai yra žuvę auklėjamų vaikų išeis geri Lie y. turi mokėti 4% už suvirš labai tamsus ir negalima jokiu
„Koenigsberger Allgemerue grąžintum
tremtinius dides — Agrikultūros
Sekretorius, karžygiškai gindami Lietuvos tuvos piliečiai.
budu jų išjudinti ir į viešąjį gy
uždirbtus $2,000.
Zeitung praneša kovo 2 iš Pa niais būriais.
Harry M. Daugherty — Teisin Laisvę ir Nepriklausomybę, —
Su tikra pagarba
Šįmet lietuviai pirmą sykį venimą įtraukti. Jie negali nie
ryžiaus, jog Tautų
Sąjunga Musų tremtinių padėtis Ru gumo Sekretorius ir Will H.
įgaliavo mane kreiptis į lietu
D-ras D. Alseika. gauna paliuosavimą kaipo lietu kaip suprasti kam jiems reika
atmetė galutinai plebiscitą Vil suos, anot p, Lisausko nepapra Hays — Pašto
Sekretorius. ves moteris Amerikoj, kad jos
viai. Lig šiol
lietuviai buvo linga prigulėti prie SLA. Gal
niuje, kadangi lenkai ir lietu gitai sunki.
Jauniausias ministeris yra p. — behbejo gerai atjausdamos
įpaliuosuojami kaipo
pavaldi Tamstos galėtumėte suteikti ko
viai nenori.
Tautų Sąjungos Neminint kitų gyvenimo ap-1 Hays, kuris turi 41 metus, o se
niai buvusios Rusijos. Nese kių
tą reikalą — parinktų aukų iš
nurodymų-pamokinimų,
Taryba praneša, jog abi pusės linkybių sunkumo, pažymėtinas.niausis ministeris yra p.
Mel- jautrios Amerikos visuomenės
niai Iždo Departmentas išleido kaip tuos
žmones sujudinti,
davė pasižadėjimą klausimą iš neapsakomas maisto produktų I lon, kuris turi 65 metus,
Lietuviai,
ar
sustosime
įstatymą pripažindamas lietu kad jie suprastų, jog aš jiems .
Pre- našlaičių šelpimui, nes Lietuva
pusiaukelėje?
spręst kitaip. Po Tautų Sąjun brangumas: pavyzdžiui, pereitų zidentas Hardingas yra 56 meviams teisę gauti paliuosavimą noriu gero padaryti.
sunkų
mo

vis
dar
pergyvena
gos priežiūra Lenkai ir Lietu metų lapkričio mėn. duonos su
Lietuvos Raudon. Kryžius šią kaip0 LIETUVOS PILIEČIAM,
tų.
mentą,
karo
aukos
didelės,
skai

viai tarsis tiesiog.
žinia gal rogato 5 svarams mokėta 5.500
svarbiausią valandą pasirodė :nes Lietuvoje amerikiečiai ne Ėė brolyti — jau
čius vaikučių karo našlaičių di tikra Motina sužeistiems karo moka f(Income Tax.»
nors negerai!... O gal Tamstos
tikra. ELTA. 4 III 1921.”
rublių (vėliau atpigę ligi 3.000 Kilę ginčiai tarpe Costa Rica dėja ir Lietuvių Moterų Globos
gal sveikas nemoki tos
lauke savo sunams.
Be to nuo kun. Dobužio tą pa rublių).
I Visi privalo mokėti „Income kaltė
ir Panama respublikų dėlei te- Komitetas neištenka lėšų prie Žiūrėkim, Liet.
dirbti? Jei
R. Kryžiui Taksus’//1, y. visus, arba pirmą „plačios dirvos”
čią dieną gautas yra toksai kab Nemažesnis brangumas ir ku ritorijalių
klausimų, privedė glaudos išlaikymui.
„dirva” kieta, tad ji reikia „supritruko medžiagos, t. y. vaistų
legramas: „Vilniaus plebiscitas ro, pavyzdžiui,
šlapių malkų net prie kruvinų ginkluotų su Dalis jautrių lietuvių moterų ir rišalų, ir nors Amerikos R. mokestį nevėliaus kovo 15 d. šlapyti” ir tas galima atlikti
Jeigu visus pinigus ant syk ne
panaikintas Lietuvos naudai. pudui mokama 2,000 rub. Tuo sirėmimų ir išrodo net neišven
Kryžius
šiek-tiek
padėjo,
tai
vis
Amerikoje
yra
jau
labai
susirū

galima užmokėti, valdžia duoda tiktai nuosekle, rimta agitaci
Dobužis.”
tarpu uždirbti
tegalima dau giama formalė karė, jei nepa pinusi Lietuvos našlaičių šelpi gi toli gražu nepakankamai.
laiko iki 15 d. gruodžio užmo ja teisingai perstatant dalyką.
Pagaliau kovo 5 dieną gautas giausiai 5.000 rub. per mėnesį. vyks kokiai nors neutralei val
L.
G.
D.
skyriai,
1-mas
ir
mu. Amerikoj yra susitvėręs
kėti paskutinį mokestį. Pirmas O bėgiojimu ir besitrankymu to
yra naujas „Eltos” kablegra Beto, dar pranešamas nepaken stybei jų sutaikinti.
Naujoji Lietuvių Našlaičių šelpimo Ko 36-tas, atėjo pagalbon atsiųs mokestis nemažiaus ketvirtda- pasiekti negalima.
Pagalinus
mas, kursai paduoda visą nuta čiamas vietos
bolševikų val Suv. Valst. valdžia daro žings mitetas iš šių gerb.
dami
į
Centrą
po
tūkstantinę.
taksų mokamas nevėliaus kovo nereikia nusiminti, kad nepasi
asmenų:
rimą šioj formoj:
džios savavalingas,
tremtinių nius sutaikymui minėtų besi
Kurgi
kiti
skyriai?
Juk
jų
15 d., antras mokestis nevėliaus sekė žmones įtikinti iš pirmo
pirmininkė d-rienė B. Bacevi
Sąjunga persekiojimas.
„Kovo 2 d. Tautų
vaidijančių valstybių.
čienė (161 Franklin st., Eliza yra išviso 76. Jei jau nėra ga birželio 15 d., trečias mokestis karto. Taip Tamsta daryk: iš
panaikino Briuselio
nutarimą P. Lisauskas, kuriam paves
beth, N. J.), vice-pirmininkė lima tūkstantinės, tai šimtinė nevėliaus rugsėjo 15 d. ir ket mes laukan per vienas duris
daryti plebiscitą, Lenkų-Lie- ta organizuoti vietoje kalbamų Kasdien pilna
amerikonų
nesunku sugraibyti. Tik vyrai virtas nevėliaus gruodžio 15 d.
daktarienė
Valukienė'
(161
grįžk atgal per kitas. O jei
tuvių ginčių išryšimui nuspren tremtinių grąžinimą, tikisi ne spauda visokių žinių apie besi
ir sesutės pasijudinkime ir il- Kuomet
užmokate
taksus
užstos visas duris, tuomet lysk
dė pavesti
Lietuvių ir Lenkų trukus galėsiant grąžinti apie platinantį revoliucijinį judėji North 6-th -st., Blooklyn, N. giaus nevilkinant atlikim savo svarbu
išgaut
paliudijimus
P. Jurgeli u te užduotį, nors savo šimtinę prividun per Jangą, . o pamatysi,
konferencijai Briusely, pirmi 300 tremtinių gerų amatninkų mą Rusijoje. Sakoma jog net Y.), sekretorė
(„receipts
”
)
ir
visus
kitus
pa

(307 West 3įQ?th šį, &.Yprk,J ^lįįskit JŲ, G. Į).,Gentinių.
ninkaujant P. Hyipansui. De- ir kitų- specialistui • ■ •;
Maskvoje buvę rimtų Sukilimų,
rodymus už 1920 m., kaip ir už kad su laiku pergalėsi juos ir
k.
Y?)
ir
iždininkė'
iMarienė Be to, būtinas ir neatidėlioti visus pirmesnius metus.
prirašysi prie SLA.
ribos prasidės
po mėnesio ir
o Petrogradas esąs dideliame
apims teritorijos klausimą ir Gudų- spaudos biuras prane pavojuje ir esąs arti puolimo į M. Misevičienė (270 Berry st., nas reikalas privertė mus šiuo- Atsitikimuose, kur lietuviai Kaslink pamokinimų, tai siun
ekonominius ir militarinius san ša, anot žydų laikraščių žinio sukilėlių rankas. Kiti laikraš Brooklyn, N. Y.). Tas komite mi paskelbti extra arba netikė- jaučiasi jog bereikalingai tapo čiąme Tamstai knygutę „Susi
tikius. Ligi susitarimo (priim mis, Kontrolės Komisijos pir čiai net pranašauja, kad greitu tas rūpinasi žinoma visų Lietu tą uždavinį: žiburėlio ir Auk- išnaudoti darbavietėse ar ki prato”.
Perskaitykit ją atytur, kuriems darbdaviai atroka- džiai ir eikit Darbštulio keliais.
tos tokios sąlygos):
bolešvikų vos našlaičių šelpimu ir yra jau štųjų Kursų vajų.
mininkas Chardigny lankęs vy laiku bus nuversta
nemažai
surinkęs
ir
pasiuntęs
Skyrius
malones
Kiekvienas
vo ir atlaike nelegališką sumą, Pamatysit, kad visus savo mie
1) Želigovskis
gražinamas riausij į žydų rabiną Rabinovi- valdžia.
pagelbėti sto lietuvius su laiku prirašysi
Lenkijos disciplinon arba pa čių Vilniuj, ir kalbėdamas ple Tačiaug visoms toms žinioms aukų įvairioms šelpimo draugi surinkti nemažiau kaip $10.00 šis Biuras stengsis
mainomas reguliaria Lenkijos biscito klausimu, paklausęs, už galima kuom,ažiausiai tikėti, joms ir minėtam Globos Komi žiburėliui, ir nemažiaus kaip atgaut permokėtus pinigus.
te prie SLA. Taipgi prie pro
$40.00
Aukštiesiems
Kuršams,
tetui.
Bet
reikalas
yra
labai
American
Red
Cross,
Lithu

kariuomene.
gos pasiskaitykit žemiau telpan
ką galutinai žydai balsuosią, už kol jos nebus oficialiai patvirir
tuos
pinigus
nevilkinant
prianian
Section,
15
West
37-th
didelis
ir
darbas
platus.
Kad
2) Tos kariuomenės nedau prijungimą Vilniaus Lenkams tintos, nes jau
čius SLA. konkurso darbuotojų
nekartą buvo
Siųskit
Centran.
St.,
New
York
City.
«
butų
geros
pasekmės,
reikalin

giau penkiolikos tūkstančių.
pranešimus — iš jų irgi daug
ar Lietuvai.
Į tai Rabinavi- panašių gandų leidžiama. .Kad
Rengldt
vakarus,
pramogas,
ga,
kad
visose
lietuvių
koloni

3) Lietuvių kariuomenė ta čius kategoringai atsakęs: „Už Rusijoje, delei
galima pasimokyti.
suirimo induprakalbas;
kreipkitės
į
draugi

REVIZIJOS
KOMISIJOS
jose
susitvertų
iš
3,
5
ar
dau

me fronte nedidesnė dviejų di Lietuvą.”
strijos ir maisto stokos tankiai
— Pamatęs, kad
jas^ ir kliubus. žodžiu, nors ir
RAPORTAS.
giau
asmenų
Našlaičių
Šelpimo
vizijų, kita grįžta į vidaus krakyla sukilimų, tad tą visi žino,
kuopų organizatoriai subruzdo
iš žemės iškaskit bent $1000.00
Komitetai,
susižinotų
su
minė

gręstų
Gudų misijos Berlyne prane bet kad tie sukilimai
todėl su
žiburėliui ir $5000.00 Aukštie Lietuvos Finansinės Misijos pa kankurse darbuotis,
4) Lietuvos valdžia aprūpina šimu, gautomis iš Varšavos ži net bolševikų valdžios nuverti tu komitetu Amerikoje, rinktų
siųlymu, L. L. Paskolos darbuotojų kau, argi
užsileisiu? — rašo
siems
Kursams.
Pinigai
turi
susirinkime, 12 d. sausio,
1921, iš
aukas rengiant prakalbas, kon
maistu ir sėklomis
Vilniaus niomis, Tautinis Gudų Komite mu, tai labai reikia abejoti.
but sudėti bėgyje vieno ar dvie rinkta Komisija Misijos 'atskaitai ir vienos mažos lietuvių kolonijos
certus,
balius
ir
kt.
ir
siųs

srities civilius gyventojus.
tas Gardine išardytas už nusi
jų mėnesių.
knygoms patikrinti, buvo susirinku konkurso darbuotojas. — Pri
5) Administraciją palieka da statymą prieš lenkus lietuvių Atėjo oficialės žinios, kurios tų minėtam Lietuvos Našlaičių
Pradžia padaryta: $50.00 ži si Lietuvos Atstovybės Raštinėje, sipažinsiu, kad jei laiko turė
bartinę, jokių naujų rinkimų naudai. Komiteto narių dalis patvirtina, jog tikrai Rusų bol Šelpimo Komitetui Amerikoje. burėliui jau sudėta. Who is New Yorke (162 W. 31-st Street),
II ir 12 d. vasario, 1921. Patikrinus čiau, tai „šiur” visus „subytyneturi būti.
suimta, kiti ištremti. Gudų or ševikų kariuomenė užėmė Gru Tas Komitetas per Lietuvos Mi next?
Misijos bendrą atskaitą su skaitlinė čiau” — dar ir taip kitų kuopų
6) Kontroliuoti pasilieka Tau ganas „Bielaruskoje Slovo” už zijos sostinę Tiflisą. Šitas ži siją» siunčia Lietuvon, duoda pil
i Dr. A. L. Graičiunas,
mis knygose atrasta, kad visi skait organizatoriai tegul „pasivačiną
visuomenei
apyskaitą,
neda

tų Sąjungos Militarė Komisija. draustas. Suimtųjų
Centro Sekretorius. mens atskaitoje atatinka užrašams na”, kad neliktų užpakalyje...
skaičius nias patvirtina ir Amerikos Pa
ro
iš
aukų
jokių
išlaidų,
o
visus
Derybos Brusely turės eiti pil maž daug apie 500.
knygose. Bendrai imant, iš atskai
galbos Komisija Artimiems Ry
tos ir knygų, Komisija sužinojo sc- Greičiau atsiųskite nors pora
nos lygybės pamatais. ELTA.
ekspenšus padengia savo lėšo
tams.
..
šimtų aplikacijų, tai pasispiau„INCOME TAX”
kančiai:
4. 1921.”
mis. Jei kiekvienas susitvėręs
sausio
Pranešimu iš fronto,
»
Nuo pat pradžios už L. L.
dęs delnus, mėginsiu nors neTai tokios oficialės žinios.
komitetas
siųs
aukas
skyrium
į
MOKESČIAI
Lenkijoj
smarkiai
plečiasi
vi

Bonus
iki
1
d.
vasario,
1921
18 d. musų
sargyba stovinti
dėldieniais
„pasipušyti” pir
Liet. Informacijų Biuras. Gudakiemiuosę girdėjo šaudy- suotinas streikas, neatsižvel Lietuvą, pasidarys daugiau per
Įplaukė ......................... $1,667,597.34
myn. Prisiunčiu 8 naujus na
Saiisio mėnesyje iš Amerikos
siuntimo
išlaidų
ir
negalės
vi
r
giant
nei
į
visas
pastangas
Išeigos buvo sekančios:
mą lenkų pusėje. Vėliau buvo
rius ir meldžiu priskaityti tuos
Raudonojo Kryžiaus, .Svetimų Išsiųsta
Klaipėdoje nesenai įsikūrė
suomenę
informuoti
apie
su

Lietuvon,
Paryžiun
Lenkų
valdžios,
kąd
prie
to
nepaaiškinta, kad lenkai provoka
Kalbų Informacijos Biuro, tapo ir Londonan viso .... $1,416,466.56 du, kuriuos sausio mėnesyje pri
nauja bendrovė, kuri leidžia Ry
cijų budu buvo pri siuntę 7 savo prileidus. Visur keliama dide rinktų aukų skaičių. Kažkurio išleistas straipsnelis po antgal- Valdžios obligacijoms .... 29,740.41 rašiau, tai bus viso 10. Taipgi
tų prekybai skiriamą lietuvių, kareivius į neitralinę zoną in lės revoliucinio pobūdžio de se lietuvių draugijose Ameri
TAKSOS”, Nuostoliai parduodant U. S.
neužmirškite mane užregistruo
vokiečių, lenkų ir latvių kalbo scenizuoti iš ten neva lietuvių monstracijos.
koj yra, kaip man teko sužino viu „UŽDARBIO
Bonus
..........
34,732.90
ti į konkursialko surašą.
mis laikraštį „Baltika”. Ben puolimą ant savo sargybos Eže
ti, pasilikę pinigų surinktų šel kuriame įvyko klaida ir dauge Visokios išlaidos Misijos
— Priimkite ir mane į me
drovė pasivadinus „Daga”. Jos relių (Uzerancy) kaime. Vė Pranešama iš Budapešto, jog pimo reikalams — taigi tokie lis naudodamiesi šia klaida bu darbui atlikti: algos darbi
vo nusistatę, jog yra visiškai ninkų, Misijos narių, spauda,
džioklę ant naujų narių —^rašo
įkūrėjai ir darbuotojai yra ži
liau lenkai privertė Ežerėlių gy kovo 2 d. tapo pasirašyta su- pinigai ir turėtų būti persiųsti paliuosuoti nuo taksų mokėji skelbimai, literatūra, politi
105 kp. org. A. F. Giedraitis iš
nomi lenkų agentai Aukštuolai ventoj us pasirašyti pranešimą tartis priešais Tarybų Rusus minėtam Lietuvos Našlaičių šel
nei propagandai, nuoma
mo.
Sekantis
aprašymas
tei

tis ir Vanagaitis.
Rumunijos ir pimo Komitetui, o jis jau žinos singai išdėsto visą „INCOME ofisų, spausdinimas bonų 67,061.36 Dayton, Ohio, — nes noriu
Želigovskiui, kad Ežerėlių kai tarpe Lenkijos,
nors „guziką” laimėti. Bet ką
kam pasiųsti į Lietuvą, jei pa TAX” reikalą:
Vengrijos.
mą buvo užpuolę lietuviai.
Virš
išmokėta
.............
$1,548,001.73
čia apie guziką ir kalbėti! Aš
Tremtinių ir belaisvių grą
čių siuntėjų apie tai nebus pa
1 d. vas., 1921 m., lieka
(„Eltos” žinios paimtos iš
Lietuviai ir „Income Tax.”
žinimo skyriaus pranešimu, sau
Vasario 27 d.. įvyko didelis sakyta
pinigų ................................ 119,595-61 pasiryžęs laimėti pirmą dovaną.
„'Lietuvos.”)
šio 21 d. atvyko į Kauną iš Vo
trukių susimušimas Porter, In Prieglaudų našlaičiam Lietu Lietuvis, gyvenantis šioje ša Užprotestuoti čekiai .......... 701.12 Mat aš esu kraučius, na ir žino
ma dabinu griešnus kunus savo
kiečių 100 didžiojo karo belais
dianoje, kuriame žuvo apie 43 voj yra žinoma daug, nemažai lyje, : jeigu „neapsigyvenęs”
$118,894.49
(non-tesident)
ir
nevedęs,
jei

kostunūerių, tad jeigu vien tik
vių, Lietuvos piliečių, kurių
esu jų matęs, bet niekur nema
žmonės.
VISOKIOS ŽINIOS
Pinigai yra sudėti šiaip:
savo kostomierių
padabyčiau
yra 25 pabėgę iš lenkų belais
čiau tokio rūpestingo vaikų auk gu neuždirba daugiau $1,000,
Lincoln
Trust
Company
$120,369.11
paliuosuotas
nuo
mokėjimo
tak
ir dvasią, prirašydamas
juos
vės musų kareiviai. Drauge su Kaip visiems jau yra žinoma,
Iki kovo 7 d., dar neprieita Įėjimo, kaip prieglaudoj užlaiIšmokėti,
bet
dar
negryžę
viršaus
uždirbtus
belaisviais atvyko kelios šeimy jog kovo 4 d. tapo įvesdintas prie jokių sutarčių tarpe San komoj Kaune Lietuvių Moterų sų. Už
čekiai .................................... 3,127.60 prie apšvietos ir kultūros dar
$1,000
jau
turi
mokėti
8%.
nos iš Kauno per Rumunų ir naujas Suv. Valst. Prezidentas tarvės ir Vokietijos kontribuci Globos Komiteto, kurio pirmi
bo, tai man užtektų pirmai do
Nevedęs
„apsigyvenęs
”
(resi$117,241.51
’okiečių kraštus.
vanai laimėti. Na o kur dar ki
Hardingas, tad su jo įžengimu jos išmokėjimo klausimu. Vo ninkė yra gerb. D. Šleževičie dent-ąlien) lietuvis turi tais pa U. S. Bonų pardavimui
200.00
ti Daytono lietuviai ir lietuvai
V. teises
J •
. V. . t. U. Š. Bonų paduok
Sausio 27 d. atvyksta į Abe į Baltąjį Namą keičiasi ir visa kiečiai atmetė Santarvės nusta nė (Lietuvos Gynimo Komite čias
su amerikiečiais,
lius 400 Lietuvos tremtinių iŠ Suv. Valst. federalės valdžios tytas išlygas Paryžiaus konfe to Pirmininko žmona). Tai yra y. turi mokėti 4% už suvirš pardavimui ....................
350.00 tės. Vietos lietuviai jau gerai
1,102.98 žino apie SLA. naudingumą, ku
U. S. Stamps ..............
Rusų. Be to, dar atvyko Lietu mašinerija, pradedant Ministe rencijoje ir pasiūlė vos 10 dalį iš visų atžvilgių pati pavyzdin uždirbtus $1,000.
vos tremtinių ešelonas iš 1200 rija ir baigiant net paprastais nustatytos sumos. Tačiaus San giausioj! prieglauda Lietuvoj. „ Lietuvis, jeigu vedęs, ir gyris yra ištikimiausiu draugu ne
$118,894.49
žmonių, ne iš Petrapilio, kaip paštų viršininkais. Priseis Pre tarvė pasakė, kad turite pasi Visi vaikai mokinami, didesnie- vena su savo žmona ir vaikais, Komisijos nariai:
laimėje, todėl tikiuosi ^nema
buvo manyta, bet iš Gomelio |r zidėntui
žai jų prirašyti prie musų pra
Hardingui paskirti rašyti ant musų nustatytų iš- ji leidžiami į aukštesnes mo- turi paliuosavimą iki $2,000 ir
(Pasirašo)
Kun.
J.
Petraitis,
Smolensko. Su tuo ešelonu at apie 50,000 naujų valdininkų, ligų arba mes užimame1 Ruhr kyklas-gimnazij as; atkreipia- $200 už kiekvieną vaiką, kurį
kilnios organizacijos. i Ant pra
P. Molis,
vyko taip pat keliolika^ musų kurių mitinės algos išneša apie klonį ir kelis svarbius Vokieti;džios jau turiu keletą naujų
Aidžiausia atyda į vaikų ga jis užlaiko ir kuris dar nesu
V. K. Račkauskas.
karo belaisvių iš Rusų. Sausio 100 milionų dolarių.
barnus; kas turi gabumą prie laukęs 18 metų. Jeigu vedęs ir LIETUVOS MISIJOS NARIAI. „navobrancų.”
jos industrijos miestus.
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tuomet /jau visas dalykas atsi Taip, p. Vilsonas turėjo pro silsėti po tiek daug ilgų metų sipraŠyti visuomenės už jos pri toką Smith, suspenduotą Kulpmonto
stoja vįsiškai kitokioje plotmė gos atsistoti šalimais didžiųjų klaidžiojimo svetimų išvinguo- gaudinėjimą, nes nelabai senai poliemoną, pradėjo jį visaip pajuok
ti. Smith’as matyt neužsileisdamas
Savaitinis Susivienijimo Lietuvių je. Pabaltijos valstybės turėtų Amerikos vyrų:
Vašingtono, tais šuntakiais, štai kaip pra rašinėjo tokius pat karštus at pasakė ką tai tokio juos įžeidžiančio
Amerikoje organas, leidžiamas kas geraį žinoti, kad jų vienos pa Linkolno ir kt. Turėjo progos neša Kauno „Lietuvos” specia- sišaukimus, tikrindamas, kad ir Navickas nieko
nelaukęs kirto
penktadienis.
sergimas, reiškia tą patį ir ki būti garbinamu kiekvienoje pa lis korespondentas apie Kara Tautos Fondui sudėtos aukos bonka Smithui į galvą — bonka su
ir Smith
parvirto.
Paskui
bus naudojamos Lietuvos gyni birėjo
abejonės, kad verktųjų tautų bakūžėje. Ta liaučiaus kraštą:
S. E. Vitaitis — Redaktorius, toms. Ir nėra
Geldauskas puolės kojomis spardy
„Mums, Klaipėdos krašto gy mo reikalam, o dabar pats pa ti ir Smith’as tuo laiku nors kruvi
jos šitai kuogeriausiai supran čiaus jisai pasirinko kitą kelią
sot W. jo-th St, New York City.
ventojams, arti yra į Karaliau sako, kad toms aukoms bus (ir nas ant žemės gulėdamas išsiėmė iš
ta ii’ reikia tikėtis, kad trumpo ■— tą kelią, kuris veda amžičiaus kraštą — kurį jus vadinate
jau yra) šelpiami klerikai na kišeniaus du revolveriu ir pradėjęs
Tįsi raitai skiriami „Tėvynei” turi je ateityje galėsime pasveikinti non užmirštim Jei ateityje mi
Rytų Prūsais — tik per Nemuną.
piškyti. Kadangi Geldauskas buvo
out siunčiami
Redakcijos vardn ir Pabaltijos Valstybių Federaci nės kas p. Vilsono vardą, tai tik
Mes dažnai į ten nueiname ir pla ir nebeto, vienas-kitas svietiš arčiau, tai tas ir krito nuo kulkos,
turi but su autoriaus parašu ir adre
čiai išsišnekame su to krašto gy kas asmuo, kuris su kunu.ir su kuri jam pervėrė krutinę. Gi Natai tuo tikslu, kad prisiminus
ją.
se. Prisiunčiamas raštus Redakcija
Gerai, kad pagaliau Rusijos žmogaus nelaimę,
kurios di ventojais. Pirmiau, pereitais me siela atsidavęs klerikalų parti vieką tik sužeidė į Petį ir yra viltrumpina ir taiso sulig savo nuožiū
tais, jie užsiminus apie Lietuvą,
tis, kad šis pasveiks. (
ros. Netinkami
spaudai smulkus bolševikai save galutinai demas džiausiu kaltininku pats buvo;
dideliu paniekinimu kalbėjo, o da jai.
, Smith’as ir Navickas po medikaraštai — korespondencijos,
eilės, kovo
pakraščių
valstybių arba mines jo vardą nelaimin bar jų nuomonės apie Lietuvą Šitokis klerikalų atvirumas liam apžiūrėjimui tapo areštuoti ir
pranešimai ir tt, naikinama ir auto santykių
klausime — žinant gos tautos verguvės jungą vilg ' mainos. Dabar nuo laukininkų ir galutinai įtikins kiekvieną pro- i Sunbury kalėjimą išvešti.
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
miestečių, nuo paprastų darbininSmith’as čia per ilgą
laiką buvo
aiškų pavojų lengviau jį atrem damos — minės jį kruvinas aša
•aŠto ženklelių jų sugrąžinimui. . kų ir nuo didesnių
valdininkų tau j antį lietuvį, ant kiek kle vienatiniu naktiniu poliemonu. Jis
ti. Todėl ir Lietuvai teks at ras liedamos, kad sukūręs jose
tenka išgirsti nuomonių, jog esą rikalams rupi Lietuvos reikalai turėjo tokį nelemtą
paprotį: jeigu
sargiau laikytis linkui Rusijos, laisvės ugnį, jisai pats pirmiau
geriau butų,
kad Karaliaučiaus ir ant kiek jie yra lietuviais. jau sykį nustoja svaiginamus gėri
NAUJŲ ĮVYKIŲ
nes gali priseiti Rusams greitu šiai pareiškė, kad joms poseno kraštas prisiglaustų prie Lietu Jie drįsta net klaidinti Ameri mus gėręs, tai negeria jų net per
vos. Ir Lietuvai ir Karaliaučiaus
metus ar daugiau laiko. Gi vėl kuo
AKYVAIZDOJE.
laiku susisiekti su Vokietija ir vei vergų likimas skiriamas.
kos
lietuvių
liaudį,
piršdami
jai
kraštui iš to butų dideliausia naumet pradeda, tai geria net per kelias
Kadangi beveik visas paverg kas gali laiduoti
kad nepasi Išėjo p. Vilsonas iš Baltojo
dą. Viena, jis turi
daug. žalios Šv. Kazimiero dieną už Tautos savaites kol daktaras jo neišgelbsti
tųjų tautų apsisprendimo klau rinks kelio per Lietuvą, kaip Namo nieko žymaus neatlikęs
rankų, kita, šventę.
medžiagos ir darbo
Beabejonės, kad šv. nuo galutinos pražūties. Šiuo tarpu
turi daug dirbtuvių ir plačią pra- Kazimiero diena yra gerbiama Smith’as buvo jau dešimta diena gir
simas sukasi vien apie Rusiją, dabar pasirinko kelią per Gru ir pasilieka gyvenime tik pa
%
micsto
tas ir del to jį suspendavo
monę. Bc to, tas kraštas ir jau
tad ir buvo begalinės svarbos ziją, kad susisiekus su Turkijos prastu žmogum.
kiekvieno
kataliko.
Tačiaus
gaspadorius.
ima prisiminti savo lietuvybę —
klausimas, kaip patys Rusai į' atžagareiviškais nacionalistais.
Pranas Geldauskas buvo da jaunas
juk apie Labguvą dar tcbckalba- mes nematome priežasties delšitai žiuri? Pasiskelbus dabar Ypač dar ir dėlto susidaro Lie
ir drūtas
ncrcikia manyt, ko šita šventė turėtų būti laiko 37 metų amžiaus, didelis
ma lietuviškai,
žmogus. Buvo vedęs, Paliko 5 ma
kad tas kraštas pamiršo lietuvių
tinei Rusijos bolševikų valdžiai, tuvai rimto pavojaus delei bol
ma
svarbesne
švente,
sakysime
didžiausiame
žus vaikus ir moterį
kalbą, Ypač apie prisiglaudimą
kad ji pilnai pripažįstanti pa ševikų įsiveržimo Lietuvon, kad
daug kalbama po už Kalėdas, Velykas arba kitą nuliudime ir varge.
prie Lietuvos
:: Palanga Lietuviu. — Kaip
vergtųjų tautų apsisprendimo tas nesudaro jiems jokių komto, kai Lietuviai įstengė atsiginti kokią šventojo
dieną. Todėl Jeigu panaši mirtina nelaimė butų
laisvę ir tą savo pasiskelbimą' plikuočių su Santarve, nes nei Amerikos lietuviams yra žino nuo Želigovskio.”
ištikus jį kasyklose, tai nelaimingoji
mes ir laikome klerikalus blo jo
moteris butų turėjusi
pretenziją
patvirtinus padariant taiką su Gruzija nei Lietuva Santarvės ma, kad nuo pabaigos gruodžio Tai nelauktos permainos Ka gos valios lietuviais, kad jie be
gauti „komposetion”, bet dabar nie
mėnesio, pereitų metų, eina tre raliaučiaus krašto gyventojų. jokio reikalo
naujomis pakraščių valstybė de jure nepripažintos.
žemina tikrąją ko.
teismas
(arbitražas),t Taip pamažu pradės, susiprasti Lietuvių Tautos Šventę — 16 d. Tai mat kokiais darbais pasižimi
mis ir pripažinus pilną jų ne Dabar gali pasidžiaugti San čiujų
Simpsono veda ir kiti sulenkėję ir sugudėję Lie vasario, kuri yra Lietuvai tas Kulpmonto lietuviai.
priklausomybę, jie laimėjo sim tarvės imperialistai, kad Gruzi Anglų prof.
SLA. narys.
išsprendimui tu vos pakraščiai. Jau ir šian pats, kas Amerikai 4 d. liepos,
patijas kiekvieno pažengesnio ja ištikta to paties likimo kaip mas, galutinam
žmogaus.
Azarbeidžianas ir Armėnija, ir ginčijamų Lietuvos-Latvių sie dien daugelį sugudėjusių ir su ir klaidina Amerikos lietuvių
VANDERGRIFT, PA.
Visos kitos Rusų
politinės kad Lietuva pastatyta tokin nos vietų. Latviai reiškia di lenkėjusių lietuvių atvedė į tik liaudį su savo klerikaline „tau Nors mažai tenka matyti laikraš
militarizmo tos švente.”
grupės ir partijos laikosi seno- pat pavojun. Atsisakius San- delių pretenzijų prie Palangos, rąjį kėlę Lenkų
čiuose apie veikimą musų miestelio,
bet vietos lietuviai
nepasilieka nuo
sričių. pentinuotoji koja, kuri be jokio
sios Rusijos imperialistinio nu tarvei de jure pripažinti Gru- Mažeikių ir Unkštos
♦ ♦ ♦
aukavimo ir pasidarbavimo Lietuvos
sistatymo ir todėl nenuostabu, ziją ir Lietuvą, kaip tik tuomi Kadangi šiandien tokia gadynė, atsižvelgimo trempia netik pa :: Amerikos Raudonojo Kry- naudai. Ypač daug yra pasidarbakad jie ligšiol neranda pasauly ir paskatinama bolševikus prie kad kiekvienas žiuri tiktai savo vergtųjų tautų, bet ir savo pi žiaus darbuotė Lietuvoje. — vusios vietinės mergaitės ir moteateityje, Pranešimu paties Am. Raud. rys.
je platesnio pritarimo savo dar agresyvių žygių linkui šių val naudos, visiškai neatsižvelgda liečių teises. Ypač
bams. Apart Rusijos bolševi stybių nepriklausomybės sunai mas į savo kaimyno reikalus, kuomet Lietuvos pakraščių gy Kryžiaus, jau sukako metai lai Spalio menesį, 1920 m., susitvėrė
Užsivadino
draugijėle iš 14 narių.
todėl ir latviai stengiasi įrody ventojai turės progos tinkamai
kų, visos kitos Rusų partijos, kinimo.
Amerikos
Jaunų
Lietuvaičių
Kliubas
ko, kai jisai darbuojasi Lietu
ti,
kad
jeigu
jie
negaus
viso
Valstybės
įvertinti
Lietuvos
pradedant socialdemokratais ir
jų tikslas buvo
darbuotis vien
voje, teikdamas pagalbos Lietu irLietuvos
šelpimui.
pagrindus,
Baltijos juros pakraščio, kad tu demokratingumo
baigiant biurokratijos liekano TIK PAPRASTAS
vos ligoninėms ir prieglaudoms Šita draugijėlė turėjo surengus
rejus nekliudomą
susisiekimą tas jų susipratimas padidės ir
mis — Vrangeliu, visi tebesva- ŽMOGUS.
medikamentais, ligoninių reik savo pirmutinę pramogą, šokį ir va
joja apie didelę, suvienytą fede Kovo 4 d. užsibaigė p. Vilso- su Klaipėdos kraštu, jeigu ne negali būti mažiausios abejo menimis, . drabužiais ir maistu. karėlį 13-14 dd. lapkričio praeitų me
ratinę Rusiją. Jie nenori nei no politinė karjera. Vašingto gaus Mažeikių, kur sueina svar nės, kad jie grįž prie savo tik Pereitais šešiais mėnesiais su tų. Buvo sulošta komedija „Gumi
niai Batai”, taipgi buvo dainų ir de
girdėti apie paliuosavimą pa ne į Baltąjį Namą įžengė nau bus centras geležinkelių, jun rosios Tėvynės.
teikta
net
24
mieteliams
pašal

klamacijų. Viskas pavyko
kuopuivergtąjį tautų
nuo Rusijos jas Su v. Valstijų valdonas — giantis Rygą su Liepojum, jei
* * ♦
kiausiai.
Visas
pelnas
tapo
paskir
pos drabužiais ir maistu. Su
negaus Unkštos
srities, kuri
jungo.
Prezidentas Hardingas.
Klerikalų „tautos švente”, teikta žymios pašalpos 13 prie tas Lietuvos našlaičiams. Pelno tuo
mot liko $126.00, kurie buvo pasiųsta
buk
jiems
būtinai
reikalinga
Tačiaus pastarųjų dienų įvy Ar keisis Suv. Valst. viduji
— Iki R|e^tuva vergayb sveti glaudų iy 12 ligoninių.
per Lietuvos Misiją į Lietuvą.
kiai parodė, kad ir bolševikų nė ir išlaukinė politika persi strategijos- žvilgsniais, tai esą,
miems lt neturėjo progos savo, Kadangi Lietuvoje,
kaip ir Antra minėtos draugijėlės pramo
paskelbta pavergtųjų tautų ap keltus Baltojo Namo šeiminin Latvijos ekonominė ir politinė
tautinių švenčių
minėti, tuo kitose vidurinio ir rytų Euro ga tai buvo balius, surengtas 1 d.
sisprendimo teisė yra vien tuš kams, tuo tarpu sunku numaty padėtis labai nukentėsianti, ir
sausio, š. m., naudai Lietuvos Rau
met
lietuviai
katalikai
pasirin

pos
valstybėse,
yra
nemažai
donojo Kryžiaus. Pelno davė$io6.oo.
čiais žodžiais. Visas skirtumas ti. Tik ateityje galėsime apie Dinaburgo tvirtuma nebetek
ko Lenkijos antmestą Lietuvai našlaičių, todėl A. R. K. krei Vėliausiai, t. y. trečias minėtos
yra tiktai tame, kad pirmieji tai spręsti, žinant, kad repub- sianti savo reikšmės ir „negalė
karalaitį Šv. Kazimierą ir prisi pia ypatingos domės, kad pilnai drahgijėlės parengimas buvo 5-6 d.
atvirai pasisako stovį prieš pa 1 ikonų partija yra
stambiųjų sianti Latvijos ginti nuo Vokie
dengdami šito šventojo vardu aprūpinus visukuom našlaičių- vasario š. m. Subatoj buvo balius,
Sulošta „Va
o nedčlioj lošimas.
liuosavimą pavergtųjų tautų, kapitalistų
atstovu, negalima čių.”
minėdavo tautos šventę. Prie kudikių prieglaudas.
gys
”
ir
„Knarkia
Paliepus.
” Pricgo pastarieji veidmainiauja: pa laukti didelių laimėjimų nei dar Šitaip latviam argumentuo
spaudos laikais, šitokis pasirin Šiomis dienomis gauta žinia tam dar buvo dainų ir deklamacijų.
daro taiką, pripažįsta pilną ne bo žmonėms vidujiniame šalies jant, (pavyzdžiui, kad jiems
kimas buvo pateisinamas, nes iš Dancigo, jog tapo pasiųsta Nuo šių vakarų pelno liko $62.00,
priklausomybę ir prie pirmos gyvenimo, nei užsienio politi Unkštos sritis reikalinga tam,
Lietuvos Raud. Kryžiaus nau
tuomet viešai buvo galima tik Lietuvon 85 dėžės vaistų ir ki taipgi
ai.
d
geriausios progos vėla ginkluo koje, nes šiandien dar ir tarp kad galėtų pasekmingiau gintis
šventųjų šventės švęsti.
Ta tokių sanitarijos dalykų, 68 dė Visas draugijėlės pelnas ($294.00)
ta jėga užpuola ir išnaujo pa tautinės politikos eiga ankštai nuo vokiečių) susidaro nemažų
čiaus musų klerikalai šito laiko žės drabužių ir 2 dėžės audeklo. nuo viršminėtų parengimų tapo pa
vergia.
sujunkta su stambiojo kapitalo kombinacijų ginčijamam klau
siųstas į Lietuvą per Lietuvos Misi
si ir po šiai dienai,
Jie tarsi
Taip Rusijos bolševikai jau laimėjimais, todėl nėra pagrin simui išspręsti. Tačiaus kaip
ją
visiškai nei nežino,
kad šianTaipgi turiu pažymėti,
kad tūli
padarė su trimi Kaukazo valsty do laukti didelio pakitėjimo ir praneša „Naujienų” bendradar
LIETUVIAI
AMERIKOJE
dien Lietuvių Tautos Šventė
žmonės stengėsi visaip kenkti drau
bis p. St.
Kairys,' Palangos
bėms: Azarbeidžianu, • Armėni Amerikos politikoje.
gijėles darbui, apšmeiždami visaip,
$’ra Lietuvos prisikėlimo diena
ja ir dabar Gruzija. Ypač sar Tuo tarpu galima spręsti tik klausimas beveik jau išspręs
bet nares neatkreipė atydos į tai ir
CLEVELAND,
OHIO.
— 16 vasario, kuomet tapo pa
dar energingiau
dirbo. Yra taipgi
vo įsiveržimo į Gruziją, bolše tai apie tai, kas jau atlikta. tas, nes prof.
Simpsonas buk
skelbta Lietuvos Nepriklauso Čionai siaučia didelė bedarbė — svarbu pažymėti, kad draugijėle ne
daug žmonių be darbo
vikai niekuomi negali pateisinti Tačiaus delei buvusios p. Vilso- šitaip nusistatęs:
vaikščioja
mybė.
Apart
to
dar
streikuoja
apie
20 gc pasilieka nė vieno cento ižde, bet vi
„Tuo klausimu Simpsono padė
ir šitas jų žygis pastato juos no iškrikusios politikos ir jo bu
ležies li^jiklų, kurioms streiklaužių sus išsiunčia į Lietuvą.
Klerikalų
spauda
tikrąją
Lie

tis
gana
lengva.
Jis
be
didelio
ant lygios imperializmo papėdės do silpnumo, nėra daug kuomi
Yra malonu pasakyti, kad išsky
gauti nesiseka, nes šiandien darbi
vargo pats mokėjo latviams įro tuvių Tautos Šventę
praleido
rus
tiktai kėlės, visos narės yra už
su. Kerenskiu, Lvovu, Vrangeliu pasigirti ir nuveiktais darbais.
ninkai jau pradeda susiprasti ir žino
dyti, kad jų argumentai ledo at beveik be jokio
paminėjimo, kad streiklaužaudami netik kitiems gimusios ir užaugusios Amerikoje.
ir kt. Kiek pirmiaus širdingai Tiesa Amerikos piliečių
daug
sispyrę. Be to jam, kaipo anglui,
Bet jų pasiryžimas
ir noras dirbti
visai suprantami lietuvių prirody tačiaus prie, savo ■ klerikalinės bet ir sau blogų daro.
tikėjome bolševikų
pareiški kentėta, daug kraujo pralieta,
Lietuvos labui, parodo, kad jų širdys
rengiasi su Bedarbiai nėra perdaug nusiminę yra tikrai lietuviškos.
mai, kad Lietuvos valstybei buti- „tautos šventės”
mams ir jų daromoms sutar daug lavonų palaidota veidmai
n$į reikalinga jura. Jis provizo didžiausiu triukšmu — su di — sako geriaus be darbo būti, negu
Išskyrius tik paskutinį surengimą,
tims, tiek dabar priseina abejo ningos Francijos laukuose, kol
už pigią, algą darbti. Mat kompaniriai jau
ir pasisakė
tuo ginčo
kuriame
prigelbcjo sulošti „Vagys”
džiausiomis iškilmėmis. Jiems jos nori sugrauti unijas ir numušti
ti apie jų žodžio ir raštiško do sutruškinta Vokietijos junkerių
punktu, — Palanga turinti • Lietu
brangus dėlto, algas iki 20-300. už valandą, kaip ir „Knarkia Paliepus” pp. A. Martuvai priklausyti. Kiek daug bus ir Vilnius yra
kumento pastovumą.
militarizmas, tačiaus pasaulio
zas, J. Jurgelaitis,
J. Didžbalis, B.
priskirta Lietuvai juros kranto, kad tenai Kazimiero kaulai gu seniaus kad buvo, Jei kurios dirb Bumelis ir A. Rakickis, visą veiki
Taigi akyvaizdoje šitokių įvy ramybei ir žmonijos gerbūviui
tuvės ir dirba, tai ir tai nepilną lai
dar neaišku. Gal iki Papų ežero li. štai kaip apie
tai
gieda
ką ir darbas sunku gauti, Reikia ti mą atliko pačios mergaitės..
kių, kas gali laiduoti, kad Ru beveik nieko nelaimėta... Vieto
nesieks, bet iki
Šventosios upės
Garbė Vandergrift’o mergaitėms!
Tautos Fondo pirmininkas kun. kėtis, kad darbininkai nepasiduos!
tikrai, — vadinasi, apie 15 kilosijos bolševikai
prie pirmos je-buvusio Vokietijos junkerių
Amerikos Darbininkas Darbuokitės ir toliau.
Urbanavičius:
metrų.
Vietine.
jiems tinkamiausios progos ne militarizmo, įkurta
Francuzų
„Stokime
darban. Jau musų
užpuls ir Pabaltijos valstybių. militarizmas dar su pridečku Taigi Palangos klausimas, jei
KANKAKEE, ILL.
Tautos šventė, Šv.
Kazimiero
Ir reikia pripažinti tiesą Lietu lenkiškųjų
junkerių. Vietoje teisingas šitas pranešimas, jau
Diena, prisiartino,
Paminėkime
Šitas miestelis yra gražioje vietoje
SLA. REIKALAI
ją
tinkamai
ir
duokime
sunkiai
vos laikraščiams, kad jie nevel tautų apsisprendimo laisvės, ku beveik išspręstas ir tai išspręs
ir vasaros laiku čionai smagu gyven
kovojančiai
Tėvynei paspirties. ti, nes eina didelis kanalas pro pai
tui nuogąstauja apie Rusijos rią pats p. Vilsonas paskelbė, tas teisingumo pagrindais besiAtsiminkime, kad Šv. Kazimieras miestelį.
KELETAS ŽODŽIŲ PRIE
Gyventoji^
yra 14,230.
•bolševikų įsiveržimo Lietuvon šiandien kraštutiniausiam impe vaduojant. Todėl reikia tikėtis,
guli Vilniuje. Ten pat yra ir Ge Yra ir lietuvių, bet kiek * tikrai jų
GLAUDOS NAMO
pavojų. Nuo šito pavojaus nė rializmui apaštalaujama ir po kad ir kitos ginčijamos vietos
dimino, Vilniaus įkūrėjo, kalnas. yra, tai neteko sužinoti. Neteko nei
KLAUSIMU.
Neparduokime Lenkam tų musų laikraščiuose apie jųjų veikimą nieko
ra laisva net Suomija, jau ne senovei laistoma nekaltas žmo bus išspręsta teisybės prisi
„Tėvynės” num.
8, p. T.
Tautos šventenybių! Tautos šven užtemyti. Viskas ką galima pasaky
kalbant apie Lenkiją, su kuria nių kraujas su tikslu pavergti laikant ir neatsižvelgiant į
tę švenčiant,
Tautos
Fondas ti, tai kad čionai
gyvuoja Švent< Astramskas verkšliana, kad vi
net pastovios taikos Rusai dar silpnesniuosius.
Ir už šitai p. latvių apetitus, kurie visiškai
kviečia jus gelbėti Tautą.”
Jurgio draugija su 150 narių.
sai netikėtai
atsiradusi SLA.
nėra padarę.
Vilsonas su visais demokratų neatkreipia domos į savo kaimy O tuomi tautos gelbėjimu Dirbtuvių yra nedaug: Illinob
Central R. R. mažos vagonų taisy pastogėje „stambi naminė li
• Kadangi su lenkais, delei jų politikieriais lygiai
yra kalti, no nei ekominę, nei strateginę štai ką klerikalai vadina:
ga”, kuri trukdanti įsteigimui
„Tėvyne mus ' kviečią padėti rno dirbtuvės ir dar apie keletas ki
ginčijami
Imperialistinio agresyvumo, ne kaip ir Paryžiaus ir Londono padėtį. O kuomet
darba
tų mažų dirbtuvėlių. Kaip
galima irgi prie jokių sutarčių imperialistai. Nesą p. Vilsonas klausimai bus išspręsti teisy jai varyt kultūros darbą. Musų eina visur gerai, tai ir čionai galim Prieglaudos Namo. Gaila tik
moksleiviai svetur ir Ateitininkai
kad p. Astramskas nežino ar ne
prieiti, todėl reikėtų kuogrei- turėjo savo rankoje jėgą, su ku bės prisilaikant, tai nebeliks
Lietuvoj pašelpos labai reikalin- lengvai gauti darbas, bet šiuomi lai
nori žinoti tos ligos tikrosios
tolimesniems
ginčiausiai Lietuvai, Latvijai, Es- ria jisai galėjo priversti kiek pagrindo
gi. vArgi paliksime juos be pa ku darbai yra labai sumažėję.
B. Barniškis priežasties. Aš pasakysiu atvi
tonijai ir Suomijai įkurti ankš vieną senojo pasaulio biurokra čiams, kurie kliudytų draugiš spirties? Ne! Musų privalumas
juos remti, kad
Lietuva turėtų
rai, kad tos ligos priežastimi
auštančią kam sugyvenimui šių dviejų
tais ryšiais sujungtą federaci tą nusilenkti prieš
KULPMONT, PA.
mokytos ir gražiai išauklėtos jau
kaip tik ir yra p. Astramskai,
ją, kad bendromis jėgomis butų pasaulio demokratiją, tačiaus giminingų tautų.
nuomenės, kuri yra vienatinė tau
vai. vakare
Vasario 25 d., 10:30
Dėdynai ir jiems panašus as♦ ♦ ♦
Jis be jokio
tos viltis.”
galima atsiginti išlaukinio puo jis to nepadarė.
ant Main
Juozo Zubio karčiamoje,
visuomet eina
:: Nelauktos permainos, — Nejaugi gerb. Tautos Fondo St., įvyko žmogžudystė, Kazys M a menįs, kurie
limo.
Kuomet
šiandieniniai pasipriešinimo sugrąžino tą jė
linauskas, čia daugiau žinomas kaipr prieš didžiumos norius, mėgina
Rusai pultų
tik kurią nors gą į senojo pasaulio valdonų Lietuvos nepriklausomybei tvir pirmininkas mano, kad Lietuva „Smith
”, iš revolverio net šešis §11
SLA. kuopų ir
vieną Pabaltijos valstybių, tai rankas ir nulenkęs savo galvą tėjant vis daugiau ir daugiau bus išgelbėta tuomi, kad bus vius paleisdamas ant vietos paguldr sukelti tarpe
pradeda sušelpta keliolika klerikų? Bet Praną Geldauską ir Jonui Navicku’ narių neapykantą, suardyti jų
nėra mažiausios abejones, kad 'iko jų nužemintu tarnu, o tie ištau tejusiu lietuvių
vienybę, prakilnius darbus ir iš
posenovei susiprasti ir siekia savo tikros gerai, kad pasisakoma atvirai, kulka pervėrė petį.
lengvai ją sutrintų ir pavergtų. nasilikę galingais,
Nesusipratimas
tarpe
tų
žmonių
Bet jeigu Rusai puldami vieną supa visą pasaulį imperializmo motinos krutinės, kad ji juos kam Tautos Fondui renkami pi įvyko, kuomet P. Geldauskas ir J to pasinaudoti patys sau (kuo
Vienok Navickas eidami iš darbo užėjo pas mi galite prirodyti, kad Tam
iššauktų karą tinklu, kuris baigiąsi kruvino paguostų, kad prispastų prie nigai yra naudojami.
šitų valstybių
savo širdies, kur jie galėtų pa- kunigas Urbanavičius turėtų at J. Zubį išsigerti. Jie radę čia gir- stos įvardyti asmenys nori pa
prieš save visų šių valstybių. šokio puota.
n

PERŽVALGA

sinaudoti sau, Pr. Namo naudai
agitaciją skleisdami
Kaltin
ti žmones ir kolioti juos nieku
nepamatuotais įtarimais yra la
bai negražu! „Tėv.” Red.).
Kaip p. Astramskas išsitarė,
kad ši liga yra įkiri ir kenkia
darbui to žmogaus, kuris nori
pasirūpinti savo likimu, tai rei
kia pridurti, kad p. Astramskas
pirmutinis ir mėgina užstoti kb
lią tiems, kurie nori save aprū
pinti senatvėje. Už tad jie ir
balsavo, kad Prieglaudos Na
mas butų steigiamas Ameriko
je, o ne Lietuvoje, nes kiekvie
nas žino, kad sulaukus senatvės
arba šiaip nustojus ar paliegus,
jam butų sunku ir net visai ne
galima pasiekti tas Prieglaudos
Namas, jei jisai butų steigia
mas Lietuvoje. Jam greičiau
priseitų
nukeliauti į amžiną
prieglaudos namą, kuris taptų
užbertas juoda žemele.
Kaslink balsų
klastuotojų,
tai niekas daugiau kaip tik T.
Astramsko pasekėjai tai pada
rė, (o kaip su p. Dundulio pa
sekėjais — balsų klastuotojais
iš 156 kp.? „Tėv.” Red.), nes
tą parodo 266 kuopos sekreto
riaus darbai.
O panašių ele
mentų juk randasi ir daugiau
(ir dar kiek! „Tėv.”
Red.).
Jei tas balsų klastavimas butų
išėjęs p. Astramsko naudon,
tai jisai nieko butų nesakęs
(kuomi Tamsta gali tai priro
dyti? „Tėv.” Red.). Bet kad
tas nenusisekė, tai p. Astrams
kas dabar vėl sakosi, kad jisai
suuodžiąs iš kitos pusės pana
šių triksų. Jei taip
yra, tai
kodel-gi senai tas nepaskelbta
viešai? (Todėl kad tik pastariomis dienomis sužinota ir da
bar yra sprendžiamas Pildomo
sios Tarybos
narių.
„Tėv.”
Red.). Bet čionai yra niekas
daugiau, kai tik sufabrikuotas
klastuotojų triksas, panašus pir
tautiniam. Mat vienam sugriu
vus reikia pagaminti kitas, bile
tik ant savo pastačius, nes ki
taip galima pralošt viską ir pa
likti neištikimu kitų SLA. na
rių akyse.
Taigi SLA. nariai kreipkime
į tai daugiau savo domos ir nesiduokime savęs suvadžioti saujaliai pasivadinusių labdarių.
J. Bacevičia.

Redak. pastaba. Gaila, kad
SLA. nariai užimdami organe
vietą nesvarsto pakelto klausi
mo, o tik kabinėjasi prie asme
nų ir stengiasi parodyti, kaip
puikiai jie moka koliotis. Juk
nei p. Astramskas, nei p. Dėdynas niekuomet neįvardino nei
vieno asmens,
kuomet kėlė
Prieg. islamo klausimą, tad kam
rdosi ir p. Bacevičiai reikėtų
tiek tulžies lieti ant minėtų
asmenų.
Taipgi atsiprašome gerb. Ba- cevičiaus, kad negalėjome jo
straipsnio originaliai patalpinti,
kaip buvo reikalauta. Perdaug
jame buvo tokių žodžių, kurių
laikraštine etika neleidžia laikraštin dėti. Taipgi apleidome
ir( visus asmeniškumus, nieko
bendro su kalbamuoju klausimu neturinčius.
f

SLA. 3-čio APSKRIČIO VALDYBŲ POSĖDIS
įvyko vasario 27 d., 1921 m., 2:30
vai. po pietų, A. P. L. A. svetainėj,
1341 Medley St., Pittsburgh, Pa.
Posėdin
pribuvo
šios ypatos:
pirm. J. K. Mažiukna, vice-pirm. S.
Bakanas, J. Plečkaitis, A. Naujokas
ir B. Gramba.
3-čio apskričio iždininkas turi užsistatyti kaucijos
$200.
Kauciją
užstatyti" per SLA. Centrą ir proto
kolų sekretorius turi tuojaus parei
kalauti blankų iš Centro.
Kuopos turi siųsti mokestis 3-čio
apskričio fin. sekretoriaus
vardu:
J. Bacevičia, 1217 McMahan Ave.,
Monesen, Pa., o fin. sekr. turi per
duoti mokesčius 3-čio apskr, iždinin
ko vardu: F. Gelčis, Box 407, JJridgeville, Pa.

Finansų knygos
bus perduotos
tuojaus, kaip tik bus galutinai su
tvarkytos.
'
***
Antras posėdis 3-čio apskričio val
dybos įvyks kovo mėnesyje.
Posėdį uždarė pirm. J. K. Mažukna 4 vai. po pietų.

J. PlečkaitU — sekr.

PRANEŠIMAS CHICAGOS IR
APIELIKĖS SLA. KUOPOMS
čionai gyvuoja nuo

senai SLA.

sas nuo jo teisėtai
reikalaujamas
pareigas, nurodyta jo apsaugos pa
liudijime siima išmokama jo pašalpgaviams, irgi tame paliudijime nurodytiems.
b) Išmokėjimui
neįgalėjimo (di
sability) ir ligos pašalpų.
c) Apmokėjimui lėšų.
d)Šelpimui mirusių narių našlių

2-ras apskritys, tačiaus dar nevisos
Chicagos ir apielinkės SLA. kuopos
priklauso prie 2-ro apskričio,
tode
gerbiamos
kuopos
nemiegokite
Stengkitės prisidėti prie 2-ro apskri
čio, o visi kartu
mes
nuveiksime
daug didesnius ir naudingesnius dar ir našlaičių.
bus labui SLA.
Taipgi ir pačioms
e) Sušelpimui narių ir jų šeimynų
kuopoms bus lengviaus
gyvuoti ir nelaimėje.
jųjų gerus sumanymus
gyveniman
f) Įsteigimui ir užlaikymui Pregbjkunyti.
Dar kartą aš jums prime laudos Namo..
nu, kad sukrustumet prie darbo.
g) Steigti ir teikti stipendijas na
2-ro apskričio suvažiavimas įvyks riams ir jų šeimynoms,
einantiems
kovo 20 d. 1921 m., Chicago,
Ill., mokslus.
• (West Sidėje). Vieta bus paskelbta
4. Remti kultūrą ir apšvietą tarpe
vėliaus. Todėl
pasistengkite visos lietuvių, steigiant knygynus ir skai
kuopos prisiųsti delegatus, arba kuo tyklas; leisti švietimo knygas; teikti
pos valdyba gali dalivauti suvažiavi dovanas už gerus literatūros veika
me.
Norėdamos kuopos
prigulėti lus; užsitarnavusių
narių vaikams
prie 2-ro apskr., galite visas infor gelbėti atsiekt aukštesnį
mokslą ir
macijas gauti pas 2-ro apskr. orga- tuo tikslu įsteigti ir palaikyti atskinizatoritj.
rą fondą.
B. Bamiškis,
5. Skatinti prie rengimo paskaitų,
95-th
St.,
Chicago,
Ill.
kurių
tikslu butų skleidimas prisiri712 E.
Šimo prie savojo krašto, minėjimas
įžymių musų
viengenčių žygių ir
atsitisvarbiųjų Lietuvos istorijos
kimų.

— Magdute, mano marški
niai suplyšę — skundžiasi vy
ras vilkdamasis marškiniais.
— Tai nieko mielasai, kamzelka užkavos.
— Kad ir kamzelka suplyšus.
— Tai švarkas užkavos.
— Kad ir švarkas suplyšęs!
— Ak, kaip bloga, kad neturi
palto...
Phone Bell 1864

JOHN S. LOPATTO

(Tąsa)
Baldai, Įtaisymai ir tt.
Raštinės
baldai
ir
įtaisymai,
spaustuvė ir kuopoms
reikmenys
taipgi yra
pusėtinos
vertybės, tačiaus apvertinti labai žema kaina ir
nėra skaitomi kaipo
pilnos verty
bės turtas.

Skolos (Liabilities).
Tai yra paprastas
atsitikimas ir
reikia pažymėti, kad šitos
taip va
dinamos skolos yra pažymėtinai ma
žos — nepaprastai mažos — kurios
parodyta raporte..

Vertybes (Valuations).
Vertybė visų išduotų
apsaugos
paliudijimų SLA nariams, sulig apskaitliavimo
p.
W. H.
Gould,
Actuary, ir sulig
reikalavimo šito
Departamento,
pasiremiant
Natio
nal Fraternal Congress mirtingumo
tabele ir pridedant
dar
4 nuoš.,
yra sekančiai:
Pilna vertybė visų
apsaugų
$1,283,156.00
Pilna vertybė visų
sumokėjimų
$1,087.105.00
šios skaitmenys paremtos
finanainiu sulyginimu, parodo proporciją
turto, kuri yra
viršijančio skolos
saugum
104.292, kas yra pusėtinai
apskaitliapagrindu.
Gi vertybės
vimas, padarytas to paties Actuary
gruod. 31 d., 1919 metais, kuris priduotas Indiana valstijai, parodo pro
turto —
porciją skolos viršijančio
IOI.91, kas yra irgi saugum pagrindu ir reiškia 1.91 nuoš. viršaus tei
sių užgirtų pamatinių taisyklių.

*

Istorija.
Susivienijimas

Lietuvių

Ameriko

je (Lithuanian Alliance of America)
buvo įkorporuotas sulig korporacijų
teisių, įvestų balandžio 29 d., 1874
m., nusprendus Comon Pleas teis
mui Luzerne County, Pa., lapkričio
4 d., 1889 metais ir pažymėtas kaipo
Nr. 105 gruodžio mėn., 1889 m. su
tartimi ir įrašytas į minėto Ceunty
čarterių knygą N£ 2j\ant puslapio
'įteigtas, sulig
565 et. seq.» kuris
pasakymo čarterio aplikacijoje, se-

sio
kantiems tikslams:
organizacijos tikslu yra auklėti broliškumo su
pratimą ir praktikuoti

labdarybės

principus

pagalbos ir

steigiant

ir

užlaikant fondus pašalpai sergančių
Ir nesugalėjusių narių ir gelbėjimui
našlių ir našlaičių mirusių narių.”

Centrais organizacijos raštinė ir
biznio vieta originaliai
buvo Ply
mouth, Pa., bet vėliaus, gruodžio
7 d., 1908 m., buvo pertaisytas čarteris, sulig kurio Centralinė raštinė
perkelta į Wilkes Barre, Pa., ir pri
dėta sekantis naujas paragrafas prie
aukščiau pasakyto: „savo užsibriežtus tikslus ši organizacija pildys ir
todėl įsteigia Centralinę Valdybą ir
jai priklausomas kuopas.”
Seimas, laikytas 1920 metais pri
kuri įeina
ėmė naują konstikueiją,
galėn sausio i d. 1921 m. ir ši nau
ja konstitucija beveik yra tokia pat,
kaip dabar esanti galėję — pataisy
mai buvę tiktai tekniško pobūdžio.
Referendumo , nutarimu,
įvykusiu
1920 metais, kuriame dalyvavo visi
nariai, nutarta
Prieglaudos Namo
Fondas trumpoje ateityje panaudo
ti įkūrimui Prieglaudos Namo Lie
tuvoje, į kurį bus gabenami visi susenėję, nesugalėjį if neturtingi, na
riai. ’
Naujoji konstitucija smulkmeniš
kai nurodo visus Susivienijimo tiks
lus ir užlaikomus fondus, kurie yra
sekanti:
A
1. Suvienyti į brolišką sąryšį vi
sus abiejų lyčių, doro pasivedimo,
vertus garbės lietuvius,
neatsižvel
giant į jų tikėjimiškas ar politines
pažiūras.
2. Tobulinti narius protišku, do
rišku, draugijiniu ir medžiagiškuoju
žvilgsniu ir teikti jiems laikinę pagalbą nelaimėje.
3. Steikti ir užlaikyti fondus::
a) Pomirtinių fondą, iš kurio, po
tinkamų prirodymų mirties Susivie
nijimo nario, kuris buvo išpildęs vi

Chicago, Ill. SLA.
109 kp. ant
West Side rengia dideles prakalbas
nedėlioj, kovo
13 d., 1:30 vai. po
pietų, Meldažio
svetainėj, 2244 W.
23 PI.
Kviečiame
vietos lietuvius
ir lietuvaites skaitlingai atsilankyti,
nes bus garsiausi kalbėtojai ir gaus
kiekvienas atsilankiusis dovanų kny
gutę veltui.
Įžanga visiems dykai.
Taipgi nebus renkama jokių aukų.
Užkviečia Komitetas.

VINCAS AMBRAZEVIČIUS

308-9-10 Coal

Exchange Building

hanoy City, Pa.
Vice-Prezidentas — V. Kamaraus
kas iš Detroit, Mich.
Sekretorius — P.
Jurgeliutė, 307
W. 30-th St., New York City, (po
kaucija $1,000).
Iždininkas — T. Paukštis, 13 Mill
St., Pittston,
Pa.
(po
kaucija
$10.000).
A
Iždo Globėjai — T.
Astramskas
iš New York City ir J. M. Danielius

iš Brooklyn, N. Y.

Daktaras-Kvotėjas — Dr. F. Ma
tulaitis ii Worcester, Mass. .

(Daugiau (bus>.

nieks su manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siautė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra į Liepojų, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei į Lietuvą.
Padarymas lietuviškų doku
mentų.
Pinigus siųskite per pašto
Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 c. štampą ir visados
adresuokite:

GEORGE MATULEWICH
ATTORNEY-AT-LAW
Room 810
National State Bank Building,
810 Broad Street, Newark. N. J.
Telephone 4256 Market

(affidavitus) iš Lietuvos
atvaživojantiems.
Taipgi
legalizuoju viso
kius dokumentus (daviemastia) kai
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
tintas.
Šifkortės ant geriausių laivų.
Pinigų siuntimas užtvirtintas.

V. AMBRAZEVIČIUS,
SLA. Narys
178 Ferry St., Newark, N. J.
Tel. Market 5599 M.

I. B. BRONUSHAS, M D
Ofiso valandos:
Nuo 7 iki 8:30 vakare.
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų.

•15 COLUMBIA A VE.,
BALTIMORE, MD.

ir

Dr. £ G. KLIMAS

“3
3
Ę

Reikalingiausi ir Naudingiausi užvis yra tau Amatai Mechaniko.
Pastok Gasolininio ir Gazinio Inžino MECHANIKU ir šoferiu,
trumpą
laiką per musų sistematišką patyrei
mokinimą. Pilnas
i
Gazinio Inžino ir Automobiliaus kursas Grynai Lietuviškai ir Ang
liškai susideda sekančiai:

MECHANIZMAS — Eigos, Apžiūrėjimai ir patai
symai visokių dabartinių Automobilių

f

Phones:
Bell — Kensington 5316

Ar žinote, kad
yra galima!

P. MIKOLAINIS,
53 HUDSON AVENUE,
BOOKLYN, N. Y.

TEMYK DEL TAVĘS AMERIKOJ IR LIETUVOJ

ELEKTRIKĄ ir Magnetizmas. Šaltiniai ir valdymas
automobilių.
VAŽINĖJIMAS. — Kaip pastoti EKSPERTU.
__________________________________________________ >
Kožnas studentas po prispyra ir priežiūra turi su savom locnom rankom atlikti praktiškai ypatingos lekcijos
darbą.
Kaina
yra prieinama del visų. Jauni ir seni turi dabartės geriausią pro
gą išsimokinti.
Mokytojai yra Technikos laipsniais
paženklinti
ekspertai.
Ateikite, apžiūrėkite ir persitikrinkite .musų Mokyklą prieš pri
sirašymą kur kitur. Lekcijos dienomis ir vakarais.

LIETUVIS GYDYTOJAS

Priėmimo Valandos:

0—10 valandai ryte.
6—8 valandai vakare.
•538 E. Allegheny Ave.,
PHILADELPHIA PA

Gvarantuojam Licence ir Išduodam Dykai Diplomą.
Mokykla atidaryta nuo 9 iki 9 v.

WRI»

Ncdėliomis — 10—3 v.

TYCHNEVIČIAUS TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ
MOKYKLA.
New York City
293 Avė. B Cor 17 St,

Severos Gyduoles užlaiko
. šeimynos^vę/katą-

Isivalykite savą kraują, ę

Telephone — 5460 Stuyvesant.

y
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Dabar jums reikia pavasarinių gy
duolių, Nuo pasekmes budo gyve
nimą laikė žiemos, užsilaikimo vidui,
neturėjimo gaivingą oro ir per stoka
vaikščiojimo, jusu organizmas tapo
apsunkintas, virimas maisto nusilp
nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki.

S

Dr. Ricliterio Galingas Šeimyninis Linimentas!

evera’s ?
Blodal

(pirmiau vadintas Severo Kraujo
valytois) yra tam tikras atmainą
padarąs vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, teip reikalingą jusu
systemė. Pagelbės sutaisymu nenaturališko stovį irgelbes regulavime organizmo. Tikras vaistas del
gydymo odos išmetimu.
Prekė
$1.25. Aptiekuose.

Pain-Expelleris
yra naudojamas, su
virsimi per 50 metų,
beveik visose pasau
lio valstybėse.

Nuo
reumatiškų
skausmų,
neuralgi
jos, apšlubimo, niksterėjimo, raumenų
nuvarginimo ir grei
tam pašalini m u i
ankstyvo peršalimo,
šitas senas, ištikimas
šeimynos
draugas
suteikia ncapkainuojamą pagalbą.

... Kiekvienas aptie
korius parduoda
Pain-Expellerį. Ta
čiaus, Visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.

Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir
neteisėtai
sufabri
kuotų.

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

ŠEIMININKES UŽDUOTIS DAUGELY] NAMŲ
UŽLAIKYTI ŠEIMYNĄ PER GAVĖNIĄ.
Niekas kitas, kaip tik šeimininkė arba motina gali apkainuoti
sunkumą sąlygų užlaikyme savo šeimynos per gavėnės laiką kiekvieną
metą. Persiskyrus su visokios rūšies mėsa, žuvis, kiaušiniai ir daržovės
yra paimtos užlaikymui gyvasties ir sveikatos per ištisas septynias
savaites. Tada yra galutina užduotis kiekvienos šeimininkės pagaminti
pagal savo geriausį supratimą tam tikrai aprubežiuotus valgius gerais ir
maistingais, g
„
Šeimininkės gana pasekmingai gamina visokius gerus ir maistingus
valgius, vartojant Mazolą. Visokios rųšies žuvis, kiaušiniai, bulvės ir
daugelis kitų daržovių, sutaisytų su Mazola, duoda daugelį gerų ir
maistingų valgių. Net ir silkė, su cibuliais iškepta Mazoloje, padaro
valgį, tinkantį net karaliui.
Mazola yra labai ekonomiška. Ji yra lyginai taip gera, kaip ir
olive aliejus, bet tik prekiuoja daug mažiau, kadangi jums nereikia
mokėti įvežimo mokesčių už ją. Ji užsilaiko gera visur, neatsižvelgiant
į temperatūrą, ir nėra reikalo ją laikyti ant ledo.
Laike kepimo nei vienas lašas nenueina veltui.
Ta pati Mazola gali būti naudojama kepimui net po kelis
sykius, nes laike kepimo kokių nors skirtingų dalykų ji
neatmaino savo kvapsnio.
' .
Mazola parsiduoda kiekvienoje
geresnio groserio krautuvėj, po pusę
kvortos, kvortą, pusę galiono ir
galioną lųieros blėšinėse.
—H—

AR ŽINOTE, kad Lietuvoje nėra jokio čeverykų Fa
briko ? 4
AR ŽINOTE, kad Lietuvos žmones sunešioja PEN
KIS MILIONUS PORŲ čeverykų kas metas?
AR ŽINOTE, kad Lietuvos žmonės moka po 400 Auk
sinų už porą, pusiau popierinių čeverykų (vokiško padir
bimo?
AR ŽINOTE, kad Progress Shoe Mfg. B-vė yra Pir
mutinė Lietuviškų čeverykų Fabriką Pasauly?
AR ŽINOTE, kad Progress Shoe Mfg.’ B-vė išdirba
puikiausius ir geriausius čeverykus, kurie kiekvienam tin
ka ant kojos?
AR ŽINOTE, kad Progress Shoe Mfg. B-vė turi DE
VYNIAS Nuosavas Krautuves sekančiuose miestuose:
Worcester, Mass., So. Boston, Mass., New Haven, Conn.,
Brooklyn, N. Y., Providence, R. L, Baltimore, Md. ir Chi
cagoje dvi?
AR ŽINOTE, kad Progress Shoe Mfg. Krautuvėse
parsiduoda šimtai porų kasdiena?
AR ŽINOTE, kad Progress Shoe B-vė pasiunčia KA
TALOGĄ į kiekvieną stubą (ant pareikalavimo), iš kurio
pasižiūrėję galite pirkti tiesiog iš Fabriko, nemokant nė
cento iš kalno. Tuomi sutaupinate savo naudai krautuvninko pelną?
VISUR IR VISADA reikalaukite Progress išdirbystčs
čeverykų ir žiūrėkit, kad butų žirkvaikis ant pado.
PROGRESS SHOE MFG. B-VĖ
yra inkorporuota
Mass. Valstijoj ant (500.000.) pusę miliono dolarių.
PROGRESS SHOE MFG. B-VĖ turi apie tūkstantį
dalininkų, kurie yra visi Lietuviai (ne Lietuvius nepriimam į B-vę).
PROGRESS SHOE MFG. B-VĖ turi tris akerius že
mės, tris didelius namus su geriausiais įtaisymais ir maši
nomis, prie pat geležinkelio. Vieta randasi didžiausiame
čeverykų išdirbystčs centre pasaulio. Bendrovė taipgi tu
ri uždėjusi didelį sal$hbfisą, Bostone, United States Ho
tel, 136 Lincoln Street.
PROGRESS SHOE MFG. B-VĖ įsteigs tokį pat fa
briką ąrba didesnį, Kaune, Lietuvoje.
ŠTAI KĄ SAKO tik ką sugrįžęs iš Lietuvos B-vės Se
kretorius S. A. MJLČIUS; jis sako: kad įsteigus Lietuvo
je čeverykų Fabriką nespėtame padirbti tiek čeverykų
kiek Lietuvos žmonės suvartoja į vienus metus. Dirbant
po 3,000 porų į dieną, darytume apyvartą ant dviejų šim
tų milionų auksinų, tas sudarytų tiktai penktą dalį to, ką
Lietuvos žmonės per vienus metus suvartoja.
AMERIKOS LIETUVIAI kuogreičiausiai turėtų sudė
ti reikalingą kapitalą įsteigimui Lietuvoje čeverykų fabri
ko, nes dabar yra tam geriausias laikas.
PROGRESS SHOE MFG. B-VĖS šėrai parsiduoda ly
giai po $125.00 (Common Stock). Galima pirkti mokant
CASH arba ant lengvo išmokėjimo.
PROGRESS SHOE MFG. B-VĖ priims Suvienytų
Valstijų Liberty Bonus visų išleidimų už pilną vertę.
Pasarga: Bonai bus imami tiktai iki gegužės
1-mos, 1921. įsidomėkite, kad parvažiavę į Lietuvą neor
ganizuoti, didelių darbų nenuveiksite, prisidėkite prie Pro
gress Shoe B-vės, nes ji jau yra pradėjusi tą didelį darbą
veikti.
KIEKVIENO ŽMOGAUS ateities gerovė priklauso
nuo jo paties veikimo. Jūsų prisidėjimas atneš naudą
jums ir Lietuvos žmonėms. Tad nieko nelaukus iŠpildyk
apačioj aplikacijos blanką, užsirašydamas vieną ar daugiau Šerų ir pasiųsk į B-vės ofisą—
PROGRESS SHOE MFG. CORP.,
88—92 SPARK STREET,
BROCKTON, MASS.

APLIKACIJA
Aš

UŽTIKRINAME

kuomet tiktai jie rašo mums.
Pa
vyzdžiui p. William.
Holenar
iš
Highlandtown, Md., savo laiške, ra
šytame mums sausio
to d., sako:
„Trinerio Kartusis Vynas
turi but
visuomet mano namuose dėlto, kad
tai yra tikra gyduolė nuo vidurių su
irimo ir aš niekuomet
nenustosiu
jos gyręs.” Jus aptiekorius ar vaistų
pardavėjas mielai suteiks
jums in
formacijų taipgi ir apie kitas Trine
rio gyduoles.
Joseph Triner Com
pany, Chicago, Ill. New Yorko at.
stovybė: 340 E. 71-st St.
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Valdymas.

met liga pradeda baladotis į duris,
tuomet jus pamatote
savo klaidą.
Dabar suprasite, kad butų labai ge
rai žinoti kokią nors gyduolę, kuri
Kuomet jus esate geroje sveikato- jums pagelbėtų. Jei jus kankina vi
je, tad nei nepamislijate,
kad kuo- durių suirimas ir jei jus pirmiaus ne
Bct kuo- paisėte apie Trinario Kartųjį“ Vyną
met nors galima susirgti.
ir jei dabar jį pamėginsite ir persi
tikrinsite, jog yra labai gera gyduo
lė, tai ir bus ta niekuomet neužmir
štama diena, kurioje pastosite TrineKURSAS NUPUOL1
rio Kartojo Vyno draugu ant visa
Tai geriausia proga daug
dos. Tūkstančiai ir tūkstančiai mu
auksinų j Lietuvą nusiųsti.
st; kostumierių išreiškia šį sąjausmą,
Greitume nusiuntimo
pinigų

AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
PINIGŲ SIUTIMO.

WILKES BARRE. PA.

Organizacija, Valdymasis ir
Viršininkai.
Seimai buna laikomi kas du metai
gegužės arba birželio
mėnesiuose,
paskiausiai buvusio Seimo nuskirto
je vietoje, kurie turi aukščiausią ga
lę Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
valdymosi reikaluose, turi aukščiau
sią galę visuose Susivienijimo reikauose; Seimas turi originalę jurisdik
ciją visuose atsitikimuose, kurie paly
ti Susivienijimo įstatymų
laužymą, S
turi apeliacijinę jurisdikciją visuose
cuopų sprendimuose ir jo nutarimai
yra galutini.
Susivienijimo Seimas
susideda iš
Pildomosios Tarybos narių ir iš at
stovų kuopų išrinktų, po vieną atsto
vą nuo kiekvienų 30 narių ar to skai
čiaus dalies, kuri viršija 15 narių, ku
ris tveria konstituciją,
taisykles ir
įstatymus kuopoms, nariams ir pašalpgaviams,
steigia kuopas ir parūpina jų valdymuisi prideramus vei
kimo budus ir įstatymus; jis turi sekančią galę:
Uždėti mokestį ant kuopų ir narių
įvairių fondų papildymui.
Tvarkyti ir išreikalauti nuo narių |
ir kuopų
mokesčius į tokius fon
dus.
Suspenduoti ir išbraukti iš Susi
vienijimo narius ar kuopas už nemo
kėjimą mokesčių į tuos fondus, arba
už nemokėjimą mokesčių kuopos rei
kalams.
Pavesti savo galę Pildomąja! Ta
rybai ir Susivienijimo
prezidentui,
kurie gali pavartoti jas laike pertrau
kos nuo Seimo iki Seimo, išskiriant
įstatimdavystės galę.
Išklausyti
ir apspręsti
atsišauki
mus (apeliacijas).
Suspenduoti ir atšaukti čarterį.
Išrišti
visokius
įstatimdavystės
klausimus, paliečiančius
Susivieniji
mo Konstituciją, teises ir taisykles.
Uždėti bausmes ant narių ir kuopų
už nepaklusnumą, bet ne kitaip, kai
tik padarius negrinėjimą ir atradus
juos kaltais.
Perorganizuoti
suspenduotas
ir
prasiskolinusias kuopas, prašalinti to
kius narius, kurie pasirodė blėdingi
Susivienijimui.
Seimas turi visas kitas čia nepa
minėtas teises, kurios gali būti rei
kalingos jo tikslų pasiekimui bei jo
kuopoms ir nariams naudingos..

Susivienijimo
valdymo pareigos,
sulig konstitucijos nurodymo, yra pa
vestas Pildomąja! Tarybai,
suside
dančiai iš Prezidento, Vice-Prezidento. Sekretoriaus, Iždininko, DaktaroKvotėjo ir dviejų Iždo Globėjų, ku
Seimų dviejų
rie visi yra renkami
metų terminui.
Pildomoji Taryba
laiko reguliarius susirinkimus ir specialius posėdžius, kuomet yra reikalas, kuri turi
aukščiausią .užžiurą visuose Susivie
nijimo reikaluose ir turi pilną galę
aiškinti Susivienijimo
įstatymus, su
ta išlyga, kad prieš jos nusprendi
mą galima apeliuoti į sekantį reguliarį Seimą, ji laiko savo globoje vi
są Susivienijimo nuosavybę, uždeda
nepaprastus mokestis, išleidžia Susi
vienijimo apeigas (ritualą) ir nusta
to apeigų vienodumą ir tvirtina vi
sų išmokėjimų tiesotumą.
Jos pareigos yra aiškios; jų algos
yra nustatomos Seimo, kuris taipgi
nustato ir kaucijų sumas. Iždo Glo
bėjų pareigomis yra prižiūrėti visas
Susivienijimo knygas
ir patikrinti
jose skaitlinių tiesotumą ir paliudy
ti visus įsakymus išmokėti pomirti
nes.
Dabartinė Susivienijimo Pildomoji
Taryba susideda sekančiai:
Prezidentas — St. Gegužis iš Ma-

NIEKUOMET NEUŽMIRŠTA
MA DIENA.

Attorney and Connseler-at-Law
Išdirbu
pasportus
į Lietuvą va
>LA. ADVOKATAS-PATARĖJAS žiuojantiems ir padarau paliudijimus

RAPORTAS

PENNSYLVANIJOS
VALSTI
JOS APDRAUDOS DEPARTA
MENTO IŠ SLA. FINANSINIO
STOVIO IR VIDUJINĖS
TVARKOS.

DIDELĖS PRAKALBOS.

žemiau pasirašęs šiuomi užsirašau ant

Common Stock Šerų Progress Shoe Mfg. Co., B-ves,

jaus įmoku kaipo

dalį ant, aukščiaus

paminėto

ir tuo-

skaitliaus Šerų

$.................................................................kitą dalį sumos, $.....................................

Jeigu jus nebusite pilnai užga
nėdinti gerumu ir ekonomiškumu
Mazolos, jūsų krautuvninkas sugrą
žins jums pinigus.

sutinku užmokėti į ....................

dienas laiko, nuo užsirašymo dienos.

Čekiai ar „money order ’’turi būti mokami Progress Shoe Mfg.
Corp.
Užsirašymo

laikas

*

CORN PRODUCTS REFINING
COMPANY
17 Battery Place, New York.

Farašas

Adresas

Street
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TĖVYNĖ

Paieškojimai
Peieškau savo kaimyno arba gimi
nių, paeinančių iš Lietuvos: Kauno
rėdybos, Tauragės apskričio, Vai
nuto valsčiaus/ Laždunenų kaimo.
Amerikoje gyvena jau 20 metų. Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:
WILLIAM ŠIMKUS,
xi 18 E. 72-nd St, Cleveland, Ohio.
Aš James Norvilas duosiu nagrados šimtą dolarių tatn, kuris suras
Albert Blecher, kuris
prasišalino
18-tą vasario. Jis turi aukščio 5 pė
das ir pusę; veidas labai raupuotas,
plaukai geltoni, akis mėlynos. Dau
giausiai žiuri į žemę; į žmogų kaip
žiuri visada šnairas, minos piktas,
kalba plonai ir mažai kalba vokiš
kai, Amžiaus turi viršaus 35 me
tus.
JAMES NORVILAS,
Royalton, Ill.
Box 297,

LIETUVIŲ FILMŲ , BENDRO
VĖS NAUJI
PAVEIKSLAI IŠ
LIESTUVOS BUS RODOMI:
Panedėlio vakare, kovo 14 d., Lie
tuvių Svetainėje, East Vandergrift,
Pa.
kovo 16 d., Šv.
Seredos vakare,
Petro ir Pavylo salėje,
818 Washingte^ą avę., Braddock, Pa.
Subatos vakare, kovo 19 d., Lie
tuvių salėje, Thompson avė., Dono
ra, Pa.
%
Utarninko vakare,
kovo 22 d.,
Barboros salėje, California, Pa.
Liet. Filmų B-ve.

VISIEMS DYKAI.
Kuris tik prisius savo ir nors
poros lietuvių adresus, gaus la
bai naudingą
knygelę dykai.
Knygele
susideda iš 16 pusi,
vardu „Keno Naudai Dirbsi
me?” Reikalauk šiandien adresuodamas atvirutę:
LITHUANIAN AMERICAN
TRADING CO.,
Room 32, 112 No. Greene St.,
BALTIMORE, MD.
t

APŠVI ETĄ!

Aš pavasarį rengiuosi išva
žiuoti į Lietuvą, o da turiu ke
lis šimtus
tai noriu išbaigt parduoti pamestinai: Apšvieta su 780 pus
lapių, 7x4 druko kaštuoja tik
25c. ir 10c. prisiutimas.
1
Dauginus pas nieką jų pirkt
negausite.

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, Rotterdamb, 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.

Priėmimo Valandos:
Nuo 10 išryto.
2—3 po pietų ir
6—8 vakare.
1624 So. 4-th Street.
PHILADELPHIA. PA.

KAZYS KRAUČUNAS
ADVOKATAS IR NOTARAS
403 LYON BUILDIG.
SEATTLE. WASH.
Puriu pilnas tiesas 1 visuose šū
duose. Pribunu ypatiškai vesti
provas į kitas valstijas ant pa
kvietimo. Taipgi duodu patarimus
per laiškus.

NOTARIES IR AGENTAS
Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visa li
nijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pi
nigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių
pinigus ant amerikonišku. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir
Stlieira visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaikau svetainę mi
tingams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.
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PARDUODU LAIVAKORTES, ANT GERIAUSIU LAIVŲ

Į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.

26 Broad Street,

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

Mes nutarėm išparduoti 3,000 Gelžkelinių - Laikrodžių su numažinta
labai gražus, neką
kaina tik per 30 dienų. Šis laikrodis yra gelžkinis,
didesnis už sidabrinį dolarį. Viduriai pirmos klcsos, su 21 brangakmeniu,
yra nustatytas iki vienai minutai ir laiką teisingai rodo, užtai daugiausia
yra vartojamas geležinkeliečių ir tų, kuriems reikia žinoti teisingas laikas.
Viduriai ir viršeliai garantuoti 20 metų. Toks laikrodis vertas mažiausia
20 dol., bet mes parduosim, per tą išpardavimo laiką, kurs tęsis tik 30
dienų už $12.45 ir kaipo dovaną prie kiekvieno laikrodžio kostumeriui bus
duodama šie dalykai VELTUI: 1) Puiki paauksuota laikrodžiui dėžutė.
2) Parankus bruslėtas. 3) Fontaninė plunksna, pirmos
klcsos dalykas.
4) Barberinė britva. 5) Geras britvai galast diržas. 6) Pinigam diržas.
Tai yra taip padarytas, kad pinigų nepamesi ir niekas pavogt negalės.
7) Puikus burniniai vargonėliai, kuriuos gavom iš Europos. 8) Paauk
suotas žiedas su puikiu akmenim. Tuos aštuonis brangius daiktus duo
sim veltui kiekvienam, kas užsisakys nuo musi^ laikrodį. Nė vieno iš šių
dalykų neparduosim skyrium. Neatidėliok dėlto, kad išpardavimas tęsis
tik 30 dienų. Siųsk tuojaus deposito $i.oo, gi balansą išmokėsi pasiun
tus daiktus į namus. Patenkinimas garantuotas, arba pinigai grąžinami.
Rašyk šiandien ir adresuok:

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 North Irving Ave.,
Dept. 1007.

Jūsų krautuvninkas, jei yra žvavus, tai senai jau turi šitos mėsos savo sandėlyje.
Jei jus esate toli permalanti dalykus šeimininkė, norinti sutaupinti pinigų ir tu
rėti po ranka (skubiam reikalui) užtektinai skanaus maisto, tad jus reikalausi
te, kad jųsų krautuvninkas parduotų jums ganėtinai šito maisto.
Jei jųsų krautuvninkas dar neturi savo sandėlyje šito puikaus konservuoto mai
sto, tad paraginkite jį tuojaus parsitraukti. Pasakykite jam, kad jų? -write pa- ,
sinaudoti šituomi pinigų sutaupymu — ir todėl pilnai užpuldyti savo lentynas su
KARĖS DEPARTMENTO KONSERVUOTOM MĖSOM.
Sutaupys Jums vaikščiojimą, turint šito skanaus maisto po ranka.
Sutaupys Jums pinigus, perkant daug ant karto
šitos skanios Konservuotos Šutytos Jautienos ir
Sūdytos Jautienos Kapotos.
Krautuvnmkas savo užsa
Suteikite savo'šeimynai maisto, kuriuomi ji
kymus turi siųsti į bile Qu
džiaugsis.
PIRKITE TUOJAUS!

Uzaminės (wholesale) kainos
yra atspausdintos žemiau, Jos duoda tau supratimą,
ką gali sutaupyti ant tavo pirkinių.
Sūdyta Jautiena
No. 1 kenas, 15c. už keną
No. 2 kenas, 27c. už keną.
i sv. kenas, 18c. už keną.
6 sv. kenas, $i.oo už keną.

, Koks Yra Duodamas Rabatas
Rabatas ant visų kenuotos mėsos perviršio pirkinių nuo
15 d. lapkričio, 1920, duodamas yra sekantis:
$250 iki $1.000 .
............. net
5 nuošimčiai
I.OOI iki 2.500 ..
. 10 nuošim.
2.501 iki 4.000 .
20 nuošim.
4001 .ir viršiaus
Valdžia apmokės pervežimą gelžkeliu, imant visu vago
nu, į visas Suvienytų Valstijų vietas, kurios yra toliau
kaip 20 mylių nuo siuntimo vietos.

artermaster Stotį sekančiais
adresais:

Brooklyn, N. Y., 59-th strir First Avė.
Boston, Mass., Army
Supply Base.

Chicago, Ill., 1819 W.
39-th Str.

Atlanta, Ga. Transporta
tion Bldg..
San Antonio, Texas,
San Francisco, Cal.

Surplus Property Branch
Office of the Quartermas
ter General, Munition Bldg.
Washington, D. C.

Pirkinio Kumuliativis Apakaitliavimas:
Kada pirkiniai pasiekia $50.001, — 24% net; kada pirkiniai pasiekia $100.001, — 28% net; kada pirkiniai papirkiniai pasiekia
siekia $500.001. — 32% net; kada
$1.000.001 ir viršiaus, — 35% net. 1
Mažesnių užsakymų per $250 nepriimam.

wai? depart

Pirkite ja skryniomis

KARĖS DEPARTMENTO KONSERVUOTOS MĖSA

AMERICAN LINE
TIESUS PATARNAVIMAS
IŠ NEW YORKO I HAMBURGĄ

Patogiausias važiavimas del Rusų ir Lietuvių.
Didžiausi moderniški dviejų sriubų garlaiviia.
Garlaivis MONGOLIA išplauks Kovo 17 dieną.
Garlaivis MINNEKAHDA (naujas) išplauks Kovo 31 dieną.
Garlaivis MANCHURIA išplauks Bal. 14 dieną
$132.00
Trečia Klesa iš New Yorko į Liepojų ...............
Trečia Klesa iš New Yorko į Eidkunus ........................... $130.00
Trečios klesos keliauninkams suteikiami valgiai per patarAtskiri kambariai
nautojus ruimingame valgomajam kambaryje,
del moterų ir vaikų.
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Kreipkitės i Kompanijos ofisą 9 BROADWAY,
New York, arba pas vietinj agentą.

SIUNTINIAI I LIETUVĄ
įsteigta 1841 m. Kapitalas
tiB.ooo,000.0a

Chicago, Ill.

Karės Department© Konservuotos Mėsos

aras

NEWARK, N. J

195 ADAMS STREET
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Vyria u sis Ofisas American
Express Co., 65 ^roadway
New York.

Puikus pinigu persiuntimo patar
navimas i Lietuva, kuris
buvo pa
laikomas rupestimi
American Ex
press Kompanijos prieš karę, vėl ta
po atnaujintas keli mėnesiai tam at
gal.
Sugrįžę paliudijimai
rodo, kad
pinigai siunčiamajam asmeniui išmo
kėta i 3 savaites. Mes
išmokame
markėmis, kurios yra legaliais pini
gais Lietuvoje. Musų
kainos yra
žemos, o musų
patarnavimas yra
atsakantis.

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJĄ
4žbroad\w

new york.ny

*

Tiesi Kelione Be Persedimo IŠ NEW YORKO
Per LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS
Laivai išplauks kas 14-ta diena.
DIDELI DVIEJŲ ŠRIUBŲ 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.

American
Express
Kompanija
Įsteigta 1841 metais ir turi įmokėto
kapitalo 818,000,000.00 ir persiunčia
Europon daugiau siuntinių, negu bi
le viena finansinė ištaiga. Pasibudavojo nuosavų 21 augšto namų prie
žemutinės Broadway,
New Yorke,
kuris yra čionai parodomas ir kuria
me kompanijos vyriausias ofisas tel
pa.

IHUMUUUUIMI MAUMUI UMINMUMHMUU1MMHW

ŠVEDIŠKAI AMERIKONIŠKA LINIJA

Naudokite musų „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 paliudijimų. Jos yra
apdrauda priešais pražuvima.

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

1 LIEPOJU IR RYGĄ
S. S. DROTTNINGHOLM išplaukia kovo 24 dieną.
S. S. STOCKHOLM išplauks 21 april-balandžio.
Trečia kliasa į LIEPOJŲ arba RYGĄ įl45; į REVELĮ $150 ir $5 taksų. Trečios kliasos pasažieriai patalpina
ma į kajutas del 2-4-6 žmonių.
Delei laivakorčių ir informacijų
pasportų gavimui,
kreipkitės į VIETINIUS AGENTUS.

Kreipkitės į bile musų agentūrų ar ofisų American
Railway Express Company, arba kreipkitės ar rašykite sa
vo kalboje į

Foreign Money Order Department.

AMERICAN EXPĘĘSS COMPANY,
65 Broadway, New York.

Kiti New Yorko adresai:
118 West 39-th Street

New Britain, Conn.
Telephone 550

Kas nori atsiim
ti savo gimines ii
Lietuvos, tam yra
reikalingi tam tik
slui padaryti popie
riei „Afidavitai”. Visame jums patarnaus

PARODYKIT Tfl JUSU KRAUTUVNINKUI

Maltoji Sūdyta Jautiena
1 sv. kenas, 15c. už keną.
2 sv. k^jas, 30c. už keną.

PLATIN-

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

Dr. A. P. Dambrauskas

APŠVIETŲ,

SKAITYKIT IR
KIT „TĖVYNĘ”.

GARSINKITĖS „TĖVYNĖJE.”

CIGARETTE

Bell Phone—Dickinson not W.
pl.

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

Paieškau senos moteries, kuri galėtų prižiūrėti kambarius ir 2 vaiku,
Vienas vaikas 10 metų, o antras 3
Plates
metų. Užmokestis gera.
nių įformacijų klauskite šiuo adresu:
T. TAMKUS,
170 Baerum St.
Brooklyn, N. Y.

Its
lasted

IŠBAIKITE PIRKTI

18 Chatham Square.
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ŽINIOS PONIOS IR PANELĖS ŽINIOS!
Naujausios mados firankos už labai žemą kainą.
Ar jus kada nors savo gy
venime turėjote tokią pro
gą pamatyti tokias puikias
ir vėliausios mados firankas
kaipj šios čionai parodytos,
kurios butų tikru papuošalu
jūsų langų? Jos yra vėliau
sios mados ir jų artistiški
marginiai, kartu su garan
tuotu rankų darbu suteikia
joms tokią turtingą išžiūrą,
kad net ir už 15 dol? nega
lėtumėte gauti geresnių ir
kurios ilgiaus laikytų už ši
tas, kurios
kainuoja tik
$2.95 už porą; šita taip že
ma kaina yra tiktai per šitą
mėnesį. Jeigu jus užsisaky
tumete 4 poras, tai sutaupin
tumete $1.50, nes tuomet
mes jums atiduosime tiktai
už $10.30.
Kadangi šitas specialis su
pažindinimo pasiūlymas tę
sis tiktai trumpą laiką, todei mes patariame visiems pasinaudoti juomi be jokio atidėliojimo.
Niekuomet to nesigailėsite.
Mes neprašome pinigų iškalno. Išpildykite tiktai kuponą telpantį žemiau ir prisiųskite kartu su 30c. vertės krasaženkliais persiuntimo lėšom, o už firankas užmokėsite, kuomet bus pristatyta.
UNION SALES CO., 2029 W. CHICAGO AVE.,
DEP. 100, CHICAGO, ILL.

^KUPONAS.
Malonėkite prisiųsti man .................... poras firankų, kaipo jūsų specialio pasiulymO. šiuomi prisiunčiu
30c. krasaženkliais persiuntimo
lėšom.
Likusią dalį
užmokėsiu kada aplaikysiu firankas.
Vardas
Adresas
Miestas

Hamburg American Line

I

TIESIOG Iš NEW YORKO Į HAMBURGĄ
I

Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis CentralinBs Eurooos
f---------------------------------

Laiv. „MOUNT CLAY”
ketverge, kovo 31,
Nuo Pier No. 7
2 vai. po pietų.
IŠ
Laivas „MOUNT CARNorth River
ROLL” Ketverge,
NEW YORKO
Bal. 7, 2 vai. p. p.
J
<_____________
__ -------- ---- -- —1---------------Reguliariai savaitiniai išplaukimai po to bus su laivais:
„S. S. „HANSA” (ex Victoria Luise) S. S. ,,BAYERN” (naujas)
S. S. „MOUNT CLINTON” (naujas) S. S. „WUERTTEMBERG”
per portus: Hamburgo, Brėmo, Rotterdam©, Antwerp© ir Liepojaus.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom visuose šiuose garlaiviuose.
Specialiai
valgymo, rukimo ir sėdėjimo kambariai ir pasivaikščiojimui vietos
ant viršaus laivų
pavedami trečios klesos pasažieriama
Užregistravimui vietos rašykit j bile autorizuotų agentų arba i
IŠPLAUKS

39 BROADWAY,

NEW YORK CITY.

ATIDAI LIETUVIU
suteikiame paaiškinimus, kaip geriau važiuoti tėvynėn Ir £
išdirbame paspor*
trumpiausiam laike. ♦
Partraukiame iš Lietuvos gimines Ir pažįstamos.
Laivakortes važiuoti krajun ir iš krajaos; siuntimas Ir J
mainymas pinigų; priimama pinigus ant pa&dumo ir
mokamas nuošimtis.
HENRY C. ZARO,
New York, N. Y.

