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SLA. KONKURSAS

je nuo seno įsigyvenę — čionai
nos tarp Lietuvos ir Latvijos
paseno, vaikus išaugino, kurie
jų Biuras mielu noru pasidalins
valstybi yra sudariusios
Lietuvon jau negrįž, tai ar — Malonėkite man paaiškin
1 £ 1 U V U u
tam tikrą ginčių išrišimui arba visomis informacijomis, kurios
daug rasis tokių, kurie norėtų ti, ar visų SLA. konkurso dar
tik bus jo žinioj.
Į arbitražo komisiją ir sutikunuo savo vaikų skyrtis ir va buotojų vardų neskelbiate, ar
LIETUVOS
NEPRIKLAU- sios pavesti šioj komisijoj pir- Pirmasai biuletenis tokio tužiuoti tenai, kur gal nei jokio jų tik tiek mažai užsirašė kon
SOMYBĖS ŠVENTĖJE — VA- minikavimą Anglų prof. Simp- rinio:
artimo giminaičio neturi? Pa- kurse dalyvauti — įdomauja
SARIO 16 D. LATVIAI Į PRL šonui.
„Vilniuje likviduota želigovgaliaus kuomet SLA. gyvuoja tūlas senas SLA. darbuotojas.
PAŽINO LIETUVĄ DE JURE/ Kaip matyti iš Užsienio Mi- skio įkurta Valstybes kontrolė.
SLA. Pildomosios Tarybos narys — Iždo Globėjas, po J
čionai Amerikoje, o prieglauda — Nesą kiek ligšiol teko paste
------------- r
misterio d-ro J. Purickio kalbos Vilniuje persekiojama Lietuvių
sunkios apie 3 m. vėžio ligos, mirė kovo 11 d., 1921 m., 11
jo užlaikoma
bus Lietuvoje, bėti „Tėvynėje”, tai visai ma
Kauno „Lietuvos” pranešimu, steig. Seime sausio 17 dieną, spauda. „Vilenskij Kurjer” lie
vai. naktį, Bellevue ligoninėje. Palaidotas Kalvarijos ka
tai ar daug bus tokių SLA. na žas skaitlius kuopų užsirašė į
visoje Lietuvoje buvo iškilmių- §jcs komisijos darbai eina pa- tuvių krypsnio laikraštis nubau
pinėse
kovo
15
d.
rių, kurie tą prieglaudą galės konkursą. Ką veikia kitų mu
gai švenčiama Lietuvos Nepri- sėkmingai ir Lietuva pilnai pa- stas 50,000 markių. Lenkų oku
Velionis
buvo
69
metu
amžiaus
ir
išgyveno
Amerikoje
&
pasiekti?
Lietuvos kraštuose
klausomybes
Šventė — 16 d. sjtikėdama prof. Simpsono beša puotuose
sų kuopų organizatoriai? Juk
apie
34
metus.
Iš
artiK
vasario. Visoje šalyje • jautėsi 'liškumui ir objektingumui, ra ūkininkai sukilo prieš Želigov
Tačiaus svarbiausias klausi geresnės progos negali būti nie
tniausių
giminių
Ameria
pakilęs upas.
miai laukia šios komisijos dar- skį, reikalaudami maisto vieton
mas — tai kapitalas. Visai yra
v
kuomet ir SLA. narių skaičiui
*
toje
paliko
vieną
duktė|
Pačiame Kaune įvyko yietos bų užbaigimo. Kaip girdėtis, į propagandinės literatūros. Am
neišmintinga iir tvirtinti, kad padidinti ir patiems organizatoiį ir taipgi Lietuvoje pa i
organizacijų ir pavienių piliečių |įr Palangos ir Mažeikių srities basadorių Konferencija instruk
aukomis šitą klausimą įkūnysi- riams pasipelnyti.
liko
du
sunu
ir
vieną
K
didelė manifestacija, o žaliajam ginčiai jau tapo aptarti ir ko- tuoj a Prancūzijos viršininkus
nle. Prieglaudos
Namas nei Taigi, ką veikia tūlų kuopų
dukterį.
sutartis su.
Kalne įvyko kariuomenės paro- misija jau svarstanti platesnį Klaipėdoje daryti
Lietuvoje, nei čionai Ameriko organizatoriai? Gal jie patys
Velionis
yra
daug
paH
Lietuviais
del
Lietuvos
ir
Klai
da, kurioje dalyvavo visų gink- klausimą apie Ilukštos kraštą,
si darbavęs Amerikos lie g je vien aukomis neužsilaikys, malonėtų į tai atsakyti, nes išlų kariuomenė ir karo mokykla.'Lietuviams didžiai svarbu tu- pėdos muito sienų panaikinimo
tikrųjų yra dar nemažai tokių
tuvių labui apšvietos | neigi jo įsteigsime. Jei visuo
Steigiamasis geimas padarėli prieigą prie Dauguvos. Be ir nukėlimo jų Nenumo ir juros
kuopų, kurios konkurse nedaly
< tikslais,
o daugiausiai g tinas balsavimas but ir nutaręs
iškilmingą posėdį Nepriklauso- to nieks neužginčija, jog Iluk- .linijom Lietuvos Seimas pri
steigti jį Lietuvoje ir jei būtu vauja. Kodėl jos nepriverčia^*
yra
pasidarbavęs
SLA.,
g
mybės šventei paminėti.
ėmė
Finansų
ir
švietimo
ir
štos srityje nuo senų-senovės
užsirašyti
me tuoj aus tą nutarimą vykinę, savo organizatorių
negu
bile
vienas
SLA.
g
užsienių ministerijos
(gyvena lietuviai ir kad jų skai svarsto
tai su šituo kapitalu, kokį turi konkursan, tai sunku pasakyti. '*•
narys. Jisai yra iš pirPranešimu „Prūsų Lietuvių čius išneša nemažiau
30 nuo- status. Vilniuje pradeda Mok
me šiandien, butume tiktai bė Juk rodosi organizatoriai tam
nutinių įkūrėjų SLA.
Balso”, vieton rezignavusio Lie šimčių visų gyventojų. Galima slo Draugijos Aukštuose Kur
dos pasidarę. Norint rimtai ši ir renkami, kad organizuotų
ir visą laiką stovėjo
tuvos atstovo Angluose grafo prisiminti, jog Ilukštoj ar Gry- suose trečioji paskaitų serija.
tą dalyką pastatyti, tai reikia lietuvius į bendrą savitarpinės
Tiškevičiaus,
yra
uos organizacijos sargy
paskir- voj lietuviai rengdavo pirmuo- Skaitys Basanavičius, Mykolas
ieškoti kitokių
šaltinių P. N. pagalbos ir apšvietos darbą.
* boję — visuomet rupi
tas Tarnas Norus-Naruševičius, įsius savo teatrus, kuomet buvo ir Viktoras Biržiškai, kun. Rei
fondui papildyti. Man užeina Gali but, kaį tūlos kuopos savo
uosi jos gerove ir iki
gerai žinomas Amerikos lietu- dar negalima gauti
leidimas nys, advokatas Vrublevskis ir
mintin, ar nebūt galima paves organizatorius renka tik tam,
viams. Taigi pagalinus reikiamiems spektakliams rengti bu Gudas Hareckis. Vilniuje pra
paskutinių dienų savo gyvenimo dėjo daug pastangų, kad
ti P. Namo fondan visų tų po kad to SEA. įstatai reikalauja,
tikėtis, kad gerb. Norus tinkar vusioj Kauno gubernijoj.
dėjo eiti „Litva” laikraštis ru
įkurus SLA. Pridglaudos Namą, Taipgi ir mirė tarnaumirtinių, kurios lieka SLA. iž Tačiaus nežiūrint į tūlų kuo
mai atstovaus Lietuvos reika Einant laimingai šioms dery sų kalba Biržiškos redaguoja-' damas SLA.
eidamas pareigas Pildomosios Tarybos nade, t. y. kurių niekas neatsiima. pų apsileidimą, konkurso dar
lus Londone ir pagreitins pri boms, pradėjo kištis
I
lenkai. mas. Elta.”
rio — Iždo Globėjo.
Jei Suv. Valst. įstatai tam nesi buotė pusėtinai progresuoja ir'
pažinimą Lietuvos de jure.
Lietuvos Informacijų Biuras.:
Kovo 5 dieną Lietuvos Atsto
Platesnį aprašymą apie velionio darbus ir jo pavyzdin
priešina, tai kodėl referendumu didesnė pusė kuopų jame daly
vybė yra gavusi nuo Balučio iš
gą gyvenimą įdėsime sekantin „Tėvynės” numerin.
mes negalėtumėm tų pinigų pa vauja. O vardus „Tėvynėje” ,,
LIETUVOS MINISTERIŲ KA Kauno tokį kablegramą:
Po ilgų trukdymų ir visos ei
Tebūna lengva svetima žemelė, Tau nenuoalsus tautos
skirti Prieg. Namo fondui? Ar skelbiame tiktai tų, kurie dar-?
BINETAS SUTIKO VESTI DE „Lenkų atstovas Rygoje pa lės įvairių nesmagumų, paga
darbininke!
ba nuo $LA. turto poros metų buojasi. Taipgi tenka sužinoti;
RYBAS BRUKSELY.
davė notą arbitražo pirminin liau pavyko gauti leidimas iš
Ml nuošimtį galėtumėm paskirti į kdd yra ir tokių organizatorių,
„Kovo 9 Ministerių Kabinetas kui profesoriui Simpsonui, pa važiuoti Lietuvon gerb. Dr. J.
minėtą fondą. Taipgi buna to kurie turi jau diktoką skaitlinę
toksai „Eltos” kablegramas, pa reikšdamas Lenkijos pretenci- šliupui. Kaip teko girdėti, tai
čai ir lenktyniavimai,
tai šiandien čių. Tačiaus su laiku ir šitas kių atsitikimų, kad SLA. narys naujų narių, tačiaus viešai nesiųstas kovo 11 dieną:
jas prie Ilukštos krašto, tuomi Dr. J. šliupas išvažiuoja Lietu apie
juos reikėtų ' lAkiniršti.
Kas nesmagumas pasisekė Pildomą
užrašo SAvo pomirtinę kuopai, sigarsina — matyt jie nori pa
Kovo 9 Ministerių Kabinetas apsunkinant Lietuvių-Latvių su von balandžio 7 d. Mauritania prie “pirmosios
paskolos darbo nėra
ja! Tarybai išlyginti ir rodosi kuri mirus jam palaidoja jį jo saulį nustebinti. Bet yra to
nutarė priimti propoziciją tie taikinimą. Balutis.”
parodęs
širdingo
pa.,įšventimo, tai
laivu.
kių, kurie atvirai pasisako savo
galės pasirodyti prie antrosios pas viskas turėjo galutinai užsibaig sutaupintais pinigais, tai kodėl
sioginių
derybų
Bruksely
tokia savo nota lenkai atikiek jie yra
kolos vykinimo ar prie
kokio kito ti ir būti ramu, Bet ant nelai- tuos visus pinigus nepaaukauti planus ir parodo
(Bruselyje) ir del
laikinosios d ngė savo kortas ir prieš lat
valstybinio darbo.
jau nuveikę. Pav. sekanti:
žmonių,
kurie
mes
butą
tokių
padėties,
sudaromos sąlygos vius. Lenkams rupi užgrobti LIETUVOS ATSTOVYBES
į
minėtą
fondą?
Tik
šituo
ke

Pagaliaus didi ir širdinga padėka
laukiant Brukselio derybų re- „Polskie Inflanty” ir paveržti
gal ir galėtumėm — Malonėkite įrašyti ir ma
paskolos stočių nenori pasiduoti didžiumos va- liu eidami
priklauso visiems
AMERIKOJE ATSI
darbuotojams, kurie
daugiau metų .liai ir štai vėla
iš naujo p. T. įsteigti Prieglaudos Namą čio- ne į konkurso knygą, nes no
sultatų. Vyriausybė padarys juos nuo latvių.
Tokiu savo
riu ir aš padirbėti nors kiek del
triūsė be jokio iš valstybės atlygini- Į Astramskas kelia tą klausimą nai Amerikoje.
savo pastebėjimus. Klaipėdos darbu lenkai privers/latvius dar
ŠAUKIMAS
mo ir be jokio kito apmokėjimo iš
krašto nepriklausomų socialistų širdingiau
ir pataria Pildomąja! Tarybai
F. Valaitis. SLA. — rašo 222 kp. org. Pra
dėtis su lietuviais.
paskolos pinigų; užrašinėjo pasko
nas Latoža iš Michigan City,
DELEI
UŽBAIGIMO
PIRMO
konferencija nusprendė
kad Tat mums gerai.
balsavimo Redakcijos Pastaba.
los bonus, vaikštinėjo
po stubas, nežiūrėti visuotino
Pir
SIOS LIETUVOS LAISVĖS
rengė įvairias prakalbas. Sukėlimas pasekmių ir steigti P. N. Lietu miausiai reikia pastebėti, kad Ind. — Nors musų maža lietu
Aukščiausioji Taryba greičiau
PASKOLOS.
paskolos — tat jų didžiausis nuopel voje (Tai
išspręstų Klaipėdos likimą, pri VIETOJ PLEBISCITO SIUN
sakydamas p. As p. Valaičio siūlomi šaltiniai pa- viais kolonija, tačiau jau gavau
nas.
AMERIKOS LIETUVIAI, BRO
skiriant Lietuvai. Elta.”
tuomi, kad [pildymui P. N. fondo neatatin- 7 naujus narius ir nenustosiu
ČIAMOS DELEGACIJOS.
Reikia pasakyti,
kad ir šiandien tramskas rėmėsi
LIAI IR SESERIS!
304 kuopoje irgi yra įvykusi ka realybei. Tokių pomirtinių, dirbęs tol, kol visi vietos lietu
Iš priežasties šių derybų kai- Nepasitikėdami, kad Vilnių
dar jų darbas neužsibaigė.
Vasario
dieną
Lietuvos Misiviai nebus prirašyti į SLA. O
Prieš išvažiuosiant majorui P. Ža- klaida balsavimuose ir tą klaidą
kurie Amerikos laikraščiai jau galės laimėti
plebiscito keliu, jos nariai 26Majoras
kurių
niekas
neatsiimtų,
SLA.
Pov. Žadeikis
ir kun. J. Žiliui, buvo gautas
jei ir liks koks, tai tik tas, ku
yra padarę griežtas savo išva lenkai pradėjo siuntinėti į Tau ir kun. J. Žilius iškeliavo Lietuvon. išdeikiui
Finansų Ministerijos kablegramas, atitaisius balsavimo pasekmės beveik nėra. Pagaliaus jei to ris bus senas arba negražus, o
das. Tačiau
visas klausimas tų Sąjungą savo delegacijas, ku Lietuvos Misija pavedusi yra to- kuriame buvo prašoma prisiųsti likti virsta vėla kiton pusėn „Tėv.” kios ir butų, tai jos, sulig SLA.
yra gana painus ir daryti ko rios prašo prijungti Vilnių prie lymesnį paskolos vykinimą, sulig šieji nuo paskolos paskutinieji šim Red.). Mat kol balsai buvo konstitucijos ir sulig valdiškų visi jauni ir gražius „šiur” pa
Valdžios įsakymo, Lietuvos Atsto- tas dvidešimts
siliks SLA. nariais.
tūkstančių dolarių
kias nors skubotas išvadas bu- Lenkijos. Kovo 4 dieną iš Kau vybei,
„sufušeriuoti
”
,
anot
p.
AstramApdraudos
Departmentų
reika

būtent Lietuvos Atstovui Jo ir rupinties
daugiau paskolos re
tų rizikinga.
no gautas yra toksai kablegra nui Vileišiui ir jo pavaduotojui Mo alizuoti, nes pinigai
tylėjo, nes tas lavimų, turi pasilikti apsaugos — Pagaliau s pasisekė ir man
didžiai re’kalin- sko, tai jisai
tiejui Vinikui, kuriam beto dar yra gi. Kam pinigai reikalingi, aiškinti „fušeris” buvo . -jo pusėje, bet fonde. Taipgi ir nuošimčio nuo gauti 4 naujus narius — rašo
Prie šios progos galima pri mas :
„Lenkai pasiuntė Paryžiun į duoti specialiai Finansų Ministerijos neprisieina — gana, jog lenkai tebe kuomet Pild. Taryba tą „fuše- SLA. turto negalima jokiam ki 126 kp. org. F. Klastauskas iš
minti naujį politikos įvykį, tai
įgaliojimai. Prie Lietuvos Atstovy
New York City. — Nors New
užėmę Vilnių ir Lietuvos Rytus.
padarytą kovo 9 dieną pasiskel- Tautų Sąjungos Tarybos Konfe bės New Yorko raštines yra sudary turiTodėl
ir pasirodė, kad tam reikalui apversti, kaip tik
šiuomi Lietuvos Atstovybė rį” ištaisė
Yorko lietuviai
išsisklaidę ir
bimą Baltgudijos, kaipo nepri renciją Vilniaus miesto Tary tas Paskolos skyrius, kursai ir rūpi kreipiasi prie Jūsų, broliai ir sesers Priegl. Namas pasilieka steigti priskaityti
apsaugos fondui, sunku juos pasiekti, tačiaus
klausomos respublikos su savo bos delegaciją prašyti Vilniaus nas Lietuvos Laisvės Paskolos už Amerikiečiai, ir prie visų paskolos Amerikoje, tai p. Astramskas nes už apsaugos fondo pinigus
sostine Vitebske arba Minske. prijungimo Lenkijai. Vilniaus baigimu ir pasiruošimu prie antro stočių ir prašo nepaliauti ir toliau gailisi savo aukos, kad girdi ji tas nuošimtis yra gaunamas. ateityje tikiuosi gerokai pasi
sios paskolos.
baltgudžiai ir žydai Pirmoji Laisvės Paskola norima pirkti Laisvės paskolos ;bonus ir sai negalįs pasiekti savo tikslo Apdraudos Departmental reika stūmėti pirmyn.
Mėnesinis žurnalas „Current lietuviai,
ypač priminti, kurie dalinai tik yra
History” paduoda žinių, jog Lie formaliai prieš tai užprotesta pilnai užbaigti iki balandžio i die- už bonus užsimokėję, kad pilnai už su savo auka, nes P. N. liekasi lauja, kad kas metai apsaugos — Iki pabaigai vas. mėn. ga
vau tiktai 3 naujus narius —
nos, nuo kurio laiko norima pradė- simokčtų. Prašoma stočių iždininkų
tuvos Valdžia dar prieš kelius vo. Balutis.”
Amerikoje.
Ištikrųjų
tai
ap

fondo
pinigai
neštų
nemažesni,
rašo 204 kp. org. P. Vasiliau
ti antroji Liethvos Gynimo Pasko- neužmiršti jog parduodant ar pri
mėnesius buk buvusi su Baltgu
gailėtinas
apsireiškimas,
kad
kai
4
nuošimtį,
kuris
turi
būti
la. Lietuvos Atstovybė yra prašiu- imant damokėjimus dalimis boną už
skas iš Tamaqua, Pa. — Ta
PIRMASAI SAVAITINIS
džiais susitariusi toj prasmėj,
si Lietuvos Valdžios, kad ši os ant šimtą dolarių reikia gauti primokėji- žmogus aukavęs gailisi, kuo parodytas
metiniuose rapor čiaus nenusiminkite, kad per 2
„ELTOS” BIULETENIS.
jog baltgudžiai pripažįsta Lietu
rosios paskolos vykinimui butų at mas $3.75, o už 50 dol. $1.88.
met mato, kad jo išrokavimai tuose ir priskaitytas apsaugos mėn. tik tiek mažai prirašiau— ,
siųsti
įžymiausiųjų Steigiamojo Sei
vos rubežius, kurie buvo su Ru Lietuvos Atstovybės Infor
Bet kodėl nedalei- fondui. Kaslink kuopoms ap ateityje aš tikiuosi netik pasi
Drauge su šiuomi visoms paskolos neišsipildo.
partijų atstovai (krikščionių de
sija nustatyti, ir buk yra prisi macijų Biuras yra susitaręs su mo
mokratų, liaudininkų ir soc. demo stotims, kurios netur užrašynėjimo džiama, kad gal ne vienas žmo rašomų pomirtinių, tai čia yra
žadėję patarti Vilniaus apskri Lietuvos Telegramų Agentūra, kratų), bepartijinis karininkas ir žy knygelių, siunčiama yra po vieną ar gus aukavo P. N. fondan su tuo pačios kuopos dalykas ir nei vyti bet ir aplenkti tuos, kurie
dabar pirmoje eilėje stovi. Mat
ties žmonėms balsuoti už Lietu „Elta”, idant kas savaitė butų dų atstovas, o kad sumažinus vidu po dvi knyguti naujiems užrašinėji- išrokavimu,
kad
Prieglaudos
SLA.
įstatai,
nei
referendumai
mams, o patįs gi bonai bus jau iš
pas mus buvo 3 savaites strei
vą, jeigu butų daromas plebisci prisiunčiama svarbiausių žinių, jinį tarp Amerikos lietuvių partijų siuntinėjami
naujai pirkusiems arba Namas bus steigiamas Ameriko negali kuopos priversti tuos pi kas, tai žmonės iš „pėdžių” išė
ir sustiprinus
valstybinį
maždaug iki šimto žodžių, ne trinimąsi
tas.
pribaigusiems
mokėti
iš Paskolos je. Tad ar galima
nusimanymą patarta, kad tokios nau
kiekvieną nigus atiduoti P. N. fondan. Tai jo. Kuomet' gaus „pėdės” tuo
kurios iki jos komisijos pirmininku butų nu Skyriaus Lietuvos Atstovybės.
Buk delei tos priežasties len skaitant jau žinių,
žmogų užganėdinti, kuomet vie gali padaryti tik pati kuopa. ' met bus galima kitaip kalbėti,
kams nebuvo kitos išeities, kaip šiol buvo prisiunčiamos Ameri skirtas krikščionis-demokratas. Buvo Sukruskite prie darbo ypač los sto
Taipgi su šiuomi pareiškia nes turiu daug pasižadėjimų.
kurioms delei įvairių p-iežasčių ni nori, kad P. N. butų steigia
nuo plebiscito atsisakyti. Visas kos spaudai iš Politinio Depar prašoma, idant šios komisijos nariai tjs,
atvyktų Amerikon
dar iki kovo 30 nepasisekė pasiekti ankstesnio laips- mas Lietuvoje, o kiti — Ameri me, kad daugiau nebus talpina
— Duodu žinoti, kad aš ir
lenkų apimtas koridorius tarp tamento. Kaip iki šiol buvo da dienos, idant jie galčttį dalyvauti nu nio ir kur pačios uždarbiavimo sąlykoje?
ma atsakymų į p. T. Astramsko vėl prirašiau 2 nauju nariu —
Lietuvos ir Rusijos yra juk gry romą, visos šios žinios bus'iš skirtame paskolos stočių atstovų su gos dar nėra pablogėjusios.
priešingos rašo.297 kp. org. T. Tamulis iš
Kaslink steigimo Prieglaudos straipsnį. Dviem
Jonas Vileišis,
nai baltgudžių kraštas ir todėl siuntinėjamos visiems Ameri-( važiavime New Yorke. Paskola te
Lietuvos Atstovas Amerikoje. Namo Lietuvoje ar Amerikoje, įuomonės nariams davėme bal Greenfield, Mass. — Nors pa
lenkams reikėtų iš to korido kos lietuvių laikraščiams be jo gali būti pasekmingai pravedama tik
plačiajai Amerikos lietuvių visuome
tai yra.gana svarbus
klausi so ir to rodosi turėtų užtekti. našu bet visgi iriuosi pirmyn
riaus kraustytis. Nežinia, ant kio ypatingo atlyginimo. Su nei prie jos prisidėjus.
mas, kurį vieni SLA. nariai vie Pagaliaus dar ir pats Prieglau r su laiku gal pasieksiu net
kiek stipri bus pati Baltgudija, prantama, jog iš antros pusės Drauge su šiuomi išsiuntinėjama
SLA.
REIKALAI
naip aiškina, o kiti kitaip. Kuo dos Namo balsavimo klausimas iidesnių dovanų, nes pagerėjus
bet atsiradimas aikštėje šios ir nuo Amerikos laikraštininkų visoms paskolos stotims ir visiems
met pastatai nariui klausimą: nėra galutinai užbaigtas — dar iarbams bus tinkamesnės dir
gaujos respublikos sudaro visai laukiamas bendradarbiavimas: laikraščiams metinė Lietuvos Misi
ŽODIS
PRIEGLAUDOS
jos darbuotės apyskaita.
kur nori, kad but steigiamas eina Pildomojo] Taryboj svar vos darbuotis.
naują padėtį, kurį gali pakeisti butų geistina, idant laikraščiuo Pirmon eilen pridera širdinga pa
NAMO KLAUSIMU.
P. Namas — Lietuvoje ar Ame stymas, ką padaryti su nelega — Šiuomi pranešu, jog išrin
talpinamos neretai dėka visai Amerikos lietuvių spau
ir visus dedamus planus ant se nebūtų
organizatorium pilną
paleidžiamos ži dai, kuri visą laiką, su mažais išėmi jau buvome pradėję užmiršti rikoje? tai dauguma atsako: liai balsavusiais 304 kuopos kome
tiesioginių derybų Lietuvių ir musų priešų
širdingai yra-rėmusi Lietuvos Prieglaudos Namo
balsavimo „O kas mane parvež į tą namą, balsais? Todėl atsiprašome tų energijos vyrą Ed. Puloką ir
Lenkų, kurios dar už mėnesio nios, nebūtų daromos iš mažo mais,
Paskolos reikalą, kaipo
valstybinį
žadama daryti Belgijos sosti kokio fakto plačiausios išvados naujai susikurusios nepriklausomos pasekmės nežiūrint kuri pusė jei jis bus steigiamas Lietuvo narių, kurie prisiuntė savo kri meldžiame įrašyti į ŠLA. kon
laimėjo,-bet štai pasirodo tūlų je. O jeigu aš tiek pinigų tu tikos žodį į p. Astramsko straip kursą — rašo 3 kp. sekretorius
ir kokie nors nepamatuoti spė Lietuvos Respublikos darbą.
nėj Bruselyje.
jimai apie visą Lietuvos Valsty Toliaus ši padėka pridera ir vi kuopų sekretoriai priskaitė bal rėsiu, kad galėčiau parvažiuoti snį, kad jų raštų šiame klausi J. žalionis iš Elizabeth, N. J.
soms Amerikos lietuvių organizaci sus ir tų narių, kurie visai su Lietuvon, tai
aš dar galiu ir me netalpinsime, nes tas tik — Kadangi gerb. Pulokas yra
bės kuriamą darbą. Jeigu butų joms
NAUJOS LENKIJOS
ir draugijoms, kurios dėjosi
gyventi.”
Paga bereikalingai užimtų vietos, o darbštus žmogus, tai tikimės
laikraštininkų kuomet nors de prie šios paskolos.
PRETENZIJOS.
Jeigu ir buvo sirinkime nebuvo ir tas vėl su Amerikoje
gerų pasekmių.
. Kaip žinoma, išlyginimui sie- lei kokių nors atsitikimų atsi- kokie nesusipratimai, partijiniai gin- kėlė nemažai triukšmo .ir gin- linus daugelis lietuvių Amerika nieko naujo jais nepasakoma.

NAUJAUSIOS ŽINIOS B
L I C T IT V A C aki

Tamas Astramskas
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kuris darys viską, kad tik su
ievyne
kelti žmones priešais Lietuvą.
laiduoti, kad šito
Savaitinis Susivienijimo Lietuvių O kas gali
Amerikoje organas, leidžiamas kas krašto gyventojams siunčiamas
penktadienis.
maistas, ii- sėklos neatsidurs
S. E. Vitaitis — Redaktorius, Varšuvon ar Poznaniun, o žmo
nėms bus pasakyta, kad Lietu
ipfį
jo-th St., New York City. vos valdžia jais visiškai nesirū
pina. Gal kas pasakys, jog vi
Visi raitai skiriami „Tėvynei” turi
but siunčiami
Redakcijos vardu ir ską kontroliuoti pasilieka Tau
tari but su autoriaus paraiu ir adre tų Sąjungos Militarė Komisija.
są. Prisiunčiamas raitus Redakcija Taip, pasilieka. Bet ar Lietuva
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
gali pasitikėti ta komisija, kuri
ros. Netinkami
spaudai smulkus
raitai — korespondencijos,
eilės, ligšiol savo kontroliavimu tiktai
pranešimai ir tt., naikinama ir auto Lenkijai tarnavo ir kontroliavo
riams negrąžinama, jei nėra pridėta tiktai lietuvius, o lenkai galėjo
saito ženklelių jų . sugrąžinimui.
daryti ką tik jie nori, nežiūrint
nei į tai, kad Tautų Sąjungos
Taryba buvo pažadėjusi kuoašPLEBISCITO
triausioj kontrolėj laikyti len
PANAIKINIMAS
kus.
VILNIUJE.
Kaip jau yra žinoma, jog Vienok gali but, kad Lietu
Tautų Sąjungos Taryba nu vos vyriausybė gavo pastovių
sprendė panaikinti Vilniaus ir laidų, kad ji tinkamai galės ap
Lietuvos Rytų plebisitą ir Lie rūpinti Vilniaus srities gyven
tuvos-Lenkijos
sienų ginčius tojus ir maistu ir sėklomis ir
tiesioginėmis tarybomis išsprę turbut turi aiškių perspektyvų,
sti, tad dabar kyla klausimas kad tie kraštai bus priskirti
kiekvienam lietuviui: ką Lietu prie Lietuvos, nes kitaip kamgi reikėtų maitinti ir sėklomis
va tuomi laimėjo?
Pirmiausiai, žinant Tautų Są rūpinti svetimo krašto gyvento
jungos simpatijas Lenkų impe jus ir tuomi sutvirtinti poziciją
rialistams ir sprendžiant iš jos Lenkų imperializmo ir pratęsti
praeities darbuotės Lietuvių- jo viešpatavimą.
Lenkų ginčiuose, negali but ma Nors mes 'širdingai džiaugia
žiausios abejons, kad plebisci mės plebiscito panaikinimu, ku
tas panaikintas lenkams reika ns vis viena nebūt buvęs prave
laujant ir numatant
didesnių damas bešališkai ir teisingai ir
laimėjimų Lenkijos imperializ nebūt įkūręs pastovios taikos
ir Lenkų, ta
mui kitais keliais, • negu plebis tarpe Lietuvos
citą darant. Nors mes labai čiaus nematome jokių perspek
norėtumėm, kad šitas musų pa tyvų nei tiesioginių tarybų ke
reiškimas butų klaidingas ir liu pastoviai taikai įkurti, kol
kad butų teisybė Lietuvos di negausime patyrti tų motyvų,
plomatų pranešime iš Pary kuriais rėmėsi Lietuvos vyriau
žiaus, jog „plebiscitas panaikin sybė šituos žygius darydama.
tas Lietuvos naudai,” tačiaus O jei Lietuvos vyriausybė ne
žinant jau vien tai, kad T. S. turi aiškaus plano ir tinkamų
Taryba lygiai kaltina lietu laidų savo tikslo pasiekimui —
vius kaip ir lenkus už esančius Lietuvai be skriaudos pasto
tarpe Lietuvos ’ir Lenkijos gin vios taikos įkurymui ir ant šitų
čius, tenka labai abejoti, kad išlygų sutiko vien dėlto, kad to
plebiscitas panaikintas Lietuvos reikalavo Tautų Sąjunga, tad
naudai, šitas įvyko greičiau drąsiai sakome, kad lietuviai tu
siai vien del to, kad Lenkų vy ri laikyti rankoje tvirtai su
riausybė atsisakė demobilizuoti spaudę kalaviją ir budėti savo
apgynime,
Želigovskio kariuomenę ir iš nepriklausomybės
traukti ją iš Vilniaus ir iš Lie kaip iki šioliai kad budėjo. Bet
tuvos Rytų. Juk Tautų Sąjun tokiam atsitikime priseitų pa
kelius ir
ga nenorės bausti savo auklėti galvoti apie naujus
nių — Lenkų imperialistų už gal tinkamesnius žmones pa
nepaklusnumą ir tuo patim lai rinkti užsienio politikai vesti.
ku reikia gelbėti savo autorite Juk amžinai be jokio pagrindo
tas, todėl ir nutarta panaikinti ir pastovesnio nusistatymo gy
venti ir visų pastumdėliai būti
plebiscitas.
Iš tiesioginių tarybų su len — negalima!
kais irgi negalima jokių realių
davinių tikėtis, nes tą kuoaiškiausiai vaizduoja Varšavos ta
:: Nauja provokacija. — Mu
rybos. Kaip
žinome, šitose
Varšavos tarybose lietuviai pa sų klerikalai negali apseiti be
siūlė lenkam , tokias išlygas, provokavimo savo idėjinių prie
kad net pats lenkų agentas šų. Jie net visai nepaiso, kad
Chardigny džiaugsmingai sušu tuomi daro didelės žalos Lietu
ko: „O dabar tai tikrai susitai vai ir įduoda įrankį į Lietuvos
kysite!” tačiaus Varšavos po priešų rankas. Mat jie eina
nai tais išlygas atmetė, nors ir prie to, kad užgrobus į savo ran
'begalėdami prieš jas nieko pa kas lietuvių gyvenimo vairą, o
sakyti, nes mat jose nebuvo kuomet to nesiseka pasiekti do
nieko minima apie uniją, fede ru budu, tai jie griebiasi įvai
raciją, kurios išduotų Lietuvos riausių provokacijų.
nepriklausomybę galutinai Var štai kunigų organas „Drau
šavos ponų malonei. Ir taip ši gas”, kurio redaktorius kun.
tas žygis pasibaigė
niekais. Bučys -pats prisipažino, kad jo
Taigi žinant, kad lenkai vien nedarąs liežuvis daug žalos Lie
pavergimo išlygas Lietuvai sta tuvai padarė, posenovei duoda
to, nesimato jokios galimybės, valią tam savo liežuviui ir mė
kad butų galima ir tiesioginė gina provokacijų keliu suerzin
mis tarybomis Lietuylų-Lenkų ti Amerikos lietuvius, tvirtin
ginčią teisingumo pagrindų be damas buk Amerikos tautinin
silaikant išspręsti. 0 gal Len kų laikraščiuose, rašo žmogus,
kų politika linkui Lietuvos pa kuris didelius pinigus yra siūlęs
kitėjo? Bet kol nesimato tos Lietuvos veikėjam^, kad tik
politikos pakitėjimo, tol negali stabdytų Lietuvos nepriklauso
ma pasekmingų tarybų tikėtis. mybės judėjimą. Vadinasi mė
Ypač dar ir dėlto, kad ir Tautų ginama pasėti lietuvių visuome
Sąjungos Taryba lenkam tar nėje tautininkų laikraščiais ne
pasitikėjimo, buk jie yra parsi
nauja.
Taipgi išrodo labai keisti ir davę Lietuvos priešams. Ta
tūli punktai sąlygų, kurios pri čiaus’ ne musų reikalas tauti
imtos ligi susitarimo.
Ypač ninkų laikraščius ginti — jie
tas punktas labai keistai išrodo, patys apsigins. Pagaliaus nie
kuriuomi Lietuvos valdžia ap ku
neparemtoms provokaci
siima aprūpinti maistu ir sėklo joms, mes mažai svarbos primis Vilniaus srities civilius gy duodame, nes pažangioji Ame
ventojus, kuomet toje srityje rikos lietuvių visuomenė^au pa
pasilieka dabartinė lenkų admi jėgia musų spaudos darbus tin
nistracija. Juk tuomi Lietuvos kamai įvertinti. Mes norime at
valdžia prisiima ant savęs tie kreipti visuomenės domę į aiš
sioginę atsakomybę maitinimo kią ir neva pamatuotą „Drau
ir sėkla aprūpinimo to krašto go” provokaciją, kurią visa kle
gyventojų, kuris yra valdžioje rikaline spauda atkartoja, štai
amžinojo Lietuvos priešo-lenko, ji:
;
<

"peržvalga-
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„Tik dabar iš Kauno laikraščių
gauname patirti, kad p-nžts Stau
gaitis, Amerikos liberalų-tautininkų vienmintis, kaip Sandaros par
tija pakrypęs prie socialistų, niekcno neįgaliotas, 20 gruodžio 1920
m. padarė Lenkams šituos pasiū
lymus: 1 Liuesą
išėjimą į jurą
per Lietuvą ir kitas ekonomines
sutartis. 2 Lenkams autonomiją
Lietuvoje. 3 Bendrą Lietuvių ir
Lenkų Seimą.
(Tokis buvo pats
skaudžiausias
Lietuviams para
grafas Liublino Unijoje.) 4 Ben
drą
sostinę. (To nei Liublino
Unijdjc
nebuvo).
Prie tų p.
Staugaitis pridėjo dar vieną, tai
bus penktą,
Sutvarkyti Lietuvą
kantonais. Tą Lenkai jau senai
norėjo padaryti.”

Kadangi šitokia šlikšti pro
vokacija deskredituoja Lietuvos
vyriausybės priešakyje stovin
čius žmones ir tas kenkia Lie
tuvos reikalam., tad reikia pa
rodyti kaip begėdiškai klerika
lai meluoja. „Draugas” sako,
kad Dr. Staugaitis niekeno ne
įgaliotas tarėsi su lenkais, ta
čiaus štai kokią žinią paduoda
Kauno „Lietuva”, kuri labai
arti valdžios stovi:
„Gruodžio 7 d. išvažiuoja į Var
savą per Karaliaučių
delegacija,
kurią sudaro: d-ras Jonas Stau
gaitis, Steigiamojo
Seimo Vice
pirmininkas, p. Vladas Jurgutis ir
Stasys Digrys, Steigiamojo Seimo
Nariai ir p.
Zigmas
Žemaitis,
Ankštųjų Kursų Vadovas.
„Delegacijos tikslai yra apkal
bėti su Lenkų
Valdžia įvairius
klausimus sąryšy su Lietuvių-Len
kų ginčiu.”

Taigi iš šito yra aišku, kad
šita delegacija, kurios pirmi
ninku buvo Dr. Staugaitis, bu
vo įgaliota Lietuvos vyriausy
bės ir kokius pasiūlymus darė
Lenkams, tai darė su savo val
džios žinia. Kaslink pačių pa
siūlymų, tai jie jau yra žino
mi
„Tėvynės” skaitytojams,
nes jie buvo paskelbti 1 ir 2
š. m. „Tėvynės” num. Apie
tuos pasiūlymus pati Kauno
„Lietuva” štai kaip rašo:
„Parodžius
jiems
(lenkams
„Tėv.” Red.) jau žinomą musų
12-kos punktų
pasiūlymą, pulk.
Chardigny net džiaugsmingai su
šukęs :
,,— O dabar tai tikrai susitaiky
site!
„Lenkai sužinoję musų pasiūly
mą, buvo iš pradžios labai nuste
binti. Buvo girdėti, kad net Bclvederas nieko neturi prieš tuos
siūlymus, kad tie siūlymai yra la
bai demokratingi, prasmingi, tei
singi. Tačiau... nėra juose nieko
apie uniją, federaciją,
kurios iš
duotų musų nepriklausomybę vi
siškai Varšavos ponų malonei.”

Iš kur „Draugas” šitą me
džiagą savo provokacijai su
žvejojo ir kokiais tikslais ją
skelbia — paliekame
pačiam
skaitytojui spręsti, nes čia jo
kių komentarų nereikia.
♦ ♦ ♦
,
:: štai ko verti jų šauksmai.
— Tankiai matosi Am. lietuvių
komunistinėj spaudoje visokių
atsišaukimų, skelbiančių proletarijato diktatūrą
Lietuvoje.
Beskaitant tuos atsišaukimus,
rodosi ve štai jau pradeda įsi
galėti toji diktatūra musų tė
vynėje, nes juose taip garsiai
Sukaunama, kad žmogus nenoroms imi įsitikinti, jog visa Lie
tuva yra virtusi vienu komuni
stų abazu, išskirius tiktai kėlės
„buožes”, kurios dar lyg tyčia
palikta Lietuvai valdyti. Ta
čiaus apie tų atsišaukimų vertę
ir teisingumą labai reikia abe
joti, nes ir pačios „Laisvės” ko
respondentas, kalbėdamas apie
vieną tokią
deklaraciją štai
kaip sako:

Lietuvos valdžią, buk ji norinti
su Lenkija
uniją atgaivinti.
Jeigu sulyg „Laisvės” Lietuvos
darbo žmonėms nėra skirtumo
kas juos valdo, tai kam dar rei
kėtų priešintis unijai? Matyt
žmonės rašo dėlto, kad reikia
rašyti — laikraštį tuščią juk
neleisi.
* * *
:: Paremkite. — Lietuvai
Gelbėti Draugija išsiuntinėjo
atsišaukimus į Amerikos lietu
vių draugijas, kuopas ir visuo
menę, kuriuose prašoma aukų
Lietuvos Raudonajam Kryžiui,
moksleivių šelpimo
draugijai
„žiburėliui” ir Lietuvos Auk
štiesiems Kursams (universite
tui). Tikslai visų čion paminė
tų draugijų yra prakilnus ir
remtini kiekvieno lietuvio, to
dėl gerb. SLA. kuopos malonės
paremti savo aukomis minėtas
įstaigas, kaip jau ne vieną pra
kilnų Lietuvos atstatymo darbą
yra parėmusios.

NAKTIES TYLUMOJ
Nakties tylumoj,
Skausmų tuštumoj
Bedalis klajojo
Ir tik tamsumoj,
Tylioj ramumoj
Jis laimės ieškojo..

Mat jis paslaptai
Mylėjo karštai
Ir tyliai kentėjo,
Todėl tie skausmai—
Ilgesio jausmai
Jį nuolat lydėjo.
Vieną kart jisai
Patyrė slaptai,
Kad ir ji svajoja...
Nes meilės styga
Užgauta staiga
Tyliai suvaitojo.

Jo klaiki dvasia,
Apmirus siela
Atgyti pradėjo,
Nes štai ji ^lapta
Visai nelaukta
Jįjį pamylėjo.

z

Tat šviesi viltis,
Skaisti lūkestis
Akyse spindėjo—
Krūtinė jauna
Meilės kupina
Jam laimę žadėjo.
♦
♦

♦

Vakaras ramus
Ir giedras dangus
Prigimtį žavėjo—
Ant krašto juros,
Ant aukštos uolos
Meilužiai sėdėjo.
Sėdėjo tyliai,
Tarsi nebyliai
Į bangas žiurėjo—
Tiktai jų žvilgsniai
Degdami karštai
Tarp savęs kalbėjos—
Tik širdžių balsai,
Plakančių garsiai,
Tylumoj girdėjos,
Ir taip amžinai , ,
Tie saldus sapnai 1
• Sapnuoti norėjos.

O menuo ąukštai,
Tarsi paslaptai
Į juos prakalbėjo...
Ir nakties tyla—
Jūružių byla
Sielas sužavėjo.

Ir jie paslaptai
Mylėjos karštai
„Šita Centro Biuro deklaracija
Lūkestį auklėjo—
yra labai keista tuomi, kad ją pa
Iš meilės gijų,
rašė ir išleido C. B. vardu viens
Iš karštų žvilgsnių
asmuo.”
Laimę aust pradėjo.
Vadinasi vienas asmuo tuos
♦
atsišaukimus pliaškina ir tuomi
*
. ♦
vykdo proletarijato
diktatūrą
Lietuvoje. Taipgi nėra abejo Nakties tylumoj,
nės, kad nemažai tų Lietuvos Sidabro šviesoj
Jura nerimavo—
komunistų atsišaukimų parašo
Lyg karšti jausmai,
ma Brooklyne.
Taipgi yra įdomu ' pastebėti Ar sielos skausmai
Ji nuolat bangavo.
dar ir tai, kad musų komunis
tai nepajėgia rimto ir pasto Atlėkus pikta
vaus pagrindo nusistatyti eina Likimo banga
Nieko negailėjo...
muoju dienos klausimu, e Pav.
kuomet Želigovskis brovėsi Lie Ir jų lūkestis—
tuvon, tai „Laisvė”
tvirtino, Auštanti viltis
Staiga subyrėjo.
kad darbo žmonėms nėra skirtu
mo kas juos valdo — ar Lietu Ilgėsis sunkus
vos „buožės” ar Varšavos po Užgulė jausmus—
pai. Tačiaus dabar
smerkia
Siela suvaitojo...
■

.
.

ŽMONIŲ SVEIKATA
(Šį skyrių veda Dr. S. BIEŽIS, 2201 W. 22-nd St., Chicago, Ill.)

'rių ir karščio ligonis nemiega;
REUMATIZMAS.
tokiu budu negaudamas pasilKas yra reumatizmas?
Reumatizmas yra ypatinga sio, «• savaimi eina prie nusilpi
sąnarių liga, arba teisingiau sa mo. Taipgi praranda apetitą, I
kant, liga
subjektviai labiau viduriai nustoja veikę norma
siai apsireiškianti sąnariuose. liai. Į keletą dienų tokis ligo
Šita liga dikčiai išsiplatinusi, nis dikčiai sublogsta, sumenkė
jaja serga maži ir dideli, jauni ja, jaučiasi visai bejėgis. Ser
ir seni, vyrai ir moterys. Nuo gantis dažnai jaučia šalčio krė
jos nėra ne vienas liuosas. Už timą, kas irgi nemažai spėkų
tat kiekvienas dažnai girdi šios išeikvoja.
ligos vardą, bet labai retas tu Šičia yra trumpas aprašymas
ri nors paviršutinį supratimą. typiško aštriojo reumatizmo.
Reumatizmas yra keletos rų- Kadangi kiekvienas žmogus tru
šių, kurių kiekviena turi savo pūtį skiriasi nuo visų kitų, tai
ypatybes, skiriančias nuo visų ir ta pati liga neretai biskį ki
kitų, šičia apkalbėsime tiktai taip apsireiškia pas skirtingus
paprastąją arba tikrąją reuma žmones. Kartais skaudėjimas
tizmo formą, kuri yra labiau yra menkas, sąnarių sutinimas
o kitais
išsiplatinusi, negu visos kitos mažai patėmijamas,
sykiais skausmas ant tiek aš
sudėjus krūvon.
trus, kad ligonis nė valandėlei
Symponai-ženklai.
. negali nurimti. Iš kitos pusės,
Reumatizmas esti aštrusai ar jei koki komplikacija įvyksta,
ba chroniškas. Pirmoji rųšis tai ligos paveikslą gali perkei
apsireiškia urnai, be jokios pa sti ant tiek, kad sunku ją ir
sargos ir tęsiasi keletą dienų bepažinti.
prie atatinkamo gydymo arba
Dr. S. Biežis.
kartais' pereina į chronišką
(Daugiau bus).
laipsnį. Chroniškas reumatiz
mas yra ta pati liga, tik symptomai mažiau aštrus, tęsiasi LIETUVIAI AMERIKOJE
per daug mėnesių ir neretai per
SO. BOSTON, MASS.
daug metų, šitąja forma ser Iškilmingas
Komp. Miko Petrausko
gant asmuo nekurtais perio
Priėmimas.
dais jaučiasi visai sveikas, bet Visi skundikų žygiai nuėjo ant
kartas nuo karto suima gana nieko. Nežiūrint visų skundų gerb.
smarkiai. Ir taip žmogus pu komp. Mikas Petrauskas, sausio 24,
gavo leidimų įvažiuoti į Ameriką, ir
siau sveikas, pusiau sergąs kan vasario 25 d. pasiekė Bostoną.
kinasi neaprybotam laikui.
Bostono liet, kaip ir visos Ame
Tikrojo reumatizmo aštriojo
je formoje symptomai-ženklai
yra sekanti: Rodosi iš niekur
nieko, bet gana dažnai persišaldžius, pervargus arba peršla
pus asmenį paguldo lovon su di
dėlių sąnarių skaudėjimu. Vi
sada ši liga paliečia
daugiau
kaip vieną sanarį.
Paliestieji
sanariai patinsta, parausta ir
kartais esti«taip skaudus, kad
negalima nė dasilitėti be skau
smo ligoniui. Iš
priežasties
didelio skausmo ligonis guli lo
voj visai nej ūdydamas paliestų
dalių, pasitaisęs kaip parankiau
šia, nes mažas krustelėjimas
yra didelė kankynė.
Kartais
liga esti taip smarki, kad sąna
rių tinimas vietoj apsistoti eina
tolyn ir tolyn pakol galų gale
atsiranda juose materijos-pulių.
Tikrojo reumatizmo ypatinga
charakteristika yra ta, kad liga
apima visados
daugiau, negu
vieną sanarį, kartais kokius
penkis, šešis ir net daugiau są
narių užima. Kuomet daug są
narių paliečia, tai ligonį visai
bejėgiu padaro.
Antra įdomi
ypatybė yra ta, kad tūlas sąna
rys paskaudėjęs dieną-kitą pa
gerėja savaimi ir vietoje to ki
tą sanarį pradeda skaudėti ir
ima tinti. Ir taip tokis skaudė
j imas mėtosi iš vieno sąnario į
kitą be jokios paliovos.
Apart sąnarių skaudėjimo li
gonis turi nemažai karščio su
visomis
ypatybėmis. Karštis
reiškia degimą, naikinimą įvai
rių kūno organų ir tuo pačiu sy
kiu ženklina kovą su liga, šita
kova tęsiasi taip ilgai kaip ligo
nis serga, kurios gi pasekmės
priklauso nuo to, kurioje pusė
je randasi daugiau spėkų. Tai
gi karštis netik šitoj ligoj, bet
ir daugel kitose esti dažnai kai
po rodyklė. Jeigu ligai besipla<tinant kraštis puola, tas ženkli
na ligonio spėkų
menkėjimą,
tai prospektas šitokiame atsi
tikime yra labai prastas, ne
bent iš šalies suteikiama ūmi
bei tinkama pagalba.
Iš priežasties skaudžių sanaIr vėl tuštumoj,
Klaikioj tamsumoj
Bedalis klojo j a...
Bet sapnas gražus
Amžinai nežus
Nors ir subyrėjo,
Nes ta atmintis
Tankiai pasakis:
„Juk ir ji mylėjo.”
Sielos Aidas.

*

rikos lietuviai, buvo
išsiilgę gerb.
Petrausko. Tą jų išsiilgimą, denunciantų pakenkimas kompozitoriui ra
miai į Ameriką sugrįžti, dar drūčiau
įdilgino. Tat, „Gabija”
sužinojus,
kad jos mokyterias, vasario 23, pasie
kė New York^riįį dvi dienas surengė
jo sutikimui vakarienę
ir daugelis
dailės mylėtojų suspėjo
prisirengti
toj vakarienėj dalyvauti.

kiekvienai neteisybei,
taigi priešin
gas ir tokiems skundams ir džiaugės
iš kompozitoriaus
sugrįžimo. Pas
kutinis kalbėtojas buvo p. Wm. Sendars.
Vakarienė pasibaigė apie dvyliktą
valandą. Po vakarienės
svetainėje
traukėsi ilga valanda draugiško pa
sikalbėjimo.

X.

RAPORTAS
PENNSYLVANIJOS
VALSTIIOS
APDRAUDOS
DEPARTA
MENTO IŠ SLA. FINANSINIO
STOVIO IR VIDUJINES
TVARKOS.

N?/ (Pabaiga).

Knygos, Užrašai ir Leidiniai.
Knygos ir užrašai vedama dviejo
se kalbose — angliškoje ir lietuviš
koje ir išėmus tiktai Iždininko ;knygas, visos randasi Sekretoriaus raš
tinėje, 307 W. 30-th St., New York
City, Susivienijimo nuosavam name.
Šitame pačiame
name yra įkurta
spaustuvė su spausdinamomis maši
nomis, kur yra išleidžiama oficialis
Susivienijimo organas kartą savaitė
je lietuvių kalboje. Šiame laikrašty
je talpinama visi raportai, praneši
mai ir oficialiai Susivienijimo reika
lai priskaitant ir pilną finansinę at
skaitą, kuris talpinama kas trįs mė
nesiai.
Kiekvienas
Susivienijimo
narys gauna vieną egzempliorų šito
laikraščio, kurio išleidimui kiekvie
nas moka po septynis centus į mė
nesį.

Narystė, Paliudijimai ir Mokestįs.
Susivienijimas turi
12,428 narius
'(įaugusių skyriuje ir 426 narius vai
kų skyriuje
suorganizuotų
į 310
kuopų Ohio,
Pennsylvania,
New
Jersey, Connecticut, Illinois, India
na ir Maryland valstijose, su priau
gimu 460 naujų narių pirmais 8 mė
nesiais šių metų.
(Tų valstijų, ku
riose Susivienijimas
dar
neįregi
struotas arba nepilnai įregistruotas,
valdžios oficialiame raporte nemini
ma, nežiūrint, kad tose valstijose ir
yra Susivienijimo
kuopos. „Tėv.”
Red.)

Nariai.
Aplikantai
priimami į narius tik
po medikalio ištyrinėjimo, kurį at
lieka kuopų
daktarai ir jų raportą
peržiūri Susivienijimo Daktaras-Kvo
tėjas, kuris sulig tinkamumo užtvir
Vakarienėj dalivavo
gana gražus tina arba netinkamus, delei jų svei
būrys dailę mylinčių
lietuvių — jų katos stovio, atmeta.
tarpe nemažai musų inteligentų — ir
Įstojimo mokesties mokama $2.00
keli žymus Amerikonai:
senatorius pirmam laipsniui su pridėjimu vieno
W)m. McDoncll, dr. ir p-ia. Henry dolario kiekvienam sekančiam laip
Brenan, kapitonas F. Ford, ir kiti. sniui, kurių yra išviso 4. Pusė šios
Publika susirinko į svetainę apie mokesties įstojimo yra siunčiama į
pusę po astuonių.
Kaip dcyynios Centrą.
pasirodė svetainėj p. Petrauskas, ap
Paliudijimai.
suptas būrio draugų. Tarpe susirin
Apsaugos Paliudijimai yra išduoda
kusių kilo garsios ovacijos ir nuošir
mi tik lietuviams
vyrams ir mote
dus sveikinimas. Kuomet
ovacijos
rims, kurie yra doro pasivedimo ir
aptyko, ir svečias su
susirinkusiais
geroj sveikatos
padėty, nuo 18 iki
apsisveikino,
prasidėjo
vakarienė.
50 metų amžiaus, sekančioje sumo
Nors menu
susidėjo
iš paprastų
je:
mažmožių, vienok uolių „gabiječių”
Šimtas
penkiasdešimts
dolarių
svetainės išdabinimas
ir stalų gy
($150.00) pirmam laipsniui;
voms gėlėms papuošimas darė sma
Trys šimtai dolarių ($300.00) ant
gų įspūdį; o kadangi visi buvo susi ram laipsniui;
rinkę pamatyti p. Petrausko ir išgir
Šeši šimtai dolarių ($600.00) tre
sti ką jis pasakys apie Lietuvą, tai čiam laipsniui;
visas susirinkimas bruzdėjo gyvumu.
Vienas tūkstantis dolarių ($1,000Ne po ilgo prasidėjo prakalbos.
00) ketvirtam laipsniui.
Vakarą vadovavo p. M. Biekša.
Visi nariai moka mėnesinius mo
Išreiškęs savo džiaugsmą iš kompo
kesčius sulig savo
amžiaus, kokio
zitoriaus
sugrįžimo,
pirmininkas
buvo laiku įstojimo į Susivienijimą,
perstatė kalbėti „Gabijetį” p. S. Nor
paremtus pagrindais ganėtinos kie
kūną, o po jo p. S. Mockų.
Iš su
kybės, (Apsaugos paliudijimai tūks
sirinkusių kalbėjo p. K. Šidlauskas,
tantinės sumos neišduodami jokiam
„Keleivio” red. p. St. Michelsonas,
nariui, kuris yra viršaus 45 metų am
teisių studentė p-lė S. M. Puišiutė, žiaus).
„Sandaros” red. p. V. Šliakys, mokGerame stovyje esantis narys gali
sle’įvis p. Nadas Rastenis ir adv. F. padidinti savo pomirtinę, persikelda
J, Bagočius.
r
mas ant aukštesnio
apsaugos laip
Pagaliaus susirinkimas
susilaukė
snio, bet turi būti ištyrtas kuopos gy
ilgai laukiamos valandos — kalbėjo dytojo ir turi mokėsi mokesčius su
komp. Mikas Petrauskas.
Pirmiau lig amžiaus jo persikėlimo laike. Vi
siai jis padėkojo visiems, kurie veikė si apsaugos paliudijimai yra išduoda
del išgavimo jam leidimo atvažiuo mi sekančiomis teisėmis:
ti į Ameriką, tiems kurie
surengė
Jei jisai mirtų išbuvęs Susivieniji
tą vakarą, ir tiems kurie į tą vakarą me nuo šešių iki dvilykai menesių
atsilankė.
^Juokaudamas
priminė, nuo dienos šio paliudijimo išdavi
kad būdamas
sulaikytas Londone mo, jo pašalpgaviui
bus išmokėta
jautęsis įžeistu; bet dabar, sustiprin dvidešimts penktas nuošimtis viršmi
tas tokiu entuziastišku priėmimu, — nčtos sumos; jei jis mirtų išbuvęs
reikalui ,esant, eitų ir vėl per tiek Susivienijime nuo 12 iki 18 mėnesių
pat keblumų.
nuo dienos šio paliudijimo išdavimo,
Toliaus, kompozitorius pridavė gy jo pašalpgavis gaus 50 nuošimtį virš
vu žodžiu Amerikos lietuviams pa minėtos sumos; jei jis mirtų išbuvęs
sveikinimą nuo Lietuvos žmonių ir Susivienijime nuo 18 iki 24 mėnesių
valdžios — jos atskirų department^ nuo dienos šio paliudijimo išdavimo,
ir jų pavienių narių ir didelę padė jo pašalpgavis
gaus
75 nuošimtį
ką už visas paramas
suteiktas per viršminčtos sumos; jei jis mirtų iš
tuos taip ilgus ir tragiškus suiručių buvęs Susivienijime 24 mėnesius nuo
metus.
dienos šio paliudijimo išdavimo, jo
Vaizdžiai p. Petrauskas apipasako pašalpgaviui bus išmokėta visa aukš
jo ir dabartinę pačios Lietuvos pa čiau minėta suma.
Jeigu-gi narys
dėtį: Lietuva ir jos gyventojai nėra mirtų pirm 6 mėnesių nuo dienos jo
jau taip blogame padėjime; maisto įstojimo į Susivienijimą, jo paveldė
turi, triobčsius atstato, ūkį tvarko, jai gaus pinigus mirusio nario, kai
ir organizuoja pramonę. Maisto ne po
apsaugos
mokestį įmokėtus,
tik kad sau
pakanka ar bent jo pristačius darodymus mirties ir jos
daugiaus yra Lietuvoje negu Vokie priežastis, to nario, kuriam šis patijoj ir Anglijoj, bet net ir į užsie Jiuflijimas yra išdudtas ir sugraži
nius nekurie tavorai yra parduoda nus šį paliudijimą.
ma. Žąsys ir kiaušiniai yra parduoda
Apart mėnesinių mokesčių, kurias
nla milionais, o taipgi daug ir kitų moka nariai sulig savo amžiaus ir
daiktų. Visa
bėda tai latrų-lenkų apsaugos laipsnio, yra mokama dar
Vilniaus užgrobimas! p. Petrauskui ekstra 15c. į mėnesį, kurie padalina
apleidžiant Lietuvą,
Lietuvos žmo mi sekančiai: ic. labdarybės
tiks
nės ir valdžia sakę, kad iki tol nenu- lams, 7c. lėšų fondan ir 7c. oficialio
siraminsią, kol lenkai iš Vilniaus nc- organo išleidimui.
išsikraustis! Užbaigus
p. PetrausVaikų Paliudijimai.
gui prakalbą, sekė ilgi aplodismentai
Šitie
paliudijimai
yra išduodami
Toliaus kalbėjo
senatorius Wm.
kurios tačiaus
McDonell.
Jis sveikino konpozito- įvairioms sumoms,
rių ir sakė, kad jis esąs
priešingas neviršija šimto dolarių ($100.00) iki

L

KELIONĖ LIETUVON

8 metų amžiaus pirmam laipsnyje
it šimto
penkiasdešimts
dolarių
($150.00) antrame laipsnyje. ,

agentas laivakorčių ir

Per P. Mikolainio Agentūrą Lie
Neįgalejimo Išmokėjimai.
tuvon su
laivu „MANCHURIA”
Neįgalėjimo
išmokėjimai,
turin tiesiog į Hamburgą ir Eitkūnus, 3
tiems tiesotą apsaugos paliudijimą, kovo, iškeliavo:
yra mokami sekančiai:
Benediktas Bercišis,
Visiškas regėjimo
netekimas ant
Anelė Bcreišiutč,
abiejų akių, pilnas ir neatitaisomas;
Pranas Žostautas,
rankos ir kojos
netekimas, arba
Kazimieras Vajunas,
abiejų rankų ar kojų
per riešą ar
Pranas Mačiulis, visi iš Brooklyno
čiurnį ar aukščiau jų nupiovimas pa
Ignotas Čepulis iš Chicagos.
daro nuolatinį neįgalčjimą.
Juozas Grinius su žmona iš PhiToks neįgalintis narys gali gauti ladelphijos.
pusę apsaugos, pažymėtos jo paliu
Petras Auštra su šeimyna iš Der
dijime, sugražindamas savo apsau by, Conn,
gos paliudijimą
ir paliuosuodamas
Jonas Bieliauskas su šeimyna iš
Susivienijimą nuo paieškojimų, prie Derby, Conn.
kurių jis turėjo ar turi teisę kaipo
Bronislovas Juodvalkis,
Susivienijimo narys.
Aleksandras Šlepetys,
Jonas Saduikis,
Ligoje ir Nelaimėje Pašalpa.
Antanas Vaivada,
Ši pašalpa yra padalyta į tris laip
Kazys Vilimas,
snius ir visų laipsnių pašalpos išmo
Jurgis Armonas,
kamos sulig nurodymų Konstitucijos
Stasys Pažeckis, visi iš Leech
ir įstatų sekančiai:
burg, Pa.
Pirmas laipsnis ligoje
pašalpos
Visiems keleiviams tapo parūpin
gauna $1 į dieną, arba $6 savaitėje. ti pasai, pasitikimas ant dypo, gera
Antras
laipsnis — $1.50 į dieną, nakvynė,
palydėjimas į Custom
arba $9 savaitėje.
House gavimui laidų iškeliauti, ap
Trečias laipsnis — $2 į dieną, ar rūpinimas bagažų, palydėjimas ant
ba $12 savaitėje.
laivo. Visi keleiviai buvo pilnai už
Įstojimo ir Mėnesines Mokestys. ganėdintais ir rašė savo draugams,
kad per P.
Įstojimo mokestis
$150 pirmam likusiems Amerikoje,
laipsniui; $2.25 antram
laipsniui ir Mikolainio Agentūrą yra geriausia
keliauti, nes yra pilnai apsaugoti nuo
$3.00 trečiam laipsniui.
išnaudotojų,
kurių New
Persikeliant iš 1 laipsnio į 2 laip visokių
Yorke
yra
labai
daug.
snį ar iš 2 laipsnio į 3 laipsnį, narys
Pasai tapo parūpinti
iš kalno ir
privalo mokėti persikėlimo mokesties $1.50; persikeliant iš 1 laipsnio visi keleiviai atvyko į New Yorką
į 3 laipsnį, persikėlimo
mokesties tik dvi dieni pirm išplaukimo laivo,
mokama $2.00 ir kiekvieną
mėnesį taip, kad neturėjo nereikalingų iš
privalo mokėti į pašalpos fondą su- laidų /belaukiant išplaukimo laivo.
Taigi visi, kurie
manote tuojaus
lyg laipsnio į kurį priimtas, sekan
grįžti
į
Lietuvą,
kreipkitės
prie P.
čiai:
Pirmam laipsniui — 30c.; antram Mikolainio Agentūros, kur turėsite
laipsniui 60c.; trečiam laipsniui 90c. tikrą ir teisingą patarnavimą.
Naujas laivas „MINNEKAHNA”
ir 5c. kiekvieną mėnesį į lėšų fondą,
vedimui pašalpos skyriaus reikalų.
išplauks stačiai į Hamburgą kovo
Šis tyrinėjimas buvo padarytas p. 31 d. Laivo didumas yra 17,220 to
William Mack ir žemiau pasirašu- nų. Visiems keleiviams yra atski
sio nžžiuroje p. Albert Costello, Vy rus kambariai su dviem, keturiomis
riausio Tyrinėjaus Apdraudos Kom ir šešiomis lovomis. Šis laivas ga
panijų ir Fraternalių Draugijų, ku bena vien tiktai trečios kliasos keris šiuomi pripažįsta tą patį.
eivius. Laivakortės kaina į Ham
burgą ir Eitkūnus $130.00.
(Pasirašo)
Reikalaudami pasui aplikacijų at
H. O. Lantz —- Tyrinėtojas.
siųskite savo 2 potografijas 2x3 coių didumo prie paso ir $10.00 už pa
COMMONWEALTH
są,
kaip viskas laiku bus parūpinta.
OF PENNSYLVANIA
Visados adresuokite:
INSURANCE DE
PARTMENT.

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

Harrisburg, Pa.,
Feb. 5, 1921.

I. THOMTS B. DONALDSON,
Insurance
Commissioner
of the
Commonwealth of Pennsylvania, do
hereby certify that I have caused
an examination to be made of the
Books and Accounts of the LIT
HUANIAN ALLIANCE OF AME
RICA of Wilkes Barre, and that the
foregoing is a full, true and correct
copy of the report, as the same re
mains on file and of record in this
Department.
IN WITNESS
WHEREOF, I
have hereunto
set my hand and
affixed my official seal the day and
year first above written.
(Signed)
Thomas B. Donaldson,

■

1—

...........

'

—■"—

JOHN S. LOPATTO
Attorney and Counseler-at-Law
SLA. Advokatas-Patarejas,

308-9-10 Coal Exchange Building
WIKES BARRE, PA.
Telephone 4256 Market.

GEORGE MATULEWICH
ATTORNEY-AT-LAW
Room 810
National State Bank Building,
810 Broad Str.,
Newark, N. J.

Insurance Commissioner.
Severos Gyduoles užlaiko
' šeimynos sveikatą.

(Seal)

VINCAS AMBRAZEVIČIUS
PINIGŲ SIUTIMO.

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

Kuopa Saari

1 •

ANT PARDAVIMO

Paterson, N. J. SLA. 101 kp. su
sirinkimas įvyks i d. balandžio, 7:30
vai. vakare, 293 River st. Malonėki
te visi nariai atsilankyti ant viršminėto susirinkimo,
nes turime daug
gvarbių reikalų apsvarstymui. Taip
gi atsiveskite ir naujų barių prirašy
mui.
Kp. užrš. sekr. J. Danielius..

Parsiduoda 8 kambarių
mūrinė
stuba, 1 karo garadžius, ekeris že
mes, 6 obelys. Linksma vieta gy
venti ir darbų yra visokių aplinkui.
Parsiduada visai nebrangiai.
WILLIAM MIKALONIS,
Bridge Str., Station 2,
Warehouse Point, Conn.

Phone Bell 1864

V. AMBRAZEVIČIUS,
SLA. Narys
178 Ferry St., Newark, N. J.

Aš, Thomas
B. Donaldson, Ap
draudos Komisionierius
Pennsylva
nia Valstijos, šiuomi liudiju,kad ma
no įsakymu
padarytas tyrinėjimas
knygų ir atskaitų SUSIVIENIJIMO
LIETUVIŲ.
AMERIKOJE
iš
Wilkes
Barre, ir kad
kas aukš
čiau pasakyta yra pilfia
ir teisinga
kopija raporto, esančio ir užrekorduoto šiame Departamente.
išIUOMI LIUDIJU, kad aš čio
nai savo ranka pasirašau ir prispau
džiau oficialę savo antspaudą, dienoj
ir metuose aukščiau pažymėtuose.

(Pasirašo)
Thomas B. Donaldson,

KAZYS KRAUČUNAS

Apdraudos
(Antspauda)

Komisionierius.

VELYKOS VISAI ARTI.
Jųsų gimines ir draugai gyvenanti senoje tė
vynėje nėra ant tiek laimingi, kaip kad jus esate,
kurie gyvenate Suvienytose Valstijose.
Jums čionai, Suv. Valst.,
Velykos
reiškia
džiaugsmą, linksmumą ir nepaprastą malonumą, tačiaus jųsų giminėms ir draugams užjūryje yra vie
natine viltimi jųsų finansinė pagalba — jųsų Ame
rikoniškas dolaris.
Todėl dabar, kol neprasidėjo dar skubus susi
kimšimas siuntinių, yra geriausias laikas pasiųsti
savo Velykų siuntinį į senąją tėvynę.
Sugrįžę liudymai rodo, kad pinigai pristatoma
siunčiamai ypatai apie į tris savaites laiko. Mes
išmokame vokiškomis markėmis, kurios yra lega
liais pinigais Lietuvoje. Taipgi pinigai siunčiami
į Lenkiją ir į Latviją.
American Express Kompanija yra įsteigta 1841
metais ir turi sumokėto kapitalo $18,000,000.00 ir
persiunčia į Europą daugiau pinigų, negu bile kuri
kita finansinė organizacija. Musų kainos yra že
mos, o musų patarnavimas yra pilnai atsakantis.
Kreipkitės arba rašykite savo kalboje i

KURSAS NUPU0L1
Tai geriausia

I

proga

daug

auksinų
į
Lietuvą nusiųsti.
Greitume nusiuntimo
pinigų
nieks su manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų.

Nuga-Tone

Foreign Money Order Department,
AMERICAN EXPRESS COMPANY,
65 BROADWAY,
NEW YORK CITY.
B

Sugrąž’na man sveikatą ir pajė
gas, saka Ponas Matusevicls

Dalzell, Ill.
^“Ištariu savą neaprubežioutą padčkavojimą
už jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda
tvirtuma visam kunui Jos duoda, nauja
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne
geibioje. Kaip tik pradiejaji imti. Nuga-Tone,
atgavau sava sveikata' ir pajiegas. Jie numeti
man lazda ir davi energiję ir tvirtuma- Galiu
dabar atlikti trys sykius daugiaus darba negut
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu
pasakyti, jog Nuga-Tone yrą geriausis vaistas
ir geriausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu sava
galvą preš tuos, kurie, sutaisą tuos vaistus ir
kožnam patariu Nuga-Tone.”
PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir
tvirtumą visiems gyvybes pajiegoms, yra
stebuklingas vaistas <151 silpnu, nervuotu,
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują
gyvybę jaknoms ir žarnoms, atgaivln
miestus, išmota nuodingas, atmatas, praša
liu gazus ir išpūtimus, nepriimną kvapą ir
išvala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatinius
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.
Kožna bonkuti Nuga-Tone talpin pilną
vieną mčnesi gydymą, o preke yra $1.00.
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptiekoriaus, imkite per 20 dienų ir Jeigu |ne
busite visai užganėdinti, aptiekorius Sugrąžis
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gautrspas
aptiekoriausi siuskite mums $1.00 o gausite
pilną mSnesi gvarantuotą gydymą, apmokietą pačtą;' NATIONAL LABORATORY,
537 So. Dearborn St., Chicago, Ill.

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERI?

Darbininkas

n a u doji” palengvinimui

skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus
kasdieninio darbo.
Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseiti
be jo. Pain-Expellcris laikomas garbin
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
daugybė kitų nelaimių ištikti.
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerj, nuo pečių skaudėjimo,
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu
galimybės uždirbti kasdieninę duonų.
Angliakasys naudoja Pain-ExpellerĮ
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo,
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojin
gam užsiėmime, kad užlaikius savo svei
katą ir energiją. >
Namų šeimininkė naudoja Pain-Ex^ellerį, kuomet vaikai nupuola ir susimuša—
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgili^nio ir ten, kur geras linimentas reikalin
gas.
Visi naudoja Pain-Expellerį.

Groserio ir Delikatesseno Krautuvninky Atidai!
Pripildykite savo lentynas su Mazola.
šitas apgarsinimas yra
vienas iš daugelio kitų, kurie yra nuolatos talpinami šitame laikraštyje
su tikslu supažindinti laikraščio skaitytojus su puikiausios ir geriausios
rųšies plačiosios Ąpaerikos yirimo aliejum, Mazola ir su ta didele nauda,
kurią ji suteikia šeimininkei, kuri jį vartoja. Atsižvelgiant į tą visą, jūs
būtinai turite pripildyti savo krautuvėm lentynas su Mazola, kadangi prie
skaitliaus dabartinių jūsų pirkėjų, kurie jau vartoja ją, greitu laiku
prisidės daugelis naujų.
Tie jūsų pirkėjai, kurie yra iš savo gimtįnių kraštų, pripratę
vartoti geros rųšies daržovių aliejų, pripažįstą Mazola nepaprastai tinkatną del savo virimo, kepime ir visokių rųšių salotų sutaisymo. Sykį
jie pabando Mazolą, jie niekados daugiau su ja nėperisiskiria ir nemaino
jos ant kitų kokių nors aliejų, sviesto bei taukų.. Jie žino, jog jie
pirkdami Mazola, užmoka tiktai už aliejų ir daugiau nieko, kadangi ji
yra pagaminta Amerikoj. Mazola yra liuosa nuo įvežimo mokesčių ir
vandenyno pergabenimo lėšų.
šitie yra tik keli iš daugelio kitų dalykų, delko taupios šeimininkės
vartoja Mazolą. Būkite' prisirengę pasitikti smarkiai augančius reikalavimus ir būk tikras, jog turi užtektinai
Mazola aliejaus savo krautuvėj.

evern’s
Diodai

S

(pirmiau vadintas' Severo kraujo
1 valytois) yra tam tikras atmainą
1 padarąs vaistas, kuris duos nau
dingą atmainą, teip. reikalingą jusu
* system?. Pagelbės sutaisymu nep nąturališko stovį ir gelbes regulavi •
, rpa organizmo. Tikras, vaistas dėl
1 gydymo odos išmetimu.
PrekS
$1.26. Aptįekuose,
i

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS,<IOWA

ALTIC STATES BANTT
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Ali

eliš Lietuvių Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose.
Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštų.
'
Siunčiame Pinigus j Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų
perlaidas.
Parduodame Laivakortes j Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
kitokius dokumentus.
BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popietų.
SUBATOMIS - - nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANEDfiLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

BALTIC STATES

ANK

294 — 8th Avenue
New York, N. Y
e
KAMPAS 25-TO8 GATVES

Ateina jau
pavasaris ir kartu
ateina puikus žydinti mėnesiai. Tačiaus viskas turi dvi puses. Pavasa
rio ligos taipgi sugrjž, ypač visoki
vidurių
nesmagumai,
reumatiški
skausmai, todėl dabar laikas užpildy
ti savo šeimyninę
gyduolių šėputę
su Trinerio Kartum Vynu, Trinerio
Linimentu ir kitomis Trinerio pati
kėtinomis gyduolėmis. Iš visų kra
štų 3uv. Valstijų
ir Kanados musų
kostumieriai rašo mums apie geru

mą musų
gyduolių. Ponia Anna
Wilkosz iš East Selkirk, Man., Ca
nada, rašo mums vasario 13 d.: „Aš
kankinausi per 6 metus
su vidurių
nesmagumais, tačiaus Trinerio Kar
tusis Vynas mane išgelbėjo nuo to.”
P-as S. J. Malik
iš Šbuth Amboy,
N. J., rašo: „Tikėkite man, aš senai
bučiau buvęs pas
Abraomą, jei ne
Trinerio Kartusis Vynas.” Jūsų ap
tiekorius arba vaistų pardavėjas turi
gatavai šitų gyduolių del jus. Joseph
Trincr Company, Chicago, Ill. New
Yorko atstovybė: 340 E. 71-st St.

Ar žinote, kad
yra galima!
z

ADVOKATAS IR NOTARAS
403 LYOM BUILDING,
SEATTLE, WASH.
Turiu pilnas tiesas visuose tei
smuose. Pribunu ypatiškai vesti
provas į kitas valstijas ant pa
kvietimo. Taipgi duodu patari
mus per laiškus.

, Dabar jums reikia pavasarinių gy
duolių. Nuo pasekmes budo gyve1 nima laikė žiemos, užsilaikimo vidui,
. neturėjimo gaivingą oro ir per stoka
vaikščiojimo, jusu organizmas tapo
1 apsunkintas, virimas maisto nusilp, nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki.

\_______

ČIONAI.

Tel. Market 5599 M.

Isivalykite savą kraują.

Harrisburg, Pa.,
vasario 5 d. 1921 m.

VĖL

S’

Lietuviškam vertime:
PENNSYLVANIA
VALSTIJOS AP
DRAUDOS DE
PARTAMENTAS.

PAVASARIS

________ ;__
4
AR ŽINOTE, kad Lietuvoje nėra jokio čeverykų Fa
briko ?
AR ŽINOTE, kad Lietuvos žmonės 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. I., 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 KATALOGĄ 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 išdirbystės
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-Vfi turi apie tūkstantį
dalininkų, kurie yra visi Lietuviai (ne Lietuvius nepriimam į B-vę).
PROGRESS SHOE MFG. B-Vfi turi tris akerius že
mės, tris didelius namus su geriausiais įtaisymais ir maši
nomis, prie pat geležinkelio. Vieta randasi didžiausiame
čeverykų išdirbystės centre pasaulio. Bendrovė taipgi tu
ri uždėjusi didelį salės ofisą, Bostone, United States Ho
tel, 136 Lincoln Street.
PROGRESS SHOE MFG. B-Vfi įsteigs tokį pat fa
briką arba didesnį, Kaune, Lietuvoje.
ŠTAI KĄ SAKO tik ką sugrįžę^ iš Lietuvos B-vės Se
kretorius S. A. MILČIUS; jis sako: kad įsteigus Lietuvo
je čeverykų Fabriką nespėtume 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 žmones per vienus metus su vartoj*a.
AMERIKOS LIETUVIAI kuogreičiausiai turėtų sudė
ti reikalingą kapitalą įsteigimui Lietuvoje čeverykų fabri
ko, nes dabar yra tam geriausias laikas.
PROGRESS SHOE MFG. B-VfiS 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 riieko nelaukus išpildyk
apačioj aplikacijos blanką, užsirašydamas vieną ar dau
giau Šerų ir pasiųsk į B-vės ofisą—
PROGRESS SHOE MFG. CORP.,
88—92 SPARK STREET,
BROCKTON, MASS.

UŽTIKRINAME

$

Ak. IP L* I

Jeigu nors vienas iš jūsų pirkė
jų riebus galutinai užganėdintas ge
rumu ir ekonomiškumu Mazolos,
mes įgaliojame jumis sugrąžinti jam
jo užmokėtus pinigus.

1 jA.

Aš žemiau pasirašęs šiuomi užsirašau ant ........................................... .
Common Stock Šerų Progress Shoe Mfg. Co., B-vės,
ir tuo
jaus įmoku kaipo
dalį ant aukščiaus
paminėto
skaitliaus Šerų
$...................................................... kitą dalį sumos, $.......'...................
U^AT0Fe

Del platesnių informacijų ir
kainos kreipkitės greitai prie savo
prekių pristatytojo, arba rašykite
tiesiai į

A PURE
■AL
. AND

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.

Parašas

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

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

Adresas ..........................................

Miestas

192..............

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

Street.
Valst.......................................................
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VIETINES ŽINIOS
Subatoje, kovo 12 d. McAddin Salėje, Brooklyne, Apšvietos Ratelis statė scenoje Maksim Gorkio keturių veiksmų
dramų „Ant Dugno”. Kadangi
tarpe vaidintojų nebuvo nei vie
no, (išskynus p. Bekampienę,
kuri kidfc geriau lošė) nors kiek
prasilavinusio aktoriaus, kuris
turėtų nors kiek gilesnį supra
timų apie scenų, tad ir pats vai
dinimas buvo labai silpnas ir
nuobodus, taip kad daug publi
kos nesulaukė nei galo — nete
kę kantrybės pačiam viduryje
lošimo išėjo laukan.
Publikos
buvo vidutiniškai.
Nedėlioję, kovo 13 d., Cooper
Union salėje, įvyko viešas lietu
vių šusirinkimas, kurį surengė
Didžioj a New Yorko
lietuvių
draugijos, šitas susirinkimas
buvo rengiamas tuo tikslu, kad
pritraukus ir Lietuvos piliečius
rėmimo Lietuvos
žydus prie
respublikos, Nors šito susirinkimo sumanyme
ir pradžioje
rengimo žydų atstovai dalyva
vo, tačiaus susirinkiman neatė
jo nei vienas žydų kalbėtojų,
> kurie buvo pasižadėję kalbėti,
neigi matėsi žydų ir publikoje.
Pirmininkavo gerb. V. Jankauskas; kalbėjo: Senatorius
Messer,
Atstovas
Lietuvos
gerb. J. Vileišis, pil. J. 0. Sir
vydas ir pil. M. Vinikas. Su
vienyti Brooklyno chorai, padai
navo Amerikos ir Lietuvos im\ nūs ir 3 liaudies daineles.
Publikos
susirinko viršaus
1,000. Rinkta aukos Lietuvos
gynimo reikalam ir užrašinėta
paskolos bonai. Aukų surinkta
apie 826 dol. ir už kelis šimtus
dolarių parduota paskolos bonų.
Taipgi išnešta 2 rezoliucijos —

protesto rezoliucija Suv. Valst.
valdžiai, kad neremtų niekuomi
šiandieninių Lenkų imperialistų
tol, kol jie nenustos agresyvės
savo politikos linkui Lietuvos
ir kitų savo kaimynų ir antra
prašant Amerikos valdžios pri
pažinti Lietuvo
snepriklausomybę.
„Tėv.” Koresp.

šČegaus
ir
Ambraziejaus
agentūroje, kuri yra 168 Grand
Str., Brooklyn, N. Y., įvyko per
mainų. P-as ščegaus pasitrau
kė iš šios agentūros ir nuo dabar pasilieka tiktai vienas p.
Ambraziejus, kuris visus reika
lus šioje agentūroje ves ir to
liau, kaip iki šiol kad buvo ve
dama. Ypač p. Ambraziejus
yra pasižymėjęs geru patarna
vimu pinigų persiuntime į Europų, o ypatingai į Lietuvą ir
Laivakorčių parupinimu keliau
jantiems Lietuvon savo viengen
čiams. Jo teisingas patarnavi
mas minėtuose reikaluose yra
plačiai žinomas Amerikos lietu
viams.

Lucky

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

Phones:
Bell — Kensington 5316

LIETUVIS GYDYTOJAS
Priėmimo valandos:
9—10 valandai ryte.
6—8 valandai vakare.

Its toasted

2538 E. Allegheny Ave.,
PHILADELPHIA, PA.

APSKRIČIO SUVAŽIAVIMAS.
Chicago, Ill. SLA. II Apskričio

1624 So. 4-th Street,
PHILADELPHIA, PA.
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Visi norintieji važiuoti į Lietuvą, pirmiausia gaukite

(iE i PASPORTUS. Dabar pasportai yra išduodami ant viso
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K. Kalnietis,
21 E. 102 Place, Chicago, Ill.

WAR
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Pirkite ja skryniomis
Kares Departmento Konservuotos Mėsos
l

v

Kas nori atsiim
ti savo gimines iš
Lietuvos, tam yra
reikalingi tam tik
slui padaryti popie
riei „Afidavitai”. Visame jums patarnaus
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TIESUS PATARNAVIMAS
IŠ NEW YORKO I HAMBURGĄ

Patogiausias važiavimas del Rusų ir Lietuvių.
Didžiausi moderniški dviejų sriubų garlaiviia.
Garlaivis MINNEKAHDA (naujas) išklauks Kovo 31 d. (3 klesa)
Garlaivis MANCHURIA išplauks Balandžio 14 dieną
Garlaivis MONGOLIA išplauks Balandžio 28 dieną.
$132.00
Trečia Klesa iš New Yorko i Liepojų .............................
$130.00
Trečia Klesa iš New Yorko į Eidkunus .........................
Trečios klesos keliauninkams suteikiami valgiai per patarnautojus ruimingame valgomajam kambaryje.
Atskiri kambariai
del moterų ir vaikų.

NEWARK, N< J

Kreipkitės į Kompanijos ofisą 9 BROADWAY,
New York, arba pa* vietini agentą.
MMUHOlil
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BALTIJOS -AMERIKOS UNIJA
42 BROADuay____________ _ __________ newyork.n.y.

*

Tiesi Kelionė Be Persėdimo IŠ NEW YORKO
Per LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS
Laivai išplauks kas 14-ta diena.
DIDELI DVIEJŲ Sriubų pašto laivai išplauks-.
„POLONIA” KOVO 30
„ESTONIA” BAL. 27
„LITUANIA” APRIL 13
POLONIA” MAY n
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

WJCJf.'AJi,
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ŠVEDIŠKAI AMERIKONIŠKA LINUA
24 STATE STREET,
NEW YORK CITY.
Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko per
Gothenburgą, Švedijoj, į

Mes nutarėm išparduoti 3,000 Gelžkelinių Laikrodžių su numažinta
kaina tik per 30 dienų. Šis laikrodis yra gelžkinis,
labai gražus, neką
didesnis už sidabrinį dolarį. Viduriai pirmos klesos, su 21 brangakmeniu,
yra nustatytas iki vienai minutai ir laiką teisingai rodo, užtai daugiausia
yrą/'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 £ik 30
dienų už $12.45^ kaipo dovaną prie kiekvieno laikrodžio kostumeriui bus
duodama šie dalykai VELTUI: r) Puiki paauksuota laikrodžiui dėžutė.
2) Parankus brįslėtas. 3) Fontaninė plunksna, pirmos
klesos 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 musų laikrodį. Nė vieno iš šių
dalykų neparduosim skyrium. Ncatideliok dėlto, kad išpardavimas tęsis
tik 30 dienų. Siųsk tuojaus deposito $1.00, gi balansą išmokėsi prisiunlus daiktus į namus. Patenkinimas garantuotas, arba pinigai grąžinami.
Rašyk šiandien ir adresuok:

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

\ LIEPOJŲ IR RYGA
S. S. DROTTNINGHOLM išplaukia kovo 24 dienų.
S. S. STOCKHOLM išplauks 21 april-balandžio.
Trečia kliasa į LIEPOJŲ arba RYGĄ $145; į RE VE
LI $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.

Chicago, Ill.

Įlnifed American Li es

*» h m hm iKMmtmoM

H
Joint Service with
Hamburg American Line
INC.

ŽINIOS PONIOS IR PANELES ŽINIOS!
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Valdžia
apmokės
pervežimą
gelžkelių, imant visu va
gonu, j visas Suvie
nytų Valstijų vietas, kurios yra toliau kaip 20 mylių
nuo siutimo vietos.

!

GERIAUSIAS PASIŪLYMAS IŠ VISU!

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.

Mažesnių užsakymų per $250 ne^riimam.

Į
NOTARIUS IR AGENTAS
J
0.
Užlaikau geriausius cigarus.1 Parduodu laivakortes ant visų li0. nijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pinigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokiu žemių
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir
visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaikau svetaine mi- J
ringams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.
‘
26 Broad Street, Telephone 550New Britain, Conn.
T

.If
...i.'. will
r. r>l .wiunxi 1r. .. .m ..............
- ............
iiiiia'Wiiwiiiw.HrtiuiiiiiinujiiiiiiiiHitttiiiininbiiitiMiitiiiiiiiiiiiiiiuKMumMjtumitMiiiiiHnnMiuwuiufMtimiuuiiiiuMiiUMiuBiMiiiiiiiiininuiiiiiitiiiiiiiuH.,

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

Pirkinio Kumuliativis Apakaitliavimas:
Kada pirkiniai pasiekia $50.001, — 24% net; ka
da pirkiniai pasiekia $100.001, — 28% net; kada
pirkiniai pasiekia $500.001, — 32% net, kada pir
kiniai pasiekia $1.000.001 ir viršiaus, — 35% net.

meto.

195 ADAMS STREET,

SŪDYTOS JAUTIENOS IR SŪDYTOS JAUTIENOS MALTOS.
Pamislykite taipgi ir apie Sutaupymų Pi
nigų!
Prikraukite savo kamarų su šituo ekonimišku maistu, šis Karės Departamento pasiūly
Rašykite į bile
Qu
mas, leidžia krautuvmnkams visoje šalyje par
artermaster Stotį sekančiais
davinėti šias mėsas prieinamomis kainomis.
adresais:
Klauskite pavo krautuvninko šiandien. Jei
Brooklyn, N. Y., 59-th str.
ir First Avė.
jis dar neturi savo sandėlyje Sūdytos Jautienos
Boston,
Mass., Army
ir Sūdytos Jautienos maltos, tai pareikalaukite,
Supply Base.
kad tuojaus užsisakytų.
Chicago/ Ill., 1819 W.
Užpildykite savo lentynas del lietingos dienos.
39-th Str.

1

Priėmimo valandos:
Nuo 10 išryto,
2—3 po pieti^ ir
6—8 vakare.

PARDUODU LAIVAKORTES ANT GERIAUSIŲ 1AIVŲ
J LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.

KARĖS DEPARTMENTO

Sūdyta Jautiena
No. 1 kenas, 15c. už keną
No. 2 kenas, 27c. už keną.
1 sv. kenas, 18c. už keną.
6 sv. kenas, $1.00 už keną.
Koks Yra Duodamas Rabatas
Rabatas ant visų kenuotos mėsos perviršio pirkinių nuo
IŠ d. lapkričio, 1920, duodamas yra sekantis:
$250 iki $1.000
.............. net
I.OOI iki 2.500 .
5 nuošimčiai
2.S01 iki 4.000
10 nuošim.
4.001 ir viršaus
. 20 nuošim.

Phone—Dickinson 1198 W

11

Skanus vakarienei valgis lietingoj dienoj, skalbimo dienoj ir daugelį kitų
dienų sutaupys jums daug bereikalingų žygių maisto pirkimui.
JŪSŲ ŠEIMYNA gėrėsis SŪDYTA JAUTIENA IR SŪDYTA JAUTIENA
MALTA — tikru namų valgiu, kuris yra skanus, maistingas ir priimnus ir reika
lingas mažai darbo jo prirengimui.
Jus nuolat užsiėmusios šeimyninkės, kurios turite prižiūrėti kūdikius ir na
mus, džiaugsitės užkrovę savo lentynas šituo maistu.
Pirkite nuo savo krautuvninko šiandien

Maltoji Sūdyta Jautiena
1 sv; kenas, 15c. už keną.
2 sv. kenas, 30c. už keną.

615 COLUMBIA aVE,,
BALTIMORE, MD.
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Užkraukite šiomis Blešinemis savo Lentynas

Uzamines (wholesale) kainos
yra atspausdintos žemiau. Jau duoda tau supratimą, ką
gali Sutaupyti ant tayo pirkinių.

Kurie manote keliauti Lietuvon balandžio, gegužio, birželio mė
nesiuose, dar laikas užsisakyti vietas antros ir trečios klesos, nes
Laivakortes prekė iš
tuose mėnesiuose visada buna stoka vietų.
New y orko iki Eitkūnų $109.60.
Laivakortes parduodu visoms linijoms į Lietuvą ir iš Lietuvos,
pėer portus, Hamburgo, Brčmo, Rotterdamo, Antwerpo ir Liepojaus.
; Siunčiu pinigus ir išmainau pagal dienos kursą, reikale telegragiramu. Visuomet kreipkitės sekančiu antrašu
pridedami už 2
centu krasos ženkelį.
JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA,
168 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
Tel. Greenpoint 4548.
SLA. Narys.

Ofiso valandos: .
Nuo 7 iki 8:30 jvakare.
Nedėlioję nuo 2 Ųd 3 po pietų.

Dr. A. P. Dambrauskas

metinis suvažiavimas įvyks 20 d. ko
vo, 1 vai. po pietų, M. Micldažio
svetainėj, 2242 W. 23-ręl Place, Chi
cago, Ill.
Visos SLA.j kp., gyvuo
jančios Chicagoj ir jos apiel'nkėj,
malonėkite prisiųsti savo delegatus
, ,, , . .
1j suvažiavimą, o kur
kurios kp.
neturiMus prašo paskelbti, (1og]te išsirinkę delcgatih, tai tų kuopų
reikale Pokilinės Parodos, vadi valdybos gali atstovauti savas kuonamos „America’s Making”, ku pas. Jeigu turite gerų sumanymų
del labo SLA. ar Apskričio, priduori įvyks ateinančiam pavasary kite
antram Apskričio 'suvažiavimui
je, 71-st. Regiment
Armory, del apsvarstymo.

New Yorke ir kurioje rengiasi
ir lietuviai įrengti savo skyrių,
yra šaukiamas lietuvių susirin
kimas, kuris įvyks seredoje, ko
vo 30 d., 1921 m., 8 vai. vakare,
kun. N. Petkaus par. salėje,
kertė
Havemeyer
ir North
Penktos gatvių, Brooklyn, N.
Y. šiame susirinkime bus iš
rinktas lietuvių komitetas vedi
mui lietuvių -skyriaus šioje pa
rodoje, todėl yra kviečiami visi
New Yorko ir apielinkės veikė
jai ir draugijų atstovai dalyvau
ti šiame susirinkime. .

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

I. B. BRONUSHAS, M. D.

Naujausios mados firankos už labai žemą kainą.j
Ar jus kada nors savo gy
venime turėjote tokią pro
gą pamatyti tokias puikias
ir vėliausios mados firankas
kaip 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, todef 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 speciali© pasiūlymo. Siuomi prisiunčiu
30c. krasaženkliais persiuntimo
lėšom.
Likusią dalį
užmokėsiu kada aplaikysiu firankas.
y
Vardas
Adresas
Miestas

TIESIOG Iš NEW YORKO I HAMBURGĄ
Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis C en tralini* Barono*

r

IŠPLAUKS

IŠ
NEW YORKO

Ii

Laiv. „MOUNT CLAY”
ketverge, kovo 31,
2 vai. po pietų.
Laivas „MOUNT CARROLL” Ketverge,
Bal. 7, 2 vai. p. p.

Nuo Pier No. 7

North River

J

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©, Antwerpo 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 pasažieriams
Užregistravimui vietos rašykit J bile autorizuota agentu arba I

39 BROADWAY,

NEW YORK CITY.

ATIDAI LIETUVIU
suteikiame paaiškinimus, kaip geriau važiuoti tėvynėn Ir
išdirbame paspor
trumpiausiam laike.
Partraukiame iš Lietuvos gimines Ir pažįstamu*.
Laivakortes važiuoti krajun ir iš krajaus; siuntinuig Ir
mainymai pinigų; priimama pinigus ant pačMumo ir
mokama* nuošimti*.

HENRY C. ZARO,
3 Avė. Cor. 6 Street, Dept L. 4,
New York, N. Y

