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tarp abiejų valtsybių nebus ga- prieš kitą pusę. Abi
s sulutinai išspręsti.
Laužydami tinka visiems politiškiems nusišią sutartį, lenkai leido Zeiigovkeltėilams
—?------1, ----- T.suteikti
----------- Thnestiją,
. skiui pereiti šią liniją ir užimti taipgi Rusija sutiko sugpąžinti
ANTRAS „ELTOS”
Lietuvos sostinę Vilnių. Taigi Lenkijai visus knygynus, archy
BIULETENIS.
jeigu norima toliaus vesti dery-'vus ir kitus dalykus, kurie iš„Lenkų Socialistų partij a ra- bas apie rubežius, reikia, kad vesti Rusijon net nuo 1772 meštu į Lietuvos socialistus reika lenkai atsitrauktų už tos lini- tų. Taipgi Rusai sutiko Lenki
lauja bendro pasistengimo ne jos.
I jai užmokėti 30 mil. rublių aukleisti ryšti Vilniaus
klausimo žinoma, gyvenant Ameriko-į sų į metus laiko, kai bus abiejų
ginklais, bet derybomis. Mini- j e, kaip kam pasirodo, jog želi- pusių retifikuota taikos sutarsteris Purickis
pasakė Steig. govskį reikia dabar išmušti iritis.
ir lis.
Paliuosuojama Lenkija
Seime delei atsakymo Tautų Są gana. Bet reikia
]_prisiminti,_ nuo Rusijos skolų, Lenkija gaujungai: Lietuva sutinka derė jog lietuvių
kariuomenė bent na pusėtinai visokios geležinketis tiesiog, kadangi rusai neno skaičiumi apie
dešimtį kartų lių medžiagos ir tt.
žodžiu,
rėjo įleisti Tautų Sąjungos rods mažesnė, negu lenkų. Jei- Lenkija gavo beveik viską ko
kariumenės. Be to sunku nu gu lietuviai ir neabejoja, jog ir^tik pageidavo.
statyti plebiscito teritorija ir toj nelygioj kovoj jiejlaimėtų—į Trečiu įvykiu yra pasirašylabai didelės išlaidos. Lietuva ką patvirtina buvę su lenkais mas prekybos
sutarčių tarpe
nor tartis, neardant valstybės susirėmimai
ties širvintais, Rusijos ii’ Anglijos, šitas įvypamatij ir reikalaus Brukselyje Giedraičiais ir Vieviu — bet to- kis atidaro Rusijai duris su pavykinti Suvalkų sutartį. Lie kia kova atneštų daug nuosto- sauline prekyba, nes nėra abetuvos moralinė užduotis yra lių visoms musų jaunoms pa- Jonės, kad greitu laiku Angliją
maitinti Vilniaus teritorijos gy jėgoms, o jos
yra juk taip paseks, Vokietija, Italija, Japoventojus,. turint garantijos, kad brangios. Todel ir vedamos de- nija ir gal net Amerika.
maistas
neteks okupantams. rybos, statomi įvairus reikalavi j Ketvirtu įvykiu yra Lenino
Šiomis dienomis atplaukė Klai- mai, kurie ilgainiui ir pačių galutinas laimėjimas 10-me Ko
pėdon pirmas Lietuvos laivas Lietuvos Rytų žmonių, kaipo munistų Kongrese,
kur jisai
Jurata.
Įgaliotu
Ministeriu daromi jų naudon, bus paremti paskelbė naują
Rusų Tarybų
Lietuvai paskirtas Latvijos at ir šiandien jau yra paremiami, valdžios nusistatymą išlaukinėstovas Lietuvoje Bandrevičius. želigovsjcio planas sušaukti Vil-'je ir vidurio politikoje, ŠituoELTA.”
pareiskimu,
'riuje savo seimą nusmuko, nes mi nauju Lenino
Be to yra gautas kablegra- ne tik lietuviai, žydai, baltru- jei jisai yra teisingai praneša,,Arbitražas su Latviais bai- šiai ir vokiečiai
komunizmo
yra išsitarę mąs, išsižadama
mas nuo Balučio tokio turinio: prieš tokį seimą ir buvo atsisa- pagrindų,
Sulig amerikonų
giasi. Gausime Palangą ir pa kę jame dalyvauti, bet ir tie, laikraščių pranešimo, buk Lejūrio iki kelių kilometrų šiaurė kurie dėjosi už lenkus, nustojo ninas yra net išsitaręs, jog toje Šventosios pusėje, kursai rei karščio prie to seimo. Buvusie- liaus apaštalauti pasaulio revo
kalingas uosto įtaisymui.”
. ji Želigovskio valdžios šulai, liucijai butų beprotystė, kuri
Pagaliau delei važiuojančių į kaip W. Abramavičius, atsisa- galutinai sunaikintų proletariaLietuvos dalį, kuri yra užimta kęs yra joj dalyvauti.
Darbi-|to diktatūros valdžią. Taipgi
lenkų, gautas Valdžios paaiški- ninku organizacijos arba bent nutarta duoti dideles konsecijas
Mimas.
Lietuvos
Atstovybė jų vadai taipgi veda pasitari-’svetimų
šalių kapitalistams,
Amerikoje yra nurodžiusi Lietu mus. Dalykai pradeda aiškėti kad tuomi atstačius galutinai
vos Valdžiai, jog Lenkijos kon gal ir Vilnijos kaimiečiui, jog sugruvusią Rusijos pramonę ir
sulai Amerikoje vardu Centrali po lenkais pasilikti laimės ne-.industriją ir jau buk dabar esą
nės Lietuvos pradėjo išdavinė bus. Todėl apsimoka papoliti-1 vedamos derybos su didžiuliais
ti pasus Lietuvos piliečiams, ku kuoti ir ateityje Lietuvos Vai- Pasauliniais trustais. Aprat/ to
rie keliauja į Lenkų užimtą Lie džiai gali būti paskaityta didžiu pripažinta reikalingu sueiti taituvos teritoriją, kaip į Vilnių nuopelnu, jog ji mokėjo išlaiky- k°n su naminiais
mažesniais
Tokių pasų ti ilgesnį laiką savo gyvą pajė- kapitalistais, kad davus progos
ar kitas vietas,
jau yra išduota, kaip spėjama, gą, būtent Lietuvos karinome- jiems užsiimti prekyba ir in
apie keli šimtai, šiuomi prane nę. Įvairiems bolševikams ly dustrija, duoti daugiau laisvės
šama, jog visi tokie pasai ar vi giu budu nepatinka tokia dery koperatyvams,
duoti daugiau
zos Lietuvos Valdžios skaitomi bose ištvermė. Nebūtų šios pa laisvės ir palengvinimų ūkinin
neteisėtais ir jie nebus jokios jėgos ir rusai įsiveržtų su savo kams, panaikinti
valstybinę
Lietuvos Atstovybės vizuojami. bolševizmu. Chicagos „Drau kontrolę ant javų ir kitų daly
Keliaujantiems į lenkų okupuo gas” lygiu budu statosi narsin- kų.
tą Lietuvos dalį bus Lietuvos gu ir apvertindamas derybų pa Penktu įvykiu yra pasirašy
Atstovybės išduodami pasai ar sekmes, pasako įžangos straip mas sutarčių tarpe Turkų na
ba suteikiamos vizos, susisie snyje iš kovo 9 dienos: „Tokie cionalistų ir Rusų Tarybų val
kus su Užsienio Reikalų Mini diplomatai, kaip Purickis, Vai- džios, kuria „įkuriama broli
t
sterija Kaune.
demaras ir d-ras Staugaitis gal škus santykius tarpe šių dviejų
Lietuvos Informacijų Biuras. lietuvius iš proto išvaryti”. Iš valstybių.”
drožęs tokį paniekinimą gerbia stybių.”
LIETUVOS VYRIAUSYBĖS miems
Lietuvos
veikėjams,
REIKALAVIMAI.
„Draugas”
nusiskundžia dar Santarvės santykiai su Vokie
Paskutiniame „Eltos” prane prie tos progos, jog mes mažai tija kasdien
blogėja. Vokie
šime buvo pasakyta, jog Mini- tegerbiame tautos autoritetus. čiams nesutikus pasirašyti po
sterių Kabinetas kovo 9 dieną Ikišiol lietuviai iš proto ne Santarvės antmesta kontribu
yra nutaręs priimti tiesioginių išėjo ir moka ginti savo nepri cijų suma, Santarvės kariuome
derybų Briuksely propoziciją, klausomybės reikalus ir gal but nės su kiekviena diena okupuo
bet („Eltos” pranešime nevy svarbiausia delei
tos priežas ja naujus Vokietijos žemių plo
kusiai buvo pasakyta „ir”) dė ties, jog neatsižiuri ką rašynė- tus. Tuo tarpu sunku numaty
lei laikinosios padėties, sudaro ja „Draugas” apie Gabrį ir vi ti kas iš to viso išeis.
mos laukiantį Briukselio dery są eilę kitų veikėjų, kad jau jų
bų, Vyriausybė pasižadėjo pa vardų nė neminėjus.
Pranešama iš Stokholmo, jog
daryti savo pastebėjimų.
Da Lietuvos Informacijų Biuras. Dr. Kling
suradęs mikrobus
bar nauju kablegramu „Elta”
miego ligos ir pareiškė, kad ši
praneša apie tuos musų vyriau
liga yra užkrečiama.
sybės reikalavimus. KablegraVISOKIOS ŽINIOS
mas iš kovo 14 d. tokio turinio:
Francijai gręsia bankrotas,
„Galvanausko nota Tautų Są Pastaromis dienomis Rusijo jei greitu laiku negaus, kontri
jungai: Lietuvių
Vyriausybė je įvyko daug žymių atmainų. bucijos atmokėjimo iš Vokiečių.
reikalauja, kad lenkai griežtai Pirmiausiai bolševikų karinome Pradžioje karės Franci jos sko
išpildytų Suvalkų spalių 7 die nė galutinai pergalėjo Kronšta- los siekė 27 bilionus frankų, o
nos sutartį — nepereiti liniją to sukilėlius ir tuomi likvidavo kovo 1 d. š. m., jau siekė 307
Bastūnai Molodečną,
Sutinka gresiantį pavojų bolševikų val bil. frankų. Prie šitos sumos
duoti maisto Vilniaus
sričiai, džiai.
dar reikia priskaityti 218 bil.
įvykiu yra frankų, kurios trumpoje ateity
bet reikalauja lietuvių kontro Antru svarbiu
pastovios taikos je reikės išmokėti pensijomis
lės apie išdalinimą. Prašo už pasirašymas
tinti lenkams rekvizicijas, kad sutarčių su Lenkija. Taika pa ir karo atlyginimais savo žmo
suŠelpimas lietuvių nebūtų iliu sirašyta Rygoje kovo 18 d. Tai nėms, tokiu budu Franci jos vai
zorišku. ELTA.”
kos dokumentas susideda iš 26 stybinės skolos siekia 525 bilio
Kaip žinoma iš Suvalkų su skyrių ir 5 priedų, sulig kurių nus frankų.
tarties teksto, lenkai buvo su Lenkija gauna dar 3,000 ketvir
Paskutinis Šveicarijos cenzas
tikę ant laikinosios demarkaci tainių kilometrų teritorijos dau
jos linijos, kuri ėjo nuo Varėnų giau, negu .pradinėje taikoje bu parodo, jog jos gyventojų skai
8,850,000. Per 10
stoties link Bastūnų, o paskiau vo nustatytos sienos. Abi pu čius siekia
buvo norima ją pratęsti iki Mo sės sutinka nevesti jokios pro metų priaugo’*" tiktai 100 tūk
lodečno. Lenkai pasižadėjo nei pagandos prieš viena kitą ir ne stančių žmonių;
ti toliau tos
linijos i Lietuvą. leisti savo teritorijoje organi
delei
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fguracijai išleista tiktai $1,500, riką. Į šią šalį atvyko būda nes darbams, būvį įvairių die
nepaisant, kad šitai iškilmei mas 34 m. amžiaus. Pirmiau nų praleista. Bet jis buvo to
Kongresas paskyrė net $50,000. siai dirbo anglių kasyklose She kio budo žmogus, kad apie ki — Mane tiesiog stebina ne
blogai kalbėti. kuriu SLA. konkurso darbuoto
Prezidentas Hardingas didelių nandoah,
vadinamose
„Glo tus nemėgo
iškilmių kelti nenorėjo, todėl ir vers”. Tuo laiku rašinėdamas Vienok kuomet pnseidavo ap jų nusiskundimai, kad jiems ne
didėlių iškaščių nepadaryta.
korespondencijas laikraščiuose ginti principai ar organizacijų siseka gauti naujų narių — ra
pasirašydavo „Gloverso Mainie- reikalai, t. y. žmonių interesai, šo tūlos mažos kolonijos kon
Gauta žinių, kad Aukštosios rys”, o „Saulėje” vedė net tam jis stodavo viešon kovon, atvi kurso darbuotojas. — Iš paty
Silezijos plebiscitą laimėjo Vo- tikrą skyrių su įvairiais pamo rame lauke. Jei priseidavo ve
rimo gerai žinau, kad nieko
kiečiai, Sakoma už Vokietiją kinimais, pasirašydamas viršmi sti polemiką, tai nesislapstė po
lengvesnio nėra, kaip prikalbin
paduota du kart daugiau balsų, nėtu slapyvardžiu.
Kiek vė slapyvardžiais, bet pasakė fak ti lietuvius į naudingas organi
negu už Lenkiją.
liaus po tam, Tamošius apsisto tus ir pasirašė savo pilną pavar zacijas įstoti, štai musų mie
jo Minersville, Pa. ir 1896 m. dę. Tuos, kurie polemizuoja pri stelyje yra tiktai apie 300 lietu
pakėlė sumanymą sutverti Tė sidengę slapyvardžiais, velionis vių, kurių 78 nuo senai priguli
vynės Mylėtojų Draugiją. „Vie vadindavo šeškais. Saldliežiuvia prie SLA. ir dabar konkurso
nybės
Lietuvninkų” 25 Nr. vimo ir melų nepakęsdavo. Vie metu truputį pasidarbavęs pri
1896 m., tilpo
atsišaukimas į name savo straipsnyje — „Vėl-1 rašiau 29 naujus narius ir ne(Triunpaj<T-gyvenifncr4r-daibų
visuomenę „šelpkime tėvynai nio Krapyla” prirodinėja kiek 1I turiu mažiausios abejonės, jog
peržvalga).
nius” po , kuriuomi pasirašo daug blogo melai lietuviams laimėsiu pirmą dovaną, nes drą
T. Astramskas gimė 28 d. Pažįstamas Trupinėlio (P. Ar atneša. Jis niekuomet nebuvo!,siai galiu sakyti, kad prirašy
sugyventi' s1siu
- naujų narių mažiausiai pus
gegužės, 1853 m., Suvalkų rė- mino). šitas jo atsišaukimas extrimistu, mokėjo
dyboje, Mariampolės apskrityje sukėlė veikėjų tarpe entuziaz su kitų sriovių ir įvairių jsiti-1 antro šimto. Jeigu taip pasek
amerikiečiai kinimų žmonėmis.
mingai galima darbuotis tokioj
ir parapijoje, Naujienos-Narto mą ir suskato
1898
m.
jam
teko
rinkti
knygas
ir
siųsti
Lietuvos
lankytis neskaitlingoj lietuvių kolonikaime. Tamošiaus tėvai leido
Homestead,
Pa.
garsiame
Car-|joj, įaj
įr bekalbėti apie tais
savo sūnų į Mariampolės pra jaunuomenei. Tamošius pats
dinę mokyklą, kurią baigęs įsto pirmutinis padarė auką knygo negio plieno ir geležies fabrike,1 kolonijas, kur tūkstančiai lietu
jo į Mariampolės gimnaziją, ta mis, kurios per „Vien. Liet.” kur jis pamatęs žmonių liejamą vių gyvena! Tokiose kolonijo
čiaus baigęs gimnazijos tris buvo pasiųsta Lietuvon į Sie prakaitą prie sunkaus, darbo, pa se pasidarbavus galima šimtus
užvardindamas naujų narių gauti. Gaila, kad
klesas pertraukė mokslą ir sto tyno Draugijos rankas, Ma- rašė straipsnį
„Prakaito
Patapas”.
šiame musų darbuotojai vietęj dirbtu
jo dirbti pas savo tėvą ant riampolėje.
ūkės. Tėvui mirus, ūkio vedi Tamošius priklausė prie Susi straipsnyje apibudina labai ka- bereikalingai dejuoja ir kaltina'
mas paliko Tamošiui, kuris li vienijimo Lietuvių Amerikoje rakteristiškai žmonių padėtį ir niekuo nekaltus žmones.
kęs šeimininku vedė moterį Ju nuo 14 d. spalio 1897 m. Kaip padaro moralę išvedą palygin- Ištikrųjų gaila, kad Tamsta
lę Ąvižieniutę. Gyvenant poro randame SLA. istorijos įžango damas anais „šviesos’’ ir „Var- negyveni didelėje lietuvių kolo
išleistą
veikalą nijoje, kur yra plati dirva SLA.
je per kelioliką metų, Astram- je nuo autoriaus, kuriuomi bu po” laikais
Astramskas, sakoma: „Garsas”, kuriame eilėmis ap- principų skleidimui. Juk rodo
skai susilaukė gražios šeimy vo T.
nėlės — trijų
sūnų ir dviejų ,Tai istorijai medžiagą rankio rašoma kokios bus kančios pra si, negali but jokio sunkumo įti
ti buvau pradėjęs nuo pirmiaus gare po mirties už nuodėmės ir kinti blaivai protaujantį žmo
dukterų.
visokios kankynės perstatomos gų, kad būtinai yra reikalinga
Tamošius buvo iškalbus ir r iki XXII Seimui pavyko pa paveikslais.
kiekvienam darbo žmogui prigu
išyti bent juodraštį, kurį įda
draugiškas, prie to būdamas ge
lėti prie visuomeninės apdrauviau XXII Seimui ir kuris buvo
rokai pamokytų, įgavo nemažą
>1
dos ir pašalpos organizacijos,
priimtu.
draugų pasitikėjimą, taip kad
nors dalinam aprūpinimui me
1885 m. tapo išrinktu Kvieti- „Prie tolesnių Seimų proto
džiaginių reikalų,
kur taipgi
kolų
padariau
papildymus,
ra

škių valščiaus vaitu. Tamošiui
yra progos pačiam save šviesti
prisėjo eiti valdininko pareigas šiau iš turimų po ranka užrašų,
ir savo brolius ir sesutes prie
kadangi
pats
tuose
seimuose
Nėra
Amerikoje
lietuvio,
ku

kaip tik tuo laiku, kada Lietu
apšvietos
traukti. O blaivai
ris nebūtų girdėjęs apie Tau protaujančių žmonių Amerikos
voje iš lietuvių kaimiečių kilu dalyvavau...”
sių inteligentų dvasia buvo besi Taigi matoma, kad jis prisi tų Sąjungą. Tačiaus retas ku lietuvių visuomenėje netrūksta,
metu vėliau, ris žino, kiek kaštuoja prigulė tiktai reikia truputis darbo pri
kelianti iš ilgo letergo — benu- rašė vienuolika
simetanti sunkios lenkų įtek negu SLA. buvo susiorganiza- ti Tautų Sąjungoje. Apie tai dėti. Bet dauguma musų dar
mės jungą, kurią Rusijos cari vęs. Išbuvus jam SLA. nariu šit kokių žinių paduoda „Lietu- buotojų sėdi rankas sudėję ir
zmo nasrai vienu išsižiojimu tris metus, t. y. 1900 m., jis ta-lvos ūkininkas”:
bedavoja, kad musų visuomenė
po
išrinktas
Centro
Sekreto„Kai priėmė Suomiją į Tau nekulturiška ir nebėga būriais
norėjo praryti.
Tai buvo vos
rium
ir
visų
reikalų
vedėju
tų Sąjungą, tad tuojau pasiūlė prie jo, kad jisai juos prirašytų
antri metai nuo įkurymo pirmo
jo lietuvių laikraščio „AUŠRA”, Tuomet jisai persikėlė iš She- jai įnešti į Tautiį Sąjungos ka prie SLA. Konkurso darbuoto
Pa. są 800.000 dolarių (musų pini jai! Parodykite truputį ener
kuris pasirodė 1883 m. Tuose nandoah, Pa. į Plymouth,
laikuose buvo pakilusi lietuvių prie „Tėvynės”, užimdamas Se gais apie 5 milionus auksinų). gijos ir pasiryžimo, o tuomi pa
inteligentijos dvasia ir tvirtos kretoriaus ir spaustuvės Admi Del tokio netikėto siurprizo, sa šaulį užkariausite! Pasiskaity
ko, Suomijos užsienio ministe- kite, štai ką rašo vienos mažos
vilties vedini, stojo tautiškan nistratoriaus vietas.
Gyvendamas
Shenandoah, ris nusitvėręs už galvos ir atsi lietuvių kolonijos
energingas
darban — skleidė literatūrą,
Pa.
1898-99
m.
leido
laikraštį
statydinęs. Jei ir Lietuvai rei darbuotojas:
tvėrė inteligentų ratelius, VieGarsas”. kėtų tiek mokėti, tai tikrai sun — Šiuomi pranešu, jog ir aš
nu iš tokių ratelių buvo vadina „Amerikos Lietuvių
mas „Sietynas”. Prie šito ra Tačiaus kaip daugelis lietuvi ku butų išsimokėti. Didelis mo dalyvauju SLA. konkurse — ra
telio ir Tamošius prigulėjo. škų laikračšių, o ypatingai ku kesnis Tautų Sąjungai stato šo 156 kp. organ. Juozas VidCaro tarnai raudonsiuliai-valdi- rie Shenandoah buvo bandyta I mažąsias valstybes į keblią pa rinskas iš Benton, Ill. — Pra
džioje
užsiregistruoju su 19
ninkai visur baisiai persekiojo leisti — k. t. „Balsas”, Darbi- dėtį.”
,Viltis”, „žvaigždė”, Taigi vietoje nusiminti, rei naujų narių. Toliaus bus dau
lietuvius už skaitymą ir plati ninkas”
Viltis
taip ir kia džiaugtis, kad Lietuva į tą ginus, nes esu pasiryžęs varyti
nimą literatūros. Jei kur kas „Darbininkų
ir juokais įskųsdavo kokį nors „Amerikos Lietuvių Garsas nevykusią Sąjungą tapo nepri- iki šimto.
Lengvai Tamsta dasivarysi
žmogų, o ypatingai tokį, kurs vedamas T. Astramsko neišsi- imta.
laikė.
iki šimto, nes pati pradžia dar
&
buvo lankęs ar lankė augštesnę
bo liudija, kad Tamsta supranti
mokyklą, tai caro tarnai be jo Likęs SLA. Centro Sekreto Amerikos lietuviškieji kleriorganizatoriaus pareigas ir turi
kio atsiprašymo neklausydami rium ir būdamas prie „Tėvy kalai nori išsižadėti Gabrio ir
tautinin užtektinai energijos savo tiks
jokių pasiteisinimų, areštavo ir nės”, tankiai rašinėjo įvairius mėgina jį primesti
lui pasiekti.
statė prieš teismą, kuris ir-gi straipsnius į SLA. organą „Tė kam. Štai kaip „Draugas” po— Šiuomi pranešiu, kad pa
Jo raštuose, kaip ir smuoja apie Gabrį:
būdavo sudaromas iš caro bur vynę”.
nestokavo „P-nas Gabrys yra toxis jau I reitą mėnesį prirašiau tiktai 4
liokų, arba pilnai jam ištikimų kalboje, niekuomet
. ir
. .kiti
... tuo
, i i naujus i narius — rašo 60 kp.
1.kaip
parsidavėlių. Kartais visai už originališkumo. Netik kad jis tautininkas,
T . , . . organ. A. L. Bernotą iš Grand
Lietuviai.°
nekaltos įtalpos atrastą knyge visuomet vartojo tokią kalbą, vardu vadinamieji
v. . Rapids, Mich. — Pirmiaus tux
.
lę, būdavo nuteisiama ilgesniam kokia buvo sulyg tų laikų mo Jis taip pat kaip jie. x nežiūri. 1 rėjau prirašęs
6 narius, tad viderniškiausia,
bet
jis
tankiai
krikščionijos nei
mintyse nei i[SO turiu
, . 10. Reikia
r> -i •
.
ar trumpesniam ištrėmimui Si
pasakyti,
biran,
tankiausiai į Viatką, padarydavo ir pastabas jaunes apsėjime.”
... v. . kad nesunku prirašinėti naujus
ypatingai Bet klausimi,
kur nėra galima gauti jo niems rašytojams,
le
ziuu narjus prje slA. tik viena prietiems,
kurie
kaldavo
naujus
žo

krikščionijos
pagrindų ]
kio užsiėmimo, šitoki ištrėmi
žastis — man laiko stoka.
džius
užmiršdami
tikrai
lietu

„Draugo
”
redaktorius
ir
visi
|
mai būdavo ne naujiena.
T.
Norint padirbėti SLA. ir dar
Astramskas
būdama^ vaitu viškus liaudies vartojamus žo klerikalai savo mintyse ir apsė-1 bo žmonių labui galima* ir laiko
imuose? Pagalinus jei Gabrys susirasti. Kitus darbus Tamkasdien susidurdavo su areštuo džius.
tais tautos darbuotojais ir tas Kaip kiekvienas žmogus ke buvo svetimas klerikalų parti- sta atideki į šalį - juos atlik
begaliniai veikė ant jo jautrios liaudamas tą gyvenimo kelionę tai, tai kam jie beveik
pusę gį, ]<ai konkursas užsibaigs.
sielos. Bet kuomet vieną kartą sutinka įvairių dienelių — per Tautos Fondo pinigų sugiudo įl Sekanti nauji darbuotojai be
sužinojo, kad raudonsiuliai su leidžia pavasarelį-jaunystę' tarp Gabrio kišenius? Kam per ke- jokių išvadžiojimų kiekvienas
ėmė Dr. Matulaitį, Tamošiaus (žiedų, o kartais iškyla audros lioliką metų auklėjo gabriadą, trumpai pareiškia: įrašykite ir
kraujas užvirė didžiausia neapy ar pavasario šalnos ir sugadina kuri visuomet statė žabangus 1 mane j konkursą — matyt jie
kanta prieš tokią neteisibę ir!jauno žiedelio iškaistumą, arba Lietuvos pavergimui?.
!yra į§
žmonių, kurie mažai
iš apmaudo valsčiaus kancelia-'sulaukus vasaros ėsti deginaNejaugi neužprotestuos prieš kalba o daug dirba:
rijoj nutraukė nuo sienos caro mas karštosios saulelės be jo- šitokius „Draugo” posmavimus ' J. M. Bučinskas, organ. 200
-------- <1-1...
-------- .... I;:c
paveikslą
ir
akyvaizdoje
mi-.kio pasigailėjimo arba uŽSjUS Gabrio adjutantai, kurie pasi kp. iš Binghamton, N. Y.
klebonijose Zig. Karkauskas, organ, 211
nios trenkęs į mežę kojomis su- 'rudens lietui ir šalčiams kenčia slėpę lietuviškose
minė. Žinoma po to Tamošius didelius nesmagumus taip ir ir po šiai dienai varo gabriados kp. iš Mahanoy City, Pa.
nnmiė nenakvojo ir trumpame Tamoįšiaus
gyvenime, kaipo darbą tarpe Amerikoj lietuvių.
Juoz. Kazlauskas, orgaiy 5-to
laike jau buvo kelionėje į Ame- žmogaus pasišventusio vlsuome
bzukelis. Apskr., iš Brooklyn, N. Y;
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žiaurumus ir darbininkiško ju buvo net tokių atsitikimų, kad nc- šitotas nusistatymas, musų perdaug elgeta, kad atsispirtų
kurie nuvažiavę į Tarybų Rusiją
dėjimo persekiojimus, jei jie bu
supratimų, neatatinka šiandie savo priešininkams.’
ir atsidūrę tokiose
aplinkybėse,
(šį skyrių veda Dr. S. BIEŽIS, 2201 W. 22-nd St., Chicago, ILL)
Savaitinis Susivienijimo Lietuvių tų šiandieninės Lietuvos valdo
momentui.
Pirmiau „Vaje vaje — kaip visas tas
kur reikia padirbėti ilgesnias dar niniam'
(Amerikoje organas, leidžiamas kas nais?
Viską kritikuoti ir
bo valandas, negu Amerikoje ir siai Lietuvos karas su Lenkija biaurus šmeižtas nepritinka —
.penktadienis.
asmuo suserga laike šlapio se
REUMATIZMAS.
užsiganėdinti
gautu
„pajoku”, dar nebaigtas ir galimas daik aukštam stonui,
smerkti yra labai lengva, bet
žilam plau
pradėjo niurnėti, kad jie geriau
zono, begyvendamas drėgnuose
S. E. Vitaitis — Redaktorius, pačiam ką nors tverti arba tai
tas, kad Lietuvai priseis dar su kui !”
gyveno kapitalistinėje šalyje, ne
(Tąsa)
kambariuose arba šiek tiek per
syti suirusį šalies gyvenimą,
nepriklauso
gu komunistinėje
darbininkų ginklu ginti savo
dar
Arba
jei
ligonis
turi
soy W. 10-th St, New York City.
šalus, tai šitie dalykai primeta
kuomet visko trūksta, yra ne valdomoje šalyje. Tie darbinin- mybę, nes ir pačios „Naujie
kokią
nors
kitą
chronišką
ma kaipo reumatizmo tiesiogi
kai, važiuodami Tarybų Rusijon,
nos” pripažįsta, kad iš Lenkijos
Visi raitai skiriami „Tėvynei” turi lengvas darbas.
ligą, sakysime
širdies arba nė priežastis. Daugel žmonių
matomai klaidingai persistatė tą
skyriai inkstų ligas, tai pastaroji daž
bnt siunčiami
Redakcijos vardu ir
Nors Lietuvos valdžia nėra
visą padėtį, kokia dabar ten yra. ponų nėra ko tikėtis. Todėl kol • Nėra abejonės, kad
tari bvt su autoriaus paraiu ir adre viena iš tų, kad
pasitikėjimo nai padidėja darydama savo į ta | peršąlą, peršlampa ir gyvena
jai nebūt ko
Jie manė, kad jeigu
šalį valdo karas dar nebaigtas, ar yra iš stengiasi išrinkti
są. Prisiunčiamas raitus Redakcija
darbo žmonės, tai jau ten darbo mintinga ardyti bendras tėvy vertus ir dorus
užmesti, tačiaus
reikia atsi:žmones savo ką. Tokiame atsitikime turime! drėgnose vietose, vienok tik rerrumpina ir taiso sulig savo nuožiū
žmonėms rojus.”
skyrių valdybosna, bet vistiek reikalą su dviem ligom, kurių I| tas tesuserga šiaja liga. Jeigu
ros. Netinkami
spaudai smulkus žvelgti" ir į ssunkenybes, kurio
nės
gynimo
frontas?
Kuomet
Vienok „Laisvė” savo skaity
raitai — korespondencijos,
eilės, se priseina nepriklausomas Lie
neretai įsiskverbia ir niekšas, symptomai taip susipina, kad!■šitas butų galutina priežasti
karo
audra
šiek,
tiek
apsistojo
tojus ramina, kad Rusijoje
pranešimai ir tt., naikinama ir auto tuvos gyvenimas kurti.
darbo nuo- nelengva atskirti vieną nuo ki- j mi, tai daugiau kaip pusė žmo
Nėra 1
kuris trukdo viso
ir
yra
progos
atsikvėpti,
tad
ar
esanti
laisvė
ir
visi
žmonės
yra
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
nijos butų raišais nuo reuma
mažiausios abejonės, kad pasi
seklumą.
tos.
šitokiuose
atsitikimuose
nereikėtų
prisiruošti
tolimesnei
yaito ženklelių jų sugrąžinimui.
lygiais ir visi lygiai gyvenimo
tizmo, o tačiaus to dar neatsi
Iš 76 skyrių L. G. D. randasi nelengva pastatyti
naudodami karo stoviu besąžiteisingas
kovai
ir
būti
tinkamai
pasiren

gėrybėmis naudojasi.
Tačiaus
tiko. Iš kitos pusės, augščiaus
niai valdininkėliai tankiai per
vienok arti puskapio škyrių, ku diognozas (ligos pažinimas).
apie Rusijos v laisvę ir lygybę gusiems mirtiną smūgį užduoti
minėtų dalykų negalima visai
SKIRTUMAS
riuosna valdyba neveikli ir kai- Chroniškas
daug sauvaliauja, bet tuo patim
reumatizmas,
savo
priešo
imperializmui,
jei
štai kaip rašo „Karys”;
TARPE VALSTY
kurių skyrių — dagi tyčia dal trumpai kalbant, yra ta pati li ignoruoti, nes tuo syk jau bu
laiku reikia atsižvelgti ir į tai
„Rusijos
viešpačių
komunistų jisai dar kartą mėgintų Lietuvą
tų apsilenkimas
su teisybe.
BĖS IR VALDŽIOS.
kad Lietuva apsupta priešo, ku
Savo idėjos draugų bą trukdo. Į pasiųstus laiškus ga kaip aštrusai, tik su tuo Gyvenimas drėgnuose kamba
(bolševikų)
oficioze ,Pravda’ 9 užgrobti.
iRodosi nereikia nei aiškinti ris nors ir eina į taikos tary
Nr. aprašoma paleistų iš kariuo parėmimui rasime
užtektinai atsakymo neduoda, neigi šau skirtumu, kad symptomai daž riuose, tankus peršalimas ar
menės vyresnių negu 35 metų ka
skirtumo tarpe valstybės ir jos bas, bet nuolatos drutma savo
laiko tuomet, kai Lietuvai jotas kia skyrių susirinkimus, o vie nai esti ne taip aštrųs-skaudųs peršlapimas nėra sveika ir jei
reivių kelionė namo.
nok tujų skyrių globoje randa ir tęsiasi per
valdžios, nes tai, kuogeriausiai karines jėgas Lietuvos pasieny
ilgą laiką, ši
„Kokį skurdą, vargą, badą ten išlaukinis pavojus negrumos.
rųšis gali tęsties asmuo turi palinkimą prie ko
žino kiekvienas nors kiek pro je. Apart to, pilna Lietuva
ka kentėti raudonajam kareiviui,
Kaslink kaltinimo Lietuvos si nemažai sudėta žmonių pini reumatizmo
kartais net kios nors ligos del kitokių prie
tai net įsivaizduoti sunku.
gų Liet. Raud. Kryžiui ir dievai per daugel metų
taujantis žmogus.
Valstybė visokių šnipų, kurie agitacijos
„Komisarų, milicininkų, črezvi- valdžios už tarimasi su Lenki žino kokiu tikslu
nesuteikiama žasčių, tai šitie dalykai pagrei
tie j e pinigai visą amžių, jei
yra kiekvieno žmogaus gyveni keliu stengiasi sudemoralizuoti
jos
ponais,
tai
irgi
gana
savo

čaikos narių sauvalė
pasiekė di
Šitokis tina arba pagelbi tokiai ligai ap
gydymas.
tinkamas
mo pagrindu ir todėl kiekvie- tą vienatinį Lietuvos nepriklau
nesiunčiami
Čentran.
džiausio laipsnio. Su kareivių el tiška išvada.
Juk amžinai ka
sireikšti. Iš paviršiaus rodosi,
namj valstybės gyventojui turi somybės laidą — kariuomenę.
giamasi, kaip su gyvuliu, nesilai
Todėl šiuomj kreipiuosi ir sy ligonis turi tarpus, kuomet jau
riauti
negalima
—
reikia
ieško

bet mažas kad daugiau nieko kito ir ne
čiasi visai sveikas,
rūpėti, kad tas jo gyvenimo pa Kiti vėl pūdais gaminasi sprog koma paprasčiausių žmoniškumo
kiu
pranešu
nariams
L.
G.
D.,
ti kelių ir būdų ginčio baigimui.
dėsnių.
peršalimas, sušlapimas ar oro reikėjo iššaukimui apkalbamos
grindas butų laisvas ir nepri stančią medžiagą terorizavimui
„Komisarui
įsigeidus, kareivis O kadangi šiandieninę Lenkiją kad yra pasiųsta visiems sky
ligos/
klausomas nuo išlaukinės jėgos, valstybės priešakyje stovinčių
be jokių ceremonijų, žiemos me valdo ponai, tad. su jais ir pri riams laiškai, ir jei skyriai ne permaina primena, kad dar nė
Sulig pareiškimo
daktarų
tu, vidury lauko
išmetamas iš
kad ant jo nebūtų
užkrautas žmonių. Pagaliau net legali
šaukia susirinkimo, tai vietos ra pilnai pasiliuosavęs nuo reu
seina
tartis.
Jeigu
Rusijos
bol

Paynton ir Paine, kurie šią li
traukinio.
matizmo.
svetimos verguvės jungas, kad zuotų organizacijų organai ne
skyrių
nariai
susišaukite
spe

„Važiuoja jis šimtus,
tukstan- ševikai, kurie net nusistatę vi
Dažniausiai reumatizmas pra gą tyrinėjo per Ilgą laiką, reu
kiekvienas galėtų
būti laisvu priklausomą Lietuvą nuolatos
čius verstų išalkęs, ištroškęs, ne so pasaulio
buržuaziją sunai ciali susirinkimą ir pareikalau- sideda aštriąja forma ir del vie matizmą iššaukia tam tikra
šeimininku savo prigimtoje ša rašo svetimženkliuose ir be pa
gaudamas ne tik duonos, bot ne
kit pasiteisinimo nuo savo val
kinti
ir
tai
priversti
tartis
su
atsigerti. Jis negauna
net vanlyje. Gi valstybės valdžia, ypa liovos gieda
imnus sovietinei
dybos narių ir jei neturės rim nos ar kitos priežasties, tan rųšis bakterijų vadinamų Dišitais
pačiais
ponais,
tai
kodėl
densl... Ir tai toj šaly, kur valdžią
Šitas
kiausiai neganėtino ar netinka plococcus Rheumaticus.
tingai demokratiškų respublikų Rusijai. O juk didžiuma Lietu
to
pasiteisinimo
—
tai
lauk
su
turi darbininkai (taip
skelbiama jau Lietuvos valdžiai negalima
mo gydymo, pereina į chroniš bakterijas rado atkarto tinai są
valdžia yra tiktai žmonių valios vos gyventojų,
pastatydama
komisarų). Ir taip elgiamasi ne su jais tartis,
Nors mes pilnai jais! Išrinkit naują valdybą ką rųšį. Reikia įsitėmyti, kad nariuose, kraujuje ir šlapume
su buržujais, bet su darbininkais,
pildytoja ir tai laiks nuo laiko šiandieninę
valdžią, įsakė jai
sutinkame su „Naujienomis”, ir atimkit iš senosios valdybos juo labiau liga yra užsisenėju- ligonių sergančių reumatizmu,
ne
su
karininkais,
bet
su
,
raudo

pamainoma sulyg valstybės saugoti Lietuvos nepriklauso
pakvitavimo
kad iš lenkų
imperiališkosios iždą, ženklelius,
naisiais’ kareiviais.
skaičių šių
si, tuo daugiau kunui
blėdies Taipgi tam tikrą
gyventojų didžiumos valios.
mybę, kuri taip
brangiai yra
„Jį pavargusį, sušalusį, išalkusį, ponijos negalima, nieko gero ti knygeles ir įgaliojimus.
išmirškos
įleidus
padaro ir, savaimi aišku, sun bakterijų
žinant šitokį skirtumą tarpe atpirkta. Del jos daug kentėta,
visą laiką važiavusį ant vagono
Ir
veiki
t
ir
traukit
pradėtąjį
reikalo
kėtis,
tačiaus
nematome
stogo, radusį sau poilsį S'totyjc,
valstybės ir valdžios kyla klau daug ašarų ir kraujo išlieta,
darbą — tvirtinant medžiaginį kiau išgydyti, kad ir prie ge kiškiui arba kralikui, kaip da
raginti
žmones,
kad
jie
neremvidury nakkomisaro įsakymu,
riausių aplinkybių.
žniausia daromi
tyrinėjimai,
simas: jeigu didžiuma valsty daug naujų kapų supilta.
stovį
Lietuvos
Raud.
Kryžiaus.
ties, be jokių ceremonijų, kaip su- tų Lietuvos apsigynimo
kovospagimdo typišką reumatizmą.
bės gyventojų yra nekulturiška Akyvaizdoje šitokios Lietu
Dr. A. L. Graičiunas,
nį, išmeta iš stoties.
vien dėlto, kad Lietuvos valdžia
Reumatizmo priežastįs.
Šita teorija
labai galima ir
„Ir del tokios tvarkos, del toir nepajėgia išsirinkti tinkamos vos padėties, mums rodosi, yra
Centro
Sekretorius.
mėgina tartis su šitais VaršaKiekviena liga turi savo prie užtad turi daug pasekėjų.
kio apsiėjimo daugelis jų jau ncvaldžios* tad grumojant išlau pražūtinga raginti žmones neišnešti vos ponais.
žastį, kurios išvengus galima ir Kaip ten nebūtų, bet didelė
paeina... juos reikalinga
kiniam pavojui, ar galima atsi rejnti Lietuvos valdžios Lietu
arba išvesti.
pačios ligos išvengti. šiandie dauguma autoritetingų gydyto
LIETUVIAI IR
Kaslink. palenkimo Lietuvos
„Taip darosi ten, kur buvo ža
sakyti gint valstybę — savo vos apgynimo ir Vilniaus atva
ninis medicinos
mokslas vis jų ir bakteriologų pripažįsta,
dėtas rojus.
pusėn Lenkijos darbo žmonių,
gyvenimo pagrindą vien dėlto, davimo darbuose
vien dėlto,
KALIFORNIJA
daugiau
domės atkreipia į kad reumatizmas yra infekcija,
„Jie žadėjo, bet 'tik tol, kol pa tai juk. yra aiškus dalykas, kad
kad valdžia bloga? Kiekvienos kad ta valdžia persekiojanti
griebė valdžią į savo
rankas, o
ligų priežastis. Kiekvienas pa t. y. liga paeinanti nuo tam tik
Lenkų
net
socialdemokratai
yra
kultūriškos šalies
gyventoj ai darbininkus. Niekas negali už
dabar smaugia darbininkus ir ka
Patėmijau lietuviškuose laik- žangus gydytojas pirma, negu rų bakterijų arba jų produktų
>
lygus
imperialistai
šiandieni

reivius
labiau
už
Miko
II
žanda

savo darbais kuoaiškiausiai įro drausti valdžios
raščiuose
apgarsinimą tulos imasi bile ligą gydyti, pirmiau kurios įsigauna kunan užtektikritikuoti ir
rus. Jie daužo, muša, mėto juos, niai Varšavos ponijai. Juk ne
dė, kad reikia ginti savo gimti jos peiktinų darbų smerkti, bet
agentūros iš New Yorko, kuri siai stengiasi surasti jos prie name skaitliuje
o tie nė pusės žodžio negali prie
ir ten randa
kartą
matėme
pareiškimus
tų
nį kraštą nuo išlaukinės jėgos, taipgi niekas
skelbiasi, kad. pagelbės
negali išvengti
norin- žastį, kurią prašalinus, jei gali progą platintis, Šitas yra moštarauti, nes tuoj bus sušaudyti,
darbo žmonių vadų, net su p. tiems ūkininkauti, įgyti
kaip kon t revoliucionieriai.
kad nebūt išplėštas nepriklau aštraus pasmerkimo jei drįsta
ma, liga savaimi
pranyksta. derniškiausias
nu^istatymas,
„Komisarams
nieko
nestinga. DašinskiU priešakyje,
kad Vil ma pirkti) žemes Kalifornijoj.
somas gyvenimas,
kad nebūt raginti žmones neremti valsty
Suprantama, dažnai, nėra taip paremtas praktiškais patyri
Jie sotus. Jie važinėja salon va nius yra neatskiriama Lenkijos
antmestas svetimos
verguvės binių darbų savo tėvynės apgy
Čion
nekalbėsiu
apie
teisingu

lengva surasti priežastį arba su mais. Taigi tiesioginė reuma
gonuose, specialiuose traukiniuo
turi
sueiti
dalis,
kad
Lietuva
jungas, nepaisant kokia valdžia nimo ir jos sostinės išvadavimo
se, automobiliuose (Lietuvoj rusų
mą arba neteisingumą tos agen radus ją nevisados galima pra tizmo priežastis yra tam tikros
ir
tt.
federacijon
su
Lenkija
bolševikų
pasiuntinybė
turi
tokį
nebūtų.
reikalu, Valstybės likimo ne
turos, bet Los Angeles „Sunday šalinti. šičia tai ir užsiveria bakterijos, kurios tūlais budais
automobilį, kad net musų mini Pagaliaus juk Lietuvos socialTačiaus pas lietuvius yra vi galima lyginti valdžios likimui
Times” vas. 6 d. skaitau, kad visas keblumas,
visas sunku- įsigauna kunan ir kuomet ten
sterial tokio neturi), o žiūrėkime
demokratai
net
po
kelis
kartus
siškai priešingas nusistatymas. ir todėl atskirkime šituos taip
Suv. Vai. prokuroras p. Cline iš mas- ligų gydyme, Tačiaus yra suranda gerą dirvą veisiasi,
kokias baisenybes
tenka kęsti
socialmėgino
tartis
su
Lenkų
tiems
proletarams,
kurių
reikalais
Gal but dėlto, kad lietuviai dar skirtinus
dalykus. Valstybė
Chicagos atsilankė į Kalliforni- nemažai ligų, kurių priežastįs o užtektinai prisiveisus užka
lygintojai
’
.
”
neva
rūpinasi
.svieto
demokratais
ir
kas
iš
to
išėjo?
nesuspėjo susigyventi su nepri yra amžinu kiekvieno žmogaus
ją ištyrti, buk tūlos agentūros gerai žinomos ir kurios galima riauja kūną, kas apsireiškia pa
„Naujienos” apie tai rytinių valstijų miestuose gar išvengti.
klausomu valstybiniu gyveni gyvenimo pagrindu, o valdžia Taigi pasiremiant pačių ko- Pačios
Reumatizmas yra vidale ligos vadinamos reuma
oficiozu
munistų
valdžios
kuogeriausiai
žino.
neišmoko
dar
tinkamai
mu
yra laikina ir prie kiekvienos
sina ir pardavinėja Kaliforni viena iš tokių ligų, nuo kurios, tizmu.
sutvertos tinkamos progos galima pamai „Pravda”, Rusijoje netik kad Taigi akyvaizdoje šitokių re- jos valstijoje
įvertinti savo valia
žemę, turinčią žinant kaip, galima labai dažnai žinant, kad bakterijos iššau
demokratinės respublikos, ku nyti. Jei nustosime valstybės didesnis skurdas reikia kęsti ir alaus darbo davinių, mes ir sa- „alkalį” ir netinkančią agrikul apsisaugoti.
kia reumatizmą, dar reikia su
rioje jie patys yra šeimininkais nepriklausomybės — kartu nu ilgesnes valandas dirbti, negu kome, kad „Naujienų
perša- tūrai. Taipgi tūli agentai par Reumatizmu daugiausia ser rasti kaip jų apsilenkus arba
savo krašto. Vienam ar- kitam stosime ir tos galimybės val Amerikoje arba kur kitur, bet mos permainos yra peranksty- davinėja šėrus zemiu'X su alie ga jauni nuo 15 iki 35 metų am praktiškiau kalbant, kaip ir ko
net ir tos laisvės ir lygybės ne
nepatiko valdžia, tai ii’ šaukia: džios pagerinimu
ar jos per ra, kurią
vos. Kol nėra aiškios perspek jum Texas valst., bet i£ tų že žiaus. Vienok vaikai ir seniai kiais budais jos įeina kunan •
bandoma
žmonėms
neremtame valdžios kovoje su mainomis pasirūpinti. Pavoju
tyvos Lietuvos išlaukiniam pa mių nei už centą aliejaus neiš taipgi nėra visai liuosi nuo šios pas vienus, o kitų visai neliačia.
įkalbėti.
lenkais,
neremkime valdžios je būdami saugokime tai, kas
vojui prašalinti, tol
negalima gauta. Pirmiaus mačiau čion ligos. Kaip vyrai, taip ir mote čia jau yra klausimas suradimo
♦
♦
♦
Vilniaus atvadavime ir tt., tar yra svarbiausiai, o smulkmenas
ardyti bendro valstybinio fron laikraštyje
pranešimą,
kad rys beveik vienodai serga, nors vartų, per kuriuos tos bakterisi tuomi butų daroma žala vien sutvarkysime pzavojų prašalinę.
;: Perankstyvos permainos. to ir tuomi silpninti Lietuvos Denvers, Kolorado j,
susekė dažnai vyrų skaitlius esti di jos įsiveržia kunan.
Suradus
valdžiai. Betgi kiekvienas blai
„Naujienos”, kurios per tūlą apgynimo jėgas.
desnis,
bet
šitas
išaiškinama
iš
agentus pardavinėjančius
že
tuos vartus, jau bus galima
vas žmogus gerai
žino, kad
laiką rėmė Lietuvos apsigyni
darpriežasties
vyrų
ypatingo
kalbėti kaip tinkamai uždaryti
mę Kalifornijoj, kurios jie su
tuomi daugiau žalos daroma vi
mo kovą ir ragino savo pasekė Kuomet kas nors pasako, kad visai neturėjo. Aš čion noriu bo, kuris tiesiog veda prie šios tuos vartus nuo negeistinų vie
sai Lietuvai ir visiems Lietuvos
-------------- S------------------jus kartu su kitomis srovėmis Lenkų kunigai naudoja bažny lietuviams pranešti, kad nieks ligos. Klimatas
mažai turi šnių.
:: Nėra nei rojaus nei lai- bendrai rūpintis Lietuvos apsi
žmonėms, negu valdžiai. DaleiDar ir įtekmės, nors trapiškose ir ark- Burna ir nosis yra didžiau
čią politikai ir Lietuvoje esanti nepirktų katės maiše.
svės.
—
Kuomet
seniau
kas
skim, kad Lietuvos valdžia ir
gynimo reikalais,
dabar vėla lenkų sutanuoti
agentai per pačiam matant vertę žemės ne tiškose s šalyse reumatizmas siais vartais, per kuriuos įsi
butų tokia bloga, kaip nekurie nors pasakydavo ką priešais maino savo nusistatymą. Savo bažnyčią varo agitaciją Lietu galima įspėti jos gerumas, nes veik visai nežinomas.
gauna visokios bakterijos, gim
vargas ir nusistatymo pamainymą „Nau vos pavergimui, tai Amerikos
žmonės ją nupiešia, tad' ar butų Rusiją, kad tenai
nežinai kokios aplinkybės yra. Daugiausiai kaltės primeta dančios įvairias ligas ir tuo pa
geriau Lietuvos žmonėms jeigu skurdas, tai Amerikos lietuvių jienos” pamatuoja tuomi, kad lietuviški klerikalai tokius žmo Kalifornijoje yra visokios že ma drėgnumui, šlapumui ir šal čiu sykiu reumatizmą.
piestu šokdavo kova su išlaukiniu
vietoje tos valdžios Lietuvą pa komunistėliai
Lietuvos nes apšaukia bedieviais ir Ka mes. Čionai visokios
Dr. S. Biežis.
rūšies čiui. šita mintis bent labai poLenkai, Ru- prieš tai. Kaip, girdi, galima priešu apsistojo ir kad Lietuvos talikų Bažnyčios priešais. Bet ūkiais verčiasi. Pavyzdžiui au puliariška pas
vergtų svetimi
liaudį. Jeigu
(Daugiau bus).
taip
kalbėti
apie
proletariato
sai ar Vokiečiai? Į tai gali
valdžia esanti negera ir perse štai pasiskaitykite
ką rago ginama pamarinčių, citrinų ir
vienas atsakymas diktatūros valdomą šalį? Tik kiojanti darbininkų judėjimą. „Lietuva” apie Vatikano agen
būti tiktai
supratimą gana brangu. Sučėdytas dolariešutų (walnut) dideli sodai, nebijant ir turint
— ne! Jei svetimi
Lietuvą buržujai — tik kapitalistų tar Taipgi einanti ne tais keliais, tų darbus Lietuvoje:
pasekmės gali ris greit bus išleistas, o uždirb
net po kelis šimtus akrų ir gra kaip ūkį vesti,
išnaujo pavergtų, tuomet Lie nai taip kalba! Bet štai paga- kurie vestų pine pastovios tai
t
Tokią gyvenimo
žiai apdirbti. Bet tai yra bran būti geros. Juk ir Naujos Ang ti nėra kur.
”
,Glos
Wilenski
’
deda
arkivy

liaus
ir
pati
Brooklyno
„Lai

tuvos žmonėms nebeliktų jokios
kos su Lenkija, šitaip baigia
gus ūkis. Kurie parduoda, no Ii jos lietuviai ūkininkai yra ge lekciją darbininkai jau ne pir
galimybės nei svajoti apie val svė” įsitikino ir pradeda skelb „Naujienos” savo
išvadžioji skupo Hryniewieckio kalbos į ri po tūkstantį dol. ir daugiau rai įsigyvenusie. Gi norint už mą kart gauna ir dar bus
gyventojus ištraukas, kurs ba
džios pagerinimą, nes ji butų ti savo pasekėjams, jog Rusi- mus:
už akrą. Šiaip žemė tinkanti vesti koloniją, tai rodos jau yra tų lekcijų daugiau — gal dar ir
svetimos valstybės
skiriama. joj nėra to rojaus,
apie kurį
„O kas del derybų, tai Lietuvos žnyčios žodį skelbia šiuo budu:
Vienatinė darbo
javų ir daržovių ukiui garsina- gera pradžia apie Hart, Mich. blogesnių.
valdžia irgi nežino
nieko gere ,Kas yra ta Lietuva, iš kur ji
Lietuvai gi esant nepriklauso dauguma svajojo,
„Laisvė”
snio, kaip tiktai
tartis su lenkų rados?
Tai yra vokiečių liute ma nuo 40 iki 800 dol. už akrą. Nors daug lietuvių rengiasi žmogui išeiga iš tokios padėties,
ma valstybe, Lietuvos žmonės kalbėdama apie grįžimą Rusiponija. Bet iš tos ponijos juk ti
žemės vertė priguli nuo aplin keliauti Lietuvon, kada ten bus tai įsigyti gabalą žemės ir ant
ronų
padaras,
tai
yra
jų
ranko

turi galimybę tą valdžią pato j on, štai ką sako:
kėtis nėra ko. Ji išsižadės
savo
sudarytų tam kybių, kaip toli yra nuo miestų galutinai apsidirbta su visais jos gyventi.
užmačių
tiktai
tuomet,
kuomet
ji se įrankis, kad
bulinti, pagerinti ir net pamai
„Bet kokia musų nuomone apie
Visas pro Lietuvos priešais ir jau bus ga Žinoma be pinigų nieko ne
įsitikins, kad ji negali atsiekti sa šventam. Vilniuj, kur karaliauja ir kitų patogumų.
nyti. O jeigu valdžios valsty važiavimą Rusijon? Kiekvienas
vo tikslo. Reikia tad ne prašyti Aušros Vartų, švenčiausia Pa gas spekuliantai
išnaudoja, o lima
žemdirbyste
užsiimti. nuveiksi, bet pasiryžimas per
važiuojantis Tarybų Rusijon pri
biniuose darbuose žmonės nepa
jos malones o ieškot būdų privalo žinoti,
kad ten jis pyragų
jų čioani yra daug, o nuo spe Kasžin ar butų gera plėšti že gali viską. Tą jau pragyven
remtų* tad nėra mažiausios abe
versti jų ncbesikčsinti ant Lietu- nelė netitėlių, eretikų, bolševi
neras, kad ten jam prisieis dau
,Tik susijungę su kuliantų pirkti žemę ukiui, var mę iš tų rankų, kurios dabar tas laikas mums parodė. Kas
vos.
Priversti jų. gali, jeigu ne kų lizdą’.
giau vargo
pakęsti,
negu čia,
jonės, kad valstybė griūtų, nes
Jie nežinan kardą ir durtuvą
laiko prieš stengiasi ko nors pasiekti — tas'
Lietuvos ginklas, tai pačios Len Lenkais busit stiprus ir laisvi, giai apsimokėtų.
Amerikoje. £ Kiekvienas
važiuo
visame pasaulyje nebuvo, nėra
kijos darbo žmonės. Prie tų žmo
jantis turi atsiminti, kad Tarybų
tas žemes ir pasiekia. Jeigu negalima pa
išlaikysit jūsų tėvų tikėjimą. čiam gali parduoti ten, kur tik priešus, norinčius
ir nebus tokios valdžios, kuri vi
nių tad -ir reikėtų eiti, jeigu yra
Rusijoj visas šalies ūkis sugriau
Jokios ,ne mažieji vilkai (coyotes) gyve užgrobti? Dargi visokių prie vieniai žemę pirkti, reik tverti
sus gyventojus patenkintų ir
vilties, kad juos galima palenkti Jokios federacijos!
tas, o Tarybų valdžia dar ‘nespė
Lietuvos pusėn, Bet eiti šituo kc priklausomybės’
Lietuvos — na — pustynes. čion kiti juo žasčių delei, daug lietuvių pasi tam tikrą organizaciją. Gal ant
jo jį atstatyt!, dar
visur griuvė
kad nebūtų progos vienai ar k i
liti, žinoma, gali ne dabartinė Lie- visa tai yra
siai.
Gclžkeliai suirę,
susisieki
apie San liks Sus. Valst. gyventi. Bet pradžios butų gerai apkalbėti šį
slastai, kuriuos kiasi, kad pajūryje,
tai grupei šaukti, jog negera
o
tiktai
Lietuvos
tuvos
Valdžia,
mai labai
sunkus. Tarybų .val
jums stato jūsų neprieteliai — Pedro pardavinėja lotus, kada taip gyventi kaip ligšiol sunku. reikalą vietinėse draugijose ir
Valdžia, todėl jos neremtame!
darbininkai.
džia dar nespėja atsiimti už už
Juk dabar tūkstančiai bedarbių sudaryti tam tikslui fondą į ku
kad ir Vilniaus latrai, masonai, bolševikai, kad vanduo nupuola.
„Taigi išrodo,
sienių nelaisvių
kareivių tik del
Pagaliau butų
labai žingeiatvadavimo klausime darbininkai , fiR jus išvestų
iŠ gei’0 kelio,
to, kad susisiekimas labai prastas.
Norint žemę dirbti, galima išvarytų iš dirbtuvių nežino kas rį norintieji , galėtų mokėti.
du žinoti, ką darytų tie žmonegali remti dabartinę
Lietuvos j afifrau]ęįų nuo vienybės SU ba- jau žinomoj netolimoj vietoj ne daryti ir kur pragyvenimo ie- Tas nepadarytų iškaščių. Arba
Pribuvus į vietą, irgi pyragų nė
nes, kurie šiandien nuolatos
valdzią arba eiti išvien su josios ■
■ 7
.
.
._
ra: reikia
užsiganėdinti tuomi,
perbrangiai nusipirkti. Darbo 'škot, o tuo tarpu viskas dar įsteigti liuosą skyrių prie Susiv
rėmėjais.
”
znycia.
•
Lietuva
yra
persilpna,
Sukau j a apie Lietuvos valdžios
kas yra ' ir kiek gauni. Ir štai,
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Liet. Am. ir sistematingai vei
kiant galima rimtai galvoti apie
įsteigimą lietuvių ūkininkų ko
lonijos. Gi nematant žemės ir
nežinant aplinkybių, kad ir ge
riausiai butų giriama nepirkti.

SUL REIKALAI
’ PRIEGLAUDOS NAMO
REIKALU.

/

t.

f

vardo paskelbimas.

Atminkite, kad
šioje šalyje yra įstatymai draudžianti vogti, taigi jei minėtas
žmogus
tikrai ant tiek nuskraude kuopą ir
turite tam, darodymus, tai areštuokite jį ir traukite teisman. Vicn var-

do paskelbimu tokių žmonių nepatai
sysite ir organizacijai
padarytos
,skraudos ncatpildysite.

304 kp., Buffalo, N. Y., laikytame
susirinkime 13 d. kovo, svarstė ko
kiu budu padauginti kuopos narius
ir vienbalsiai nutarta nupiginti įsto
jimas iki liepos mėnesio — viso per
3 mėnesius. Todėl Buffalo lietuviai
nepraleiskite šios puikios progos —
pasinaudokite ja, nes
dabar galite
įstoti į geriausią ir didžiausią lietu
vių organizaciją tiktai už pusę įstoTaipgi
pareiga
jimo mokesties.
pranešti šį
kiekvieno kuopos nario
kuopos nutarimą kuoplačiausiai vietos lietuviams ir kalbin'ti kiekvieną
dorą lietuvį ir lietuvaitę pastoti mu
sų kuopos nariu, kad per šituos tris
mėnesius nors 100 naujų narių gautu
rnėm. Todėl visi draugai darban, o
pamatysite kokių puikių
pasekmių
iš tos savo darbuotės susilauksime.
Juo daugiau musų kuopa turės na
rių, juo didesnis gyvumą? joje bus,
juo didesnius darbus pajėgsime nu
veikti.
Taipgi nutarta surengti išvažiavimas, kuomet prisiartins vasaros karščiai. Tam tikslui išrinkta komisija
iš 2 narių, kurion įėjo: M. Kajokas
ir P. Banevičius, kurių tikslu yra šu
vieta, kur butų
rasti tam 'tinkama
galima tinkamai laikas praleisti.
J. Rederis — organ.

ir laimingesnės atei
jau prigulėtų musų garbioje organi ir kultūrintis
zacijoje, nes SLA. teisingai išmoka ties siekti.
Tpdel sukruskite visi vietos lietu
prigulinčias pašalpas ir pomirtines,
o prigulėjimo išligos visais atžvil viai ir dėkitės prie šios didelės šei
giais prieinamos ir lengvos — mo mynos prakilniems tikslams organi
kestis daug pigesnė, negu svetimtau zuojamos. Kurie norite gauti pil
čių organizacijose.
Taipgi
prigu- nesnių informacijų, malonėkite kreip
lint prie SLA. auklėjasi lictuvystės tis prie vietinės kuopos valdybos, o
pajautimas ir prisirišimas prie savų gausite pilnus nuodugnius paaiškini
žmonių, prie savo tautos kamieno.. mus.
Tad SLA. nariai darban!
Štai kad ir SLA. 4-tas apskritys
I. M. B.
Lietuvos šelpimo reikale nemažai pa
sidarbavęs. Pereitais metais aukavo
SEATTLE, WASH.
250 dol. Lietuvos Šauliams, 250 dol.
Liet.
Raudonajam
Kryžini ir už
Seattle, taip kaip ir kitur, siaučia
i,ooo dol.. nupirko L. L. Paskolos bedarbės. O kadangi- čia yra visai
boną Lietuvos kariuomenės tam pul kitokios gyvenimo aplinkybės negu
kui, kuris pirmas įžengė Vilniun pe rytuose, tai daug darbininkų jau ir
reitą vasarą išvijus lenkus, Todėl visai badą kenčia. Tokioms bedar
gerb. SLA. 4-to apskričio kuopų or- bėms ištikus, daug rusų
ir lietuvių
ganizatoriai ir visi nariai suremkite keliauja į Sibirą. Kaip £
pečiais ir stokite darban,
ncs nic- iš Seattle į Vladivastoką Japonijos
kuomet gal nesulauksime tokios gc- garlaiviai veža
už 70 dol.
Pasus
ros progos musų organizaci jai pasi- keliauninkams parūpina vietos emidarbuoti, kaip dabar kad yra.
gracijos agentai.
Taipgi reikia
tikėtis,
kad prie
Bet kas yra tikrai
juoki n ga, tai
šios progos išpildys
savo pažadus kad čia, Seattle,
dai
4-to apskričio organizatorius gerb. nuo caro laikų rusiškas konsulis ir
M. J. Vokietaitis,
kuris pereitame dabar, žinoma, jau jis nieko ncatsto4-to apskr. suvažiavime,
New Ha va u j a.
Bct keliauninkai važiuodami
ven, Conn., pasižadėjo greitu laiku į Sibirą be jo vizos negali apseiti.
suorganizuoti 3 naujas SLA. kuopas. Žinoma Arž vizavimą reikia užmokėti
Dabar kai tik geriausia proga tai pa ir, kaip jpatys rusai pasakoja, tai jo
daryti. O dirvos
tam darbui yra viza giliuoja tik ant garlaivio užliptiek. Naujos kuopos galima ti. Paskui jau gali
viską mesti j
sekančiuose
miesteliuose: vandenį, nes būtent sovietų valdžia
Meridan,
Paquanock,
Bristol
ir nieko nepripažįsta ir nieko nereikaRockville, Conn. Iš šitų kolonijų ge lauja.
ros valios lietuviai meldžiami kreip
A- Kaunas.
tis prie gerb. apskr. organizatoriaus
sekančiu adresu: M. J. Vokietaitis,
BUFFALO, N. Y.
130 View St., New Haven, Conn., o
Nors nesmagu yra žymėti tokius
jisai mielu nariu jums pagelbės su dalykus, kurie veda musų gyvenimą
tverti SLA. kuopą, jokio atlyginimo atgal, tačiaus neką padarysi, kad tai
užtai nereikalaudamas.
yra tikrenybės faktai.
Jeigu žmo
Išnaudokite patogią progą ir visi nės, kurie save vadina net progresy
stokime darban!
viu elementu ir nesiskaito su faktais,

nes tokių žmonių Lietuvoje'
esanti
didelė stoka. Taipgi
tiems, kurie
mano apsigyvent
ant ūkių, patarė
padirbėti kiek nors šioje šalyje ant
ūkės, kad praktiškai patyrus- moder
nišką žemės dirbimą.
ir kultūrišką
ūkininkavimą.
Taipgi trumpai
bet labai gyvai
prakalbėjo ir B.
Simokaitis, kuris
uždrožė aukščiau minėtiems Lietuvos priešų draugams, visiškai nekliu
dydamas tikėjimo ir atskirdamas ku
nigų darbus nuo tikėjimo.
Aukų surinkta mažai, nes čionai,
kaip ir visur, nuo senai viešpatauja
didelė bedarbe, tai tokiose aplinky
bėse žmones būdami ‘bijosi be cento
pasilikti, bet visgi surinkta viršaus
36 dol. Kadangi buvo 25c. įžangos,
tad tuomi padengta prakalbų suren
gimo iškaščiai, o sudėtos aukos lie
ka Lietuvos reikalams. Taipgi ko
mitetas savo darbo šiuomi dar 11 cbaigia ir prie pirmos
progos vėla
pasistengs pasidarbuoti Lietuvos la
bu ix
Prie progos reikia paminėti, kad
vietinis „Mirtos” koras, kaip praei
tyje, taip ir dabartinėse prakalbose
patarnavo, už ką tariame jam širdin
gą ačių! Ypač jo vedėjui p. M. Ba
cevičiui priguli didelė
dėka vietos
lietuvių,
nes jisai
daugiausiai yra
pasidarbavęs kaip šito koro išlavini
mų, taip ir visame dailės veikime tar
pc vietos lietuvių.

LIETUVIŲ FILMŲ BENDRO
VĖS NAUJI
PAVEIKSLAI IŠ.
LIETUVOS BUS RODOMI ŠIO
SE VIETOSE:.
Nedėlioj po pietų, ir vakare, kovo
27 d., Moose Hall, 1000 Walnut avė.,
Cleveland, Ohio.
Panedėlio ir utarninko
vakarais,
kovo 28 ir 29 dd., Lietuvių bažnyti
nėj salėj, 1414 East avc. and Biruta
st., Akron, Ohio.
Sercdos vakare,
kovo 30 d., Šv.
Stepono salėj,
Kcowee ir Herman
avė., Dayton, Ohio.
Pėtnyčios vakare, balandžio 1 d.,
Bohemian National salėj, 49 Tillman
gatvės, Detroit, Mich.

Liet. Filmų B-vė.

Telephone 4256 Market.

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

KAZYS KRAUČUNAS
ADVOKATAS IR NOTARAS
403 LYOM BUILDING,
SEATTLE, WASH.

Turiu pilnas tiesas visuose tei
smuose.
Pribunu ypatiškai vesti
provas į kitas valstijas t ant pa
kvietimo.
Taipgi duodu
patari
mus per laiškus.

' Kaip visiems gerb. SLA. na
riams yra žinoma, kad Prie
REIKALINGI PARDAVĖJAI
glaudos Namo klausimas dar ir
INTEGRITY FINANCE
.iki šioliai nėra galutinai užbaig
KOMPANIJAI
tas, nes musų
organizacijoje
Kurios kapitalas yra $500,000.00,
yra tokių žmonių, kurie visiškai
214 North 15-th St,
Philadelphia, Pa.,
nesiskaito su SLA. įstatais ir
I. B. BR
kurie gali kalbėti ir rašyti angliškai
neseka jų ■— nesiskaito su jų
ir taipgi svetimose kalbose, kad vie
Ofiso valandos:
nurodymais, kaip turi būti pra
tose galėtų atstovauti mus ir paskir
Nuo 7 iki 8:30 vakare.
ti
sub-agen'tus
pardavinėjimui
Auk

vedamas visuotinas balsavimas
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po piety.
sinių Notų
sujungtiniu nuošimčių
ir viską daro savaip. Todėl pe
615 COLUMBIA AVE.,
planu. Atatinkamas
žmogus gali
reituose balsavimuose padaryta
BALTIMORE, MD.
uždirbti po 500 dol. ir daugiau į mė
nesį, pašvęsdamas užtektinai energi
kelios neteisingos ir peiktinos
jos šitam bizniui. Delei
pilnesnių
„pastangos” ir todėl
dar iki
informacijų rašykite angliškai pažy
šioliai negalima sužinoti balsa
mėdami savo amžių,
rekomendaci
Bell Phone—Dickinson 1198 W
vimo tikrųjų pasekmių, nes rei
jas,
kiek
kalbų
kalbate,
dabartinį
A. Savickasbiznį, pardavinėjimo patyrimus >ir tt.
kia galutinai ištyrti nelegališki
Dr. A. P. Dambrauskas
tūlų kuopų
balsavimai ir tik
Priėmimo valandos:
'tuomet bus galima sužinoti tik
Nuo 10 išryto,
Kad pavasaris artinas mumis,
(Už išreikštas šiame skyriuje min
ri ir galutini balsavimo davi
2—3 po piety ir
Noriu parašyt ką nors ir jumis,
tis Redakcija neima atsakomybės).
niai. Vienok nėra mažiausios 16 kp., Harrisburg, Ill., nariai pu
6
—8 vakare.
Kad prie fabriko ten nekarotum,
abejonės, kad Prieglaudos Na sėtinai pasidarbavo del A. Bukau
Tik apie save taip padūmotum.
1624 So. 4-th Street,
ATSAKYMAS J. YUKNIUI.
sko,
kuris
labai
sunkiai
serga
ir
rei

Argi
aš
šitaip
ilgai
kariausiu,
PHILADELPHIA, PA.
mas bus steigiamas Lietuvoje.
Bereikalingai p. J. Yuknis pasijuto
kalingas pagalbos vietinių
lietuvių.
Čionai bedarbė, vietos negausiu,
užgautu, kuomet
pamatė „Tėvynė
Vienok nežiūrint' kur Prie- Taipgi musų 16 kuopa išrinko na
Kapitalistai mane abgavo,
je” mano raportą, kaipo Pricgl. Na
J. F. Makaveckas.
negalima. Pav.
glaudos Namas bus steigiamas, rius, kad pereitų per vietinius ir
Kur aš pabaigiau sveikatą savo.
mo Komisijos pirmininko. J tai aš
SLA. 304 kuopoj
yra tokių narių,
O kad atgalios aš pasižurau.
pinigai jo įsteigimui vis viena apielinkės lietuvius ir parinktų aukų
bandysiu nors trumpai atsakyti.
ĮSPĖJIMAS AGITACIJOS
kurie save vadina susipratusiais dar
nelaįmingam. draugui, kurie surinko
Kad iš 'to viso nieko;
& Phones:
gerb. SLA. sekančiai: Iz. Kukeckis ir J. Mie
P. J. Yuknis
yra parašęs vos 2
reikalingi. Todėl
bininkais, tačiaus atėję į kuopos su
Kad bučiau gyvent ant laukų ėjas,
PRIEŠ LIETUVOS
Bell — Kensington 5316
je
kuopos ir nariai tų pinigų su- žis Saline Nr. 3, Harrisbuge surinko
sirinkimus priešinasi geriems
dar laišku — pirma liepos 26 d. ir ant
S
Jau bučiau gražų turtą turejas.
ŠAULIUS.
bams ir net nori įvygdinti
tokius rą — gruodžio 6 d., 1920 m., tai ir J ūkininką dabar rašysiu,
kėlimas priguli nuo mus pačių $43.25, P. Černauskas ir A. B okas,
Dr. E. G. K L I M A S
Dorrisville, III., surinko
$21.25, B.
dalykus, kurie sukeltų
kuopoje di visas jo darbas. Mano laiškai į jį Informacijų sau paprašysiu,
pasidarbavimo. Pereiga kiek Aluzas, Ledford, Ill. surinko $20.15, Broo
Kovo 6 d. musų džiausią suirutę. Jie net nenori lei rašyti: pirmas — rugp. r6 d., antras f Hart važiuosiu ir pirksiu farmą,
LIETUVIS GYDYTOJAS
vienos kuopos ir kiekvieno na J. Vaidelis, Wasson, III., surinko mieste jlaikė prakalbą tik ką iš Lie sti tokiam nariui kalbėti, kuris kalba —• rugs. 2 d., trečias — rugs. 9 d., Busiu laimingas, turėsiu darbą.
Priėmimo valandos:
tuvos sugrįžęs p. Čcsnulis, kuris sa apie kuopos augimą ir bendrą kultū ketvirtas — rugs. 27 d., penktas —
$13.25,
A.
Kunickas,
Gaskin,
Ill.,
su

9—10 valandai ryte.
rio prie kiekvienos progos rink
M. WALENČIUS,
gruod. 2 d. ir šeštas — gruod. 12 d.
kito, pabriežė rinį darbą.
rinko $12.25. Viso surinkta $110.15. vo kalboje, tarp ko
6—8 valandai vakare.
ai aukų į Pr. Namo fondą ir
P. O. Box 96, Hart Michigan.
Tačiaus
p.
Yuknis
sakosi
jų
negavęs
Visiems geros valios lietuviams, sekančias mintis: 1) Lietuvos Šauliai
Štai kuopos susirinkime skaitoma
2538 E. Allegheny Ave.,
kuoplačiausiai skleisti šita idėja kurie prijaučia savo draugui Bukau esą pavojinga Lietuvos Ncprigulmy- laiškas nuo Pildomosios Tarybos, ku
Jei p. Yuknis negavo minėtų
PHILADELPHIA, PA.
tarpe SLA. narių, kad neliktų skui dr gausiai aukavo jo .pagalbai, bei organizacija; 2) Lietuvos Šauliai riuomi prašoma pasidarbuoti SLA. laiškų, tai iškur jisai žino, kad mes VINCAS AMBRAZEVIČIUS
kelią pavydą Lietuvos armijoje, jodarbu pasiskyrstę? Jo paites
nei vieno, kuris nebūt prisidė 16 kp. nariai, rinkusieji aukas, taria gei jie nuo Amerikos Lietuvių gau konkurso vajuje. Antras laiškas nuo esame
laiškai
tiesiog vienas kitam priešta- AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
širdingai ačių!
SLA. 69 kuopos, kuriuomi prašoma
PINIGŲ SIUTIMO.
jęs sulyg savo išgalės prie šito
B. Aluzas. na aukų; 3) Lietuvos Šauliai nieko prisidėti prie sutvėrimo apskričio ir rauja ir parodo neteisybę. Negana
gero nenuveikę; ir todėl 4) Lietuvos
Štai ką sako P. N. Komisijos
būtino darbo. Ant vienos ko
Išdirbu pasportus į Lietuvy va
tuo tikslu išrinkimo apskričio valdy to.
Šaulių reikia
amerikiečiams lietu
KURSAS NUPUOL*
M.
A.
Raginskas
savo
sekretorius
p.
žiuojantiems ir padarau paliudijimus
bos. Nors šitie abu laiškai yra be
misijos viso darbo sukrauti ne PRANEŠIMAS SLA. 9-to AP viams neremti.
12 d. 1920 (affidavitus) iš Lietuvos atvažiuo
Tai geriausia proga da«g
SKRIČIO KUOPOMS.
galinės svarbos ir labai naudingi or laiške, rašytame gruod.
galima, nes ji be visuomenės
metų
:
Delei
šito
Lietuvių
Piliečių
Komi

auksinų
i Lietuvy nusiųsti.
jantiems. Taipgi legalizuoju viso
Laikas greitai bėga ir tuojaus vė
ganizacijos augimui,
tačiaus minėti
pagalbos nieko žymaus nuveikti la rinksimės j sekantį apskričio su tetas, savo susirinkime, kovo 8 d. susipratėliai kelia triukšmą ir nelei „Aš negaliu suprasti, kaip drg. kius dokumentus (daviemastis) kai
Greitume nusiuntime
pinigų
1921
m.,
tarė
sekančiai:
1)
p.
Čcsnu

?auti
mus
laiškų?
Yuknis
negali
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
nieks su manim negal lenkty
neįstengs. Prieglaudos Namo važiavimą, kuris svarbioms prieža
džia nei svarstyti
minėtų laiškų.
lis
jau
antru
sykiu
iš
Lietuvos
pa

netikiu.
Jei
paštoAš
tam
visiškai
tintas.
/
niuoti;
visiems pinigų siuntė
reikalas, yra visų reikalas ir to stims neatsitikus, turės įvykti 8 d. grįžęs agituoja prieš Lietuvos Val Viskas kas tik yra organizacijai nau rius nesurastų adresato po tuomi
šifkortės afat geriausių laivų.
jams pristatau kvitas su para
1921. m., Bęnld, III.
dingą meta į šalį ir net deda pastan
dėl visi privalome tuomi rupin- gegužio
susitvarkymų; gų išmesti iš kuopos tuos narius, ku adresu, kuriuomi laiškas siunčiamas,
Pinigų siuntimas užtvirtintai.
šais priėmėjų pinigų.
Pereitas suvažiavimas nutarė, kad džią ir jos vidurinį
dar
nėra
_
nieko..
tad
tokiameatvejyje
laiškas
yra
gra

2)..
Lie
t
uvos
.
Valdžia
Lai vako rči ų agentūra j
tis. Todėl pareiga visų narių kuopos savo įnešimus paduotų raštu
rie kiek išgalėdami darbuojasi orga
V.
AMBRAZEVIČIUS,
dėlei
Šaulių
Amerikos
lietuviams
žinamas
atgal.
O
nuo
drg..
Yuknio
pojų, Hamburgą ir visur.
Ir taip be jokių
teikti visokių sumanymų P. N. apskričio raštininkui bent 30 dienų darbuotės pranešusi; 3) Lietuvos nizacijos labui.
SLA. Narys
Man
nesugrįžo nei vienas laiškas,
Pasai kelionei i LietHvy.
prieš suvažiavimą dėt
sutvarkymo,
faktų,
vasario
13
d.
kuopos
susirin

Komisijai, kuri su noriu priims kas daug palengvins suvažiavimo po Atstovybė dar tik šviežiai išsiunti
Newark, N. J.
Padarymas lietuvišku doku
kime, užsipuolė ant vieno nario ir labai gaila mano darbo, kuris nuėjo 178 Ferry St.,
juos ir jei bus galima mėgins sčdžiams. Tad dabar kaip tik ir lai- nėjo atsišaukimą, kad Amerikos lie reikalavo, kad jisai butų išmestas iš niekais. Aš taip neturėdamas laiko Tel. Market-T5599 M.
mentų.
Pinigus siųskite per palto
gyveniman įkūnyti. Apart to, kas tokius sumanymus kuopų susi- tuviai privalo Lietuvos Šaulius kiek kuopos. Mat jie šito žmogaus ypa rašiau tą atsišaukimą ir jis žuvo.
ir pasiųsti kur galėdami remti; 4) Lietuvos padėtis tiškai labai nepakenčia dėlto, kad ji Toliaus aš atsisakau ką nors bendro
išnešti
rinkimuose
Money
Order.
Rašydami pri
kiekviena kuopa turėtų pasi- reikia.
atgijant
eina dar didesnin pavojun
turėti
su
drg.
Yukniu
susirašinėjimų
JOHN
S.
LOPATTO
dėkite
2
c.
stampy
ir visados
visuomet tinkamai atremia jų vi
stegnti surengt kokią nors pra Nuo savęs turiu pasakyti, kad šis carizmo režimui, kuriam vykstant sai
keliu.
”
adresuokite:
sokius nerimtus darbus ir kenksmin
Attorney and Counseler-at-Law
Šita ištrauka iš P. N. Komisijos
mogą Prieg. Namo fondo nau suvažiavimas turės didelės svarbos, Lietuvos Šauliai bus dar labiau rei- gus organizacijai planus.
P. MIKOLAINIS,
SLA. Advokatas-Patarejas,
kalingi vesti partizaniškas kovas su
nes
Prieglaudos
Namo
steigimo
klau
gal
įtikins
p.
sekretoriaus
laiško,
53
HUDSON AVENUE,
dai, o trumpu laiku ištikrųjų simas eina prie galutino nuospren maskoliais kaip ir su lenkais, o rasit
Šitie susipratėliai randa begales
išdaviau
raporYuknį
ar
aš
teisingai
BOOKLYN,
N. Y.
308-9-10 Coal Exchange Building
Prieglaudos Namo
galėtumėn pasidžiaugti savo džio ir artimoje ateityje turėsime ir su vokiečiais.
Todėl nutarta: visokių klaidų
tą
ar
ne.
W1KES BARRE, PA.
darbuotėje
i r apgailestauja, kad
darbo vaisiais.
imtis už aktyvio darbo.
Taipgi ir Mes atsišaukiame į Amerikos lietu
Visi
laiškai
P.
N.
Kom.
darbuotės
nutartas steigti ne
kad nesiduotų suklaidinti nieke Priegl. Namas
mane
ir reikalui
priDabar jau yra nemažai tokių kituose reikaluose gaminkite kuopų vius,
ten,
kur
jie
norėtų.
Tačiaus Prie- yra pas
įnešimus ir siųskite raštininkui J. H. no neįgaliotiems žmonėms, bet rem
Yuknis galėtų pats persitiksėjus
p.
jiems tiek
kuopų, kurios labai įdomauja ši Puidai, Pana, III.
ti Lietuvos Šaulius, iki Lietuvos At glaudos Namo reikalai
rinti ir giliau šį dalyką patyrti.
tuomi ' klausimu ir nuolatos .Kaimynėms ir dar neprigulin stovybė ar pati Lietuvos Valdžia rupi, kiek pernykštis sniegas, nes Labai gaila, kad musų žmonės aptai Amerikos lietuviams kitoni kuomet musų kuopa parengdama ba siima į komisijas
LIETUVOS ATSTOVYBES AMERIKOJE
ir vėliaus ant jų
klausinėja per laiškus, kaip ga čioms kuopoms prie 9-to apskričio, apie
lių
laimėjo
pelno
100
dol.
Priegl.
tik dabar geras laikas prisidėti ško nusistatymo nepraneš.
darbo nedirba ir kuomet
lutinai stovi P. N. steigimo kaip
Namo Fondui, tai šitie
žmogeliai uždedamo
Lietuvių Piliečių Komitetas—
prie apskričio ir sekančiame suvažia
jiem tai
pasako, tai dar
kas
nors
klausimas. Taipgi jos pasiža vime pakelti savo balsą musų gar
(pasirašo) Rast. L. G. Kazunas. dėjo didžiausių pastangų, kad šituos
mėgina
kitus
kaltinti. Kur
pinigus atidavus
svetimiems fon- pyksta ir
bios
organizacijos
reikalų
svarslyda rengti visokias pramogas P.
dams, kurie visiškai net ne Lietu- logika?
Delei išgavimo pasų, vizos ant pasportų, affidavitų
me. Tad sukruskite veiklesnieji na
P.
A.
Dedynas,
N. naudai ir šiaip visokiais ga riai savo kuopose ir susirinkimuose
Bet nepa
reikalais
rūpinasi.
paliudijimo pargabenimui giminių iš Lietuvos ir delei pat
LIETUVIAI AMERIKOJE vos
P, N. Kom. pirm.
vykus to pasiekti, dabar jie vaik
limais budais remti kiek tik iš paduokite balsą už prigulėjimą prie
virtinimo įgaliojimų, visokios rūšies dokumentų ir delei
ščioja ir agituoja
narius, kad šigalės. Tačiaus toli gražu ne 9 apskričio.
suieškojimo turtų, bylų vedimo visados kreipkitės prie Lie
MINERSVILLE, PA.
tuos pinigus išsidalyti
tarpe narių,
J. V. Klastaitis.
visos kuopos šitais pagirtinais
Surengus SLA. i-main apskričiui arba nors narių mėnesines mokestis
tuvos Atstovybės ofiso šiuo adresu: LITHUANIAN LE
keliais
eina.
Dauguma
Schuylkill apskričio apielinkėje Lie šitais pinigais apmoktėi, bile tik ne
GATION, 703 — 15-th STREET, N. W., WASHINGTON,
PRANEŠIMAS.
yra tik tokių
kuopų, kurios SLA. i-mo. apskričio suvažiavimas tuvių Filmų Bendrovei krutomų pa atiduoti tam reikalui, kuriam jie su
maršrutą,
vasario 24 ir 25 rinkti.
Tai ve kaip
jie rūpinasi
tuščiais žodžiais labai garsiai įvyks balandžio 24 d., 1921 m., veikslų
dd., 1921 m., buvo rodomi paveik Prieglaudos Namo įsteigimu. Gaila,
kalba apie šį klausimą, bet Sweet Bro’s Hall (pirmiau buvo slai ir musų mieste. Kaip girdėtis kad musų tarpe yra dar tiek nesusi
Willkison Hall) svetainėje, kampas
Delei persiuntimo pinigų Lietuvon giminėms, nuo ka
praktišku darbu visiškai jo ne Lloyd ir Main gatvių, Shenandoah, iš publikos tai paveikslai labai pati pratusių žmonių.
kę, nes buvo ištikrųjų gražus progra
ro nukentėjusiems arba delei persiuntimo aukų Lietuvos
Bėgęs per duris.
remia. Taigi dar kartą prime Pa. Pradžia 10 vai. ryte.
mas. Publikos lankėsi liek, kad net
Valstybės reikalams, Lietuvos Gynimo Komitetui, Lietu
nu visiems SLA. nariams ir Yra pageidaujama, kad į minimą sėdynių nepriteko visiems, todėl dau
suvažiavimą atsiųstų savo
atstovus
ROCKFORD, ILL.
vos šauliams, Liet. Raud. Kryžiui ir kitiems reikalams, o
Kuopai ir ap
šiaip geros valios
lietuviams, visos Schuylkill apielinkėje esančios guma užtai rugoja.
Išgirdę, kad lenkiškieji grobuonys
taipgi visais Lietuvos Paskolos reikalais, Prekybos ir Prakad neapleistų tokio svarbaus SLA. kuopos. Atstovus gali siųsti skričiui liko keliolika dolarių pelno. tiesia savo kruvinus nagus, kad už
publikai,
Taipgi reikia pastebėti
monės dalykais ir delei Lietuvių piliečių registracijos ra
šios dienos klausimo, kaip įstei kaip prigulinčios prie apskr., tain ir kad nepagirtinai užsilaiko viešuose grobus Lietuvą, pažangesnieji vietos
neprigulinčios SLA. kuopos.
šykite visados šiuo adresu: LITHUANIAN REPRESEN
gimas Prieg. Namo.
vakaruose.
Mat nekurie atėjo per- lietuviai suorganizavo Lietuvos Gy
S?> Bulota,
TATIVE, 163 WEST 31-st STREET, NEW YORK CITY,
prisitraukę,
tai nimo Komitetą, kurin įėjo visos sro
daug „munšaino”
P. A. Dedynas,

LAISVAS SKYRIUS

It'S

SLA. i-mo apskr. rast.

P. N. Kom. Pirm.
SLA. 4-to APSKRIČIO, CONN.

IŠ SLA. KUOPŲ DARBUOTĖS.
22 kp., Steubenville, Ohio.

Buvo
surengusi balių Lietuvos Šaulių nau
dai ir visas jo pelnas ir dar pridėjus
iš kuopos iždo 20 dol. pasiųsti Lie
tuvon. Bet dalykai
kitaip stojos,
negu buvo manyta, nes išrinkta ne
ištikimas lietuvis baliaus šeiminin
ku, kuris netik visą baliaus pelną pasisavimo, bet
ir kuopos
iždą nuskriaudė ant 50 dol. Viso SLA. pi-

VALSTIJOS KUOPOMS.
Beskaitant „Tėvynę”, tenka paste
bėti, kad dauguma
SLA. kuopų ir
apskričių deda didžiausių
pastangų
kuolabiausiai pasidarbuoti SLA. kon
kurso reikalams
ir kas savaitė vis
naujų darbuotojų liuosnoriai konkur
san įstoja. Todėl šitiomi norėčiau
tarti keletą žodžių ir j 4-to apskri
čio kuopų
organizatorius ir visus
SLA. narius, prašydamas jų, kad vi
si stotų šitan darban ir didintų musų
garbios organizacijos — SLA. narių
skaitlių.
Atminkite
gerbiamieji,
kad kuomet stosime visi darban, tai
ištikrųjų daug
nuveiksime ir netik
konkursą laimėsime, bet ir nuo kitų
SLA. kuopų neatsiliksime.
Reikia
dėti pastangų, kad netik kiekvienas
suaugęs lietuvis butų musy organi

laike perstatymo nuolatos bumbėjo,
lyg ubagas trupinius pabėręs.
Dabar noriu tarti keletą žodžių
musų vietinės — SLA.
13 kp. na
riams, kad dabar yra geriausia pro
ga pasidarbuoti musų organizacijos
ir darbo žmonių labui, prirašant nau
jų narių prie SLA. Paimkime draubuvusio musų
gai drąsą ir eikime
gerb.
kuopos organizatoriaus
Banišausko pėdomis,
kuris čionai
laiku
gyvendamas trumpu
kuopą
dvigubai padaugino nariais, Aiškinkiinc
lietuviams
prie kiekvienos
progos apie naudingumą musų orga
nizacijos ir apsaugokime
juos nuo
įvairių apgavikų, nes
labai tankiai
buria tokių atsitikimų, kad dar prie
draugijų neprigulinčius lietuvius iš
naudoja visoki „eidžentai”.
Skleisti
me tą mintį minioje,
kad pareiga
kiekvieno lietuvio pirmiausiai prisi
dėti prie SLA., kaipo prie geriau

vės išskiriant komunistėlius ir atgal
progresuojančias
„progresistes”.
Taipgi toje pačioje eilėje priguli ir
vietinis klebonas kun.
Slavynas su
savo klapčiukais,
kurie
kartu sti
aukščiau minėtais pakvaišėliais varo
Lietuvai pragaištingą darbą.
Tačiaus minėtas
komitetas visai
nekreipdamas domės į aukščiau mb
nėtus Lietuvos priešų draugus, gruo
džio 5 d> surengė milžinišką demon
straciją ir prakalbas,
kurios davė
gryno pelno 1000 dol. Kadangi ko
mitetas pasiliko dirbti ir ant toliaus,
tai vasario 27 d. vėla surengė prakal
bas su dainų programų. Kalbėtojom
buvo adv. Bračiulis iš Chicagos, ku
ris nesenai yra sugrįžęs iš Lietuvos.
Jisai kalbėjo vien tik apie Lietuvos
reikalus ir apie šiandieninę jos pa
dėtį, aiškindamas kuomi
Amerikos
lietuviai gali daugiausiai
prisidėti
prie Lietuvos atstatymo... Jisai pata

nigų pasisavimo $jf4.55.
Už tokį nešvarų darbą šitas niek-,
šas tapo prašalintas iš ŠLA.
J. Vilčinskas.
Redakcijos pastaba, Apsivogusio
jo vardo neskelbiame, ms sulyg šios
šalies įstatų negalima skelbti žmogui
nuosprendžio, kol jisai nėra teismo
nuteistas ir prasįkaltėliu pripažintas.
Tačiaus kuopai vertėtų imtis rimte zacijos nariu, bet kad ir visi lietu sios lietuvių organizacijos, kur savo rė grįžti Lietuvon visiems, kurie tik
galime šviestis kokią nors naudingą profesiją moka,
snių priemonių, negu apsivogusiojo vių vaikai dar lopšelyje ' gulėdami prigimtoje kalboje

k

LUCKY
STRIKE
CIGARETTE
**♦4 ty

PARMOS
Kurie norite pirkti farmą didžio
joj Lietuvių apielinkėj, tai aš Tam
stoms galiu parodyti kurios parsi
duoda ir kame
savininkas gyvena.
Taipgi galiu duoti rodą pirkime ir
nusipirkus kaip pradėti ant jos gy
venti.
Klauskit
manęs Ūkininko
adresu:

Mr. JOS GERYBĖ,
BOX 142,

SCATTVILLE, MICH.

H

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
O

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

Kiekvienas aptiekorius-’ parduoda
Pa’.i-Expellerį. Ta
čiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gaunate (tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.
Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir

neteisėtai
kuotų.

sufabri

U

Kaina
35c. ir 70c.
už bonką.

F. AD. RICHTER & CO.,

3rd Are. & 35th St.,
Brooklyn, New York

Kuopu Susirinkimai

dauc svarbiu reikalų apsvarstymui.
Atsiveskite ir aaujų narių prirašyxnui.
<
Paieškau savo brolio Petro ReNew Britain, Conn, SLA 34 kp.
— sekr. meikio, pirmiau gyveno Gcradvillc,
bertaininis susirinkimas įvyks 3 dicJoliet, Ill. SLA. 167 kp. bertaini- Pa. Kaip išvažiavo, tai bus vienuo
ną balandžio, 2 vai. po pietų, Lietu nis susirinkimas įvyks balandžio 10 lika metų į Ilinois valstiją. Buvome
vių svetainėj, 354 Park si. Malonč- dieną, 1 vai. po pietų, Russu Hali, gavę nuo jo laišką,
bet pamėtėme
kite visi nariai atsilankyti, nes turi 406 Clay st Malonėkite visi nariai jo antrašą. Jis iš Lietuvos paeina
me daug svarbių reikalų apsvarsty atsilankyti ir naujų narių atsiveskite Suvalkų rėdybos, Kalvarijos apskri
mui. Atsiveskite ir naujų narių.
prirašymui
čio, Krosnos valsčiaus. Vartų kaimo.
V. Vinikaitis — Sekr.
Jonas Mačiulis — sekr. Jeigu kas žinote kur jisai gyvena,
Peoria, HL SLA. 257 kp. susirin
Paterson, N. J. SLA. 101 kp. ber tai meldžiu duot man žinią, o aš už
kamas jvyks 3 dieną balandžio, Vil taininis susirinkimas
įvyks 1 d. ba tai atliginsiu. Antrašas mano tokis:
lage svetainėj. Malonėkite visi na landžio, 7:30 vai. vakare, 293 River
MARĖ ZUBAVIČIENĖ,
riai atsilankyti. Atsiveskite ir nau st. Malonėkite visi nariai atsilanky468
Lewis
St.,
Minersville, Pa.
! ti ant viršminėto susirinkimo, nes tu
jų narių prirašymui.
Sekretorius, rime daug svarbių reikalų apsvarsty ............. ............. ..................
Woodlawn, Pa. SLA. 247 kp. me-' mui. Taipgi atsiveskite ir naujų naįvyks 3 dieną rių prirašymui. Kurie nariai neatsi■aesinis susirinkimas
.... šeimynos
,
balandžio, 1:30 vai. po pietų, naujoj, lankys šin susirinkiman bus baudžia
rietoj, J. Povilaičio
kambariuose,; mi 50c., išskiriant tuos, kurie duos Į Isivalykite savą kraują
J29 Brushton st.
Malonėkite visi ganėtiną pasiaiškinimą.
Kp. užraš. sekr. J. Danielius.
nariai atsilankyti, nes turime daug
Dabar jums reikia pavasarinių gy
Racine, Wis. SLA. 100 kp. mė
svarbių reikalų apsvarstymui. Atduolių. Nuo pasekmes budo gyve
nesinis susirinkimas įvyks 6 d. ba
aiveskite naujų narių prirašymui.
nimą laike žiemos, užsilaikimo vidui,
J. Plečkaitis — organ. landžio, 2 vai. po pietų, Union Hali,
neturėjimo gaivingą oro ir per stoka
vaikščiojimo, jusu organizmas tapo
ruimas
trečias.
Malonėkite
visi
na

Gary, Ind. SLA. 242 kuopos ber
apsunkintas,
virimas maisto nusilp
taininis susirinkimas
įvyks 3 dieną riai atsilankyti, nes turime daug svar
nintas ir sąnariai kiek tiek neveiki.
Ijalandžio. Malonėkite visi nariai at bių reikalų apsvarstymui. Taipgi at
silankyti ir užsimokėti užvilktas mo siveskite ir naujų prirašymui.
Prot. rast. M. Kasparaitis.
kestis. Taipgi atsiveskite ir naujų
Tolleston, Ind. SLA. 284 kp. sunarių prirašymui.
J. Paškauskas — f i n. sekr. sirinkimas įvyks 3 d. balandžio, 2
svetainėj,
Plainsville, Pa. SLA. 72 kp. susi vai. po pietų, A. Karoso
Ljlonėkite visi narinkimas įvyks 10 dieną
balandžio, 1520 Grant st.
nes reikia išrinkti
riai
atsilankyti,
Juozo Audzcvičiaus svetainėj, Hill
(pirmiau vadintas Severo Kraujo
dale, Pa., ant 2 avenue. Malonėki darbininkai ant baliaus, kuris įvyks
valytois) yra tam tikras atmainą
padarąs vaistas, kuris duos naute visi nariai atsilankyti ir naujų at 10 d. balandžio. Taipgi atsiveskite
dingą atmainą, teip reikalingą jusu
ir naujų narių prirašymui.
siveskite.
systeme. Pagelbės sutaisymu neSekr. M. Titiškis.
K. Stravinskas — sekr.
naturališko stovį ir gelbes regulavb
me organizmo. Tikras vaistas dėl
Donora, Pa. SLA. 160 kp. susi- (
gydymo odos išmetimu.
Prekė
rinkimas įvyks 3 dieną balandžio, Į
NEATBŪTINA
PEREIGA
$1.25. Aptiekuose.
2 vai. po pietų, Lietuvių U. Svotai- ;
nėj, .tarpe xJr 4 gatvių. Malonėkite KIEKVIENO LIETUVIO PRIvisi nariai/atsilankyti,
nes turime SIRAŠYTI PRIE SLA.
CEDAR RAPIPSI IOWA >

Paieškojimai

da) yra geriausia garantija apturė
jimui gerų
rezultatų.
Naudokite
taipgi Trinerio Antiputrin, kuris yra
geriausiu gargaliavimu ir nosies iš
valymui (sumaišykite vieną dalį An
tiputrin su keturiom dalimi drungno

vandens). Kiekvienas aptiekorius ir
vaistų pardavėjas turi savo sandely
je Trinerio gyduolių arba gali jums
jų gauti. Joseph Triner Company,
Chicago, Ill. New Yorko atstovybė:
340 E. 71-st St.
.„„„..„u,,,,,,
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TEMYK DEL TAVĘS AMERIKOJ IR LIETUVOJ
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MECHANIZMAS — Ligos, Apžiūrėjimai ir patai
symai visokių dabartinių Automobilių
ELEKTRIKĄ ir Magnetizmas. Šaltiniai ir valdymas
automobilių.
VAŽINĖJIMAS. — Kaip pastoti EKSPERTU.

|
I

I

i

Kožnas studentas po prispyra ir priežiūra turi su savom locr.om 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.
Gvarantuojam Licence ir Išduodam Dykai Diplomą.
Mokykla atidaryta nuo 9 iki 9 v. Nedėliomis — 10—3 v.
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I LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.

Visi norintieji važiuoti j Lietuvą, pirmiausia gaukite
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Klodai

II PASPORTUS. Dabar pasportai yra išduodami ant viso
meto.
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Telephone — 5460 Stuyvesant.
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LITHUANIAN AMERICAN
TRADING CO.,
Room 32, 112 No. Greene St.,
BALTIMORE, MD.
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NOTARIUS IR AGENTAS

DU NAUJI OFISAI

Celei parankumo musų rėmėjų ir vedimui pasididinu- ♦
.
J šio biznio, mes atidarėme du nauju ofisu New Yorke se0 kančiose vietose:
♦ X
♦

▲

-

Chicago, Ill.

Skilvio Nedatekliai, Nervin
gumas, Prastas Kraujas
ir Cirkuliacija
yrą, priežatjs devynes iš dešimties musų ligų, kentejimo ir
vargo. Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant
puikias gyduoles Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudoną
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.
Siųstas Vandeninis Kraujas
Silpni Nervai
reiškia silpną, paniurusią,
Prasta Cirkulacija.
pavargusią nenormalę sis

t

temą. Kiekvienas organas
ir veikimas kūno priguli
nuo nervų stiprumo gyvenyme ir veikime. Nervų
stiprumas yra pamatinė
sprenžina kuri kontro
liuoja
musų
sveikatą,
musų veikimą, musų link
smumą ir musų laimę.
Vyrai ir moteris su sui
rusiais nervais, silpnais
nervais yra Ilgųstl, ner
vingi, baugštus, nelink
smų* ir nėra tinkantį* sutikti gyvenimo
atsakomybė*.
Nuga-Tone yra puikiausia gyduolė pasaulyje
silpnoms ir nervingoms sistemoms.
Jis
turi Mivyje daug Phosphoro kuris subudavoja
Stipriu* Yiuolatinius nervus, gerą sveikatą,
raudonus ir linksmą apsiėjimą.

Skilvio Nedatekliai
tiavlrikinlmas,
dyspepsia, žaksėjimas, gasal vidu
riuose |r ž*rnu
ošė, raugėjimas,
rugštumas, nepriimnus kvapas,
apsivėlęs liežuvis,
deginimas, skil
vio ligos ir pana*
iųs nevirškinimo nedatekliai yra paprastai
greitai prašalinami vartojant šias geras
gyduolės Nuga-Tone. Jos sutelkia gerą
sniegą ir jauti kaip naujas žmogus.

Nuga-Tone turi daug
geležies kuris yra geria
usia gyduole žinoma
del padarymo tiritą
raudono kraujo. Nėra
nieko kito geresnio del
išblyškusiti, silpnų,
aenemijkų žmonių su
skystu, vandeniniu
krauju.
Jis taipogi
sutaiso veikimą širdies
kuri sutvarko cirkulia
ciją ir priduoda šiltą,
gaivinanti kraują j
kiekvieną organą ir raumen) visame kūneNuga-Tone veikia ant kepenų ir išmatų,
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi
prašalindamas užkietėjimą.

Musų Absoliutiškas
Gvarantavimas
Nuga-Tone kainuoja $1.00 už bonką kurios
užtenka visam mėnesiui, arba 6 (šešios)
bonkos už $5.00. Vartokit Nuga-Tone per
20 dienų, jeigu nebūsit užganėdinti pasek
mėmis sugražinkit likusią ten kur pirkote;
Jūsų pinigai bus tuoj atmokėti. Jus
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Mes ,
imamo visą atsakomybę. Siųskit jūsų
užsakymą mums šiandien ir atgaųkit savo
sveikatą, spėką ir gyvumą. Nuga-Tone
parsiduoda kiekvienoje gerojo aptiekoje ant
tų pačių išlygų ir gvarancljos.

-------- PRISIŲSKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN...........
National Laboratory, L. 704,

Kelios dienos tam atgal, Sveika
tos Komisionierius savo kalboje, ku
rią laikė priešais
baigusias mokslą
mokines Naminio Slaugymo mokyk
los Chicagoje,
pareiškė
.ė, kad mes
atsinaujinimo
)
vėla galime sulaukti
;
influenzos balandyje,
Jis pasakė,
kad „jeigu ji ateis,
tai pribus apie f
balandžio 15 d.” Tačiaus neišsigąskite! Bukite ramus, nes baimė pa
gelbsti epidemijai ir užmuša daugiau
aukų, negu influenza. Visi ekspertai a,
sutinka, kad pirmutinė taisyklė išti
kus „flu” yra: laikyti vidurius liue
sais! Išvalymas išmatų iš vidurių
sudaro pasipriešinimą ligai. Todėl
įsigykite Trinerio Kartaus Vyno da
bar ir užlaikykite savo vidurius šva
riais! Sudėtis Trinerio Kartaus Vy
no (pirmoje vietoje cascara sagra-

EMER CAN EXPRESS COMPANY

Oatv* Ir No. arba R. P. D.
Miestas (City)

Vyriausias Ofisas: 65 Broadway,

118 W«st 29-th Street,
2131 Broadway,

State

J

TIESUS PATARNAVIMAS
IŠ NEW YORKO Į HAMBURGĄ

Patogiausias važiavimas del

Newark: 876 Broad Street.

Rusą Ir Lietuvią.

Didžiausi moderniški dviejų Sriubų garlaiviia.
Garlaivis MINNEKAHDA (naujas) išklauks Kovo 31 d. (3 klest)
I Garlaivis MANCHURIA išplauks Balandžio 14 diena
Garlaivis MONGOLIA išplauks Balandžio 28 diena.
|l 12.00
Trečia Kieta ii New Yorko į Liepėjų .............................
|lJO.OO
Trečia Kieta ii New Yorko i Eidkunoa .........................
Trečios klesos keliauninkams suteikiami valgiai per patarAt iki ri kambariai
nautojus ruimingame valgomajam kambaryje.
del moterų ir vaikų.

Kreipkite* j Kompanijos ofisą 9 BROADWAY,
New York, arba pas vietini agentą.

18 Chatham Square, ♦
17 West 23-rd Street. 0

X

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA

8

41L BROADWAY

'C

*

_________ NEW YORK. NV

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

MAZOIA REIŠKIA LAIMĘ
KIEKVIENAI ŠEIMININKEI
Laiminga yra ta moteris, kuri vartoja Mazolą. Tūkstančiai
atskirų šeimininkių, kurių atsakomybėje yra pagaminimas sveiko maisto
del savo šeimynų, su kiekviena diena įgija naujų patyrimų apie nepapras
tą gerumą Mazolos.
Mazoia yra ištikimiausias šeimininkes draugas.. Ji padaro pa
prastesnių jos virimą ir pagerina kokybę ir skonį jos pagamintų
valgių iki galutinam užsiganedinimui kiekvieno jos šeimynos nario.
Žuvis, mėsa, kiaušiniai, daržovės įvairių rųšių, pyragaičiai ir kitokį
valgiai yra geresni, sveikesni ir daug priimnesni, jeigu yra padaryti su
Mazoia.
Mazoia yra geriausios rųšies daržovj^ aliejus, gerume lygi sviestui
ir daug vertesnė už taukus.
Salotų sutaisymui Mazoia yra lygi olive aliejui, bet tik daug
pigesnė, kadangi ji liuosa nuo įvežimo mokesčių ir augs tų vandenyno
pergabenimo kainų. Daugelis žmonių naudoja ją, kadangi ji yra riebi,
priimnus skonis ir sveika.
Mazoia galima vartoti daugeliu būdų. Ji
Pa^ r^bi,
kaip sviestas ir geresnė už tąukus del sutraukimo.. Mazoia gali būti
vartojama ir vartojama visokių'rųšių valgių kepimui, nes
ji nuo kepamo daikto nepamaino savo kvapsnio. .
Mazoia parsiduoda visose geresnio groserio krau
tuvėse po pusę kvortos, kvortą, pusę
galiono ir galioną micros blčšinėse.

Laivai išplauks kas 14-ta diena.
DIDELI DVIEJŲ Sriubų pašto laivai išplauks:
„POLONIA” KOVO 30
„ESTONIA" BAL- 27
„LITUANIA” APRIL 13
POLONIA” MAY xi
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

I Inited American Li es

| Jį

INC.

Joint Service with

| Hamburg American Line
TIESIOG Iš NEW YORKO l HAMBURGĄ
Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis Centralinis Eurooos

IŠPLAUKS
IŠ

NEW YORKO

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

Ijleguliariai 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, Rotterdamo, Antwerpo ir Liepojaus.
Kajutes su 2, 4 ir 6 lovom visuose šiuose garlaiviuose.
Specialiai
valgymo, rukimo ir sėdėjimo kambariai Ir pasivaikščiojimai vietos
ant viršaus laivu
pavedami trečios klesos pasafieriams
Užregistravimui vietos raiykit J bile autorizuota arenta arba I

39 BROADWAY,

NEW YORK CITY, g

UŽTIKRINAME
Jeigu jus nebusite galutinai už
ganėdintas gerumu ir ekonomiškumu
Mazolos, jūsų krautuvninkas sugrą
žins jums jūsų pinigus.

CORN PRODUCTS REFINING
COMPANY,
IT1 Battery Place, New York.

Vardas._____________

Telephone 550

šiuose ofisuose, kaip ir visuose kituose musų ofisuose, ♦

X

_ už ką prisiųskit Štampais apmokėtą’

..................... bonką Nuga-Tone. (

T

17 W. 23-rd Street, (netoli vakarinio kampo 5-th Avė.) J

537 S. Dearborn St., Chicago.

Ouodotlni Tamstos:—Rasit šičia (dėtą $

New Britain, Conn.

26 Broad Street,

♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ *+

2131 Broadway, (tarpe 74-th ir 75-th Street).

J

PRACTICAL SALES COMPANY,
X219 North Irving Ave.,
Dept. 1007.

Y

Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visu li- ▲
nijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivtj- Siunčiu piX. nigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokiu žemiu ▲
4, pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir X
X
visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaikau svetainę mi- X
lingams ir veselijoms Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.

T jus rasite geriausias galimybes persiuntimui pinigų į Lie- X
> tuvą, Lenkiją ir kitas pasaulio dalis. Mes jus užtikrina- +
INFLUENZOS BANGA VĖLA J me, kad gausite kuogeriausj patarnavimą visais atžvil- ♦
♦ giais.
♦
UŽEIS BALANDYJE.

Mes nutarėm išparduoti 3,000 Gelžkelinių Laikrodžių su numažinta
kaina tik per 30 dienų, šis laikrodis yra gelžkinis,
labai gražus, neką
d:desa>s až sidabrinį dolarį. Viduriai pirmos klesos, 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
už $12 45 ir kaipo-dovaną prie kiekvieno laikrodžio kostumeriui bus
duodama Jie dalykai VELTUI: t) Puiki paauksuota laikrodžiui dėžutė,
a) Parankus bruslėtas. 3) Fontaninč 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. Neatidėliok dėlto, kad išpardavimas tęsis
tik 30 d enų. Siųsk tuojaus deposito $1.00, gi balansą išmokėsi prisiunlus daiktus J namus. Patenkinimas garantuotas, arba pinigai grąžinami.
Raiyk šiandien ir adresuok:

NEWARK, N. J

195 ADAMS STREET,

J
VISIEMS DYKAI.
Kuris tik prisius savo ir nors
poros lietuvių adresus, gaus la
bai naudingą
knygelę dykai.
Knygelė
susideda iš 16 pusi,
vardu „Keno Naudai Dirbsi
me?” Reikalauk šiandien adre
suodamas atvirutę:

i

PARDUODU LAIVAKORTES ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ

Jas nori atsiim
ti savo gimines iš
Lietuvos, tam yra
||
TYCHNEVIČIAUS TECHNIKOS AUTOMOBILIŲ
H 11I
II
reikalingi tam tik
||
MOKYKLA,
slui padaryti popie
New York City I
293 Avė. B Cor 17 St.,
riei ,,Afidavitai”. Visame jums patarnaus
II

evera s

GERIAUSIAS PASIŪLYMAS IŠ VISU!

i

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

Reikalingiausi ir Naudingiausi užvis yra tau Amatai Mechaniko. II
Pastok Gasolininio ir Gazinio Inžino MECHANIKU ir šoferiu,
į trumpą laiką per musų sistematišką patyrei
mokinimą. Pilnas
Gazinio Inžino ir Automobiliaus kursas Grynai Lietuviškai ir Ang 11
liškai susideda sekančiai:
ii

i
2
s
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PRANEŠIMAS VISUOMENEI

Ą pURE

SALąq

suteikiame paaiškinimus, kaip geriau važiuoti tflvynta Ir
išdirbame paspm
trumpiausiam laike.
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamos.
Laivakortes važiuoti krajun ir iš krajaua; siuntimą* Ir
mainymas pinigą: priimama pinigus ant pačMome far
mokamas nuošimtis.
HENRY C. ZARO,
8 Avė. Cor. 6 Street, Dept L. 4.
New York, N. Y.
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