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NAUJAUSIOS ŽINIOS K
LIETUVOS
KAUNO „LIETUVOS” PRA
NEŠIMU IR ESTIJA PRIPA
ŽINO LIETUVĄ DE JURE.

Lenkijos. Nors šiame straips
nyje nurodoma, jog Lenkijos
užsienių politika labiausiai kliu
danti tokios Sąjungos susiorganizavimui, tačiau
išrodo, jog
fe
susidarymas tokios Sąjungos,
kad ir iš mažesnių valstybių
butų pageidaujamu, kad tarp
šių valstybių sudarius santikių
išlyginimą (in order to estab
lish balance
between parties,
agreeing to union).”

LIETUVOS INFORMACIJŲ
BIURO
PRANEŠIMU, AR
GENTINOS
RESPUBLIKA,
KOVO 14 D., PRIPAŽINO LIE
TUVĄ KAIPO LAISVĄ IR
NEPRIKLAUSOMĄ VALSTY NUTARIMAS DELEI LIETU
VOS IR LATVIJOS SIENŲ
BĘ.
IŠLYGINIMO.
LENKAI STIPRINA SAVO j Kovo 24 dien4 iš Kauno nuo
KARIUOMENĘ LIEK- Balučio Lietuvos Atstovy
TUVOJE.
P3® yra gavusi tokį kablegramą:

! „Lietuvos-Latvių sienos arbi21
dieną
Kovo
is Kauno nuo|^ra-as užsibaigė. Lietuva gauBalučio gautas toksai kablegra-ina pa]ang0S apskritį su 20 ki
mas:
lometrų pajūrio.
Nauja siena
„Pasitvirtina žinios, jog len- ejna sekan£iu budu: juros punk
kai jau po Paryžiaus decizijos uas 4 viorstai į šiaurę nuo Šven
sustiprina savo jėgas švencio-. įosjos< Toliaus
į šiaurryčius
nių rajone penkiais raitelių pul-įj^j šventosios
arti Kragiškio.
kais. Pulkai, kurie turėjo grįž- i.v.uj
Toliau senoji siena, iki Vegerų.
ti Varšavon, tuo tarpu stovi jToliaus tarp Vagerų ir Žagarės
savo vietose arba kilnojami iš Latviams pereina sklypas arti
vietos vieton tame pačiame ra- keturių tūkstančių dešimtinių.
jone. Atkartotini gandai, jog Toliau pridedant mums Butkustiprinamas nų kaimą sena siena iki Žeime
Vilniaus rajonas
trimis naujais pulkais. Balu lio meridiano. Toliaus iki Mutis,”
rowany Poniemon sklypas apie
Tokios tat žinios apie išnaujo keturiolika tūkstančių dešimti
daromą Lenkų kariuomenės sti nių Latviams sykiu su Brunaprinimą. Sulig „Eltos” pirmes viški ir Murowany Poniemon.
nio pranešimo,
Lenkai turėjo Toliau sena siena iki Aknystos
arba priversti Želigovskį pasi kyšulio pridedant mums Ilsenduoti po Lenkų valdžios vadovy berg ii’ Ellern su apie tuksanbe, arba jį prašalinus, pastaty čiu šešiais šimtais dešimtinių iš
ti savo kariuomenę,. bet jos ne Kuršo. Toliau Aknystos skyšu
turėjo būti daugiau 15,000 žmo lis Latviams. Toliau sena sie
nių. Rods kitaip ir būti negalė na iki aukščiau ežero Suviek.
jo, jeigu dar , Tautų Sąjupga Toliau mums iš Kuršo plotas su
yra reikalavusi, idant Lietuvos Stensee
paraleliai
senai
kariuomenes
pafrontėje butų sienai
iki punkto pusiaunedaugiau dviejų divizijų. To kelyje tarp Ežerėnų ir Turdėl pilnai suprantamas yra ir monto viso apie
7.000 de
gerb. Balučio pranešimas, smer šimtinių. Toliau sena siena
kiantis Lenkų valdžios akciją. Kuršo iki galui išskyrius patai
Tačiau
iš gautojo pilnojo są Latvių naudai prie TurmonTautų Sąjungos nutarimo teks to ir Rytscha apie 470 dešimti
to kaip ir nematyti, kad Len nių. Perdavimas
plotų vieni
kams yra uždrausta turėti dau kitiems kovo trisdešimts pirmą.
giau ten savo kariuomenės. Ten Abelnai atiduodam dvidešimts
sakoma, jog tiktai pačiam Želi aštonis tūkstančius dešimtinių.
govskiui nevalia turėti daugiau Gaunam dvidešimts tūkstančių.
vienos divizijos, o kiek gali' tu Šiandien atvyko
naujas Rusų
rėti Lenkų karo vadovybė, apie pasiuntinys Mostovenko.
Aktai nutylima. Be to yra ir selrodas netrukus išvažiuoja.”
daug kitų mažmožių, kurie visą Svarbiausioji šio pranešimo
padėtį perstato visai kitoj švie žinia yra tat, kad Lietuvos Re
soj ir tat ne musų naudon! Pri- spublika jau yra priėjusi prie
seina spėti, jog „Eltos” kores Baltijos juros ir tur apie 20 ki
pondentas paduodamas pirmas lometrų juros
kranto. Taigi
žinias, dar nebuvo gavęs pilnų sveikinami yra visi Lietuvos pi
jų žinių.
liečiai su nauju laimėjimu.
Lietuvos Informacijų Biuras.
LENKŲ UŽPUOLIMAS
ANT ŠIRVINTŲ.

Nuo „Eltos’* gautas yra tok
sai kablegramas kovo 23 dieną
iš Kauno:
„Kovo septynioliktą iš nakties 30 lenkų kareivių užpuolė
neutralėj zonoj
ant Širvintų,
apiplėšė gyventojus,
sušaudė
tris sargybinius. Delei to Lietuvos vyriausybė griežtai protestuos. Elta.”
DELEI BĮ ALTUOS VAL
STYBIŲ SĄJUNGOS.

LENKAI VĖLA UŽPUOLĖ
LIETUVIUS.

Londonas, kovo 24 d. — Pra
nešimu iš Kopenhagos, Lenkų
„nereguliarė” kariuomenė, va
dovaujama gen. Želigovskio, pe
rėjo demarkacijos liniją netoli
Vilniaus ir užpuolė
Širvintų
miestelį, esantį neutralėj zonoj
Santarvės kontrolės komisijos
nustatytoj. Ištyrimui šio inci
dento tapo pasiųsta
Lietuvių
Militarė Komisija, kurios na
rius lenkai suėmė ir nužudė.
Taipgi ir Lenkų reguliarė ka
riuomenė atitarė artilerijos ug
nį prieš lietuvių pozicijas ties
Druskininkais ir keliolika lie
tuvių sužeidė.
Šitos žinios- patvirtintos Lie
tuvos Spaudos Agentūros Ko
penhagoje.

Latvijos Atstovybė Ameriko
je, kovo 22 dieną, yra pridavus!
mums tokį bevėlį pranešimą iš
Rygos, kurį čion ir paduodame.
„Klausimas
apie sudarymą
Baltijos Valstybių Sąjungos pa
sidarė svarbiausiuoju politikos
klausimu visose Baltijos valsty
bėse. Latvių
spaudos biuras LIETUVOS INFORMACIJŲ
priverstas
apsyarstynėti
šį
BIURO PRANEŠIMAI.
klausimą kas antrą dieną. Vie
nas iš labiausiai prasiplatinusių NAUJOJI LIETUVOS MISIJA.
latvių dienraščių įžangos straip Kovo 15 dieną iš' Lietuvos atvyko
snyje nurodo, jog šio klausimo žinomas veikėjas gerb. Mastauskas^
svarbumas pripažintas yra ne Jis yra paskirtas Lietuvos Misijos
nariu Užsienio - Reikalų Mihisterio
tik Latvijoj, bet ir kitose Balti įsakymu nuo vasario 22 dienos, 1921
jos valstybėse, neišskyrius ne metų.

N. 1330
J. Sveikatai
p. Bol. Mastauskui.
Šiuomi skyrių
Tamstą Lietuvos
Valdžios Misijos Suvienytose Ame
rikos Valstijose nariu.
'Tamsta esi
prašomas
nuvykus
Amerikon prisistatydinti Misijos še
fui, parodyti jam šj paskyrimą ir ei
ti tas pareigas,
kurias jis Tamstai
paves.
Dr. Puryckis,
Užsienių Reikalų Ministeris.
Skirdamas gerb. Mastauską Misi
jos nariu, d-ras
J. Puryckis, kaip
matyti iš rašto prie Lietuvos Atsto
vo Amerikoje iš vasario 21 dienos
N. 1331, turėjo omenyje,
jog gerb.
Mastauskas yra „Amerikos Lietuvių
Katalikų patikimas žmoghs, nes jie
jj labai remia — rodos turįs santy
kių su Amerikos valdžios
sferomis
ir galės būti Misijai naudingu.” 'To
dėl „Valstybės
Prezidentu p. Stul
ginskiui peršant”, d-ras J. Puryckis
ir nusprendęs gerb
Mastauską pa
skirti Misijos nariu.
„Jo paskyri
mu”, užbaigia
d-ras J. Puryckis,
„kaip tik norėjau šiek tiek nuramin
ti Amerikos lietuvius-katalikus, ku
rie kažin kodėl musų Misijos dabar
tine sąstatą labai nepatenkinti.”
Bet tokio buvusios Misijos page
rinimo jau įvykti
nebegalėjo, nes
Valdžios įsakymu toji Misija buvo
atšaukta ir vasario 26 dieną išvažia
vo Lietuvon du josios nariai — Ma
joras P. Zadeikis ir kun. J. Žilius, o
čion Amerikoje nors ir pasiliko Jo
nas Vileišis, bet kaipo Lietuvos At
stovas, o ne Lietuvos Misijos Pirmi
ninkas.
Gerb. Mastauskas yra pirmiausiai
atvykusiu

naujosios Misijos,

nariu

kuriai išpuls varyti antroji paskola
ir visi kiti darbai,
kurie Lietuvos
Valdžios jai bus
pavesti.
Ikišiol
dar nėra žinių, jog Steigiamasis Sei
mas jau yra antrą paskolą užgyręs,
kaip lygiai nėra dar oficialių žinių,
koksai 'tos naujosios Misijos
bus
sąstatas.

Privačiai

gautomis

žinio

mis rengiasi Amerikon
ir jau yra
gavę vizas gerb.
Čarneckis ir Ro
žėm bau m as.
Tačiau pirmosios
svės Paskolos bonų

Lietuvos Lai
pardavinėjimas1

dar ir toliau
yra varomas. Visas
tas darbas tapo
buvusios Misijos
narių

pavestas

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the
Post Office at New York, under the Act of March 3, 1875.
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Kaunas, vasario 22, .1921 m.

Lietuvos

Atstovybei

ir sulig Ministerių Kabineto nutari
mo gerb. M. Vinikui, kaipo Finan
sų Ministerijos įgaliotiniui, sulig Fi
nansų ir Prekybos ir Pramones Mi

nisterijos įsakymo iš spalių 21 die
nos N. 35905.
Kaikurios kolonijos
sulyginamai
mažai tėra išpirkusios pirmosios pa
skolos, nors ir patys darbai tose ko
lonijose nebuvo sumažėję.
Gal tat
įvyko ir delei buvusio Misijos sąsta
to. Dabar galima dar tokioms kolo
nijoms pasitaisyti, o pinigai Lietu
vos Vyriausybei šiandien didžiai rei
kalingi.

'Todėl šinomi kviečiamos yra visų
panašių kolonijų
paskolos stotys,
nieko nelatvkiąnt, surengti platesnius
susirinkimus Lietuvos Laisvės bonų
pardavinėjimui
ir užkviesti
gerb.
Mastauskį, kursai, kaipo žmogus, ką
tik parvažiavęs* iš Lietuvos galės pa
pasakoti daug \ žingeidžių naujienų
apie Lietuvos U padėtį, o ypatingai
apie lietuvių-lehkų ginčius delei Vil
niaus.
į
Lietuvos! Informacijų Biuras.

ĮVAIRENYBĖS
Kaip kartais žmogus klaidin
gai įvertini kitus žmones, kurių
arti nepažįsti. Daug kartų te
ko pastebėti ir lietuvių ir kitų
tautų spaudoje, kad čekai yra
labai demokratingi žmonės. Ta
čiaus apie tą jų demokratingumą štai kaip rašo „Lietuva”’:
„Tuo tarpu kai visos demokratingosios Valstybės nuošir
džiai sveikina Estus ir Latvius
deliai jų pripažinimo de jure,
čekai baisiausia tuo pasipikti
no. Pavyzdžiui čekų tautinin
kų laikraštis „Narodni Listy”
talpina sausio 30 d. straipsnį
„Nelaiminga politika prieš Ru
sus”, kuriame labai rūpinas,
kad didieji Rusai yra dalinami,
per tat visi slavai skriaudžiami
ir vos ne apie pasaulio galą
reikalas eina. „Lloyd George
tęsia seną
politiką Disraelio
dvasioj, išeidamas iš. sampro
tavimo, kad. Rusai neatgys ge
rus 50 metų, ir kad nėra pavo
jinga dabar jais pasinaudoti.
Tai yra politika ciningo beatodairumo... „filosofuoja laikraš-
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tis. Tai -tau ir demokratingi če Apart to ką čia pasakėme mirė, 15 d. kovo buvo iškilmin
apie Jo literatiškus darbus, Jis gos laidotuvės. Iš* giminių bu
kai!”
parašė dar SLA. istoriją, ir iš vo mirusio sunaus Stasio vai — širdingai ačių už patari
išvertė veikalėlį kai: Reimondas, Biruta ir Mil mą! — rašo anos didelės ko
Brooklyniškė „Laisvė” sura lenkų kalbos
iš Philadelphia, lonijos .SLA. konkurso darbuo
do naują stebuklą. Tuomi ste „Petras žemaitis”. Gal yra ir da, kaimynai
buklu yra, kad ji sužinojusi, daugiau didesnių originalių vei- Pa. — J. Ruškiai su šeimyna. tojas, kuris seniaus labai skun
jog Lietuvoje
yra teismai ir kalų jo parašytų, bet rašytojui,Prieglaudos Namo Komisijos dėsi nepasisekimu. — Kai tik
A. Dėdynas iš gavau knygutę veikalėlio „Susi
dar toki „biaurųs” teismai, ku- šios peržvalgos tuo tarpu nete^ narys pil. P.
Worcester, Mass.,
„Tėvynės” prato” ir perskaičiau ją, tuorie net už tokį
„menkniekį” ko sužinoti,
kaip nužudymas žmogaus daro Velionis rašė tik proza — ei administracija, redakcija ir se jaus man akys atsidarė ir aiš
nagrinėjimus ir net baudžia kai lių beveik kaip ir nerandame, kretoriatas. Svečiai ir vietiniai kiai suprantau kaip reikia or
tininkus suradus.
. tik vertime „Petras žemaitis” Brooklyno lietuviai sudarė gra ganizuoti
žmones.
Kadangi
yra išverstos ir eilės, kurios ga žų būrelį palydovų. Buvo pri man labai patiko nesulaužomos
Ne dyvai, kad tas „Laisvei’ na nusisekusios ir kuomet bu siųsta puikus gyvų gėlių vaini
energijos SLA. organizatorius
išrodo stebuklu, nes m,at ji gy vo „Tėvynės” administratorium kai nuo SLA.
126 kp„ New Darbštulis, tad minėtą veikalėvena proletariato diktatuoja- Įgųų
randama šiokios agi York, N. Y., į kurią velionis ką lėlį perskaičiau 3 kartus ir per
mos viešpatijos dvasia, kur to tacijos eiles:
tik buvo persikėlęs, nuo Lietu- sižegnojęs kairiaja ranka (del
ki „menkniekiai” kaip teismai Skaityk „Tėvynę”
vių Neprigulmingo
Kliubo iš
giliuko) pradėjau eiti Darbštuvisai
nereikalingi, Nepatiko Ramumą rasi,
'Philadelphia,
Pa., nuo SLA.
lio nurodytais takais ir turiu
komisarui kurio nors žmogaus Mastuok gadynę
|57-tos kuopos
iš Worcester, pasakyti, kad sekasi „garnizuoišvaizda, tai užtenka sušukti: Daugiau suprasi.
Mass, su parašu: , Gerbiamam ti.” Per porą savaičių prira
buržujus,
kontrarevoliucionieNemiegok! dienelė yrr— 'Darbuotojui nuo Draugų”, nuo šiau 24 naujus narius! Tiesa,
rius! — pastatė prie sienos Į
[„Vienybės Lietuvninkų” štabo, keliose vietose ir man prisėjo
Šviesumas visur birr...
a
nuo SLA.
ply! ir užbaigta. Nei nagrinč
Apart to, eilėmis rašydavo1 nuo SLA. qtCentro,
susipykti su šeimininkėm ir ką
j imu, nei tardymų, nei jokių ki- „Saulėje”
po
slapyvardžiu Centro darbininkų ii’ nuo „Sau tik neteko šluotos
paragaut,
tų ceremonijų. Greitai, pigu ir „Gloverso
Mainierys” ir kuo- lės” išleistojų iš Mahanoy City, bet užtad iš tokių dviejų vietų
gerai. Tačiaus mes nelinkime mot leido satyriškus laikraštė- Pa.
gavau po du nauju nariu. IšNulydėjus
į
kapus
ir
įleidus
Lietuvai tų „malonių”.
Tegul liūs „Pipirą ir „Kapsą”, pasitikrųjų, net smagiau dabar jau
karstą duobėn, A. B. Strimaitis čiuosi, kuomet įgavau drąsos
verčiau gyvuoja nors ir blogiau rašydavo „Senas Kapsas”.
pasakė prakalbą, paminėdamas
AZ_..
..
.sis teismas,
. . .
. negu kad būti visai1! Vėliaus
velionis
apsigyveno si trumpai apie velionio nuveiktus ir galiu darbo žmonėms net
be jokio teismo, kur žmogaus PhUadelphia> Pa„ kui. tul.gjo sa|
priešais jų pačių norą, gero pa
'nekuriuos
darbus.
Puikų
palailikimas pavedamas pavienių ko-,vo (
spaustuvėlę, tad'iš!
daryti — pritraukti prie nau
■dojimo
patarnavimą
suteikė
misai y sauvalei.
spaudos darbų ir kartu būda-i
dingos organizacijos, kur jie
Brooklyno graborius J. Garšva.
mas prižiūrėtoju Lietuvių Ūkė-/ 1A. A. Tamošius Astramskas nors dalinai savo medžiaginius
Amerikos lietuviški kunigai Sų Kliubo, pelnė sau pragyvenipaliko čion Amerikoje vieną ir dvasios reikalus gali aprūpin
netik nori įpiršti savo pasekėPradžioje prie viršminėto duktery ir sunaus Stasio šeimy ti.
jams Lenkų karalaitį Kazimie- Kliubo darbavosi ne tik kaipo
nėlę
du yaiku ir tris mergai Dauguma SLA. konkurso dar
ra kaipo Lietuvių Tautos šven- paprastas narys, bet laiks nuo tes ir Lietuvoje 2 sunu — Pet buotojų gali pasimokinti iš Ši
tę, bet net organizuoja „kum- ]a,ik0 rengdavo
prakalbas ir rą ir Antanė ir vieną dukterį to pranešimo. Kelios savaites
štiš”, $kad neprileidus ištikimų pats>
skaitydavo prelekcijas. Julę Špokienę.
atgal, šitas pats žmogus rase,
Lietuvos sūnų ir dukterų prie vieną ištisą žiemos sezoną TaTe buna lengva Tau nenuo- kad jam konkurso darbuotė vi
apvaikščiojimo tikrosios Lietu- možius skaitė visą eilę prelekalsus tautos darbuotojau ši sve siškai nesiseka ir jau buvo ma
vių Tautos šventes — 16 d. va- eijų apie išeivystę iš Lietuvos, timos šalies žemelė!
nęs iš organizatoriaus urėdo resario.
Tos prelekcijos atspausdinta
zigmloti. Mat jisai tuomet ma
Saulėje
”
1909
m.
nė, kad yra negražu žmonėms
„Vienybės” pranešimu, Proneprašant aiškinti apie naudin
videnco
klebonas jau padarė Begyvendamas Philadelphia,
DRAUGŲ SĄJAUSMO
gus dalykus, apie jų privalinpirmutinius žingsnius šitokiam Pa'., velionis Tamošius pakėlė
ŽODIS.
žygiui. Kuomet minėto miesto sumanymą įkurti
Prieglaudos Tai jau senasai Astramskas gas /pareigas. Bet kuomet pa
lietuviai surengė iškilmes pami Namą po globa SLA.
Jo agi- nepamatė Lietuvos, kurios taip klausė musų patarimo ir jsidra
nėjimui 3-jų metų Lietuvos ne tacija gyvu žodžiu atrado pri- malonėjo... Gaila, kad skrynion sinęs pradėjo eiti tikro organi
priklausomybės sukaktuvių, tai tarimą pačioje Philadelphijoje, sudėjau jo paties rašytą bio zatoriaus keliais, pamatė, kad
klebonas atsiuntė suorganizuo nes vietinės pašalpinės draugi grafiją,, ir nebegalima panaudo nėra nieko lengvesnio, kaip iš
tą būrį mušeikų, kurie mėgino jos ir kliubai trumpame laike ti dabar. Bet sunaudosiu Lie- aiškinti žmonėms jų privalinišardyti tais iškilmes ii1 tiktai suaukavo porą tūkstančių do- tavoje. Gaila, kad senis dar gas pareigas ir naudą prigulint
policijai įsikišus išvengta mu larių tam tikslui. Įkurti Kolo porą metų
nepagyveno. Na, prie tokių organizacijų kaip
štynių ir galėta
iškilmes ra niją su Prieglaudos Namu buvo amžiną jam atsilsį! Buvo ge SLA. Ir reikia pasakyti, kad
karščiausiu jo noru per visą tą ras Lietuvis.
miai užbaigti.
Nereikėjo su nekurie SLA. organizatoriai la
laiką nuo pat sumanymo iki pa juom bartis del tautos reikalų ; bai energingai dirba. Štai kad
Tai mat kokių lietuvių esa
skutinių dienų
jo gyvenimo. kur galėjo, ten pats ranką pri ir sekantis darbuotojas kuoaišma! Tačiaus lietuviški kunigė
kiausiai tai vazduojji:
Kuomet paskutinis seimas nu
liai nesidrovi per savo spaudą sprendė paleisti visuotinam na dėjo gelbėdamas, o ne trukdy
— šiuomi pranešiu pasekmes
girtis, kad esą tiktai jie vieni rių nubalsavimui, ar steigti na damas.
Te
buna
lengva
Jam
šios
ša

mano darbuotėse SLA. konkur
išgelbėjo Lietuvą ir yra ištiki- mas Lietuvoje ar Amerikoje,
lies
žemelė!
se — rašo 158 kuopos organ.
mausi Lietuvos sūnus.
tad velionis turėjo didelę viltį,
Dr. J. šliupas. P. Juskonis iš Springfield, Ill.
kad jis galės nukeliauti Lietu
— Nuo 13 d. vasario iki 13 d.
von su tais
reikalais, ir tam
Negaliu praleisti nieko nesa kovo prirašiau 14 naujų narių.
tikslui besidarbuodamas galės kęs apie netekimą vieno darbš
Pridėjus seniaus prirašytus vi
ramei baigti
savo amžį, kaip čiausių ir seno SLA. nario, ku
so turiu 37.
pajs yra pareiškęs: „Mano dar ris daugelį metų dirbo organi
SLA. darbuotojai: štai kaip
< Trum pa jo-gyvenixaw
"
bai tuomet bus jauužbaigti.” zacijos labui.
■ peržvalga)?*'"'
reikia dirbti!
Bet šitą jo troškimą pakirto ne Didžiai gaila
sielai matyti
— Pranešiu, jog ligšiol prira
lauktoji mirtis....
atsiskyrimą iš musų tarpo dar
(Tąsa iš praeito num.)
šiau tiktai savo draugą P. MicVelionis Tamošius nepakentė Abelnai imant velionis Tamo vieno draugo.
ką prie SLA. — rašo 203 kp.
karių, nes netik pasikalbėjimuo šius buvo pastovaus budo ir tau Velionį Tamošių Astramską
organ. J. Galinskas iš Pitston,
se jis biauvėdavosi kraujo pra tos reikalus visuomet statyda pažinojau daugelį metų; jis bu
Pa. — Nors mano padėtis lin
dvasios
liejimais, bet į ir straipsniuose vo ant pirmos vietos. Daugelis vo tvirtos ir aukštos
kui gavimo dovanų išrodo blo
rašydamas protestuodavo prieš musų darbuotojų,. redaktorių, tautos darbininkas; atviras ir
gai, tačiaus netrotiju vilties —
tai. Viename
straipsnyje — garsių kalbėtojų, rašytojų mė draugiškas pasikalbėjime; ge
į pabaigą gali būti trumpai bet
„Tragedijų Kruvinamas” jisai tosi į visas puses, nei tas laivas rai pažinojo Amerikos lietuvių
storai.
labai vaizdžiai
nupiešia karų audros ištiktas. O velionis Ta praeitį; nemažai, o gal ir viską,
amerikiečių
Nors linkime Tamstai tokių
nelaimes ir žmonių skausmus, mošius buvo tvirtas savo pasi ką patyriau apie
malonių, bet visgi patartume
kuriuos tenka
iškentėti. Ki- ryžimuose už tautos reikalus. praeitį, sužinojau nuo Tarno.
Velionis mylėjo teisybę ir daugiau „draugų” ieškoti.
tame straipsnyje — „Skausmai Buvo gatavas
viską atiduoti
ir Garbė” apibudina, kaip pasi Lietuvos labui — viską paauko neapkentė vyliugystės.
— Nors aš ir neužsiregistra
šventę žmonės dirba ir kenčia ti Tėvynės atgimimo aukurui. Iš literatiško atžvilgio senelis
vau kaipo konkursistas — rašo
ne už savo,
bet kitu laba — Iki paskutinių dienų priklausė nemažai pasidarbavo pakėlime
185 kp. organ. P. S. Rindokas iš
būtent už labą abelnai visos prie Amerikos Lietuvių Tauti musų rašliavos; jis daug rašė
Indiana Harbor, Ind., — bet aš
tautos. Dar
kitas strdūpsnis nės Sandaros ir nors nepertek- praeityje į įvairius laikraščius,
tikiuosi, kad man vistiek skir
„Kaip seni straikai”, matomai liui gyvendamas rėmė jos orga o ypatingai į „Saulę” ir „Tėvy
site dovaną už naujų narių pri
iššauktas nelemto
atsitikimo ną sulyg išgalės aukomis, ne nę”, prisidengęs daugiausiai po
rašymą, kurių trumpoje ateity
Letimore, Ra., anglių kasyklo paprastomis duoklėmis ir žin- slapyvardžiu, kaip, pav„ Senas
je visą glėbį atsiųsiu.
se, kur buvo sušaudyta nekalti geidavo apie savo sriovės vei Kapsas ir tt. Jis, pagalios,
užsitarnavo
amžiną pagarbos žinoma gausite dovaną, ta
darbininkai bebėganti nuo ka kimą.
reivių
kulkų,
paliepus Per pastaruosius du metu ve vardą. Amerikos Lietuvių isto čiaus viSupirmu reikia įsiregi
šerifui Martinui. Ir daugelį ki lionis Tamošius gyveno New' rijoje, kada parašė SLA. istori struoti į konkursą, nes tik ofi
dalyvaujantieji
tų įžymių
straipsnių paraše, Yorke ir dirbo SLA. spaustuvė ją, kurią vėliaus SLA. išleido cialiai jame
kurių visų čion suminėti ir re je. Dar prieš Kelėdas pradėjo po a. a. Sutkaus ir p. J. Laukio gaus dovanas. Jei Tamsta ne
cenzijas padaryti perą galimy sirguliuoti, o paskutinias 6 sa redakcijų.
busi konkurso nariu, *tai nors
bės. Bet iš to, ką pastebėjome, vaites visiškai nupuolė ant svei Tamošiau, nors ir atsiskyriai ir 10 tūkstančių
naujų narių
matosi, kad velionis Tamošius katos ir antru kartu nugaben iš musų tarpo, bet tavo vardas prirašytum tai dovanos negau
buvo labai jautrus ir temijan tas į Bellevue ligonbutį, kur 11 pasiliks musų atmintyje...
tum. Taigi šiuomi Tamstą įra
ti s gyvenimą žr >gus.
d. kovo, 11 valandą naktį pasiDr. I. Bronušas. šome į konkursistų surašą.
'■
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damas Užsienio Reikalų Ministeris kun.
Puryckis žymiai
klysta. Pirmiausiai — buvusia
Lietuvos Misija visi Amerikos
lietuviai taipgi ir katalikai bu
vo patenkinti ir ją rėme kiek
tik galėjo. Misija buvo nepa
tenkinti tiktai
klerikalinė ir
komunistinė grupės.
Bet pa
staroji
Lietuvos valstybinio
darbo nerems, nežiūrint kokią
Misiją Lietuvos valdžia nesių
stų. Taigi lieka patenkinti tik
tai viena
klerikalinė grupė.
Bet kyla klausimas: ar Lietu
vos valdžia
daugiau laimėjo
patenkindama vieną klerikalinę
grupę ar butų daugiau laimėju
si, jei butų skyrusi Musiją, ku
ria visi Amerikos lietuviai butų
buvę patenkinti ir butų galėję
ja pasitikėti ir ją remti? Ne
jaugi Lietuvoje
nėra žmonių,
kad ir iš pačių klerikalų, kurie
yra širdingi lietuviai ir Ameri
kos lietuviams patikėtini? Juk
kun. Puryckis turėjo žinoti, kad
Amerikos lietuvių klerikalus pa
tenkins tik tokia Misija, kuri
apaštalaus klerikalinės partijos
interesams. Bet tuomet valsty
binis darbas turės ' nukentėti,
nes nesusilauks širdingos para
mos nuo Amerikos lietuvių vi
suomenės. Tiesa p. Mastaus
kas yra ištikimas klerikalinės
grupės darbininkas ir klerikalai
bus juomi patenkinti, bet jisai
neturi visos Amerikos lietuvių
visuomenės užsitikejimo, kaipo
nežinomas žmogus
ir prie to
dar kaipo
Gabrio draugas.
Juk nespėjus
p. Mastauskui
pirmu kartu nuvažiuoti Pary
žiun, Gabrys jį į padangęs iš
kėlė. Taipgi ir p. Mastauskas
sugrįžęs iš Paryžiaus
mėgino
Gabrį garbinti,
bet pamatęs
Amerikos lietuvių ūpą greitai
nutilo.
Ant galo dar vianą svarbų
dalyką norime
priminti, bū
tent tą, kad Amerikos lietuviai
širdingai rems tiktai tokią Lie
tuvos Valdžios Misiją, kuri sa
vo darbuotę rems vien grynais
valstybiniais pagrindais, kaip
kad pirmiaus buvusi Misija da
rė. Kaip greitai tokia Misija
nukryps vienon ar kiton pusėn,
vienai ar kitai partijai pradės
dirbti, taip greitai ji nustos
Amerikos lietuvių pasitikėjimo
ir paramos.
Nors mes širdingai linkime
kuogeriausių pasekmių naujo
sios Misijos darbuotei ir norė
tumėm tikėti, kad Amerikos lie
tuvių visuomenė, atmindama
šiandieninę rūsčią Lietuvos pa
dėtį, širdingai rems joisos žy
gius, tačiaus tuo patim laiku
priseina atvirai pareikšti „Tė
vynės” skaitytojams, kad ne
galime imti jokios atsakomybes
už tos įstaigos darbus, kurioje
bus p. Mastauskas, nors gal ne
kartą ir priseis „Tėvynėn” įde
ki naujosios Misijos atsišauki
mus į Amerikos lietuvių visuo
menę.

nai Prancūzų, o pastarieji ga
tavi šaukšte vandens prigirdyti
Tarybų Rusiją.
Matomai Ru
sai nusileido dėlto, kad nesijau
čia užtektinai tvirtais vesti iš
laukinį karą. Jie
deda visas
pastangas, kad apveikus viduji
nį priešą, kinis
su kiekvieną
diena vis galingiau ir galingiau
kelia savo galvą priešais bolše
vikų
diktatūrą ir komisarų
sauvalę. Pagaliaus šiandieni
niam Rusam
negaila svetimų
teritoriją, kurios ankščiau ar
vėliau vis viena atsiskirs nuo
Rusijos. Juk jie Lenkam pave
dė ne Rusijos žemes — jie apdovanojo Lenkus Baldgudijos,
Ukrainos ir Lietuvos žemėmis.
Bet gali but, kad šiandieni
niai Rusai turi ir kitus tikslus.
Niekam nepaslaptis, kad Rusi
jos liaudis labiausiai neapken
čia lenkų ir todėl kad turėjus
pretekstą tolimesniam tos ne
apykantos kurstymui, kuri atei
tyje gali labai
daug lenkams
kainuoti, suteikta
pakvaišusiems Lenkų
imperialistams
tiek teritorijos, kiek tik jie no
rėjo. Pagaliau nereikia net di
delės išminties, kad permačius
Lenkijos ateitį, ktiomet jos sie
nose įeina didesnė pusė gyven
tojų svetimo gaivalo. Kiekvie
nas nors kiek protaujantis žmo
gus aiškiai žino, kad šitas sve
timas gaivalas, priešais jo norą
Lenkų imperialistų pavergtas,
jus neužgesinamų vaidų ir su
kilimų šaltiniu. O tuomet Len
kijos ateitis miglota.
Šito ne
pajėgia permatyti tiktai apia
kusi Varšuvos ponija ir todėl
be jokioš perstogės šoka savo
kruviną šokį, kol neprilips liep
to galo.

ŽMONIŲ SVEIKATA

miems Amerikoje, ir iš karš Darbe prigclbčjo 112 agentų, ku
riems čion tariu nuoširdų ačiū. Aščiausių Lietuvos Valstybės rė- gi
pats važinėjau po Lietuvių Nau(Šį skyrių veda Dr. S. BIEŽIS, 2201 W. t?2-nd St., Chicago, Ilk)
mėjų padaro didžiausius prie jokynes susirinkimuose ir privačiaisavaitini* Susivienijimo
UetMvių
\menkoje organas, leidžiamas kas
šus šiandieninės Lietuvos val žodžiu skelbdamas Lietuvos laivyno
•eokiadienis.
REUMATIZMAS.
Įima padėti tvirtų taisyklių, ku
džios ir tokios tvarkos, kuri iš reikalingumą ir naudą. Kartais tū
los naujokynės teko aplankyti du ar
rios tiktų kiekvienam ligoniui,.
tikrųjų turėtu būti iš pamatų ' ba tris sykius. Žmonės atsinešė į
S. E. Vitaitis — Redaktorius,
(Užbaiga).
Gydymas priklauso nuo prieža
pakeista.
laivyno reikalą gana prielankiai, ir
Nesveiki dantys
yra gūžtos sties ligos smarkumo, abelnos
$07 W. jo-th St., New York City.
todėl
pasigirti
galime,
kad
Lietuva
Ką pagaliau veikia Lietuvos
įsigyjusi yra savo pirklybinį lai visokioms bakterijoms.
K i nu i ligonio sveikatos, amžiaus ir gy
Steigiamasai Seimas, jei šito-į jau
Visi raštai skiriami „Tėvynei” turi
vyną.
Susirgus
kių valdžios
darbų nemato? Dar toli gražu neturime to viso, ras dantys arba nulūžęs greitai 1 veninio aplinkybių.
>ut siunčiami
Redakcijos vardu ir
apsipuliuoja,
kame
randasi
mi

šiaja liga reikia gulti lovon ir
art b«t su autoriaus parašu ir adrePagaliau ar mes, Amerikos lie ko reikia ir ko trokštame. Dar ne
lionai
bakterijų.
Nekurtos
iš
«
Prisiunčiamas raštus Redakcija
tuviai, vien tam perkame bonus j turime pasažierinių laivų, kuriais ga
nevilkinus kreiptis prie savo
lotumėme susisiekti per Atlantį. Ta šitų bakterijų pereina į kraują,
uraptna ir taiso sulig savo naožiuir gausias aukas dedame, kad čiaus padarę esame gražią pradžią
gydytojo, kuris turi atidžiai iš
08
Netinkami
spaudai smulkus
kuris
išnešioja
jas
po
visas
kū

Lietuvos valstybinėse įstaigose' laivynui, kurio Lietuva niekados ne
studijuoti ligą, bandant surasti
aštai — korespondencijos,
eilės,
suktų šiltus lizdus
Varšuvos ( buvo turėjusi, ir manau, kad jis augs no dalis. Arba tankiai kraujas priežastį, kurią
suradus jojo
pranešimai ir tt., naikinama ir autoir
plėtosis
Lietuvai
ir
laivyno
na

išnešioja
bakterijų
išdirbtus
lami negrąžinama, jei nėra pridėta
ponų draugai ir prie kiekvienos
pareiga yra prašalinti tą prie
riams ant naudos.
aito ženklelių jų sugrąžinimui.
nuodus.
Nesveiki
tonsilai,
kad
progos terorizuotų musų tėvus, Dabar nepoilgam pradžioje balan
žastį — tuos vartus per ku
ir
niekad
neskauda,
taipgi
tarmotinas? brolius ir seseris? Ar džio mčn. išvažiuoju Lietuvon. Ka ©
riuos reumatizmas įsibriovė li
nauja
bakterijoms
kaipo
geros
dangi darbas nėra pilnai užbaigtas,
ilgai taip bus?
gonio kunan. Kartais
šitam
NAUJOJI LIETUVOS
tai palieku įgaliotiniu
tą darbą to buveinės. Iš čia taip pat bakte
* * *
reikalingas ypatingas studijavl
MISIJA.
► ’
linus vykinti p. Antaną Mikalauską
rijos
ir
jų
nuodai
įsigauna
į
:: Dabar tyli. — Kuomet (15 Seymour Str., New Britain,
mas, reikalaujantis nemažai lai
Tikrojo sąstato naujosios Lie
kraują,
kuris
paskleidžia
po
vipernai pasklydo gandai, kad Conn.), kuris Lietuvos Garlaivių
ko bei triūso. Tačiaus šitokie
tu vos Misijos ligšiol dar neteko
dažnai | gydymo būdas yra moksliškas,
Anglijos finansieriai
rengiasi Bendrovę atstovaus Amerikoje. Se sas kūno dalis, šitas
sužinoti. Tačiaus
vienas jos
kretorium pasilieka p. Jieva Kazlau esti su tonsilais,
kuomet jie Jogiškas, o kas svarbiausia, tai
suteikti Lietuvai paskolą, kad skaitė, kuri per visą laiką su dideliu
narys jau yra žinomas ir Lietu
pagelbėjus
Lietuvai atsatyti pasišventimu ir rūpestingumu vedė neskauda ir tarytum nepa'kįla išduoda geras pasekmes.
vių Informacijų Biuro oficialiai
industriją, pramonę ir įsteigti knygas gražioje tvarkoje ir savo taip, kad žmogus nieko nežino,
paskelbtas. Juomi yra Ameri
darbštumu daug prisidėjo, kad dar jog tokie tonsilai
yra jo busi Kuomet ligonis smarkiai reu
tarptautinę
prekybą,
tai
tūli
kos lietuviams gerai žinomas p.
bas taip glotniai ir be klaidų atlik
mos ligos lizdai. Nesveika no matizmo suimtas ir kenčia dide
musų
laikraščiai
piestu
prieš
tas
tapo.
To-gi
dėlei
pavesdamas
Mastauskas. Taipgi sulyg L.,
daro. Taipgi lį skausmą, tuosyk reikia varto
tai
stojo,
nurodydami
beveik
Lietuvos Garlaivių Bendrovės reika sis irgi tą patį
I. Biuro pranešimo, rengiasi
lą čion Amerikoje į taip sumaningas lyginai reikia dar pridurti, kad ti tam tikras gyduoles pelenggalutiną
Lietuvos
pražūtį.
Ko

Amerikon ir jau gavę vizas p.
ir ištikimas rankas, drįstu tikčįticsi, nesveiki viduriai
turi šiokios- vinimui kentėjimo. Vienok ne
munistai
net
agitaciją
vedė
kad
Lietuviai
nesiliaus
laivyną
rėmę
ČerneckĖStP* p. Rozenbaunas.
tokios įtakos į reumatizmo ap reikia tikėtis, kad tos gyduolės
prieš
Lietuvos
paskolą
pasirem

savo
pinigais
ateityje,
kaip
jie
rėmė
Gal but jie ir dapildys naujo
sireiškimą. Apart čia minėtų ant visados išgydys, nes to ne
dami vien tuomi, kad „Lietuva iki šitam laikui.
sios Misijos sąstatą.
Vaistai laikinai pa
Kas dar nesumokėjęs yra pažadė dar randasi kitokių reumatizmo atsitinka.
už
milioną
dolarių
parduota
Šitos naujosios Misijos už
tų sumų arba kas naujai prisirašyti
Anglijos kapitalistams”. Brook- norūs prie Lietuvos Garlaivių Ben fokusų, kurie visi sunku išskait gydo, bet priežasties neprašaliduotys yra lygiai svarbios kaip
nus, vėliaus ar anksčiaus vėl
lyno
„Laisve
”
dar
ir
po
šiai
drovės narių, tegul
nuo šio sykio liuoti.
kad ir pirmįaus buvusios Misi
kreipiasi į įgaliotinį p. Antaną Mika
Trumpai kalbant, nesveiki susergama tąja pačia liga. Tik
dienai
Lietuvą
vadina
Anglijo
8
jos buvo —sukelti
Lietuvos
kolonija, nors ištikrųjų Lietu lauską po antrašu: 15 Seymour Str., tonsilai, sugedę dantys bei pra prašalinus priežastį, galima tiGynimo Paskolos porą milionų
New Britain, Conn., ten gaus infor
pasiliuosavimo
sta nosis esti
dažniausia tas kėties visiško
va
jokių
koncesijų
niekam
lig
macijas
ir
gaus
nusipirkti
akcijų.
dolarių, rinkti aukas Lietuvos
bakterijos ir nuo reumatizmo. Kaip galima
šiol
nėra
davusi.
Žodžiu sakant, visą reikalą kaip aš šaltinis iš kurio
valstybinėms įstaigoms ir tt.
Tačiaus štai
kuomet musų jį vykinau, dabar pavedu vykinti p. jų nuodai įsigauna į kraują ir tikėties, kad ugnis pečiuje už
Norint pasiekti užsibriežtų tik
gestų, jei į jį vis anglių dėsi?
A. Mikalauskui.
prie
tinkamos
progos
pagimdo
komunistų
garbinamoji
Rusija
slų, reikia kad šioji Misija butų
Daug labų dienų
visiems drau
reumatizmo ligą. Tokiuose ton Tas pats darosi su reumatizmu,
per
savo
diktatoriaus
Lenina
gams Lietuvos laivyno!
iš rimtų ir darbščių žmonių, o
neprašalinus jo priežastį.
lupas
pareiškė,
kad
ji
pasiren

šiluose,
dantyse
ir
nosyje
bakte
Su tikra pagarba,
svarbiausiai turinčių visų Ame
Dr. J. Šliupas. rijos randa sau gerą prieglaudą
gusi duoti kuodidžiausias kon
Jei reumatizmas
paeina iš
rikos lietuvių užsitikėjimą. Tai
cesijas
svetimų
valstybių
kapi

ir mažu-pamažu pereina į krau tonsilų, tai juos reikia išgydy
gi paskyrimas naujosios Lietu
talistams, kad tuomi gavus ga
ją. Kuomet žmogus esti pilnai ti bile kokiu budu
arba juos
vos Misijos nariu p. Mastausko,
LIETUVIAI
AMERIKEJE
limybes
atstatyti
sugriuvusi
sveikas,
tai
laikinai,
kartais
ir
visiškai išpjauti. Jeigu dantys
♦ * *
kaip kartas neatatinka nei vie
Rusijos industrija ir pramonė
gana ilgai, nieko blogo nejau yra tam kalti, tegul dentistas
nam aukščiau minėtų dėsnių,
SO. BOSTON, MASS.
:: Ar ilgai taip bus? — Savu ir ja une Vieną šimtą milionų
Bet tegul
jis nusilpsta, sugydo-sutaiso
dantis.
Jei
Koyo 5 d. ALTS. 7 kuopa, talki čia.
be kurių Misijos darbuotė ne
laiku buvome įdėję „Tėvynėn” koncesiją yra pasirašę su sveti ninkaujant
ir kitų kolonijų sandarie- tuomi sumažindamas savo kūno nosis tam kalta,
tai reikia ją
pasieks teigiamų vaisių. Nesą
musų bendradarbio p. Pr. Bud- mų šalių kapitalistais, tad nei čiams, statė scenoje S- E. Vitaičio rezistenciją, tai tos bakterijos
padaryti sveika.
žodžiu sa
p. Mastauskas praeityje yra
kaus straipsnį, kuriame buvo pati „Laisvė” nei kiti laikraš dramą „Laimės Ieškotojai”. Nors tokiuose
atsitikimuose randa kant, kame tas fokusas, tas ne
pasižymėjęs savo nerimtumu,
lošimas išėjo
pusėtinai gerai, ta
nurodoma, kaip yra žeminami čiai nieko nesako — tyli.
tenka kaikas vaidintojams pa sau tinkamą dirvą platinties, o lemtas šaltinis nesirastų, iš ku
jo darbštumo niekas niekur ne
Lietuvos valdininkėlių tikrieji Mat ko negali išvengti kitos čiaus
pasekmė to viso, esti reumatiz rio reumatizmas apsireiškia, tai
stebėti.
pastebėjo, o svarbiausiai — nie
Lietuvos šeimininkai — Lietu valstybės, net tokios turtingos Nesigilinsiu į kiekvieno aktoriaus mas. Tokis nusilpnėjimas atsi
kuomet neturėjęs Amerikos lie
vos pilksermėgiai,
kurie neša kaip Rusija, ir kas joms gali ypatybes ir trukumus scenoje, bet tinka perdaug nusidirbus, gyve būtinai reikalinga tą fokusą, tą
sveiku arba
tuvių
užsitikejimo, išskiriant
ant savo pečių visas Lietuvos ma, tad tas nedaleistina daryti tik abelnai pasakysiu, kad visiems nimas nesveikuose kambariuo šaltinį padaryti
aktoriams truko gilesnio supratimo
prašalinti, šitą atlikti tegali
klerikalų grupę, kuriai p. Ma
valstybės kūrimo ir išlaikymo Lietuvai. Tikrai lietuviškai!
šio veikalo minties. Kiekvienas vei se, sušlapimas,
peršalimas ir tik sumanus gydytojas, kurio
stauskas ligšiol tarnavo.
sunkenybes.
Tas . straipsnis
♦ ♦ *
kėjas tik stengėsi kuodaugiausiai pu
panašiai.
nurodymų ligonis turėtų laikyNors šių žodžių rašytojui p.
juokinti ir todėl lošimas per
sukėlė pasipiktinimo nekuriuo:: Lenkų nelaimės. — Kaip bliką
žinant aukščiaus išdėstytus ties.
daug buvo linksmas ir negalėjo at
Mastauskas ypatiškai jrra nepa
se „Tėvynės” skaitytojuose ir nenorėtų Lenkų imperialistai vaizdinti
kiek
žūstančių
svetimo krašto faktus, jau labai aišku
žįstamas, tačiaus jį pažįstame
todėl gavome keletą rugoj ančių užvaldyti pasaulio, tačiaus nesi gyvenime „laimės ieškotojų”. Tiesa, vienam kaip apsisaugoti reuma Dar norėčiau
pridurti, kad
iš jo darbų. Pagaliau jei jisai
aiškų, buk „Tėvynė” pradedan seka ir gana. Kur tik griebiasi autoriaus šis veikalas perpintas svei tizmo ir net tuo pačiu sykiu tū reumatizmas yra labai svarbi
butų priskirtas Lietuvos vyriau
ti eiti priešais Lietuvos valdžią į svetimas žemes ir jeigu tik ko juoko stanga, tačiaus šitas juo lų kitų ligų. Reikia gerai apsi liga. Ji yra svarbi tuomi. kad
kas taip turi būti atvaizdintas, kad
, sybės tokiai Misijai, kuri nerei
ir tuo budu griaunanti Lietuvos duodama galimybės teisingumo . per
tą juoką ašaros
matytųsi, nes žiūrėti, kad dantys, tonsilai ir jos tinkamai negydžius, eina to
kalinga skaitytis su Amerikos
valstybes kūrimo darbą. Ta pagrindais lenkų pretenzijas pa juk čionai žųsta musų jaunos jėgos
nosis butų pilnai sveikais. Jei lyn ir vis aršyn. Tiktai atsa
lietuvių nusistatymu linkui jai
nesuprantamose
joms
gyvenimo
sąly
čiaus šiuomi patariame tiems tikrinti, visur jie pralaimi.
gu tonsilai esti
ligos apimti, kantis gydymas gali ją sustab
gerai žinomų asmenų ir jei tas
gose
atsidurusios.
Ypač
šilas
labai
musų draugams pasiskaityti, Lenkai reikalavo dalį Prūsi
iš reumatizmo,
jie neskauda, dyti. Taipgi
pasižymėjo trečiame
veiksme, kur nesveiki, kadir
nekenktų Lietuvos valstybes re
ką rašo Lietuvos laikraščiai tuo jos, tvirtindami kad tenai yra valkata pieša savo kelią, kuris į nu
išsivysto
tai tokius tonsilus reikia praša ypatingai, aštriojo,
mimo darbui, tai nebūtų reika
patim klausimu. Štai ištraukos apie 90 nuoš. lenkų
gaivalo. vedė į gyvenimo dumblą, tuomet kiti linti išpjaunant juos. Išpjovi- kitos ligos, kaip tai: organiška
lo jokių pastabų daryti, nes juk
iš „Trimito”,
Lietuvos šaulių Daroma plebiscitas — lenkai aktoriai juokus krečia. Šita vieta
širdies liga, neuralgija, uždegi
Lietuvos vyiįiausybė
nemažai
yra labai dramatiška, nes ji nupieša mas yra maža operacija, kurią
Sąjungos organo, kurio negali gauna vos 15-20 nuoš. Aukšto tais aplinkybes, kurios veda „laimūs
galima atlikti suaugusiems net mas nervų, uždegimas inkstų,
užlaiko valdininkų, kurie Var
ma įtarinėti, kad jisai varo joj .Silezijoj lenkai tvirtino, kad ieškotojus” į patį gyvenimo dugną
sąnarių ir daugel
ofise ne neužmigdžius, supran puliavimas
šuvai imnus gieda. Bet kuo
priešvalstybinę agitaciją:
ir
tuomi
turėtų
užsidomėti
visi
vei

jų yra apie 80-85 nuoš. Daro
tama, vartojant tam tikrus vai kitų. Visos šitos'ligos — kom
met minėto asmens pasirody
kėjai
esanti
scenoje.
Tačiaus
šio
„Be to dar, esti kitų priežasčių, ma plebiscitas — lenkai gauna
stus, kad sumažinus skaudėji plikacijos yra gana svarbios
mas Lietuvos ^Misijos
sąstate
delko lietuviui nėra vietos mies vos 30-35 nuoš. Tas butų buvę vakaro vaidintojai šitą gražią veika
lo vietą sugadino su savo nevykusių mą.
Užsilaikymas sveiku šiais pačios per save, o bile vieną iš
• sukelia Amerikos lietuviuose pa
tuose.
Svarbiausia
tai ta, kad
Užtai, žinoma, ne
Suvalkuose juokų rodymu.
lietuvis miestuose
neturi pirme Vilniuje, Gardine,
atžvilgiais ne vienas išliks kuo tų pridėjus prie reumatizmo
sipiktinimo ir tas nemažai pa
vien
vaidintojai
kalti.
Kalčiausis
galimy
nybės. Šiandie yra net ir valsty ir kitur, jei tik butų
sas netik nuo reumatizmo, bet jau žmogų padaro dideliu ligo
kenks Lietuvos
valstybiniam
bės įstaigų, į kurias lietuviui sun bės teisingumo pagrindais ple yra režisierius, kad tinkamai neįsi
niu. Negydomas reumatizmas
gilina į veikalo dvasią ir vaidinto abelnai džiaugsis geresne svei
darbui tarpe Amerikos lietuvių,
ku patekti. Pavyzdžiui, Intendcn
biscitas pravesti.
vėliaus ar anksčiaus veda prie
jams nenurodo tų kelių, nepaduoda kata.
turos Ccntralinių
Sandelių Dirtad
manome turį pilną mo
tos
minties
—
to
jausmo,
kuriais
komplikacijų, kurios kartais ga
Nors Aukštosios
Silezijos
byklose Kaune,
lietuviui darbo
ralę teisę ir net jaučiame parei
gyveno
autorius
veikalą
kurdamas.
Reumatizmo gydymas.
gauti sunku.
Nesenai valstybes plebiscitas galėjo galutinai įtina sunku yra prašalinti.
gą šitas kelias pastabas pada
oficioze .Lietuvoje’ buvo rašyta,
Reumatizmo
gydymui
negaKadangi
veikalas
yra
pusėtinai
geDR. S. BIEŽIS.
i kinti kiekvieną* bešališką žmo
ryti.
'
jog tenai tose Lietuvos valstybės
ras, tad ir publikai, kurios buvo pu
dirbyklose negalima net lietuvi gų, ant kiek nerimtos yra len- sėtinai susirinkę, patiko. Kam teko
Antru kartu
mums tenka
HART MICH.
WORCESTER, MASS.
škai susikalbėti. Man pačiam yra kų pretenzijos
teritorialiuose gyventi Amerikos lietuvių gyvenimo
:: Rusų-Lenkų taika. — Ko
pastebėti, kad Lietuvos Užsie
žinoma, jog tenai dirba daugiau klausimuose, tačiaus vargu ga žemumose, ypač mažų nekulturiškų
Atvyko į čionai J. Dumblauskas iš
konio Reikalų Ministerijoje, kas vo 18 d., -Rygoje, Rusų ir Len
sia žmonės, kurie ne tik kad ne
Pittsburgho su visa šeimyna, nore
kolonijų
—
anglių
apielinkių
žemu

jau
lima tikėti, kad Santarvės im
kenčia lietuvių
kalbos, bet yra
M. Valone ų. j.
tokio tarsi pakrikusio yra ir kų -atstovai pasirašė taikos su
mose, tas gyvai
mato
„Laimės damas pirkti ūkį pas
!.p.
o
įžiūrėti šitą licškotojuose” atvaizdinta tuos ne- bet pastarajam nesant namie, buvo , :c>O o
priešingi Lietuvos valstybės idė perialistai galėtų
tartį.
Svarbesnieji
taikos
su

jos darbuotėje rimto, aiškaus
jai.
lenkų akyplėšrumą ir prisakytų kulturiško gyvenimo ruožus, tik ge priversti apsistoti Ocean hotelvįe.
a
pagrindo
netenka pastebėti. tarties punktai jau buvo pas
„Arba paimkime musų miškų ir
Dumblausko
žmona
turėdama
mažą
rokai
sušvelnintoje
formoje,
kurias
jiems nusiraminti. Mat varnas
o
pereitame „Tėvynės”
gelžkelių valdybas; tenai daugiau
Viskas rodosi
ten darosi ant kelbti
gyvena dauguma Amerikos lietuvių. kūdikį ir norėdama naktį pašildyti
sia dirba visokį lenkininkai; lie varnui akies nekerta.
Šitas p. Vitaičio kūrinys yra tikras pieną ant gesolinio pačiuko uždegė
nesąmones, •mgreitųjų, neturint jokių aiškių, num., kurie aiškiai parodo, jog
nsyti tas
tuviui tenai gauti koks geresnis
jį.
Tačiaus
pečiukas
sprogo
ir
bai

Lenkai
diktavo
taikos
išlygas.
ir gyvas vaizdas Amerikos lietuvių
a:p
paaiš'.in' ą,
„Daib "
pastovių ir tikslingų
planų.
darbas labai sunku. Tas pat pasiai
apdegino
Dumblauskicnę
i
gyvenimo
žemumų,
kurie
tūkstan

stovi.
Ta*
aus
išlik
1
ųjų
LIETUVOS GARLAIVIŲ
Taigi ir skyrimas
Lietuvos Lenkai netiktai gavo „korido
stebiama ir kai kurių ministerijų
no
čiais kasdiena atsikartoja. Ypač ši kričius, taip, kad kitą rytą mii
„Darb.” redakcija i
rių
”
atskiriantį
Lietuvą
nuo
įstaigose. Lietuvis, kuris' turi ne
BENDROVĖS DRAU
laiminga
moteris
ir
vyriausia
1
Valdžios Misijos sąstatan žmo
tuo veikalu p. Vitaitis nemažai pasi
net’
savotiškas
šti sunkiausią dalį naštos kovoje
Rusijos,
bet
net
išsiderėjo
teisę
tų
mergaitė.
Kiti
vaikučiai
pagis
GAMS.
tarnaus
tiems
Lietuvos
žmonėms,
ku
gaus, kuris prieš tris metus lie
. pastabas.
del Lietuvos
nepriklausomybės,
teik
--------------ric ir po šiai dienai tebesvajoja apie kuriems pilną pagalbą
elgtis
su
Lietuva
kaip
jiems
pa

tuviams buvo visiškai nežino
k v cTodėl šiuomi dar
vis tebėr
žeminamas ir nieki
Miestclio
Kaip visiems žinoma,
atvažiavęs Ameriką, kaipo apie didžiausios lai miestelio gyventojai,
tinka.
čiami „Darb.” korespondentą1
namas.”
mas ir nežine kur ir k’ą ji^vei
tarsi nereikia nei ventojai renka aukas,
iš Europos pereitą vasarą sulyg man mės šalį, kurioje
\ :7
kė, ir per tuos tris metus dar Taipgi Lenkija laimėjo apie Aky vaizdo j e šitokių aplinky duotų instrukcijų platinau Lietuvos dirbti nei nickuom rūpintis — lik nelaimingą šeimyną.
i:
; ■ akuopos
knygyną
ir
j
Lietuvon
liko sveikas
Pats Dumblauskas
niekuomi nepasižymėjo, kad jis 140,000 ketvirtainių kilometrų bių negalima nesistebėti tokia Laivyno mintį ir kviečiau Amerikos imk ir naudokis gyvenimo gerybė tačiaus
su
randasi didžiausiame nuliu turos siuntimo komiteto
kurios
pačios į glėbį
puolą.
yra širdingu lietuviu, kaip tik teritorijos už savo etnografinių keista logika Lietuvos vyriau lietuvius prisidėti pinigais prie nu mis,
mus.
kur
galės
pamatyti
ir
pirkimo laivų ant Nemuno ir ant jū Dauguma pamatys, kad kur žmogus dime, nes netik gailauja žmonos ir
persitikrinti kaip
ištikrųjų reikalai
ir vaizduoja tą Lietuvos užsie sienų, kurios buvo nustatytos sybės. Tačiaus kas tuomi no rių.
neisi, visur vargų ir gyvenimo stin- dukrelės, bet ir visi pinigai jų dingo,
turėjo velionė- ; vedama ir kokios tvarkos prisiia ko
kuriuos prie savęs
Varsaliaus taika, šitoje terito rima atsiekti? Nejaugi Lietu Darbas pavyko neblogai. Laik kenybių tekantį upelį atrasi.
nio, politikos bedugnę.
Dumblauskicnę, tad nelaimei ištikus ma. Tuomet nereikės iš pasalą kan
7 milionai vos aukštųjų
įstaigų vedėjai raščiuose tilpo keletas straipsnių Baigdamas • noriu patarti musų nežinia
Berods Užsienio Reikalų Mi- rijoje gyvena apie
džioti tų žmonių, kurie nedaro jokio
kas su jais atsitiko.
kad
visupirmiausiai
apie laivininkystę ir pirklybą senovė vaidintojams,
žmonių,
kurių
tiktai
apie
400
Iskirtutno
tarpe lietuvių kalboj išlcinežino,
negirdi
ir
nemato
kaip
nisteris teisinasi, kad jis p.
Nelaimingos aukos tapo
palaido
dvasia
jc, apie pirklybą Venecijos, Floren reikia susipažinti su veikalo
stos literaturos ir viską siunčia Lie
Mastauską skyręs Misijos na tukst. arba 6 nuoš. yra lenkų. svetimo gaivalo valdininkėliai cijos, Hanzos miestų, Hudsono ir stengtis jį atvaizdinti gyvenant tos ant katalikiškų kapinių, ktirity ituvon
ir priima
knygynan, ką tik
išimtinai sauvaliauja Lietuvos žemelėje, Kompanijos ir tt., taipgi parašęs cs-, tą patį jausmą, kuriuomi gyveno |laidotuvėse dalyvavo šimtai žmoniu
riu „Valstybės Prezidentui p. Šitie lenkai beveik
kas paaukoja*
1
. .
žodžiu tuomi varydami iš kantrybės mi apie Rrabengtį Lietuvių Tautos autorius veikalą kurdamas. šitas , Lietuviai ūkininkai taipgi
Stulginskiui peršant” ir tuomi yra vietos dvarponiai.
i
Aiškiai
pasirodo
„Darb."
bcsilatpatarimas
tinka
netik
„Laimės
Ieško
įaukų
nelaimingos
šeimynos
senovėje. Bene pirmu sykiu Lietu
jkantis
nepagirtino
nusistatymo:
norėjęs „šiek-tiek
nuraminti sakant, Lenkai gavo viską ko daug pakeliantį Lietuvos pilk- viams teko plačiaus pasiskaityti apie tojų” vaidintojams — tas pritaikoma mui.
;,.kas ne musų, tas prieš mus.” Gaisermėgį ?
Nejaugi
Lietuvos pirklybą visatinai ir apie jūrės įta prie visų musų vaidintojų. Tik vei- Į Patartina važiuojantiems
' Amerikos lietuvius-katalikus”, tiktai jie pageidavo.
*
..................
~
______
t
.
laišku
1a tų žmonių, kad jie tik tiek temato
kalą supratus — jo dvasią atspėjus, mesnes vietas pirm parašyti
Dabar kyla klausimas, kodėl vyriausybė nežino, kad svetimo ką į tautų gyvenimą ypatingai.
kurie buk ..kasžin kodėl musų
tinkamai jį 1atvaizduoti ir tį, duodant žinią kada atvažiuojama, ir tik tokio siauro kelio laikosi l:eAkcijų pilnų išleista tapo svietan galima
Misijos (buvusios „Tėv.” Red.) Rusai taip nusileido? Juk len gaivalo • smaugiami Lietuvos 1590 kas sudaro $47,7po.oo Dar yra žiurėtojams suteikti tą, ką autorius’tuomet galima gauti vieta pas tiki- tuvių kultūrinimo darbuotėje.
P. A. Dčdynas,
dabartine sąstatą
labai nepa kai yra didžiausi Tarybų Rusų žmonės skundžia Lietuvos val- 250 akcijų nepilnai sumokėtų verty jaute veikalą kurdamas.
’ninkus apsistoti ir išvengti panašiu
SLA. 57 kp. pirm.
Koresp
„Tev.” Koresp. nelaimingų atsitikimų.
tenkinti.”, Tačiaus taip saky- priešai, nes jie yra ištikimi tar- Idžią savo giminėms ir pažįsta- bėje $7,500.00.
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Kovo
d., McAddin salėje, Ope
retės Draugija buvo surengusi kon, certą, kurio programas
susidėjo iš
dviejų dalių.
Pirmą dalį sudarė
solistai: p-lė M. Sidabriutė, K. Krau
čiunas, F. Stankūnas, F. Morkus ir
pianistė p-nia
Lukošiutė-Žiurienė,
kurie išpildė keletą muzikos dalykų,
beveik išimtinai
bažnytinio pobū
džio. Aukščiau paminėti solistai yra
, • žinomi Brooklyn© publikai ir todėl
daug apie juos kalbėti
nepriseina.
Viskas gą galima pažymėti, tai kad
p-lė Sidabriutė su kiekvienu pasiro
dymu scenoje pasirodo gerokai pa
žengusi pirmyn, šiuo kartu ji sudai
navo „Avė Maria”
taip gerai, kad
vargu kas gali geriau sudainuoti.
Antrą dalį programo sudarė Dubois’o Kantata „Septyni
Žodžiai.”
Diriguojant gerb. Ks. Strumskiui ši
kantata išpildyta
labai gerai.
Ir
solistai ir choras
gerai sudainavo,
choras labai gerai
Ypač Operetės
išlavintas ir puikiai dainuoja.
Abelnai imant koncertas buvo ge
ras ir muzikos
žvilgsniu — rimtas.
Tačiaus publikai daugumoje nepati
ko. Viena perdaug rimtas, ko musų
publika dar nepajėgia suprasti, o ant
ra kam beveik visa bažnytinio pobū
džio muzika naudota. Publikos bu, vo neperdaugiausiai.

Vietinis.

SLA. REIKALAI
PROTOKOLAS
SLA. 5-to Apskričio, New Yorko ir
New Jersey valstijų suvažiavimo,
įvykusio 27 d. vasario, 1921 m-, SLA.
Name, 307 W 30-th St., New York,

N. Y.

Buvo visa eile
ir kitų įnešimų
5-tam Apskričiui nuo aukščiaus mi
nėtos kuopos, bet pasirodė neprak
tiškais ir negalimais
įkūnyti 5-tam
apskričiui.
7. Jnešė F. V. Zubrickas, kad 5-to
Apskričio . kuopos parengtų Lietuvių
Filmų Bendrovei
maršrutą.
Įneša
atstovai pataisymą,
kad tą darbą
atliktų apskričio
valdyba padarant
sutartį, gaunant
nemažiau 20 nuo
šimčių nuo visų jeigu ir kad kuopos
stengtųsi gerai išgarsinti.
8. Įneša A. B. Strimaitis, kad ap
skričio sekretorius išreikalautų meti
nes mokestis nuo kuopų priklausan
čių prie apskričio,
nes tas tarinius
yra vykdomas nuo pat įsikūrimo 5
apskričio, kad iki 15 d. vasario visos
kuopos sumokėtų metines mokestis.
Tas palikta, kad sekretorius kreiptų
si prie kuopų priklausančių prie 5-to
apskričio pareikalaudamas mokesties.
9. Pakelta klausimas kaslink ren
gimo išvažiavimo. Nutarta gaut vie
tą New Jersey valstijoje ir ^urengti
išvažiavimas su programų.
Į komisiją išrinkta Juozas Zalionįs
ir Vincas Senkus.
Taipgi nutarta
kad sekretorius parašytų laišką 245
kp., kad iš ten darinktų vieną narį į
komisiją ir sykiu visi veiktų.
progą, pa
10. Nutarta,
matant
ir New
rengti antrą
išvažiavimą
Yorko valstijoj.
kaslink
n. Pakeltas
klausimas
mokesčių blankų, ar nebūtų galima
sulyginti su mokesčių
knygutėms.
Po apkalbėjimui pasirodė, kad nega
lima.
12. Rinkimai valdybos sekantiems
metams:
Ant pirm.
apsiėmė kan
didatais M. Dulkė,
A. Montvila ir
J. Kazlauskas.
pasekmės: M. Dulkė
Balsavimo
5
balsus,
A. Montvila 8 balsus
gavo
Kazlauskas 2 balsu. Didžiuma
pirmininku sekanbalsų pasilieka
čiais metais A. Montvila.
perstatyti JuoAnt sekretoriaus
F.
Zubrickas ir
zas Žalionis,
Žalionis gavo 4
M. Dulkė, Juozas
balsus, h'. V.
Zubrickas n bal. ir
m. Dulkė 2 balsu, Tokiu budu scsekretokančiais metais pasilieka
riutĮi F. V. Zubrickas.
Ant iždininko apsiėmė kandidatais
Juozas Žalionis, J. Kazlauskas ir M.
Gelgota. J. Žalionis gavo 12 balsų,
J. Kazlauskas 1 bal. ir M. Golgota
2 bal.
Didžiuma
balsų
pasilieka
Juozas Žalionis iždininku sekančiais
metais.
Organizatorium
išrinkta J. Ka
zlauskas.
v
Pribuvimai 27 d. vasario, 1921 m.:
Nuo 3 kp., Elizabeth,
N. J. už 62
narių po 5c. už narį ................... $3.10
Nuo 302 l<p. už 22 nariu.... $1.10
A. B. Strimaitis pridavė .. $91.50

Suvažiavimą atidarė 5 to apskričio
pirmininkas A. Montvila 1:30 vai. po
pietų, paprašydamas, kad atstovai iš-sirinktų pirmininką.
Atstovams pa
stebėjus, kad yra metinis suvažiavi
mas ir todėl pageidaujama, kad pir
mininkautų apskričio pirmininkas.
Sekančios kuopos
prisiuntė savo
atstovus:
83 kp., Brooklyn, N. Y. — J. Ka
zlauskas, J. Kripailis ir J. Steponąvičia.
3 kp-. Elizabeth, N. J. — Juozas
Žalionis, Vincas
Senkus ir A. P.
Žailckas.
209 kp., Staten ]Island, N. Y. —
Antanas Alkiavičius.
302 kp., Trenton, N. J. — Mateušas Lconavičia.
126 kp.. New York City. — Justi
nas Vitkauskas,
F. Klastauskas ir
M. Gelgota.
250 kp., Maspqth, L. I., N. Y. —
M. Dulkė.
Dalyvavo
12 atstovų nuo 6 kp.
Taipgi dalyvavo SLA.
organo reSykiu ............... $95-70
(faktorius S. E. Vitaitis su patariaIšmokėjimai:
F*'. V. Zubrickui už
muoju balsu ir Apskričio Valdybos sekretoriavimą pereitam
sekanti nariai:
pirm. A. Montvila, posėdyje ........................
$2.50
Zubrickas ir ižd.
Už pašto ženklelius
. -75
A. B. Strimaitis.
1. Skaitytas protokolas praeito su
$3-25
Išmokėjiniai kartu
važiavimo ir tapo priimtas be pataiBuvo pas iždininką
$9570
sytnų.
2. Išduoda raportą S. E. Vitaitis
Su ?7 d. vasario pas iž
ir M. Dulkė kaslink surengimo pradininką lieka ..
$92.45
kalbų maršruto ir bazaro.
Nurodo,
Pinigus paėmė rftujai išrinktas ižkad nei jokiais budais negalima prie
dabartinių aplinkybių kas parengti—
I’rie 5 Io apskričio
prisirašė 302
visur didelės bedarbės
ir nekokios kuopa iš Trentčn, N. J.
pasekmės butų galėję būti.
Sekantis suvažiavimas nutarta lai3. Išduoda raportą apskričio, valdy kyti 'l'renton, N. J.
Posėdis užsibaigė 6:30 vai. vakare.
ba kaslink parengimo baliaus BrookPenkto
apskričio valdybos antra
lyne nurodydami, kad svetainių tin
kamų tnažai yra, o ir tos pačios la šai:
Pirm. A. Montvila, 28 Pawer St.,
bai brangiai atsieitų pasamdyti, to
dėl nenorėjo valdyba rizikuoti, nes Brooklyn, N. Y.
Sekr. F. V. Zubrickas, 193 Grand
vietoj pelno galėjo pasidaryti nuo
stolių apskričiui ir tokiu budu ba st., Brooklyn, N. Y.
Ižd. Juozas
Žalionis^ II5 Inslec
liaus neparengė.
Pl., Elizabeth, N. J.
4. Raportai apskričio valdybos:
Organ. J. Kazlauskas, 193 Grand
Pirmininkas A. Montvila praneša sa
st., Brooklyn, N. Y. v
vo raporte, kad nieko ypatingo ne
F. V Zubrickas,
turėjęs veikti pereitais laikais./
Suvažiavimo sekretorius.
Sekr. F.
V. Zubrickas praneša,
kad turėjo susįrašinėjimų su 245 ir
PRANEŠIMAS 7-to APSKRIČIO
76 kuopomis ir praneša, kad aplaikė
KUOPOMS.
nuo ?45 kp. raštininko atskaitą, kuSLA. 7-to apskr., Luzerne, Lackalioj nurodoma, kad
turėjo deficito
kelis dolarius ir apskričio
pakeltas wanne ir Wyoming apielinkės, yra
šaukiamas metinis suvažiavimas ba
lėšas negali padengti.
Iždininkas A. B. Strimaitis priduo- landžio ^April) 24 d., 1921 m., sve
12 E. Market st.
raportą, kurį pats per- tainėje po Nr.
(apačioje
judornų
„ paveikslų), Wil
skaito:
Nuo 26 d. rugsėjo, 1920 m., įoigų kes Barre., Pa.
Prigulinčios kuopos prie apskričio,
nebuvo.
atstovus j šį
Pinigų buvo likę
$104.95 malonėkite prisiųsti
suvažiavimą.
Taipgi
visos
kuopos
Sulyg apskričio sekretoriaus įsa
yra maloniai
iš minėtų apielinRių
kymo buvo išmokėta sekančios bykviečiamos
prisidėti
prie
šito bendro
bos:
veikirno-darbo,
kurį
atlieka
SLA.
„Tėvynės” spaustuvei
$tt.oo
Už orderių knygutę
.50c. apskričiai ir te nepasilieka nei vie
apiclinkėje, kuri
J. O. Sirvydui kelionės lėšos $200 nos kuopos šioje
neturėtų savo atstovų šiame suva
Reikia pasistengti visiems,
$13.50 žiavime.
Viso ..
kad
šis
apskričio
suvažiavimas bu27 d. vasario, T02i tn.
Hų
didžiausias
musų
apskričio ’ isto
lieka ............................
$0145
Ištarnavus per septynis metus 5-to rij°je.
Atstovai
malonėkite
nepamiršti
apskričiui kaipo
iždininkas, šitiomi
meldžiu čion susirinkusius
piliečius paliudijimų (mandatų) ir į laiką pri
mane paliuosuoti nuo pareigu pildv- būti, nes pirma sesija prasidės lygiai
m o. Ant liktisios viršnurodytos su- 10 vai. išryto.
J. S. Gilvickąs,
čekį ir pasilieku
mos čion pridedu
7-to apskr, sekr.
viso gero linkėdamas SLA. ir 5-tam

apskričiui.

, A. B. Strimahis.
5. Neužbaigti reikalai su 245 ir 76
KOMITETO VILNIAUS AT
kuopoms. Shitarta, kad sekretorius
VADAVIMUI REMTI UŽ
parašytų laiškus ir kad nuo 27^d. va
VASARIO MĖNESĮ.
sario pasilieka • viskas užbaigta.
6. 126 kp. Įneša, kad 5-tas apskri
Įplaukos:
tys surengtų prakalbas Yonkers. N.
Y., New Jersey
ir kitose vietose, Vasario 7 d.,
So. Brooklyn, N. Y.......... $rto.oo
kur dar nėra Susivienijimo Lietuvių
Amerikoj^ kuopų.
Įnešimą apskri Garšvoj auka,
.00
Brooklyn, 1
tys prieiti? Ir nutarė rengt prakalbas
Daunoros auka,
kur Tik bus reikalinga.

<•»

i'-?'. ■''.'į.

vykimo' New Yorkan: parūpina
nakvynę, sutvarko paspirtus,
nuveda keleivius
muitinyčion
Naujojoj lietuvių
įstaigoje gauti kvitus
už Income Tax,
BALTIC STATES BANK, 294 prižiūri
nuvežimą bagažų iš
Eighth avė., New York, N. Y. stočių tiesiai į laivą ir tt.
pirko laivakortes
ir iškeliavo
Visi minėtieji keleiviai dėkaLietuvon šie piliečiai:
voja BALTIC STATES BAN:
1) Juozas Dobilas iš Bridge
KUI už gražų ir teisingą patar
port, 2) Vincas Kulbokas
su navimą, ir pareiškė patarimo vi
šeimyna iš Brooklyn, 3) Jurgis siems, kurie ketina
važiuoti
Viso labo iki 20 d. vasario
Urbanavičius iš Westhampton
Lietuvon, kad
kreiptųsi į šią
įplaukė ........................ $828.26
Čilvinas
iš
Beach,
4)
Antanas
Viso per tris- mėnesius
tikrai lietuvišką
įstaigą
5) Edwardas
įplaukė
$2,941-53 Thompsonville,
BALTIC STATES BANK, ku
Jurgelaitis iš Silver Creek/ 6) rio patarnavimais
kiekvienas
IŠMOKĖJIMAI VASARIO
Edvardas Andriunas iš Cleve- pasitenkina ir už juos dėktioja.
MĖNESĮ.
»,
land, 7) Pranas Pranckevičius
BALTIC STATES BANKAS
Už svetaines, apgarsinimus .
iš
Rochester,
8)
Klemensas
i
ir kitas prakalbų rengimo
taipgi
dėkuoja šiems kelei
su dukterimis, 9) viams už atsilankymą ir linki
išlaidas .................................. $84.25 Aleksierius
Jonas
Vaičiulis iš'Brooklyn, jiems laiminguos kelionės!
Viso per tris mėnesius
10) Jonas Svaraitis iš Bridge
BALTIC STATES BANK,
’ išmokėta .............................. $596.43
port,
11)
Povylas
Genys
iš
New
Per tris mėnesius liko .... $2,345.10
294 EIGHTH AVE.,
Visi likusieji pinigai per penkis at-lYoi’k, 12) Ignas Kullšauskas SU
NEW YORK, N. Y.
vėjus pasiųsta Lietuvon Vilniaus at- šeimyna,
v
‘
’
13)
Vincentas Vesuvadavimo reikalams 150,000 auksinų.
las iš Vineland, 14) Vincas Vit
Visiems aukautojams ir prakalbų
15) Juorengėjams, varde Vilniaus Atvadavi kauskas iš Hartford,
žemaitaitis iš Hartford, Aš Antanas Kuras, paieškai! savo Kad pavasaris artinas mumis,
zas
mo Komiteto tariu širdingą ačiū!
Pirmiau
draugo Bon.
Lcvincko.
M. L. Vasiliauskas, 16) Jonas Linda iš Great Neck,
Noriu parašyt ką nors ir jumis,
jis gyveno Philadelphia, Pa., MaloKomiteto Vilniaus Atvadavimui
Juozas Enulis
iš Virden, įlėkite atsišaukti jis pats ar žinanti Kad prie fabriko ten nekarolum,
Remti Sekretorius. 17)
Tik apie save taip padūmotum.
Rakštys iš Eliza- apie jį man pranešti šiuo adresu:
18) Petras
Argi, aš šitaip ilgai kariausiu,
ANTANAS KURAS,
beth ir daug kitų.
Čionai bedarbė, vietos negausiu,
i P. O. Box 315, E. Vandargrift, Pa?
Kapitalistai mane abgavo,
Keletas šių keleivių, jau važi
Kur aš pabaigiau sveikatą savo.
Šiuomi pareiškiame
Prieglaudos nėjusių Lietuvon ir atgal parei
NEATBŪTINA
PEREIGA O kad atgalios aš pasižurau.
Namo Komisijai 'y kitiems, • Priegl. škė, kad jie pirmu
kart mato KIEKVIENO LIETUVIO PRI Kad iš to viso nieko;
Namo klausimu rašusiems, jog jo
Kad bučiau gyvent ant laukų ėjas.
taip gražiai sutvarkytą keleivių SIRAŠYTI PRIE SLA.
kių raštų, kuriais
agituojama arba
Jau
bučiau gražų turtą turėjas.
priešinamasi
Prieglaudos
Narną aprūpinimą, kokis yra BALTIC
Į ūkininką dabar rašysiu,
steigti Lietuvoje, „Tėvynėn”' nedėsi STATES BANKE.
čia kelei
Informacijų sau paprašysiu,
me, kol galutinai šis klausimas ne viams buvo suteikti savo kalbo
Į Hart važiuosiu ir pirksiu farmą,
bus išspręstas, t. y. kol galutinai ne
Busiu laimingas, turėsiu darbą.
je
platus
paaiškinimai
apie
ke

ADVOKATAS IR NOTARAS
paaiškės visuotino balsavimo rezul
lionę; jiems buvo išmainyti pi
403 LYOM BUILDING,
M. WALENČIUS,
tatai.
SEATTLE, WASH.
Taipgi jokių polemikos straipsnių nigai sulig
P. O. Box 96, Hart Michigan.
žemiausio kurso; •
priešais A. A. Astramsko straipsnius
Turiu pilnas tiesas visuose teiturintiems didesnes pinigų su-i
nedėsime. Duokime žmogui ramybę
sumose,
Pribunu ypatiškai vesti
mas buvo išduoti
„Travellers provas j kitas
nors šaltam kape.
valstijas ant paP. M. Banevičiui, Buffalo, N. Y. Checks”, kuriuos išmaino be jo
Taipgi duodu
patarikvietimo,
AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
Apie 304 kuopos nutarimus rašė ki- kių trukdymų kiekvienas ban
mus per laiškus.
PINIGŲ SIUTIMO.
tas asmuo ir tilpo
„Tėvynės” Nr.
visose
pasaulio
kas ar hotelis
12; todėl Tamstos pranešimas ncIšdirbu
pasportUS į Lietuvą va
šalyse. Mat BALTIC STATES
tilps. Rašinčkite ir toliaus.
žiuojantjęjns ir padarau paliudijimu'
Travellers
išduoda
BANK
(affidavituą) iš Lietuvos
atvažiuo
Bell
Photie
—
Dickittsotl
t
i
98
W
jautiems.
Taipgi
legalizuoju viao
Checks” ant dolerių
sumos, o
kius
dokumentus
(daviernaatia)
kai
kadangi tie
čekiai pereinant
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
Attorney and Counse1er-at-Law kokios nors
valstijos rubežių
tintas.
SLA. Advokatas-PatarčJas,
riėmimo valandos:
už pini
(sieną) nėra laikomi
šifkortės ant geriausių laivų
Nuo '10 išryto,
308-9-10 Coal Exchange Building gus, tai jų vežtis
Pinigų siuntimas užtvirtintai
gą Įima kiek
pietų
ir
2
—
3
po
WIRES BARRE, PA.
tik nori. Už tuos čekius gauna ■
V. AMBRAZEVIČIUS,
6—8 vakare.
Telephone 4256 Market
pinigus tik pats kęleivis, o ne
SLA. Narys 1624 So. 4-th Street,
kas kitas, nors 'butų juos nuo'
178 Ferry St.,
Newark, N. J
PHILADELPHIA, PA.
keleivio pavogęs, atėmęs, ar ra
fel. Market 5599 M.
ATTORNEY-AT-LAW
dęs pamestus.
R'oom 810
BALTIC STATES BANKAS
National State Bank Building,
pats at810 B i'o a d Sir.,
Newark, N. J. globoja keleivius nuo

IŠVAŽIAVO LIETUVON.

Boroklyn, N. Y.
$10.00
Vasario 12 'd.,
Pittsburgh', Pa.
$10.4.25
Vasario 13 d.,
Cleveland, Ohio
$262.65
Vasario 15 d.,
Dayton, Ohio
$57.65
Vasario 18 d.,
Grand Rapids, Mich...........$25.61
Vasario 20 d.,
Detroit, Mich.
$48.10
Paskolinta iš „V.” B.
$200.00

toasted

LUCKY
STRIKE

CLEVELAND, OHIO.
SLA. 136 kp. rengta
didej balių,
kuris įvyks po Velykų pirmą subatą,
2 d. bal., 7:30 vai.
vakare. Balius
bus pirmas po Velykų. Taigi, malo
nėkite visi lietuviai ir lietuvaitės at
silankyti ir pasilinksminti
po ilgo
gavėnios laiko. Taipgi turėsite ge
rą progą įstoti į SLA., nes balandžio
mėnesyje bus atpigintas
įstojimas
j 136 kuopą. Taigi nepraleiskite pro
gos ir pasistengkite
įstoti į SLA.
136 kuopą, nes tokia
progk vargų
kada bus.
Norintieji įstoti į SLA. 136 kuopą,
kreipkitės prie organizatoriaus laike
baliaus tuoj po baliui. Susirinkimai
136 kuopos yra laikomi pirmą seredą kiekvieno mėnesio, Lietuvių sve
tainėj.
SLA. 136 kp. org. P. J. Gūdis,

jIt

CIGARETTE

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

Paieškojimai

BALTIMORE, M D.

w Phones:
Bell — Kensington 5316

Redakcijos Atsakymai

LIETUVIS GYDYTOJ/

Priėmimo valandos:
9—10 valandai ryte.
—8 valandai vakare.

*538 E. Allegheny Ave
PHILADELPHIA. PA

KAZYS KRAUČUNAS

KURSAS NUPU0L1
ai geriausia
proga
da«g

VINCAS AMBRAZEVIČIUS

JOHN S. LOPATTO

Dr. A. P. Dambrauskas

GEORGE MATULEWICH

r,
■

\

auksinų
į
Lietuvą auaiqati.
Greitume nusiantimo
pitil^ų
nieks su manim
lenktyvisiems pinigų ainntit-A- i
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų
Laivakorčių agentūra j Lie
pojų. Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei j Lietuvą.
Padarymas lietuviškų doku
mentų.
- >•<
Pinigus siųskite per pašto
Monev Order. Rašydami pri
dėkite 2 c štampą ir visados
adresuokite:
P. MIKOLAINTS.53 HUDSON AVKNUK,
BOOKLYN.

ž

ŠOKIAI IR ŠEIMYNIŠKAS

VAKARĖLIS!
—R ENGIA—

LIETUVOS NAŠLAIČIŲ ŠELPIMO KOMITETAS
(Naudai Lietuvos Našlaičių)

6 d. Balandžio-April, 1921
ji;

SEREDOS VAKARE

KNAPP MANSION
I

554 BEDFOI*D AVĖ.,

(kampas lioss st.)

, BROOKLYN, N. Y.

.i■

Įžanga $1.00 ypatai.

Pradžia 8 va 1. vakare.

Laivas be vairo!
Žmogus be tikslo!

Širdingai kviečiame kiekvieną atsilankyti ant šio vakarėlio, netik kad maloniai ir smagiai laiką pralcisit, pasišoksit, pasilinksmin
site. bet užvis svarbiausi darbą atliksite, tai sušelpsite Lietuvos li
kusius kudikelius-našlaičius, ką baisioji karė išplėšė nuo kūdikėlių
jų penėtoius-tčvelius. Nuo šio vakarėlio visas pelnas skiriamas Lie
tuvos našlaičių sušelpimui. Napamirškite dienos ir vietps
Kviečia Lietuvos Našlaičių Šelpimo Komitetas.
Tikietus iškalno galima nusipirkti sekančiose vietose: „Vieny
bės” ofise. IQ3 Grand st.. Fotogrąfo Ginkaus studijoje, 499 Grand
st., pas J. Ambraziejų, 168 Grand
st', V. J. Daunoros vaistinėje,
227 Bedford avė. ir pas komiteto narius.

I

Priimame Pinigus Padejimui/ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per ipštą.
Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per 'mus siunčiamas pinigų
perlaidas.
Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelbstimė pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
kitokius dokumentus.
,

Ar jus turite gyvenime tikslą?
Ar jus esate kaip laivas su prarastu vairu?
žmogus turintis liksią yra žmogumi, KURIS ŽIURI ATETTTN! Jis gali daryti
planus ir būti gatavu sutikti ateitj. Jis žino kuriuo keliu eiti ir todėl žengia ir žengia
Į PASISEKIMĄ!
(
Išlaidi ranka yra ranka žmogaus, kurks neturi tikslo.
TAUPYMAS yra tuomi i VAIRU, kuris atves jus gyvenimo laivą į prieplauką.
TAUPYMAS REIŠKIA PASISEKIMĄ!
Apsidairykite aplinkui, o pamatysite TAUPYMO BANKĄ.
Tai yra vieta, kurioje suseina žmonės turin(i gyvenime (ik
slą!
Čionai jie laiko savo sUtaupintus pinigus be jokios baimės dė
lei audros. Saugu ir užtikiinta!,
TODĖL, KAD TIESOMIS UŽTIKRINAMA SAUGUMAS IR
APYVARTA. "
TAUPYMO BANKAS JŪSŲ APIELTNKĖJE YRA SIGNA
LINE UGNIMI, KURI ATVES JUSŲ-LAIVĄ Į PRIEPLAUKĄ.

BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki .3 popietų.
SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANEDĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

Savings Banks Association

altic states banv

B

Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

JL JL

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose.

BALTIC STATES BANK

294 — 8th Avenue

New York, N. Y

KAMPAS 25-TOS GATVES

s

Iii

t

of the State of New York,
56 W. 45th Street, New York City

1

TOLLESTON, IND.

kite visi nariai atsilankyti ir užsimo
kėti mėnesines
mokestis.
Turime
daug 'ir kitų reikalų
apsvarstymui,
naujų narių priTaipgi atsiveskite
rašymui.
Kp. sekr. L. Cibaitis.
Brooklyn, N. Y- SLA. 38 kp. bertaurinis susirinkimas įvyks 3 d. ba
landžio, 2,vai. po pietų, 803 Driggs

Didelį balių rengias. SLA. 284 kp.
nedėlioj, io\d. balandžio^ Vokiečių
svetainėj, 15-th avė.
ir Grant st.
Pradžia 2 vai. po pietų. Malonėkite
visi lietuviai ir lietuvaitės ant viršminėto baliaus atsilankyti, nes balius
bus vienas iš geriausių.
įžanga vyrams 50c., moterims 25c.
Visus kviečia komitetas. avė.

Malonėkite visi nariai atsiląn-

<yti ir užsimokėti mokestis. Atsi
veskite ir naujų narių prirašymui.
Sekr. A. Lesniauskas,
u 13 East 12-th <st.

Kuopa Susirinkimai

NEW YORK, N. Y.
SLA. .126
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 8
d. balandžio, 8 vai. vakare, SLA. na
s
me, 307 W. 30-th st. Visi nariai manes yra daug Gugrąžiiia man sveikatą Ir pajielonėkite atsilankyti,
gas, saka Ponas Matusevlcfs
svarbių dalykų aptarimui.
’ ,
_ Dalzell, Ill.
“Ištariu savą ncaprubežioutą padėkavojimą
P. L. Ambrozaite, Rašt.
už jųsu vaistus, Nuga-Tone, Kurios duoda
Baltimore, Md. SLA. 64 kp. per tvirtumą visam kunui Jos duoda, naują
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau
kėlė savo susirinkimus po No. 855 daug
pinigu už visokius vaistus bet nieką ne
W. Lombard st. Susirinkimai bus įelbiejc. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone,
atgavau savą’sveikatą ir pajięgas. Jie numeti
laikomi kiekvieno
mėnesio pirmą man lazdą ir davi energiję ir tvirtumą. Galiu
dabar atlikti trys sykiu? daugiaus darba negut
pdtnyčią.
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo
pnvargimo ir par tai ąaliu
galiu
gSekr. V. Čepaitis,
842% W. Lombard st.

Trenton, N. J. SLA. 302 kp. berįvyks 2 dieną
taininis susirinkimas
vakare, 328
balandžio, ' 6:30 vai.
Dayton st.
Woodland ir kampas
atsilankyti
Malonėkite visi nariai
ant viršminėto susirinkimo, nes turi
me daug svarbių reikalų apsvarstymui. Atsiveskite ir naujų narių prirašymui.
Sekr. J. Bačalis.
Bridgeport, Conn. SLA. 51 kp.
balansusirinkimas įvyks 3 dieną
svetaidžio, p. A. Andruškevičiaus
Malonėkite vi
nėj, paprastu laiku,
nes turime
si nariai atsilankyti,
daug svarbių reikalų apsvarstymui.
Taipgi atsiveskite ir naujų narių pri
rašymui.
J. A. Pudimas,
585 Hollister avė.
Minersville, Pa. _ SLA. 13 kp. mė—nesinis susirinkimas
įvyks 3 d. ba
landžio, 2 vai. po pietų, 313
New
Castle st. Malonėkite visi nariai at
silankyti, nes turime
daug svarbių
reikalų apsvarstyti. Taipgi atsive
skite naujų narių prirašymui.

one yra geriausis vaistas
pasakyti, jog Nuga-Tone
ir geriausia atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą
galvą preš tuos, kurie' sutaisą tuos vaistus ir
Kožnam patariu Nuga-Tone.”
PETRAS MATUSEVICIS.

Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir
tvirtumą visiems 'gyvybės pajiegoms, yra
stebuklingas vaistas d6l silpnu, nervuotu,
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują
gyvybę jaknoms ir žarnoms, atgaivln
inkštus, išmeta 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 talpiu pilną
vieną mėnesi gydymą, o prekė 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 gauti pas
aptickoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite
pilną mėnesi gvarantuotą gydymą, opmokietą pačtą. NATIONAL LABORATORY,
537 So. Dearborn St., Chicago, 111.

13 kp. Valdyba.
E. Vanderprigfh, Pa. SLA. 165
kp. susirinkimas įvyks 3 d. balan
džio, 2 vai. po pietų, Šv. Kazimiero
Dr-jos sveitainėj.
Malonėkite visi
nariai atsilankyti, nes bus renkama
nauja valdyba. Taipgi turime daug
ir kitų svarbių reikalų
apsvarsty
mui. Atsiveskite ir naujų narių pri
rašymui.
Fin. rast. J. Stankus.
Newark, N. J. SLA. 245 kp. bertaininis susirinkimas įvyks 1 d. ba
landžio, 7 vai. vakare, lietuvių sve
tainėj, 182 New York avė. Malonėg—...................

LIETUVIŲ FILMŲ BENDRO-į padaro Trinerio Kartųjį > Vyną ge
VĖS NAUJI PAVJEISLAI IŠ LIE-1 riausiu vidurių išvalytoju. O svar
TUVOS BUS RODOMI ŠIOSE; biausiu dalyku yra, kurio jus niekad
VIETOSiE:
neprivalote užmiršti, tai kad Trine
Subatoje, balandžio 2 d. bus rodomi du kartu, Lietuvių bažnytinėj
salėj, 381 Westminister aye., Dctrdit, Mieli, Pradžia 2 vai'. ir 8 val. vakare.
Panedėlio ir utarninko
vakarais,
balandžio 4 ir 5 dd., Šv. Jurgio drau
gijos žalėj,
Quarry
avc., Grand
Rapids, Mich.
Ketvcrgo ir pėtnyčios
vakarais,
balandžio 7 ir 8 dd., Yvanovo . salėj,
2101 137-th st.,
Indiana
Harbor,
Ind.
Su pagarba

rio Kartusis Vynas pagelbsti nesilp
nindamas vidurių. Priešingai — sudrutina visą sistemą.
Reikalaukite
pa$ savo aptickorių ar vaistų parda-

Odos niežu ligas
yra tankiai nepakiančiamas. Jos apsireiAka per raudonumo, karšti, per puslitikies, prakaitavimo, o ką bloglaus, per ne
paliaujamo niežiejimo, smolkimo ir degi
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas
dalis kūno, o tas tik padara blogiaus. Nekentėkite tuos kankinimus. Pasinaudokite

„VIENYBĖS” Bendrovė parduoda laivakortes ant visų linijų i
Lietuvą ir iš Lietuvos, Išrūpina važiuojantiems pasportus ir patink a keleivius an't visų New Yorke stočių ir parūpina nakvynes.

Lietuvių Filmų Bendrove.

REIKALINGI
PARDAVĖJAI
INTEGRITY FINANCE

♦

KOMPANIJAI
Kurios kapitalas yra $500,000.00,
214 North 15-th St.,
Philadelphia, Pa.,
kurie gali kalbėti ir rašyti angliškai
ir taipgi svetimose kalbose, kad vie
tose galėtų atstovauti mus ir paskir
ti sub-agen'tus pardavinėjimui Auk
sinių Notų
sujungtiniu nuošimčių
planu. Atatinkamas
žmogus gali
uždirbti po 500 dol. ir daugiau į mė
nesį, pašvęsdamas užtektinai energi
jos šitam bizniui. Delei
pilnesnių
informacijų rašykite angliškai pažy
mėdami savo amžių,
rekomendaci
jas, kiek kalbų
kalbate, dabartinį
biznį, pardavinėjimo patyrimus ir tt.

SIUSKITE LIETUVON KNYGŲ

atsilankymas gali
atsitikti tuojau.
Jus neprivalote laukti neveikliai iki
ligos,
nebus pervėlu.
Pašalinimas
sutvirtinimas ištvermingumo jūsų sistemos, yra jūsų pareiga,
Kasdieninis vidurių paliuosavimas padidins
jūsų
atsispyrimo
jėgą ir suteiks
jums kuodidžiausią pagalbą kovoje
su nepageidaujamu svečiu. Trinerio
Kartusis Vynas yra labiausiai pati
kėtina gyduolė šiame reikale.
Jos
sudėtis kalba pati už save: cascara
sagįrada ir kitos karčiosios
šaknys

Lietuvos žmonės ir Lietuvos jaunimas nusiskundžia,
kad neturi1 knygą. *Mes jų turime daugiau, negu suvartojame, tad siųskite jas LIETUVON!
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE pataria
savo nariams, kad jie siųstų nors po vieną musų knygų
savo draugams ir giminėms Lietuvoje.
Pasiųsti galima
paštu. Patartina siųsti šiuo laiku sekančias knygas:
AISOPO PASAKOS, — didelė knyga, su daugybe pa
veikslų, 364 pusi., kaina _______________________ $1.25
AMERIKA, —: ypatingai reikalinga tiems, kas nori iš
Lietuvos Amerikon atkeliauti, 288 pusk, kaina___ $1.00
ŽMOGAUS PAREIGOS, — svarbi knyga auklėjimui
tėvynės meilės ir tikrojo patriotizmo, 245 pusi., kaina $1.00
Kąs ims visas tris knynas, GAUS VISAS TRIS Už
$3.00. Užsakymus su pinigais siųskit Centrui šiuo adresu:

AUTOMOBILIU KURSAI
▼
▼

J
▼

♦

<

NEW YORK, N. Y.

KAS NAUDOJA PAtN-EXPELLERĮ?
Darbininkas
naudoja
palengvinimui
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus .

kasdieninio darbo.

z
/J

Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apseitį
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin- ĮIh
g6j vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
_
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
T ” daugybe kitų nelaimių ištikti.
' ’
/Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo pečių skaudėjimo,
'skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu

.galimybės uždirbti kasdieninę duoną.
AngHikasys naudoja Pain-Expellerį
nuo reUmatiškų skausmų, strėnų diegimo,
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojingam užsiėmime, kad užlaikius savo svei-

u

.Jį

katą ir energiją.
. į .
Ji
Namų šeimininkė naudoja Pain-Expel-

į
ntto musių įkandimo ir kitų vabalų įgtliI ^nio ir ten,* kur geras linim^ntas reikalinU gM* J v.........................
F
Visi naudoja Pain-Expellerj.
;v

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

Kurie pirko laivakortes „Vienybėje”, tie saugiai ir smagiai per
keliavo LIETUVON.
Visuose reikaluose patarimai ir informacijos dovanai. Adresuo
kite:

»

LITHUANIAN VIENYBE PUBLISHING CO. Inc.,
193-197 Grand Street,
1 Brooklyn, N. Y.
Tel. 2427 Greenpoint.

A. S. TREČIOKAS
195 ADAMS STREET,

i»iiiwMMm*MatuinuinwiimtimniiiiiunHniini tu iHn n<nMHinH<<i»unnm(nummnBninnfmrNi>nniflintriinffmjunnHR:nri'tNiHiniunnmninnaiminmnnraamnafflnrva
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NEWARK, N. J.

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

SIUNTINIAI I LIETUVA
I«teigta 1841 m. Kapitalas
$18,000.000.00.

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

NOTARIUS IR AGENTAS
Užlaikau geriausius cigarus^ Parduodu laivakortes ant visų li
nijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pi
nigus j visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir
‘Mlieiru visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaikau svetaine mi
tingams ir veselįjoms. Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.

Sugrįžę paliudijimai
rodo, kad
pinigai siunčiamajam asmeniui iimokėta į 3 savaites. Mes
išmokame
markėmis, kurios yra legaliais pini
gais Lietuvoje.' Musų
kainos yra
žemos, o musų
patarnavimas yra
atsakanti*.

26 Broad Street,

New Britam, Conn.
Telephone 550

American
Express
Kompanija
Įsteigta 1841 metais ir tari Įmokėto
kapitalo $18,000,000.00
ir persiunčia
Europon daugiau siuntinių, negu bi
le viena finansinė ištaiga. Parbūda
voj o nuosavi 21 augi to namų prie
žemutinės Broadway.
New Yorke,
kuris yra Čionai parodomas ir kuria
me kompanijos vyriausias ofisas tel-

AMERICAN LINE
TIESUS PATARNAVIMAS
IŠ NEW YORKO i HAMBURGĄ

Patogiausias važiavimas del Rusų ir Lietuvių.

,

Vyrlausis Ofisas American
Express Co.. 65 Broadway
New York.

Naudokite musų ..Money
Orde
rius” užmokėjimui bilų iidie šalyje
ir Kanadoje. Visokių svetimų val
stybių .pinigų turime
pardavimui.
Kuomet siunčiate kur nors pinigas,
tad reikalaukite Americas Express
Kompanijos paliudijimu. Jos yra
apdrauda priešais nražuvima.

'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.

Trečia Klesa iš New Yorko į Liepojų ................................. 8132.00
Trečia Klesa ii New Yorko j Eidkuntra ............................. $110.00
Trečios klesos keliauninkams suteikiami valgiai per patarAtskiri kambariai
nautojus ruimingame valgomajam kambaryje,
del moterų ir vaikų.

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

Kreipkitės į Kompanijos ofisų 9 BROADWAY.
New York, arba pan vietinį agentų.

AMERICAN EXPRESS COMPANY,
65 Broadway, New York.
Kiti New Yorko adresai:
17 West 23-rd st.
2131 Broadway .
.18 Chatham Square.
1.18 West 39-th Street
Newark, N. J. 876 Broad Street.

Sumažinkite Aukštas Pragymimo Kainas

ggl—-------------------------------- ------------------------

T 293 AVĖ. B, COR. 17-th ST.,

„VIENYBES” Bendrovė
išrūpina visus reikalingus leidimus
atsitraukimui saviškių iš LIETUVOS ir juos patinka atvažiavus.

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJA
42 BROADWAY
42L

.

NEWYORK. N.Y '
NEW

Tiesi Kelione Be Persedimo IŠ NEW YORKO
Per LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS
Laivai išplauks kas 14-ta diena.
DIDELI DVIEJŲ ŠRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
„LITUANIA” APRIL 13
’ „POLONIA” MAY n

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA,
307 West 30-th Street,
New York, N. Y.

X čius

PARDUODU LAIVAKORTES ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ
I LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.

Kurie yra siuntę saviškiams pašalpą per „VIENYBES” įstaigą,
tie žino kad jų tėveliai bei giminaičiai gavo pinigus LIETUVOJE
greit ir teisingai.

Pirmutinis
pranešimas
išleistas!
sveikatos žinovų, kad naujas „flu”

Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ypatą:
išardymą,
pataisymą, sustatymą, važinėjimą, visokių pienų, taipgi duodame
lekcijas
apie
elektriką,
Mokiname lietuviškoje
it
angliškoje
kalbose.
Instruktoriai paženklini! ekspertai
L
TYCHNEVIir kiti. G varan tuo jame ląisnius ir diplomą.

„VIENYBES” Bendrovė turėdama' nuosavą automobilių nuvebagažus
ant laivo.
y
za

F A R M 0 S

SUSTIPRINKIT SAVO
SISTEMĄ.
_

—

JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA,
Brooklyn, N. Y.
Tel. Greenpoint 4548.
SLA Narys.

t68 Grand Street,

„VIENYBES” Bendrovė siunčia PINIGUS LIETUVON ir į
visas dalis svieto, saugiai, greitai ir žemiausiu kursu.

LITHUANIAN AMERICAN
TRADING CO.,
Room 32, 112 No. Greene St.
BALTIMORE, MD.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

gramu. Visuomet kreipkitės sekančiu antrašu
centu krasos ženkelį.

APSAUGOK SAVE IR SAVO PINIGUS

VISIEMS DYKAI.
Kuris tik prisius savo ir nors
poros lietuviu adresus, gaus labąi naudingų.
knygelę dykai.
Knygele
susideda iš 16 pusi,
vardu „Keno Naudai Dirbsi
me?” Reikalauk šiandien adre
suodamas atvirutę:

(pirmiau Severo Odos Mostis) ta apsaugo
jau mostį dėl odos niežu ir veiklai pasiek
site geidinga paselpa. Tūkstančiais žmo
nių, kuri vartoji ta mostį dėl yvairiu odos
niežiu, yra visai užganėdinti. Jie rada jos
glarą pasekmę --- tą pat ir jus atrasU.
Pardavlnieta visose gerose apUekose.
Prekė 50 centai.

Kurie manote keliauti Lietuvon balandžio, gegužio, birželio mė
nesiuose, dar laikas užsisakyti vietas antros ir trečios klesos, nes
tuose mėnesiuose visada buna stoka vietų.
Laivakortes preke iš
New Yorko iki Eitkūnų $109.60.
Laivakortes parduodu4 visoms linijoms į Lietuvą ir iš Lietuvos,

Siunčiu pinigus ir išmainau pagal dienos kursą, reikale telegrapridedami už 2

Mr. JOS GERYBĖ.
BOX 142, SCOTTVILLJE, MICH.

Severn’s

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

per portus, Hamburgo, Brėmo, Rotterdamo, Antwerpo ir Liepojaus.

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:
_>

Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.

veją taipgi ir Trinerio
Antiputrin.
Sumaišius jį su šiltu vandeniu (vie
ną dalį Antiputrin
o 4 dalis van
dens) yra geriausiu vaistu gargalia
vimui, burnos išplovimui
ir nosiės
iščystijimui. Joseph Triner Compa
ny, Chicago, Ill. New
Yorko at
stovybė: 340 E. 71-st st.’

Gerumas ir ekonomiškumas Mazolos visokiam virimui yra greitai
užtėmijamas. Maistas verdamas ar kepamas Mazoloj yra netiktai ska
nesnis ir sveikesnis bet ir kainuoja mažiau. Taipgi Mazola yra labai
ekonomiškas, nes ta pati Mazola galima naudoti kepimui skirtingų, iru
sių maisto. ..Perkoškite likusę Mazolą nūo vieno kepsnio ir naudokite ją
kepimui kito maisto. Tuomi skirtingas kvapsnys nebus perneštas iš vie
no maisto j kitą.
Mazola gali but naudojama įvairesniais budais ir mažesnėmis lėšo
mis, negu gyvulių riebalai •—- virimui, blynelių kepimui ir salotų sudary
mui.
Nusipirkite blešinę Mazolos šiandien ir išbandykite. Jūsų krautuvninkas parduoda ją puskvortės, kvortos, pusgalionio ir galiono mieros
blešinėse.
KAIP SUDARYTI SVEIKA IR SKANIA BALTA DUONA
IMKITE:
.
2 arbatiniu šaukštuku druskos
i 6 puodelius miltų
2 šaukštu Mazolos
2 puodelius Argo ar Kingsford’s
J4 blynelio’ mielių
1/4 puodelio drugno vandens
\ Kornų Krakmolo
1 puskvortę pieno
/““***
Sušildykite pieną
ir atšaldinkite iki
~
?•**» 1
drugnumui. Susijokitc miltus, kornų krakmolą ir druską krūvon; ištrinkite, Mazoloje. Išleiskite mieles drungnam vandenyje;
supiUdte i jas pieną ir sumaišykite su Ma^zolo.i ištrintomis sausomis dalimis.
Min
kykite ant miltais apibarstytos lentos per
25 minutes. Po to sudėkite j alyvą ištep
tą bliudą, lengvai aptepkite viršų'su Mazo
la, lengvai uždenkite su minkšta marškone
’’ttgs.pAroFF
ir palikite iškilimui per naktį. Antritojaus
A PURe
greitai sudarykite j kepalėlius ir sudekite
j alyva išteptas blokines. Leiskite iškilti
iki dvigubam pasidauginimui ir kepkite vi
C°°KlNG
Drungnas vandutinio karštumo pečiuj,
k
oil
duo .gali būti pamainymu viso ar dalies
pienor

UŽTIKRINAME:
Jei jus nebusite
pilnai užganėdinti
gerumu ir ekonomiškumu Mazolos, jūsų
krauluvninkas sugrąžins jums pinigus: :

CORN PRODUCTS REFINING COJ^ĘANY,
i? Battery Place New York.

v .<

I
i

>,ESTONIA” Bal. 27
LITUANIA GEG. 25
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

rn hm n
MtnnuiniiMUKur

I įnifcd American Lines
Joint Service with

Hamburg American Line
TIESIOG Iš NEW YORKO Į HAMBURGĄ
Trumpiausias susisiekimas su visomis dalimis CentralinBs Barono*
-------------

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
-L/

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, Rotterdamo, Antwerpo ir Liepojaus.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom visuose šiuose garlaiviuose.
Specialiai
valgymo, rukimo ir sėdėjimo kambariai ir pasivaikščiojimai rieto*
ant viršaus laivu
pavedami trečios klesos pasažieriams
Užregistravimui vietos rašykit j bile autorizuota agents arba i
39 BROADWAY,
NEW YORK CITY.

ATIDAI LIETUVIU
*
DYKAI
suteikiam© paaiškinimus, kaip geriau važiuoti tfivynta Ir
išdirbame paspor
trumpiausiam laike.
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamu*.
Laivakortes važiuoti krajun ir iš krajaus; siuntimas Ir
mainymas pinigų; priimama pinigus ant pačMumo Ir
mokamas nuošimtis.
HENRY C. ŽAKO,

