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I O kovo 17 d. atplaukė į Klai- linų sėmenų 63-67 auks., svie- pilnai apie tuos aliejaus šuli-ržius, kuriam tobulintis ir plėto- tokią Lietuvos Valdžią ir vai
i..SVarui 14-15 auks., kiauši nius.
tis.eina talkon Lietuvai Gelbėti laisi1)ui,ncbr<'Ji boti pro-lcnkiska.
I C T U V A C
[pėdą antras
Lietuvos laivyno
'ar pažvclgkinie į antrą klausi1 £ 1 U V v u
[motorinis burinis laivas „Kas- nių dešimčiai 7-8 auks., suriui Apie Los Angeles, Gal. daug Draugija arba L. G. D. sutrum-i
— Pilnas pasaulis žmonių, ?
L.
-------------tytis”. Netrukus laukiama at- 8-b auks., aliejaus
svarui 8 matosi tų šulinių, nes ant jų pa Įpintai tariant.
ii s
tačiaus tikrų žmonių, kurie bu
Kongresmanas J. M. Wads- ■ piaukįant ir kitų laivų.
Atstovybe
Del
ko
auks., vištai 50-60 auks., jau- statytos aukštos / keturkampės Todėl broluži ir sesute negali bos
tų verti tikro žmogaus vardo—
worth, Jr. atsakydamas buvu-[ Kopenhaga, H. 3. Musų tam nam
veršiukui 60-80
lyštavonės del pumpos. Ir pa- nei pamislyti šiame sunkiame
kurie suprastų savo, kaipo tikšio New Yorke lietuvių masmi-; tiRro koresponento pranešimu, [ aviai 350-400
auks., kiaulei čiam mieste, kalnuotoje šatiri- momente liautis beše'pus savo'kovojC( su Lietuvos lai
iro žmogaus, pareigas ir jas attingo pirmsėdžiui gerb. V. I* • j Danuose susoirganizavo komite ld_įu pUCi svorio 520-535 auks., nėję dalyje, keliolika tų šulinių dosnia ranka ir širdžią L. G. ikratybės- priešais, butų
Val- liktų yra labai mažai — pasakė
istybci lengviaus atsila
Jankauskui šitaip pareiškė:
j^as Lietuvai šelpti, kuriame da-[vežimui malku 1 metro talpu- visad pumpuoja. Kai kurie pi
[vienas garsus pasaulio sociolo
kad lietuvių piliečių reikalus
butų
„Aplaikiau dvi Tamstos pri-hyVauja žymių danų, kaip DaniJmo 110-120 auks., vienaarkliui šuliniai išduoda nuo 800 iki Tad dar sykį
meldžiu kišk galima geriaus ir tinkamiaus apru- gas.
siųstas rezoliucijas, kurios lie-j Mokslo Draugijos Pirmininkas'; vežimui durpių 160-180 auks. 1,000 bačkų į dieną, o Dawson, kišenėn ranką ir trauk iš kiše- .pinti Jų teises apginti. lietuviai pi Ir šitie jo žodžiai yra šventa
čia Suv. Valst. žygius teikime j Wilhelm Tėtomsen, kuris yra 'pašaro visai neatvežta. Gal- Y. T. Alaska išgręžė šulinį, ku nes dešimtinę dėdamas ant
di, kad Lietuvos Res teisybė — nesugriaunami žmo
Lenkijai kredito ir pripažinime [komiteto
pirmininkas, Kara-[vijai pigųs įr nėra, kas perka. ris duoda 1,500 bačkų aliejaus Rekonstrukcijos Aukuro savo publikos Atstovybė Amerikoj rūpi nijos gyvenimo daviniai, nes išLietuvos
vyriausybės. šituo,iiaus ūkio Instituto Direktoris ___________ ,____ ................. . į dieną. Gręžant šitą šulinį ir auka Laisvai Demokratiniai nasi Lietuvos Valstybės
ckaipo Lietuvos tikro yra labai mažai tokių žmo
Amerikos lietuvių,
du svarbiu
dalyku Kongresas prof. II. 0. G. Ellinger, Komi
pasiekus aliejų, išsiveržė 100 Lietuvai. •
piliečių reikalais.
Per lai
L. P. nni, kurie savo privalingas pa
trumpoje ateityje paims ap- teto
Vice-Pirmininkas, Banko
Sąjunga,
kaipo
grynai
pdų aukštumo ir kepurę, kurią
Dr. A. L. Graičiunas, organizacija, veikdama
reigas atlieka.
svarstyjnui ir tuomet aš pasis Direktoris Chr. Fabricius, Ko
kontakte ir
uždeda sustabdymui veržimosi
Centro Sekretorius. sutartinai su Lietuvos Respublikos
Beabejonės rasis daug tokių,
tengsiu į tai atkreipti
kuodi- miteto iždininkas,
advokatas
aliejaus, buvo numesta 10 kar P. S. Siųsdamas aukas pažy 'Atstovybe, gelbėdama jai visokiuose kurie skaitydami
šituos žo
džiausios domės”.
Egholm, Komiteto sekretoris ir
tų į 6 vai.
mėk kokiam sluogsniui aukos visuomeniškuose žygiuose, atlieka džius paklaus:
kokios-gi yra
Tajgi sprendžiant iš šito, pra visa eilė kitų danų mokslininkų
prakilnų darbą. Ir dabar bus aišku,
Gręžia gana giliai, kad pa yra skiriamos.
tos žmogaus privalingos parei
ikad L. 1’. Sąjunga,
taip bendradarnešimo, Lietuvos nepriklauso pramonininkų, rašytoj ų.
Pas
siekti aliejų, štai giluma neku
I biaudama su Lietuvos
Respublikos gos, kurias jis būtinai privalo
mybes pripažinimo
klausimas kutiniu metu naujai įstojo į Ar mokės dvarininkams už
riu šulinių:
Union Newland LIETUVIŲ PILIEČIŲ SĄJUN-I Atstovybe, negali būti pro-lenkiška. atlikti?
žemę?
trumpoje ateityje bus svarsto komitetą žymių pramonininkų.
Prie trečio klausimo ir pridėti, ro5,200 pėdų. Mid Central 4,110 GOS VYRIAUSIOS V ALDY-1 dosi
Pirmiausia ir visusvarbiausia
Nepersenai
žemės
Reformos
mas Suv.
Valstijų Kongreso. Komitetas įdėjo 9 Kopenhagos
, nieko nereikėtų.
Nes auklėji
kiekvieno žmogaus pareiga yra
mas pilietybės abclnai musų visuo
buvo
svarstomas pėdų, Standard Surf 3,780 pė
BOS PRANEŠIMAS.
Yra tai svarbi ir priduodanti žymesniuose laikraščiuose atsi Komisijoj
dų. šituos šulinius daugumoje
menėje, yra labai rimtas ir prakilnus — tobulinti save • mokslo sie
vilties žinia, nes visas Lietuvos šaukimą „Gelbėk Lietuvą”, ku- i klausimas: ar mokėti dvarininIšgręžt tokius ATSAKYMAS Į UŽMETIMUS IR darbas, o jau skleidimas, auklėjimas kiant, kad turėjus išgalių dirb
Liaudi išeimentuoja,
nepriklausomybės klausimas at riamę, pabrėžęs, kad Lietuvoje ikams už žemę ar ne.
ir tobulinimas Lietuvos
pilietybės ti žmonijos labui ir stengtis pa
PAAIŠKINIMAI.
idealo, tai kiekvieno lietuvio 'turėtų
sistotų visai kitokioje plotmėje, vargas nei kiek nemažesnis, ne ninkai ir valstiečių Sąjungos at šulinius užima keliolika mėne
stoti žmogumi pilnoje to žo
jei Suv. Valst. Lietuvą pripa gu kituose nuo karo nukentėju stovai balsavo už tai, kad dva-' si^, kas atseina į 100 tuks. dol. Agitacija prieS L. P. Sąjungą ir būti augštai gerbiamas ir idelizuoja- džio prasmėje; negeisti ir ne
Apie 1 d. sausio, šių metų, skleidžiami
prieš ją
užmetimai. mas. Tai reta branginybė Lietuvių
žintų.
siuose, danų šelpiamuose kraš rininkams neduotų jokio atlygi California valst. buvo gręžiama Manchester, N. H., L. P. Sąjungos Tautai, kuri amžiais svetimų paval daryti kitiems to, ko pats ne
tuose, kviečia savo tautiečius nimo ir paliktų tiktai 50 deš. šulinių 500. Per
skyriaus raštininkas iš kovo 20, IQ2I dinystės ir vergijos jungą nešė. Ar nori, kad kiti tau darytų; mylė
1920
m.
ši
MISIJOS NARIAI SUGRĮŽO suteikti aukų ir Lietuvos Rau Bet krikščionių demokratų bal
m., praneša Vyriausiai Valdybai, kad gali todėl dori, išmintingi ir teisingi
ti visus žmones, kaip pats save
valstija
išpumpavo
105
milio„naujai susitverusį
skyrių pradėjo lietuviai, už tai, kad pilietybės idėją
sų dauguma nuspręsta dvari
KAUNAN. LENKAI PRADE donajam Kryžiui.
ir rūpintis visomis
nus bačkų aliejaus. Gręžiant atakuoti atvykdami kunigai ir savo skleidžia, L. P. Sąjungą šmeišti ir kad myli
ninkams
už
žemę
mokėti.
Nu

DA SIAUSTI VILNIUJE.
Kaunas, III.’ 11. Kovo 10 d.
kalbose pastatydami L. P. Sąjungą pro-lenkiška įtarti?
išgalėmis savo draugus ir pa
Visi lietuvių laikraščiai Vil 3 vai. po piet atskrido į Kauną statyta kaina 80 ligi 600 auksi tuos šulinius tankiai atranda pro-lenkiška. Praėjusę nedėlę kalbė Ir spaudoje tenka matyti panašių žįstamus išmokyti naudingų da
gazą. Viens atrado 111 pėdų jo čia iš So. Bostono A. Kneižis, įtarimų,
užmctinėjiinų, priekaištų,
niuje uždaryti. Uždaromos gu pirmas pašto susisiekimo Kau- nų už dešimtinę. Del atlygini
ctc.
L.
P.
Sąjunga įtariama esanti lykų nors tiek, kiek pats molp;
sluoksnį
druskos
(rodosi
Okla

tai tiek neteisybes,
ant L. P. Są
mo už mišką
dabar patys
dų mokyklos. Tautų Sąjungos nas-Karaliaučius orlaivis.
neteisy gelbėti savo artymą
patekusi
jungos prišnekėjo ir ant L. Misijos, „partyviška”. Atsakome:
homa valst.)
Kontrolės Komisija
užsiliko „Vilniaus” pranešimu, Lietu krikščionys demokratai taip sa
bė.
įtariama
—
„laisvamaniška
”
.
nelaimėn ir dirbti visos žmoni
Šitą aliejų dabar vartoja va kad musų publiką taip sumaišė, kad Atsakome: tai šmeižtas.
vęs
pešasi.
Viepi
sako,
kad
Kaune. Balandžių 18 dieną šau vių kliuban kas
dabar ji nežino ko ir beklausyti.”
vakaras susi
rymui mašinerijų
ant laivų. Mes šiuomi pareiškiame, jogei jta Melagystė yra nedorybės davinys. jos patobulinimui — -jos atei
reikia
dvarininkui
už
miško
že

kiami Lietuvos ir Lenkijos at renka nariai: laikraščius ir kny
Dabar Su v. Vals. didžiausi lai rimas L. P. Sąjungos „pro-lenkiška” Tie visi žmones ir laikraščiai, kurie' ties gyvenimo pagiedrinimui.
mę
mokėti,
kiti
sako,
kad
ne

stovai Brukselin laikinai sutar gas paskaito,
melagingai L. P.
Sąjungą įtaria ir Tai yra pamatinės pareigos, ku
pasikalba apie
vai varomi aliejum vietoj ang yra nešvari melagystė. Užtikrinam, šmeižia,
reikia.
Kuo
tas
jų
ginčas
pasi

pildo
nedorą
ir Lietuvos
čiai sudaryti.
jogei dori ir prakilnus lietuviai, ne
įvairius klausimus ir tt. Vasa
rias kiekvienas žmogų sprivalo
lių.
Taipgi
1
geležinkelių
loko
7
turinti blogų norų, šitokios melagy Valstybei kenksmingą darbą.
Balandžio 5 dieną gautas yra rio 26 d. vakare kliubo Valdyba baigs, nežinia.
motyvai, nekuriose vietose, va stes, musų visuomenei neskelbtų. Piliečiai! Jūsų yra pareiga tokius atlikti, jei nori tikro žmogaus
i
pavėlintas toksai „Eltos” be ve sumanė paįvairinti: manė šį-tą
Del bažnytinių žemių.
romi aliejum. Taigi atradimas L. P. Sąjunga savo tikslu pasistačiu kalbėtojus klausti, su kokiu tikslu vardo užsitarnauti.
lto telegrafo pranešimas iš ba padainuoti, šį-tą paskambinti. Liaudininkai ir Valstiečių Są
jie tokius įtarimus daro ir del ko jie
aliejaus žemėje, atnešė didelę si rūpintis Amerikos lietuvių, kaipo neteisingus šmeištus prieš L. P. Są Dabar tegul paklausia savęs
landžio 1 dienos:
Kitados dar caro pastaraisiais jungos atstovai
šituo reikalu naudą pasauliui, nes užėmė vie Lietuvos piliečių reikalais ir remti jungą skleidžia. Reikalaukite iš jų kiekvienas SLA. narys, ar jisai
Lietuvos Valstybę. Ir L- P. Sąjun
„Tautų Sąjungos Kontrolės metais nereikėdavo jokių leidi siūlė šitaip padaryti:
ų į rody atlieka savo, kaipo žmogaus pa
tą anglių ir malkų.
ga būdama visuomenes organizacija, tiems įtarimams dokumentini)
Komisija del
Vilniaus įvykių mų gauti, jokių pranešimų da Visas bažnytines žemes paim
yra nemanai
A. Ramanauskas. prie šių tikslų eidama, veikia kon- mų. Jeigu to nesuteiks, tai jūsų reigas. Tiesa,
pareiga
yra
jųjų
pareiškimus,
mananti Kaune pasilikti. Už ryti — juk savi žmonės, tikri t i be jokio atlyginimo ir ati
takte ir sutartinai su Lietuvos Res,,,n įSLA. narių, kurie savo parei
tai ir teisingai
surašyti ir pridėjus
publikos
Atstovybe
Amerikoj.
prašo tam tikslui Tautų Sąjun nariai tik
susirenka. Dabar duoti jas savivaldybėms. Baž
jų vardus paskelbti lietuvių spaudo gas atlieka ir visomis savo iš
gos leidimo. Kontrolės Komi uoli Valdyba ir policijai prane nyčioms palikti
Mes statome čia porą klausimų: je. Tai bus tinkamas būdas teisybės galėmis darbuojasi savo
artytiktai tiek,
L G. D
Ar
rūpinimasis
Amerikos lietuvių, apgynimui.
sijos pranešimu Belgijos mini- ša ir laikraščiuose
paskelbė. kiek jos turi Suvalkijoj, tai yra
mo labui. Bet tokių SLA. na
kaipo Lietuvos piliečių reikalais ir
Lietuvių Piliečių Sąjun
steris Hymans nusprendęs yra Paskirtą valandą atėjo policija 3 deš. (6 margus).
REKONSTRUKCIJOS
D A Iš rėmimas Lietuvos Valstybės gali bū
rių yra labai mažai. Dauguma
gos Vyriausia Valdyba.
pasiūlyti Lietuvių ir Lenkų vy ir uždraudė dainavimą ir skam Krikščionys demokratai siū
yra tokių, kurie vien savimi rū
ti pro-lcnkišku tikslu ir darbu? Ar
BAS PRASIDĖJO.
L.
P.
Sąjunga
gali
būti
pro-lenkiška
riausybėms siųsti savo atsto binimą: sako, reikia gauti leidi lė šitaip padaryti:
Lietuviai! Ar sustosime pu už tai, kad ji veikia kontakte ir su ATSIIMKITE SAVO BONUS. pinasi ir nejaučia jokio reikalo
vus balandžio 18 d. Brukselin mas. Surašę protokolą, policis- Imti žemę tiktai iš tų''-bažny siaukelėje
■Visi, kurie yra užsirašę ant pir savo draugams ir pažįstamiems
tartinai su Lietuvos Respublikos At mosios Laisves Paskolos bonų ir pil
laikinai sutarčiai del ginčijamų tai išėjo. Susirinkusiems teko čių ir vienuolynų, kurios turi
Penki svarbiausi nors skirtin stovybe Amerikoje? Ar L. P. Są nai už juos užsimokėję, bet delei ko nei žodelio patarti, kad jie pa
vakarą
praleisti, daugiau kaip 50 deš. Toms
sryčių provizorinės padėties su- paprastai
gali būti šmeižiama ir diskre kių nors priežasčių nėra dar jų, ar sirūpintų savo nežinoma ryto
gi gyvenimo sluogsniai reika junga
Šioms preliminarėms Kliubo nariai
labai piktinasi bažnyčioms ar
daryti.
vienuolynams, lauja būtinos ir tai greitas pa dituojama tik del to, kad yra visuo tai iš vietos stočių ar iš Lietuvos jaus diena. ,
L
menės organizacija ir del to, kad pi Misijos gavę, šiuomi
yra
raginami
deryboms gerai pasibaigus tuo- tuo. žinovai
sako — leidimo kurios turėjo seniau žemės, bet galbos.
Kiekvienas SLA. narys su
lietybės idealą-obalsį skleidžia abel- greičiau atsiimti ir jeigu yra kokių
jau prasidėtų tų pačių atstovų tam nereikia,
rusai iš jų buvo atėmę,
tai Štai tie
sluogsniai — pasi nai, o Lietuvos pilietybę ypatingai? neaiškumų, kreiptiesi prie Paskolos pranta naudingumą ir būtiną
derybos del . galutinos sutar-J „Vilniaus” pranešimu, nuo ko joms dabar duoti ligi 20 deš., rink ir sušelpk nors vieną.
pašalpos
Atstovybės reikalą prigulėti prie
Kiekvienas rimtas, sumanus ir do Skyriaus prie Lietuvos
Rcprcsenattive,
162 ir apdraudos organizacijų. Ta- •
ties. Pružanų miestely lenkai vo 1 d. Vilniuj leidžiamas nau kaip bežemiams. ar mažažeras lietuvis, j tuos klausimus
atsa (Lithuanian
1.
Suvirs
70.000
našlaičių
—
kys negatyviai. Kitaip ir būti nega- West 31-st Street, New York, Pas čiaus kiek yra
uždarė Gudų mokyklą. Išvai jas laikraštis rusų kalba, vardu miams. Už atimamą žemę rei
tokių, kurie
kolos Skyriui).
Liet,
ateities
piliečių
skursta.
kydamas vaikus, žandaras sa „Litva”, redaguojama Mykolo kia duoti toks pat atlyginimas,
Atsikreipiant būtinai reikia paduo stengiasi ir sayo artimiems tai
štai paėmus pirmąjį klausimą, tuo
Reikalingas
jiems
maistas,
apBe po
kė: gausią kulką, jei skaitysią Biržiškos. Nuo tos pat dienos kaip ir dvarininkams.
mintin ateina tas faktas, kad ti vardas ir pavardė pirkusio, kur Į išaiškinti ir pri'ė tokio suprati
dengalas, butas ir nor pradinės jaus
Amerikos lietuvių, kaipo
Lietuvos užsirašė, prisiųsti kvitelę arba htvi- mo juos privesti.. Ir ot čionai
Gudų knygas. Vilniuje į Gudų paliaus ėjęs laikraštis „Vilen- piežiaus leidimo bažnytinių že
mokyklos kursas, su amato pa- piliečių reikalais, nebuvo katu rupin- rutę, arba bent priduoti subskripcimokyklas ateina policininkai ir skij Kurjer”. Su visais uždaro mių nusavinti negalima.
matu rankosna, kad užaugę tu- ties, kol lietuviai savo valstybės ir jos numerį, už kiek užsirašė ir dėlei ■ir apsireiškia ta tiesa, kad dau
kritikuoja mokinimą. Elta.”
Į mojo laikraščio skaitytojais atKada buvo pastatyti balsavi rėtų įnagį kovoje už būvį.
valdžios neturėjo.
Šį
laimė lictu- kokios priežasties iki šiam laikui nė guma SLA. narių neatlieka sa
tuvius, ne tik Amerikos, bct ir kito- ra dar bono gavęs.
lvo, kaipo žmogaus, pareigų.
mui šitie du
pasiūlymai, tai
Toliaus kitame
kablegrame!siteis nauJas laikraštis.
2. Desėtkai
tūkstančių ex- se šalyse gyvenančius sutiko tik tuo Paskolos Skyrius, norėdamas suJuk tie žmonės,
kurie mažai
kaip Valstiečių Sąjungos, taip
iš balandžio
5 dienos „Elta
Tauragė, III. 5.
Eltos ko- . ....... .
, ,
. kariškių — dauguma
jų yra met, kuomet Lietuva pasiskelbė savo vesti galutiną parduotų bonų apypermatyti
ir krikščionių demokratų pasiu-i
,
minėtų pirkėjų supranta ir negali
skaitą, prašo visų
praneša:
Įrespondento pranešimu, Taura- ,
.
.
,
, ... . , praradę sveikatą, Jiems reika nepriklausomybę ir įkūrė savitą de kuoveikiausia ir ne vėliau gegužės
gyvenimo reikalavimų, yra visilymai gavo vienodą skaičių bal-...
mokratišką
valdžią.
O pilietybe?
Atvyko Kaunan iš Amerikos ges Apskrities miškų komisija
linga rezortai ir ligoninės atsi Lietuviai jos neturėjo, nes būdami pirmos dienos, š. m. atsiliepti, Kas škai nekalti. Didesnė kaltė yra
sų ir tokiu budu šitas klausi
daktaras žilius ir majoras ža- kovo 1 d. perėmė valdžios žiRusijos, kiti po Vokietijos
val iki tam laikui neatsilieps^ bus
tų, kurie daugiau supranta, o
mas kybo ore. Balsuojant šitą gaivinimui ir atgavimui sveika po
džiomis, buvo tik tų šalių pavaldi- loma, jog jis atsisako nuo bono ga
deikis. Vilniaus Lenkai, perse-^ion dvarininkės V. žilinskietos.
suprantan
klausimą komisijos posėdyje
niais-vergais, bet ne piliečiais. Ame vimo ir įmokėti pinigai taps priskai- ! nesistengia mažiau
kiodami Lietuvių spaudą, trau- nes mišką vaso 47 hegt. Kalti3.
Tūkstančiai
elgetų
ir
sene

rikos lietusiai gavo progos ir laimės tyli prie valstybės lėšų.
tiems tikro kelio nušviesti —
buvo socialdemokratų atstovai
Taipgi
visi
užsirašiusieji
ir
tik
da

kia atsakomybėn Biržyšką ir nėnų valsčiuj ir dvarininko V.
lių
—
jiems
reikalinga
prieglau
piliečiais pasivadinti tik tuomet, kuo
šviesesnei!
gyvenimo pusėn •
ir savo balsais prisidėjo prie
kitus redaktorius.
„Vilniaus Griškevičiaus mišką viso 45 Valstiečių Sąjungos pasiūlymo. da ir šiokia tokia priežura, kad met jie išgyvenę tam tikrą laiką lį už bonus įmokėję, šiuomi yra ra
ginami pabaigti mokėti iki gegužes PatiaUkt 1.
i
Kurjiero” redaktorius nubaus-1 hegt. Vainuto valsčiuj. Abu- Jeigu socialdemokratai butų jie nors po kojų nesipainiotų ir Amerikoj ir prirodę tinkamumo pirmos dienos, š. m.
Neužtenka visą darbą keletai
ypatybes, buvo priimtais šios S. V.
tas penkiasdešimčia tūkstančių’du savininkai Lietuvoj negyve žemės Reformos 'Komisijos po gėdos tautai nedarytų.
J.
Vileišis,
demokratinės respublikos piliečių ei
žmonių pavesti. Liaudies švie
Lietuvos Atstovas Amerikoje. *
nsimų. Visa lietuvių spauda na, o jų dvarus valdė savininkų sėdžiuose nuolat dalyvavę, tai 4. Jąpnimid^— sulyg žiburė lėn. Tik šiuo, budu buvo galima
J. Bielskis,
| timas ir organizavimas yra lagarbingą pilečio vardą
įsigyti ir
Vilniuje uždaryta. Nuo ba>an-lįgaliotiniai.
lio
Draugijos^itsišaukimo
tūk

Paskolos Skyriaus Vedėjas, bai didelis ir sunkus
darbas,
daugelis klausimų butų nubal
pavaldinio bei vargo vardo nusikra
džio pirmos
dienos Lietuvos Galutinai valdžios žinion pe- suota, taip, kaip siūlė Valstie stančiais veržiasi prirengiamo- tyti. Buvo, yra ir bus laimė ir gar
todėl keletas žmonių to darbo
paštas nepriima rūstį reidėmis1 reina ir Šilalės Rašinskio miš čių Sąjunga. Kadangi social sna mokyklosna — išblyškę, iš bė, kiekvienam geram lietuviui va — Ar Tamstai reikalingi se- tinkamai ir pilnai
atlikti nedintis
šios
garbingos
S.
V.
Respub

telegramų. Elta,”
kas — viso 500 hegtarų.
demokratai dvarų žemės žmo alkę, išbadėję ir kas su jais at likos, piliečiu. Bet butt ir vadinties ni drabuiai — klausia tūlas įstengs, Dabar, kuomet eina
Lietuvos Informacijų Biuras. šis miškas jau apskrities mi- nėms dalinti nenori, tai į Ko sitiks jei neateisime pagalbon
darbuo-igLA. konkurso
vajus, turėtų
Lietuvos Piliečiu, lietuviai gavo pro labdaringas draugijos
tuoj
as.
Pusiaukelėje
įgis
džiovą
ir
ki
gos tik nuo tos dienos,
nuo kurios
[stoti darban netiktai konkurso
[škų komisijos
buvo nusavin- misiją tiktai retkarčiais užkly
— O, ir labai reikalingi, nes organizatoriai, bet ir visi SLA.
ELTOS ŽINIOS.
[tas, bet Miškų Departmentaš sta ir Valstiečių Sąjunga visa tas ligas alinančias jėgą kūno : Lietuva pradėjo savitai valdytis.
Negana
dar
to,
neužmirškime,
kad
ir proto.
aš kitokių drabužių neturiu. Aš nariai, nes geresnės progos gal
Klaipėda, III. 14. „Prūsų Lie-! laikinai buVo palikęs pačiam da pasilieka mažumoje.
nors Lietuva butų neprigulminga ir
5. Lietuvos Universitetas su nors turėtų savitą valdžią, bet jeigu mat kovoju prieš profitierius. niekuomet
nesulauksim^ taip
tuvių Balso1 pranešimu, kovo Račinskiui mišką prižiūrėti.
ž-s.
sąvo įvairiais fakultetais, su'j ją valdytų karalius — butų monarkitinkamai pasidarbuoti savo or
11 cL atplaukė į Klaipėdos uos Kadangi Račinskis mišką tin
(„Lietuvos Ūkininkas.”)
ja,
tai
ir
tuomet
negalėtume
vadin

tūkstančiais jaunimo neturtin
ganizacijos labui. Organizato
tų pirmas Lietuvos laivas „Ju-. karnai neprižiūrėjo, tai dabar,
sis Lietuvos Piliečiais, o tik Lietugų tėvų, badauja; veinok ne-JIvos pavald'ioais. Todėl ir bus aišku,
riai, nors ir labiausiai norėtų,
ratė”, lietuvių vėliava papuo Miškų Department© įsakymu,
liautinai ieško įgyti profesijos' kad tik Lietuvai esant Laisva Ne
vieni jokiu budu nepajėgs at
štas. laivas yra motorinis bu miškas galutinai nusavinamas.
mokslo šakos su kurios pagalba prigulminga' ir Demokratine Respub
likti tiek darbo, kiek gali pa
Vilkaviškis, III. 5. Eltos ko
rinis 200 tonų
lika,
lietuviai
turi
ir
turės
laimės
ir
ateityje turės užimti gyvenimo garbes vadintis Lietuvos Piliečiais.
daryti visi SLA., jei tik kiek
„Germania” laivų statykloj pa respondento pranešimu, vasario
vairą Laisvos
Demokratinės Kad būti ir išlikti lietuviais — Lie
vienas pasistatytų sau už pa
statytas. Laivo
1 d. š. m. Vilkaviškio turgavie
Lietuvos.
tuvos piliečiais, reik neužmiršt apgin
reigą prie
kiekvienos progos
Laivo vadovo pra- tėje kainos buvo šios: rugių puti
ir
demokratinio
valdymosi
pagrin

paaiškinti savo pažįstamiems,
Tiems visiems musų socialio
parplauksią dar du dui 40-41 auks
kviefių 72-73
do. Dabartine Lietuvos
Valdžia,
gyvenimo sluogsniams, ateina kaip tik šį pagrindą tobulina ir gina,
ką SLA. reiškia kiekvienam
garlaiviai ir vienas burinis lai-'auks., miežių
~
ir avižų 36-87
' vas.
Jauks., bulvių 8 auks. 50 skato
pagalbon Lietuvos Baud. Kry- todėl ir L. P. Sąjunga, remdam* ši-
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ŽMONIŲ SVEIKATA

Lietuvos vyriausybę ir jos vyk
nių valios ir pasišventimo dau žmogus, visą tą išvydęs, prieš
domą tvarką, tačiaus reikia at
vai. murmėt. Karpio urėdas, gy
giau niekas juokų nedarytų.
♦ ♦ ♦
'Savaitinis Susivienijimo Lietuvi? virai pasakyti, kad tuose pasa
(Šį skyrių veda Dr. S. BIEŽIS, aaoi W. M-nd St., Chicago, Ifl.)
venąs Vižuonių palivarke, turi
:: Kiek klerikalams rupi dar
Amerikoje organas, leidžiamas kas kymuose yra
labai ir labai
:: Irgi kritika! — Labai ne savo priežiūroj 10 miškų už
bo žmonių reikalai. — Daug
^penkiadienis.
i
na, kas tankiai pereina į labai įkirų
daug teisybės, Kuomet įsigili„Laisvei”, vaizdų, kurių kiekvienas prižiū KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI galvos
kartų teko pastebėti klerikalų patiko Brooklyn©
skaudėjimą. Tankiai kankina
SVEIKATOS REIKALE.
ri
apie
400
dešimtinių
miško.
S. E. Vitaitis — Redaktorius, ai į šiandieninę Lietuvos tvarkad
mes
pacitavome
jos
pačios
bereikalinga
baimė,
neramumas.
Antanas
Markūnas,
Portland,
spaudoje garsiai šūkaujant apie
nenoromjs
turi
ką, tai noromis
sveika, tonsilai
Ore.: Meldžiu suteikti man patari Dantys geri, nosis
darbo žmonių reikalus. Mat ku žodžius apie šiandieninį Rusi Taigi Karpio miškai yra labai mą,
W. io-th St, New York City.
blogi.
Jokios
sunkios
ligos neturė
kur man pagalbos ieškoti sekan
pasakyti, kad tai yra tikras i
seniaus pati dideli. Valdžios miškų Vaškų,
nigija visuomet yra pratusi nu jos „rojų”, kurį
gyvenau
kai aš jau. Gyvenu ir visuomet
Saločių,
Žeimeliu ir Daujėnų čiu reikalu: Jau ilgas laikas,
„Laisvė
”
ir
visas
„komunisti

fhi raitai skiriami „Tėvynei” tari Babiliono bokštas.
normaliu
gyvenimu.
Surukau
10—15
tačiaus
man
silenkti gyvenimo aplinkybėms,
po daktarus vaikščioju
tat siunčiami
Redakcijos vardu ir
labai mažai. nieko negali pagelbėti, Turėjau jau cigaretų į dieną.
Skaitytojai ras šiame „Tėvy kuomet pamato, kad gali nusto nis pasaulis” į padanges kėlė, o Valsčiuose yra
Dirbu protišką
atri b«t su autoriaus paraiu ir adredarbą,
kuris
yra
pusėtinai
atsakomi®
Medžių
tinkamų
trobesiams
sta
išėmė
apendiksą
tris
operacijas:
nės” num. straipsnį „daugiau ti įtakos žmonėse. Kadangi šio šiandien patys pripažįsta, kad
*a. Prisiunčiamas raitas Redakcija
gas.
Tankiai
man
užeina
perspausdintą je gadynėje labai smarkiai pra visgi to „rojaus” Rusijoje nėra, tyti beveik visai nėra. Tuose (appendicitis), tonsilus ir nosyje ar kartais nėra pradžia proto mintis,
rumpioa ir taiso sulig savo nuožiū susirūpinimo”,
ligos?
Tačiaus tas man
operaciją,
valsčiuose padegėlių yra labai darė
ros. Netinkami
spaudai smulkus iš „Lietuvos Ūkininko”.
šitas dėjo kilti darbo
Nors
nesmagu
vesti
polemiTodėl
meldžiu
paaiškinti
ar
toki
tik bereikalinnieko nepagelbėjo
žmonių susi
raitai — korespondencijos,
eilčs, straipsnis kuoaiškiausiai
vaiz pratimas ir biednuomenės jau kų su žmonėmis,
kurie visus daug, šiek tiek gyvenimui su gai pinigus išmėčiau. Mano liga simptomai yra apsireiškimu proto
pranešimai ir tt, naikinama ir auto
sitvarkius, padegėliai pradeda yra sekanti: skauda šonus, strėnas, ligos ir jeigu taip, tai ar galima ko
riams negrąžinama, jei nėra pridėta duoja, kokia betvarkė šiandien nebegalima
užganėdinti vien > savo argumentus vien pasikopagalba susirasti ir kur?
statytis trobesius. Iš valdžios kairę ranką, kartais galvą, labai tan- kiaAtsakymas:
Lietuvoje vyriauja. Ištikro pri dangaus žadėjimu
' vaito ženkleliu iu sugrąžinimui.
po
mirties,
|
lojimo
žodžiais
remia,
bet
kad
i. Tamstos papasakoji
•
kiai viduriai užsilaiko, galva svaigsmedžiagos
negaudami
yra
pri

seina susirūpinti, ir net labai todėl ir kunigai „susirūpino” parodyti „Tėvynės”
ta, ir visą kūną skauda, kartais slab- litas nemažai nurodo į chronišką kaskaityto
versti
iš
Karpio
pirkti.
Valdžia
na
darosi;
kojos ir lytiškos dalys tarinį apendikso uždegimą g metai
susirūpinti, kuomet musų Tė darbo žmonių reikalais. Ypač jams kokiom nesąmonėm minė
TAUTŲ SĄJUNGOS
Karpiui pardavinėti mišką lei labai atšala; kartais turiu karštį, kar atgal, Dabar jo veikiausiai neturivynėje,
kuriai
mes,
Amerikos
tas
laikraštis
savo
skaitytojus
Nuolatinis mažas skaudėjimas
ATEITIS.
Lietuvos klerikalinių grupių tū
tais šalta darosi. Mano kraujas eg- te.
do, bet kainos parduodamiems zaminuotas
lietuviai,
gatavi
viską
atiduoti,
gali
paeiti
nuo ąpendikso priaugimo
maitina,
esame
priversti
kele4 kartus — visuomet tas
iNaujoji Su v. Valst. vyriau
li vadai labai redikalųs pasida
rąstams
nenustatė.
Ir
Karpio
pats spaudimas — 70. Kas man ga- prie žarnos, kas daro vidurių veiki
tų pastabų padaryti, Pirmiausybė Prezidento Hardingo lupo Lenkų dvaiponiai sauvaliauja rė.
mą nenormaliu. Pirma negu duosi
urėdas ima kiek nori, Pavyz- lėtų būti ir kur pagalbos ieškoti ?
skriaudžia Lietuvos
šiai
štai
kaip
„išmintingai
”
mis pareiškė, kad ji nepatar ir netik
gerai persitik
Tačiaus jie darbo žmonių rei
Atsakymas: Tamstos aprašymas openidksą išplauti,
džiui už 10 colių rąstelį ima iki savos
biednuomenę,
netik
sauvališkai
„Laisvė
”
argumentuoja:
rink
ar
tai
visai
bėdai
apendiksas
ligos
yra
perdaug
sianti Senatui
trumpas
ir
nei Versaliaus
kalais rūpinasi tiktai žodžiais,
60
auksinų.
kaltas.
Šitą
galima
geriausiai
pada
Lietuvos turtus, bet
neganėtinai aiškus, todėl tinkamo at
„Mat, tas ,gudruolis’
(„Tėv.”
taikos sutarties retifikuoti, nei naikina
o realiu darbu jų žygiai linksta
pagalba X—spindulių bei
žmonės tuo piktinasi, nes vi- sakymo nėra galima duoti, Šitokie ryti su
redaktorius. „Tėv.” Red) norėtų
Tautų Sąjungon
įstoti tokio- net Lietuvos žmones apiplėšda- visai kiton pusėn. Skaitytojai
fluroskopo
egzaminavimo.
Gerame
daugeliui ligų.
kad Tarybų Rusija, vesdama ka siems aišku, kad jų uždirbtus ženklai yra bendri
mi
stiprina
Lenkijos
legionus,
mis sąlygomis, kokias sudaro
ras šiame „Tėvynės” num. per
rą veik su visu pasauliu, pajėgtų skatikus Karpio urėdai apvers Šie symptomai visgi maž-daug rodo ligonbutyje* šitokį darbą atlieka pri
kurie
eina
Lietuvos-pavergti.
į neurasthenią — nervų suįrimą, ku deramai.
Šiandieniai Sąjungos įstatai. Iš
spausdinta straipsnelį iš „Lie į savaitę laiko atstatyti visą ūkį, ne krašto ukiui pakelti, bet iš ris
2. Tamstos liga yra vaidentuvėje
apsireiškia
įvairiais
skaudėjikuris sugriautas
septynių metų
šito Prezidento Hardingo pa Ką Lietuvos valdžia mano tuvos Ūkininko” iš žemės Re
Taipgi reikėtų ir sužiniai ją didini. Mažiau rūkyk,
legionai mais, nuovargiu.
karo.
Jis norėtų,
kad Tarybų veš Lenkijon, kurios
reiškimo Amerikos spauda da atsiekti tokiais pagrindais šalį formos Komisijos
nousekliai kraują išegzaminuoti, kas arbatos ir kavos negerk, taipgi jokių
darbuotės,
Rusija turėtų
geresnį ūkį, negu eina mus
terioti.
Nuostabus
link normalės sanstatos. Vien tik kitų stimulantų nevartok. Patartina
ro gana liūdnas išvadas ir skel tvarkydama? Nejaugi ji ma kuriame aiškiai parodoma, kiek
kad Amerika...
dalykas
dauguma
įvairių
Kar

cimtnas kraujo spaudimo nėra ganė permainyti darbas arba bent Waka„Pagaliaus, kodėl tas , didvyris’
bia Tautų Sąjungai mirtį, nes no, kad Lietuvos žmonių ir jų klerikalams rupi biednuomenės
cijas paimti 2—3 mėnesiams^ir iš
tinu.
užmiršta apie
Lietuvos padėtį, pio urėdėlių lenkais dedasi.
kantrybė reikalai. Jie netik
esą Suv.
Valstijom pasilikus giminių Amerikoje
važiuoti
kur ant ūkio.
Ten gerai
balsuoja,
kurią remia tokios imperialistinės
Noromis
nenoromis tenka Tamstai reikia nemažai ilsėtis, fiziškai padirbėk
niekumet
negali
persipildy
ti
?
ir pats
nepajusi
nuošaliai Sąjungos darbuotės,
kad dvarininkams butų moka
šalys, kaip Anglija, ‘Francija ir valdžios paklausti — ar ji ma paliauti besirūpinus; miegok užtekti
kaip
miegosi
gerai
ir
kankinančios
nai
ir
reguliariai
prie
atdaro
lango.
jos ateitis miglota, nesą jos Jei ji taip mano, tai labai kly ma už nusavinamų žemę nuo 80
kitos? Ar ten padėtis
geresnė,
no nuo tokių ponų, kaip Kar Žiūrėk, kad viduriai veiktų kaip pri mintys pranyks. Jeigu to negali pa
negu Tarybų Rusijoj?”
gyvavimui
nesusidaro įimto sta, nes tokių ponų Karpių dal iki 600 auksinų už dešimtinę,
daryti, tai
kasdiena
gerokai išsidera.
bai gali ir kantriausi žmogų iš bet jie deda pastangų, kad bu- Ar reikia didesnio absurdo, pis, miškus paimti ir kuomet Kenčiantis, Wilkes
pagrindo.
savo
dabartinį
mnkštink
ir
sumažink
Barre, Pa.:
Kelmas.
tai
padarys?
kaip
tvirtinti,
kad
kas
nors
rei

Tai nėra pra1. Koki 5 metai atgal turėjau didoką darbą ant kiek gali,
Nėra abejonės, z kad Suv. kantrybės išvesti, šitokio apsi tų dvarininkams
atlyginama
(„Lietuvos
Ūkininkas
”
)
džia
proto
ligos.
skausmą dešiniame
šone aukščiau
pataikavimo net ir už nusavinamų miškų, kalauja, kad Rusijos bolševikai
Valstijų nusistatymas Tautų leidimo ar gal
Jeigu tonsilai ištikrųjų prasti, ne
kirkšnio
ir
tuomet
man
gydytojas
Sąjungos klausime turi begali Lenkų dvarininkams, jau nega Taipgi klerikalai tvirtina, kad atstatytų visą šalies ūkį į sa
vilkinęs
juos
duok išplauti. Tam
sakė, kad aš turiu kroniškąjį apenvaitę
laiko.
Pagaliau
juk
bol

lima
pateisinti
sunkiomis
aplin

nės reikšmės, tačiaus vargu ga
diksą, tačiaus ant operacijos nepa- sta nesi ant kranto pražudies.
be popiežiaus leidimo bažnyti
X, Milwaukee, Wis. 1. Virintas
ševikai
Rusiją
valdo
ne
savaitė,
tarė eiti kol butinai prie to neverkybėmis, kurios susidaro Lietu nių žemių nusavinti negalima.
Įima tikėti, kad Sąjunga
čia skausmas, Tuomet davė man gy ar žalias pienas sveikiau gerti? ..
tų šviesią ateitį, jei jon įstotų vai besiginant nuo užpuolikų. Jų dedamos pastangos pravesti bet pusketvirtų metų ir Rusi Jau pavasaris išaušo
2. Aš dažnai šaltį ant nosies tu
duolių ir skausmas
pranyko. Bet
Skaisti
saulė
sužibėj
’
—
jos
visas
ūkis
kaip
tik
pastarai
Atpenč,
šitokis
valdžios
veidir Suv. Valstijos, kuomet ji sanuo- to laiko mano viduriai pasidarė riu ir mano nosis labai dažnai užsi
net tokią reformą,
kad toms siais trimi metais galutinai su Jau žiemos ledai sutirpo
mainiavimas,
jei
taip
galima
iš

labai
nenormalus ir labai tankiai rei- kimšus esti. Oro permaina, mažas
vo dvasios ir savo tikslų nepabažnyčioms ar vienuolynams, griuvo. Nors
kia naudoti vaistai vidurių paliuosa- peršalimas arba išėjus iš šilto kam
tiesa, Rusijai Sriaunion upėn nutekėj’.
mainytų. Visas pasaulis tikė sitarti, begalo apsunkina ir pa kurių žemes atėmė Rusų caro
vimui. Taipgi labai tankiai jaučiu bario į šaltą orą veik visada reiškia
jo, kad Sąjunga bus taikos sim čią apsigynimo kovą, nes žmo valdžia, kad joms dabar duoti prisėjo sunkios dienos gyventi — Jau pavasaris atėjo—
didelį išpūtimą, tačiaus tiktai toks slogas gauti. Kas reikia daryti?
Visur
skamba
atbalsiai;
delei
Santarvės
blokados
prie

nės
matydami
niekeno
nekliudo
Atsakymas: r. Žalias peinas yra
jausmas apsireiškia, o praktiškai to
boliu — ramybės apaštalu, bet
ligi 20 deš. žemės, kaip beže
Medžiai
rėdos
žaliais
rubais,
šais Tarybų Rusiją, tačiaus vis
kio išpūtimo nebūna; beveik kiek visados sveikesnis, nes jame randasi
kai dabar pasirodo, tai ji yra mus dvarponių sauvaliavimus, miams ar mažažemiams.
vieną
naktį labai įkirus veržimas po tūli fermentai reikalingi virškinimui.
tikrų plėšikų įstaiga — impe nustoja pasitikėjimo savo val Tai šitaip Lietuvos klerikalai viena negalima visos kaltės nu Linksmai čiulba vieversiai.
krutinę, tarsi kas su ranka
suėmęs Virinant pieną tie fermentai sunai
rialistinio banditizmo užtaryto džia ir pradeda įsitikinti, kad rūpinasi darbo žmonių reika versti vien ant to, kad reikėjo Jų dainelė praskambėjo
spaudžia ir po truputį skauda ir tąs kinami. Iš kitos pusės, valgant ža
Per žaliuojančius laukus—
kliudo net ramiai miegoti. Tačiaus lią pieną reikia būti tikru, kad pie
ja. Josios tikslais yra ne vie jų reikalais valdžia visiškai ne lais. O Lietuvos klerikalus vi kariauti.
išryto atsikėlus ir prasimankštinus nas paeina iš sveikų karvių ir kad
nyti visas tautas į bendrą są sirūpina, kad čionai yra aiškus somis išgalėmis remia Ameri Antras nemažesnis absurdas, Visi paukščiai jau sugrįžo
tas veržimas prapuola. Bet koki po švariai užlaikomas — pilstomas iki
ryšį, kad tuomi auklėj us teisy pataikavimas tiems poneliams, kos lietuvių klerikalai, todėl kas tai tvirtinimas buk Lietuvą re Ir dabina sau lizdus.
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bės ir žmoniškumo principus,
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sių valstybių imperializmo už Ir todėl visiškai nenuostabu, kalus, bet Lenkijai tarnaujan bėtis, kad „Laisvės” peržvalgų O jievužė puikiai žydi
dabartinis
skausmas yra menkas, nuo pienininkų jį pasteurizuoti —■ su
tarytoja ir jų plėšikiškų intere kad Lietuvos tūlos partijos at čių dvarininkų' interesus gina. rašytojas tiek mažai informaci Aromatus skleisdama.
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ir jau tą dieną
daugiau
nejauti. tokiame blogame
stovyje, kad be
kad šitai įstaigai teisybės ir tiesti. Darbuojasi jau beveik nes kitaip Lietuva nebūtų su
Naktimis miegu blogai; išryto atsi- tam tikros operacijos išgydyti nega
žmoniškumo principai yra sve metai laiko ir ligšiol beveik nie tikusi derybas pradėti. Notoj sakyti. Pagaliau jeigu Rusijo Skub’ darželį atlankyt—
eėlęs jaučiuosi
pavargęs — galva lima.
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ten
laukia
bernužėlio,
tarsi kokio skaudamo sunkumo pilDr. S. Biežis.
timi. Lenkų imperialistai tiek ko rimto nenuveikė ir nesimato pareiškiama, kad Lietuvos vy je viskas pateisinama vien
visokių skriaudų Lietuvai pri jokio taško, kuris duotų vilties, riausybė randa butinu, kad Su tuomi, kad reikėjo kariauti su Kad širdužę suramint.
giamas Prieglaudos Namas Lie
darė, tiek kartų
ją iš pasalų kad kada nors jisai savo darbą valkų derybose 1920 m. spalių Tarybų Rusijos priešais, tai Net vargdieniai—darbo žmonės
SLA.
REIK
ALAI
nesuteikti tos Vakarėlio tylumoj,
tuvoje lešuos apie $60.000.
užpuolė ir už tas visas Lenkų užbaigs. O juk kitų naujai 7 d. lenkų pasižadėjimai but” kodėl Lietuvai
Ieško
laimės
ir
svajoja
Namo Komisija
REIKALE STEIGIMO PRIE Prieglaudos
jupkėrių avantiūras, Tautų Są susikurusių ir senų valstybių tiksliai užlaikomi ir kad Želi pačios teisės? Juk ir Lietuvai
mano maždaug taip: kad Stei
GLAUDOS NAMO LIE
jungos „bosai” daugiau apkal Steig. Seimai į daug trumpesnį govskio kariuomenė ir regulia- netik prisėjo kariauti su savo Paslaptingoj suotemoj.
Jie
užmiršta
didį
vargą,
giamas Prieglaudos Namas pri
TUVOJ.
tino lietuvius, negu lenkus.
laiką savo darbus užbaigia, nes rės Lenkų kariuomenės dalys nepriklausomybės priešais, bet
dar reikia atminti, kad visa Kurį velka klupdami—
Taigi kuomet Tautų Sąjunga tik tas duoda galimybės pasto
SLA. pereitų
metų seimas valo turėti apie du šimtu dešina
butų skaitomos nelegališkai įsi- Lietuva jau aštunti pietai yra Nuo aušrelės iki tamsos
dešimtine geros
nutarė steigti prieglaudos na- tinių žemes;
šitokiais kreivais keliais savo vios tvarkos įkūrimui. Juk di
veržusios ir kaipo laikini oku tų visų kruvinų imtynių arena. Sunkius darbus dirbdami.
lėšuoja
apie
mą Lietuvoj. Reikia pasakyt, (žemės dabar
politiką tempia, ar galima tikė delė dauguma šiandieninių bet
pantai. Kaslink lenkais užim Rusija-gi savo kares vedė sve Mat pavasario grožybės
kad tai yra puikus ir svarbus $40.00, tad už du šimtu dešim
tis, kad ji turėtų rimto pagrin varkių Lietuvoje
ir vyriauja tų Lietuvos
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maitinimo, timose žemėse.
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sužavėj
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—
žemes
reikia mokėti
nutarimas;
dabar tik lieka tinių
do pasaulio taikai ir gerovei vien dėlto, kad dauguma daly
tai šit kokis reikalavimas star- Kur geriau gyventi — Rusi Tylią naktį
paslaptingą
namas su visais
patarnauti, nepaisant ar Suv. kų nežino savo galutino likimo
mjįms tų nutarimų
įvykdinti $8,000. Na,
tomą:
joje ar Lietuvoje, tai yra klau Ir vargdieniai pamylėj’.
Valst. jon prigulės ar ne. Nė ir vaduojasi vien
svyruojan
gyvenimam Kadangi SLA. sei įrengimais lešuos nuo $40,000
„Lietuvos Vyriausybė laiko saSielos
Aidas.
Bet, jeigu toks
ra mažiausios abejonės, kad čiais Rusų biurokratijos užsili vo pareiga, kick tesėdama duoti simas, kurį kiekvienas gali aiš
mas išrinko tam tikrų komisi iki $60,000.
savo įsitikinimo.
plotu žemės
jos gyvenimas tęsis tik tol, kol kusiais įstatais.
pagalbos maistu ir sėklomis gy kinti sulyg
jų, kuriai tapo pavesta rūpintis namas,, su tokiu
ventojams, ginčijamų žemių kol Tačiaus abelnai ką nors galuti
KELIAUSIME EUROPON
visais reikalais steigimo prie- reikėtų pirkti čia Amerikoje,
Santarvės valstybės, o ypatin Tačiaus tokia betvarkė ilgai
kas lenkų kariuomenes paimtų, no tame klausime pasakyti, rei
ORLAIVIAIS.
lėšuotų
gai Prancūzai, savo galutino tęstis negalės.
klaudos namo Lietuvoj, Prie tai mažu-mažiausia
Ponai klerika
tačiau pasilaiko sau kontroles tei
glaudos Namo
Komisija tuoj apie $250,000; tokiu budu, pa
plėšrumo politikos pasieks. Jau lai, kurie kontroliuoja Steigia sę sutartinai su Tautų Sąjungos kėtų , pagyventi ir Rusijoj ir
Nesenai
išėjusiojo
iš
spaudos
kny

Militarine
Kontrolės Komisija Lietuvoj, žinpina, gražiai pasisirodo, kad Amerikoje negali
šiandien
rimtesnieji pasaulio mąjį Seimą, bus priversti, kad
goje „Commercial Airship^” anglas ėmėsi savo darbo.
tam. tikslui, kad produktai iš Lie rėdžiusiam ir gardžiai pavalgiu
diplomatai
aiškiai išsireiškia, ir prieš savo norą, aiškiai pasi
Komisijos pirmininkas P. A. ma butų įsteigti panašių insti
inžinierius Pratt rašo apie įrengimą
tuvos butų tinkamai
skirstomi
šiam
„bespacieruojant”
po nuolatines komunikacijos orlaiviais Dedynas atliko visus reikalin tucijų; antra, labai daug lėšuokad Tautų Sąjunga sėdi Fran sakyti, kas jiems ištikrųjų rupi
vien vargingiausių civilinių gy
grandstrytį BrooklynėK lengva tarp New Yorko ir Londono. Jo gus susinešimus
su Lietuvos tų užlaikymas tokios instituci
cijos imperialistiškųjų milita- — Lietuvos žmonių gerbūvis ar
ventojų tarpe.
planuojama turėti
tris orlaivius, ir
„Be
to,
Lietuvos
Vyriausybė
daryti sprendimas, bet tas yra kas savaitė vienas orlaivis galėtų at valdžia, t. y. su Žemes Ūkio jos. Lietuvoje visai kas kita.
ristų kišeniųj e.
Lenkijos ponų likimas, kuriems
kreipia Tarybos domę į tai, kad labai toli nuo tikrenybes. Nors
likti kelionę į abu galu; vienoje ke Turtų
Tačiaus kuomet Tautų Sąjun jie savo tupinėjimu ant vietos
Prieglaudos Nanto
Ministerija, iš kur yra Įsteigimas
yra reikalinga tiksliai aprėžti oku
lionėje
reiktų
sugaišti
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ir
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gautas
malonus atsakymas, Lietuvoje daug pigiau lėšuoja,
gai Amerika ir kitos valstybės daugiausiai patarnauja. Jokio
puolančios lenkų
kariuomenės
valandų.
Kiekvienas
laivas
galėsiąs
mėsos ir pašaro rekvizavimo tei kumų netrūksta, tačiaus spren
amžina atilsį gieda, kokioje pa je šalyje, kur yra tokia betvar
pakelti 24 tonus— pasažierių, prekių kad Lietuvos valdžia paveliją taipgi užlaikymas daug pigiau
ses, kad okupuotų terii'r’rijų civi- džiant iš tų tūkstančių žmonių,
namų Lie atsieis, ir bus ten naudingesnis
dėtyje dabar Lietuva atsisto kė kai Lietuvoje, negalima su liniems gyventojams .musų pagal
ir pašto siuntinių, Kiekvienam pa- steigti prieglaudos
gyvenančių Tarybų Rusijos ro sažieriui duodama: jo paties svaru- tuvoj, ir dar pasižada remti tą negu čia Amerikoje. Todelei,
ja? Juk ji savo ginčius su Len rasti rimto
pagrindo žmonių
ba nepasiliktų iliuzorine.”
mas — 170 svarų, jo bagažas — 100
mano nuomone, mes amerikiekais išspręsti
yra
pavedus ramybei
ir gerbūviui kurti. Taip, reikalavimai rimti ir juje, kurie deda visas pastan sv., maistas 30 sv. Tokiu budu vie garbingų amerikiečių tikslų.
šitos įstaigos globai,
Ir todėl Visas valstybės ekonomimis ir teisingi, bet kiek su jais skai gas, kad kaip nors įsigavus Lie nas orlaivis galėtų gabenti 100 pasa Puiku! Pradžia darbo einasi čiai-lietuviai privalome kuogrei
neveltui beveik visa Amerikos politinis gyvenimas esti s,upara tysis Tautų Sąjungos išpaikin tuvon, priseina pasakyti, kad žierių. Viso kapitalo tam. sumany gerai. Dabar kas liekasi mums čiausiai pradėti
darbų, ypač
mui reikalinga 2,500.000 svarų ster
turbut
Lietuvoje
geriau
gyven

amerikiečiams daryti, idant mu kol mums aplinkybės pavelija
lietuvių spauda netiki, kad bu ližuotas ir visu savo sunkumu ti Varšavos ponai, tai kitas
lingų (apie 10 mil. dolarių); kiekvie
tų galima susilaukti kokių nors slegia visos šalies piliečius, o klausimas. Tačiaus reikia ną> ti, negu Rusijoje.
nas orlaivis apsieitų apie 500.000 sv. sų tikslas butų atsiektas, idant ir kol dar Lietuvoje žemę gali
sterlingų. Kiekviena orlaivio kclio- rųusų planuojama ta institucija me pigiau nupirkti, tad turime
realių išdavų iš Brukselio kon ypač
biednuomenę. Ir tokia sitikėti, kad Lietuvos vyriausy
apsieitų kompanijai 2.250 sv. ster butų
ferencijos.
kogreičiausiąį įsteigta ? sukrusti prie darbo. Prieglau
dalykų padėtis yrą laikina. Ar bė šiuo tarpu pasistatys rimtai DAUGIAU SUSIRŪPINIMO ,nė
lingų, arba 234.000 sv. št. per metus.
Lietuvoje būtinai
tinasi valanda, kuomet žmonių ir dabos, kad iš Lietuvos žhkk
Viso pinigų’reikia per metus 947.400 Man rodosi, kad dabar iš eilės, dos Namas
BABILIONO
\ Bevažinėjant po dvarininko sv. st. Pagaliaus jo apskaitliuojama mums reikia kelti kapitalų, nes reikalingas dabar. Mes dabar
kantrybė persipildis ir tuomet
kad pasažierius turėtų mokėti tai svarbiausias .dalykas, be ku turime daug senelių Čia Ameri
BOKŠTAS.
jie pareikalaus atskaitos iš dar čiausiai ąteitų,. nes tik tuomet Karpio miškus Daujėnų valsčių yra,
už kelionę orlaiviu
iš New Yorko
Kartais tūli musų laikraščiai bų savo išrinktųjų. Ir męs gei Lietuva .susilauks šviesesnių j e tiško pastebėti keis tų dalykų į Londoną 77 sv. st., arba apie 300 rio mes negalim tiesti pamatų koje, kuriems jau sveikata išsi
tai garbingai ipstitucijai. Stei- sėmė ir jau šiandien jiems
džiame, kad ta valanda kuogrei dienų.
!' ir noromis nenoromis pradėti dol.
1
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prirašytas prie
prieglauda reikalinga. Mes čia ba užkirti p. V. M. Čekanauską.
tuvio, kuris nebūt
SLA
turime didelį skaičių tokių sene Su gilia pagarba,
P. Jurgeliute,
Linkėtina geriausių pasekmių jauMų, kurie daug yra dirbę del lieSLA Sekretorė. nutei SLA 275 kuopai!
tuivų visuomenės labo ir kurie
SLA. 275 kp. narys.
Chicago, Ill.,
ant galo neturi kur prisiglausti
sausio 12 d., 1921 m.
bei pagąlbą iš kur gauti. Ant F-lei P. Jurgeliutei,
PRANEŠIMAS APIE KUOPŲ
SLA
Sekretorei.
ra, tie seh^ ai visgi norėtų užVIRŠININKŲ KAUCIJAS.
Rezignacija.
baigti savo amžeiį < lengviau. Sulyg
Žemiaus telpąs surašąs parodo ku
SLA. Prezidento pareiškiAtsižvelgiant į tai, mes žinome mo, kad mano buvimas Prieglaudos rios kuopos jau užstatė kaucijas už
gerai, kad negalime jokiu kito Namo Komisijoj, sukėlė ncsusipra- savo viršininkus. Minėtos kaucijos
į galę nuo x kovo,
1921 m. ir
kiu budu šelpti ar užlaikyti mu timus 'tarpe komisijos narių, esu pri- įėjo
bus
galėję
iki
kovo,
1922
m.
verstas rezignuoti
iš Prieglaudos
sų senelių,
kaip
tik turint Namo Komisijos.
Tačiaus dar daugelis
kuopų iki
šiol
už
savo
viršininkus
kaucijų
ne
prieglaudos
namą.
Tas yra
Su pagarba,
užstatė,
o
tas
reikalinga
be
atidėlio

J. Yuknis
pas visas kitas tautas, tas turi
jimo padaryti, nes kuopos turtas tu
būti ir pas lietuvius.
Mahanoy City, Pa., ri būti apsaugotas. Taigi, užsilikuVasario 3 d., 1921 m. sios kuopos malones tatai nevilki
Kuomet mes turėsime prie
Prie p. J. Juknio
rezignacijos iš nant padaryti.
glaudos namą Lietuvoje, daug Prieglaudos Namo Komisijos,
matau
Sekančios kuopos jau užstatė kau
musų senelių gyvenančių Ame reikalingu duoti sekančius paaiški- cijas už savo viršininkus:
rikoje dabar,
važiuos į savo nimus: Aš rašiau p. Jukniui patčmiSuma:
gimtinę, kurioje ras sau vietelę jimus sulyg man duotų Pildomosios Kuopa: Miestas:
Tarybos instrukcijų ir gavęs nuo p.
200
5 Plymauth, Pa.
toj prieglaudos institucijoj, ir Juknio atsakymą ir pasiaiškinimus, 6 Plymouth, Pa.
200
ant galo jie bus palaidoti Lie- aš jam vėl rašiau ir raginau, kad 7 Pittston, Pa.
400
jisai
Prieglaudos
Namo
Komisijoj
400
11
Waterbury,
Conn
tuvos žemelėj,
Turint tokią
pasiliktų, nes man
tuomet atrodė, 12 Nanticoke, Pa.
200
savą ^instituciją:, tada nereikės jog yra galimu daiktu kad ne visi
700
14 Cleveland, O.
musų seneliams vargti bei rudy p. Jukniui daromi priekaištai yra 16 Dorrisvillc, Ill.
200
ti svetimose įstaigose, kurio teisingi. Bet p. Juknis vistiek iš 21 Detroit, Mich.
atsisakė.
900
23 Shenandoah,
se nesiranda prijautimo link komisijos
Šituos paaiškinimus darau dėlto, 27 Auburn, Ill.
300
musų. Atsižvelgiant į visą tai, idant nariai nemanytų jog aš buvau 29 Westville, Ill
I IOO
mes būtinai
turime pradėtą priežasčia p. Juknio rezignacijos, 30 Scranton, Pa.
400
darbą varyti su visa išgale, nes c iš jam sakiau, kad jo žodis yra 34 New Britain,
man tiek svarbus
ir vertas kaip ir 35 Wilkes Barre,
šis darbas yra didelis, labai žodis p. Dčdyno.
1000
36 Chicago, Ill.
prakilnus ir begalo naudingas.
Vienok turint rezignaciją ant ran 38 Brooklyn, N.
200
kų,
reik
ką
nors
su
ja
daryt.
Už200
40 Pittsburgh, F
Šiame darbe turėtų prisidėti
tad aš ir balsuoju, kad p. J. Juknio 45 Hazleton, Pa.
200
kiekvienas lietuvis su savo do- rezignaciją iš Prieglaudos Namo 46 Terre įHaute, Ind.
300
lariu arba net dešimtimis do- Komisijos butų priimta, o jo vieton 48 Portage, Pa.
200
200
larių. Steigiamo namo fonde butų paskirtas p. V. M. Čekanauskas 56 Penns Station, Pa.
iš Worcester, Mass.
2000
57 Worcester, Mass
dabar randasi apie $6,000, bet
Su pagarba,
400
60 Grand Rapids, Mich.
tai visai maža suma; su tiek
St. Gegužis,
200
63 Chicago, Ill.
S LA1. Prezidentas. 64. Baltimore, Md.
400
pinigų negalima pradėti steigi
200
65 ’Manifold, Pa.
mą prieglaudos namo. Tiesa,
Pittston, Pa.
200
Luzerne, Pa.
Vasario 5 d., 1921 m.
dar nebuvo agitacijos, dar daug
400
Lee Park, Pa.
žmonių nežino, kad mes pradė- SLA. Pildomojai Tarybai.
Cliffside, N. J.
300

laikas, kad - visos SLA. kuopos,
visos draugijos, visi tuom įdo
maujanti žmonės, ir taip visa
lietuvių visuomenė prisidėtų rė
mime šio prakilnaus darbo;
ypatingai SLA. kuopų viršinin
kai privalo
atkreipti daugiau
domės į šį reikalą. Visi broliai
lietuviai iš vien imkimės prie
darbo, nepraleiskime nei vienos
progos neparinkę aukų; reng
iame tam tikras pramogas ir
visokiais budais, kaip mes ge
riausiai suprantame, taip dirb
kime. Jeigu mes visi gyvai im
simės darbo, tad su šiais mepamatyti savo
tais, galėsime
Visuomenė padarbų vaisių.
rems tą garbingą darbą, tą pra
kilnų užmanymą, nes čia visuo
menės naudai gerą darome.
Broliai lietuviai
amerikie
čiai! Šiuomi musų darbo vai
sium galėsim ne vieno našlai
čio bei našlaitės ašaras ir var
gus prašalint. O koks tai pra
kilnus
labdarybės
darbas.
Mums yra smagu,
jeigu mes
galime ką nors sušelpti, bet
kaip gera yra tam, kuris gauna
pašalpą... Todelei, visi SLA. na
riai ir plati lietuvių visuomenė,
dekime aukas, kas kiek galime

„Alkaną papenėk, nuogą pridengk” — tai yra šventas ir
kiltas principas.
Remdamies
šiuo principu, atliksime šventą
ir labai prakilnų darbą.
.Visos aukos turi būti siunčia
mos tiesiai į SLA. Centrą, su
pažymėjimu „Prieglaudos Na
mo Fondui”. Lai nesiranda nei
viena SLA. kuopa, kuri nepri
sidėtų prie steigimo Prieglau
dos Namo Lietuvoje. Prieglau
dos Namas bus įsteigtas taip
greit, kaip tik mes sukelsim rei
kalingą sumą pinigų; .tą pada
rysime, jeigu tik mes stengsi
mės. Tad kviečiame visus į
darbą, į prakilnų, šventą darbą.
V. M. Čekanauskas,
Prieg. Namo Kom. narys.

SLĄ. PILDOMOSIOS TARY
BOS TARIMAS.
New York City, N. Y
Saus. 29, 1921
SLA. Pildomąja: TarybAi.
Gerbiamieji:—
šiuom siunčiu p. J. Juknio rezig
naciją iš (Prieglaudos Namo Komi
sijos. Kadangi
yra daug paran
kiaus, kuomet Komisijos nariai ran
dasi arti vienas kito, todėl į J. Juk
nio vietą rekomenduoju V. M. Če^
kanauską, darbštų Worcester!© kuo
pos organizatorių.

Gerbiamieji:—
šiuomi pritariu priimti p. J. Juknio rezignaciją iš Prieglaudos Namo
Komisijos ir jo vieton paskirti p. V.
M. Čekanauską.
Su pagarba,
Thomas Paukštis,
SLA. Iždininkas,

IOO

102

103

Worcester, Mass.,
vasario 9 d., 1921 m.
Priimti rezignaciją p, J. Juknio ir 109
paskirti V. M. Čekanauską į jo vie 1X2
F. Matulaitis, M. D.,
SLA. Daktaras-Kvotėjas. 119
120
Detroit, Mich.,
121
vasario 7 d., 1921 m.
Kaslink rezignacijos p. J. Juknio Į29
iš Prieglaudos Namo Komisijos, tai
aš sutinku, kad
rezignacija butų
133
priimta, o jo veiton paskirtas p. V.
M. Čekanauskas iš Worcester, Mass.
Su gilia pagarba,
V. Kamarauskas,
M3
SLA. Vice-Prezidentas.

Brooklyn, N. Y.,
vasario 10 d., 1921 m.
Priimti p, Juknio rezignaciją ir jo
vieton į tą dinstą paskirti p. V. M.
Čekanauską iš Worcester, Mass.
J. M. Danielius,
SLA. Iždo Globėjas.
Rezignaciją p. Juknio priimti, jo
vieton paskirti p. V. M. Čekanauską
iš Worcester, Mass.
Tam. Astramskas,

SLA. Iždo Globėjas.
PRANEŠIMAS SLA. 3-čio AP
SKRIČIO KUOPOMS.
Kadangi artinasi SLA. 3-čio ap
skričio suvažiavimas, kuris
įvyks
taip greitai, kaip pirmininkas išleis
pakvietimą, taigi reikalinga turėti vi
sų kuopų antrašai,
todėl gerbiami
kuopų sekretoriai, malonėsite priduo
ti savo antrašus 3-čio apskričio sekretoriui žemiau telpančiu antrašu,
Taipgi ir tos kuopos, kurios dar
apskričio šiuomi
neprigulite prie
turėti pilną
kviečiamos prisidėti
teisę dalyvauti sekančiame apskričio
suvažiavime.
J. Plečkaitis,
140 i-st Ave., Woodlawn, Pa.
IŠ SLA. KUOPŲ

203
204
209
211
212
222
239

245

250
257

Rockford, Ill.
Brooklyn, N. Y.
Farmington, Ill.
N. S. Pittsburgh, P»
Centeneri, Ind.
Racine, Wis.
Herrin, Ill.
Johnston City, Ill.
Dayton, O.
Canton, Ill.
Chicago, Ill.
Seattle, Wash.
Wilkes Barre, Pa.
Curtis Bay, Md.
Zeigler, Ill.
Fairhope, Pa.
Clinton, Ind .
Hartford, Conn.
Chicago, Ill.
Livingston, Ill.
So. Milwaukee, Wis.
Wilburton, Okla.
Chicago, Ill.
So. 'Fork, Pa.
Scranton, Pa.
Minden, W Va.
Nokomis, Ill.
Braddock, Pa.
Benld, Ill.
Benton, Ill.
Springfield, Ill.
Collinsville, Ill.
Donora, Pa.
Frackville, Pa.
Joliet, Ill.
'Beloit, Wis.
Milwaukee, Wis.
Buckner, Ill.
New Philadelphia, P
Royalton, Ill.
Cicero, Ill.
Sebastopol, Pa.
Tamaqua, Pa.
Staten Island, N. Y.
Mahanoy City, Pa.
Kenosha, Wis.
Michigan City, Ind.
Chicago, Ill.
Syracuse, N. Y.
Kulpmont, Pa.
Coalgate, Okla
Newark, N. J.
Plymouth, Pa.
Maspcth, N. Y.
Peoria, Ill.
Washington, Pa.
Castle Shannon, Pa.
Wyoming, Pa.
Sesser, Ill.
Jackson, Mich.
McKees Rocks, Pa.
Hervey, Ill.
St. Clair, Pa.
Carlinville, Ill.
Granville, Ill.

Redakcijos Atsakymai

LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

200
400
200
200
200

2(MI
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200
Pittsburgh, Pa. SLA. 40 kp. mė
200
200 nesinis susirinkimas įvyks 17 dieną
200 balandžio. 2 vai. po pietų, Lietuvių
200 Mokslo svetainėj 142 Orr st. Malonėkite visi nariai atsilankyti, nes
200 turime daug svarbių reikalų apsvar400 stymui. Atsiveskite ir naujų narių
200 prirašymui.
Organ.
Marmokas.
200
Mich.
!SLA’. 60
Grand
Rapids,
200
300 kp. susirinkime, laikytame 3 dieną
200 balandžio nutarta perkeisti kuopos
200 susirinkimai ant kiekvieno menesio
400 pirmo ketvergo, 8 valandos vakaro,
Sekantis su3<X> toj pačioj svetainėj.
5
dieną
gegužės,
sirinkimas
300
nariai atsilankyti,
200 Malonėkite visi
svarbių
reikalų,
daug
nes
turime
700
Prot. rašt. K. Mečionis,
200
Lee
Park,
Pa. SLA. 68 kp. susi200
rinkimas įvyks 1 d. gegužės, 3 vai
po
pietų, svetainėj kampas Divizion
200
500 ir Vayomig st. Malonėkite visi na
200 riai ir narės atsilankyti, nes turime
200 daug svarbių reikalų apsvarstymui.
500 Taipgi nepamirškite atsivesti ir nau
200 jų narių prirašymui
Dervinis
Prot. rast
200

PRANEŠIMAS SLA. 9-to
APSKR. KUOPOMS.
SLA. 9-to apskričio VIII suvažia
vimas įvyks 8 d. gegužės, 1921 m.,
Benld, III., Praspcrtty Club svetai
nėj. Suvažiavimas prasidės 9 vai.
ryte. Kuopos prigulinčios prie ap
skričio, pasistengkite išrinkti atsto
vus ir prisiųsti į viršminėtą suvažia
vimą. Taipgi kviečiame ir tas kuo
pas prisidėti prie apskričio,
kurios
dar nėra prisidėjusios. Taigi kvie
čiamos yra kaip galing greičiau pri
sidėti, nes tik vienybėje ir sutartinai
galime daug naudingų darbų atlikti
kaip SLA taip ir pačiai Lietuvai.
SLA. 9-to apskr. rašt. J. H. Puida,
1 E. Orange st., Pana, Ill.

200
200
200
300
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300

300
200
200
200
200
300
200
200

ir karštai pataria jums tą kas jiems
taip stebėtinai pagelbėjo.
Trinerio
Kartusis Vynas
neturi sau lygaus
vaisto vidurių
suirimo atsitikime,
kaip blogas apetitas, vidurių užkie
tėjimas, galvos skaudėjimas, abelnas silpnumas ir tt. ir Trinerio Linimentas yra puikia gyduole
nuo

LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE
— pusi. 258 ------1.00
$I.2S
pusi. 364 ......... .............
AISOPO PASAKOS
AMERIKA
Informacijos apie Ameriką ir tt.
1.00
APDRAUDA IR PAŠALPA —
pusi. 32 ..........IOC.
APIE SVEIKATĄ — pusi. 16
DAKTARAS IŠ PRIEVARTOS (Komedija)
2OC.
DARBININKŲ PADĖJIMAS AMERIKOJE
35 puslapių .. .T*>....
IOC.
pusi. 319 ....
EUROPOS ISTORIJA
25c.
IŠ LIETUVOS HISTORIJOS — 18 pusi
IOC.
JAPONŲ KONSTITUCIJA — pusi. 31 ..
IOC.
KAS IŠ KUR PAREINA? ...
20c.
KAIP GYVENA Latviai, Suomiai, Anglai
20c.
KELIONE Į ŠIDLAVĄ
pusi. 48 ..........
KONRADAS VALENRODAS
pusi. 24
KRAŽIŲ SKERDYNS
Jos Pasekmės .
KRISTAUS TEISMAS
pusi. 30 ............
LIETUVIŲ TAUTOS KLAUSIMAS EUROPOS
KARES METU pusi. 102 ..................... .............
35c.
LIUDVIKAS PASTERIS
pusi. 48
20c.
NUO DEGTINES
19 pusi................
IOC.
NAMŲ IR YPATOS HIGENA — 31 pusi............. IOC.
PASNINKAI LIETUVOJE — pusi. 16 ................
PASKAITOS IŠ BIJOLOGIJOS IR BAKTERIJOLOGIJOS — pusi. 172 ..................... ..
PETRAS ŽEMAITIS — pusi. 69 ............................ 20c
PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKĖJIMĄ
— pusi. 63 ..................................................................
IOC.
RUOŽAI IŠ SLA. HISTORIJOS — 35 pusi..........
IOC
SLA. ISTORIJA (1896-1915) $1.50; audimo apdar. 2.00
SUSIPRATO — 64 pusi................................................
20C.
TRACHOMA —PRIE ŠVIESOS — pusi, roo ...
ŽMOGAUS PAREIGOS — pusi. 245 .................... 1.00

Kurie tik norite pirkti ukes kokrašte Amerikos,
k i am e nebūtų
pirmiausiai rašykite man, 3 aš jums
prisiusiu dykai
puikią ii naudingą
icškanpirkti
KNYGELĘ ūkių
tiems lietuviams,
Toje knygelėje
rasite naudingų aprašymų apie ukes
kaip ant ūkės yra lengviausias bu
d as
geriausia prasidėti gyventi ir
kiek kainuoja
pradėjimas ant ūkės
gyventi gyvuliai,
ūkiški padarai ir
rasite aprašyta po kiek kokių javą
yra sėjama į akerį ir daug kitų nau
dingų paaiškinimų,
Taippat joje
rasite daugybę ūkių aprašytų,
rios yra ant pardavimo Michigan ir
Wisconcino valstijose. Aš turiu pa
ėmęs iš anglų
farinerių 140 gerų
ūkių, mažų ir didelių ant pardavimo
su budinkais ir sodnais, su gyvuliais
ir
mašinomis. Turime ir 17 ūkių
aut išmainymo
į miestų namus.
Tos visos ukes randasi puikioj apielinkej ir turgauno miesto Scottville,
Mich., kur
yra per
mus uždėta
didžiausia Lietuvių Ūkininkų Kolo
nija Amerikoje, kurioj aš vienas ap
gyvendinau 450 lietuvių
ant ūkių.
Musų toj kolonijoj yra laukai gra
žus, lygus, be akmenų, oras sveikas,
vanduo geras ir yra daug upelių ir
gražių ežerų. Žemė su molių, juod
žemiu ir su derlingu smielžemiu mai
syta ir auga kogeriausiai visoki javai, daržovės, pievos, sodnai. Parduodame ukes, gyvulius ir ukyškas
mašinas ant lengvų
išmokėjimų,
Turime paėmę ir Wisconcino valstijoj 45 ukes ant pardavimo su gera
žeme tarpe mažos lietuvių ūkininkų
kolonijos. Atvažiuokite pas mus, o
mes toj didelėj musų kolonijoj jums
aprodysime daugybę ūkių, iš kurių
galėsite pasirinkti tinkamiausią, o Jei
čion netiks, tai nuvešime jus iš mu
sų kolonijos laivu į Wisconcino val
stiją ir ten galėsite pasirinkti. At
važiuokit arba
rašykit, o gausit
knygelę.
puikią ir naudingą ūkių
Adressa:

VISAS ŠIAS KNINGELES SLA. NARIAI GAUNA
UŽ PUSĘ KAINOS.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
NEW YORK, N. Y.

ALTTC STATES
JLjLz BAN
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IMKITE NUO JŲ.

Kurias rengia SLA. 11-ta
kuopa 17 d. balandžio, 1921 m.,
48 Green st., Waterbury, Conn.
Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga 15c. ypatai
Šiose prakalbose kalbės ZU
ZANA PUIšIUTe iš Boston,
Mass. Taipgi bus deklemacijų
ir kitokių pamarginimų.
Kviečiame vietos ir apielinkės lietuvius ir lietuvaites at
silankyti ant šių svarbių pra
kalbų, kur bus daug dalykų ap
kalbama apie Lietuvą.
Kviečia Ęengėjai.

Kelios savaitės tam atgal gavome
sekantį
laišką iiš Franklin
Mine,
Mieli.: „Širdingai
Širdingai dčkavoju už jūsų
gyduoles. Per daugelį metų aš sir
jau buvau nustojęs vilties ,at
gau
gauti savo sveikatą.. Tačiau kai tik;
Trinerio Kartųjį
pradėjau vartoti
Vyną tuojaus pajutus, kad šita gyduolė yra kaip kartas man pagelbin
dabar aš esu visiškai pasveikusiu
Ir mano žmona kurią kankino reumatizmas per 10 metų, taip
gi atsikratė tų kankynių išnaudojus
tiktai pustrečios
bonkos Trinerio
Linimento. Todėl aš rekomenduoju
Trinerio gyduoles kiekvienam.
Jū
sų Philip Copp.” Štai jums faktai—
jei reikalingi patikėtinų gyduolių im
kite patarimu šitų
dviejų ligonių,
kurie dabar yra geriausioj sveikatoj

SIUSKITE LIETUVON KNYGŲ
Lietuvos žmonės ir Lietuvos jaunimas nusiskundžia,
kad neturi knygų. 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 pusi., kaina___ $1.00
ŽMOGAUS PAREIGOS, — svarbi knyga auklėjimui
tėvynės meilės ir tikrojo patriotizmo, 245 pusi., kaina $1.00
Kas ims visas tris knygas, GAUS VISAS TRIS UŽ
$3.00. Užsakymus su pinigais siųskit Centrui šiuo adresu:

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

Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 i

*

Vienintelis Lietuvių1 Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose.
Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštą.
Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų
perlaidas.
Parduodame Laivakortes j Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
kitokius dokumentus.”

ANTON KIEDIS
PEOPLES STATE BANK
SCOTTVILLE, MICH

SVARBIOS PRAKALBOS I

reumatizmo,
neuralgijos,
strėnų
skaudėjimo, nikstclėjimų, ištinimų ir
tt. Tačiaus reikalaukite
pas savo
aptiekorių ar vaistų pardavėją tiktai
Trinerio gyduolių ir nepriimkite jo
kių pamėgdžiojimų. Joseph Triner
-Company, Chicago, Ill- New Yorko
atstovybė: 340 E. 71-st st.

KNINGYNE
GALIMA GAUTI SEKANČIAS KNINGAS

Geriausios
Farrnos

200

279
280
Spr(ng£ieldo apielinkėje, kur iš se 286
200
no yra
springficldiečiam žinomas
200
tirštai lietuviais apgyventas kampe
200
290
lis vadinamas Ridgely,
kovo 13 d.,
200
1921 m., susitvėrė SLA. 275 kuopa iš 294
200
dvylikos narių ir išsirinko sekančią
kuopos valdybą: pirmsėdžiu — St.
Kartu 29,600
Janarauskas, finansų sekr. — P. PeP- Jurgeliute, SLA. Sckr.
J. Juozapavičioka, užrašų sekr.
Stankevičius
čius, iždininku —
Feiferis. Toorganizatorium —
del išanksto galima 'tikėtis, kad 275
SLA. 139 kp. delegatui, Chicago,
kuopa sparčiai bujos,
nes kuopos Ill. Tamstos
raštelio,
kuriuomi
rimtų, užsipuolate ant 2-ro apskričio suva
valdyba susideda
iš gana
darbščių žmonių ir gerai susipaži- žiavimo ir jo atstovams
primetate
ftusių su SLA. reikalais,
O antra norą y'patiško pasipelnijitno, „Tėvy
turi priešakyje nenuilstantį seną or- nėn” dėti negalime. SLA. apskričiai
ganizatorių, kuris
pajėgė išbudint yra rimtomis įstaigomis ir su jų nu
Springficldo lietuvius , kurie taip bu- tarimais reikia skaitytis, jei qic neiš
vo suklaidinti ir ;atšaldinti nuo savo eina iš SLA. konstitucijos rybų. Ši
pareigų per SLA'.'. priešus ir buvu- tas nutarimas, prieš
kurį Tamsta
sios Springfieldo
SLA. 79 kuopos agituoji, yra padarytas SLA. gero
grovėjus. 1914 m. St. Janarauskas ves dėlei, todėl vesti agitaciją prieš
pasiryžo budint
vietos lietuvius ir lokį nutarimą per SLA. organu yra
organizuoti SLA.
158 kuopą,
neleistina visais atžvilgiais. Tiesa,
taip pasekmingai darbavosi iki 1918 galima kritikuoti netiktai apskričių,
m., kurio pastangomis SLA.
bet net ir Seimų nutarimus, bet tas
kuopa susilaukė viršaus > šimto
turi būti daroma rimtai, be jokių inrių. Todėl yra vilties, kad ir Ridge- kriminųojančių užmetimų. Tamstos
ly’o kampelyje neliks ne vieno lie- raštelis netijps.
DARBUOTES.

SLA. 156 kp., Benton, Ill. Tam
stų rezoliucija netilps, nes joje nega
lima sugauti aiškios minties apie ko
kius apšmeižimus Tamstos kalbate
ir reikalaujate juos atšaukti,
Protestas prieš SLA. Pild. Tary
bą už leidimą tverti naujos kuopos
W. City Benton, Ill., taipgi yra ne
vietoje, nes SLA. įstatai Pild. Ta
rybai duoda
teisę daleisti net tam
pačiam mieste naują kuopą tverti.
Taipgi savo rezoliucijoje nepasa
kote. užką likosi skolingi pasitrauk
dami nariai iš 156 kp. ir prisidėdami
prie naujos kuopos, nes Centro kny
gose jie yra pilnai užsimokėję. Jei
nariai pasitraukė
iš 156 kp. vien
dėlto, kad išvengus tiesotai uždėtų
mokesčių kuopos reikalam, tai malo
nėkite apie tai pranešti Centrui, o iš
jų tokios mokestys bus išieškotos ir
kuopai sugražintos, Bet jei mokestys uždėtos netiesotai — pavyzdžiui,
dauguma esti tokių atsitikimų, kad
supykus ant nario
uždedama jam
bausme be jokios kaltės prirodymo,
žinoma tokios mokestys yra netiesotos ir narys neprivalo jų mokėti.

BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety
SUKATOMIS - - nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANEDeLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

294 — 8th Avenue
*

New York, N. Y

KAMPAS 25-TOS GATVES

/»
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Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut
laivakortę, negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias
Pardavimas laivakorčių į Lietuvą per Kauną ar Lie
poją. PAŠPORTUS KIEKVIENAM GAUNAME Už
DYKĄ.
SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON PI
GIAUSIAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA
Į 3 DIENAS. Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

136 E. 42-nd Street
NEW YORK, N. Y.

KAS NAUDOJA PAIN-EXPELLERJ?

Darbininkas naudoja palengvinimui
\
skaudamų muskulų nuo įtempto sunkaus
A
kasdieninio darbo.
H
Ūkininkas naudoja jį ir negalėtų apStiti pja
be jo. Pain-Expelleris laikomas garbin- yffYjk
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
kur gali atsitikti netikėtas staigus ligos
■
užpuolimas, nelaimingas atsitikimas ir
..
daugybė kitų nelaimių ištikti.
'
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerį, nuo pečių skaudėjimo,
skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu
galimyb uždirbti kasdieninę duoną.
Angliakasys naudoja Pain-Expellerį
I
nuo rcumati.škų skausmų, strėnų diegimo, .
.
neuralgijos ir kitų atsitikimų jo pavojinjgM*. *
gani užsiėmime, kad užlaikius savo sveiC
katą ir energiją.
J'/JĮ
Namų šeimininke naudoja Pain-Expel\ler*» i<nonict vaikai nupuola ir susimuša—
/W
nuo musių įkandimo ir kitų vabalų įgilirj
Wl
ir ten, kur gerhs linimentas reikalinW
gas.
• inriuirfyft
.
. Visi naudoja Pain-Expellerį.
- J .

Z

i

tikėjimo visuomenėje. Tarpe
depozitorių Banko
yra tokios
Balandžio 4 d. vakare, Knapp įstaigos, kaip New Yorko Val
Mansion Salėje, Brooklyne, įvy stija, padėjusi ant nuošimčių
Susivieniji
ko Dr. Jono šliupo išleistuvių 50.000 dol., musų
vakarienė, kurion pribuvo sve mas, Piliečių Sąjunga, Lietuvos
čių net iš tolimesnių kolonijų: Finansinė Misija, TMD. ir dau
komp. M. Petrauskas, J. V. gelis draugijų ir pavienių žmo
Šliakys ir p-lė Z. Puišiutė iš So. nių. depozitai jau viršija ever
Bostono, Dr.-E. G. Klimas ir tį miliono dolarių.
mėnesyje
p-nia Klimienė iš Philadelphia, Vien tiktai kovo
Pa., Dr. J. Jonikaitis iš Worces Baltic States Bankas patarnavo
ter, Mass., Lietuvos Atstovo pa Amerikos lietuviams persiunti
yaduotojas p. M. Vinikas iš me pinigų Lietuvon šiaip: pa
Washington, D. C., p-lė J. Kaz prastomis perlaidomis, kurios
lauskaitė iš
New
Britain, yra išmokamos Lietuvoje laike
Conn., A. Petraitis iš Chicagos, 3 ar 4 savaičių nuo išsiuntimo
kuris drauge su Dr. šliupu iš dienos, persiųsta suvirs 4 miKablegramais,
važiavo Lietuvon. Taipgi daly lionai auksinų,
vavo ir gerb. Lietuvos Atstovas išmokamais Lietuvoje į 3 ar 4
išsiuntimo dienos,
J. Vileišis
ir gerokas būrelis dienas nuo
suvirs 1 milionas
vietos ir apielinkės lietuvių švie persiųstą
suomenės. Iš šito vakarėlio pa auksinų per 1 mėnesį.
sirodė, kad gerb. Dr. šliupas tu Kadangi Batlic States Bankas yra grynai lietuvių įstaiga
ri nemažai draugų, nes vakarė
ir pasižymi sąžiningumu ir grei
lyje dalyvavo virš šimto zmotu mandagiu patarnavimu, tad
nių.
miela mums yra palinkėti nau
Prie skanių užkandžių apie
jai įstaigai kuogeriausio bujo15 kalbėtojų palinkėjo gerb.
Amerikos lietuvių tautinio at jimo ir kuodidžiausio Amerikos
gimimo budintojui
laimingos žmonių pasitikėjimo.

VISOKIOS ŽINIOS

kelionės ir ant galo tarius kele
tą žodžių pačiam Dr. šliupui va
karienė baigėsi.
Balandžio 7 d., 4 vai. po pie
tų, laivu Mauritania, gerb. Dr.
Šliupas
išplaukė
Lietuvon.
Prieplaukoje atsisveikinti dak
taro susirinko irgi didelis būre
lis jo draugų.
Laimingos kelionės Ameri
kos lietuvių tautinio atbudimo
Tėve! Lai Tamstai sveikata
tarnauja ir duoda
galimybės
darbuotis laisvoje ir nepriklau
somoje Lietuvoje, kuriai Tam
sta visą savo gyvenimą pašven-

Paieškojimai
Paieškai! savo dėdės Tamo Pclkausko iš Pelišių
kaimo, Subačių
parp., Panevėžio apskr. Taipgi paieškau savo dėdės Juozapo Kazlau
sko iš Ramavos kaimo, Panevėžio
apskr., Subačių parap.
Del plates
nių žinių meldžiu kreiptis laišku:
J. JANUŠKA,
307 W. 30-th Street,
New York, N. Y.
Arba ant šio adreso:
TAMAS KARLEVIS, Penevežio
apskr., valdyba Penevėžis, Lietuva.

VINCAS AMBRAZEVIČIUS
AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
PINIGŲ SIUTIMO.
Išdirbu pasportus j Lietuvą va
žiuojantiems ir padarau paliudijimus
(affidavitus) iš Lietuvos atvažiuo
jantiems. Taipgi legalizuoju viso
kius dokumentus (daviernaatia) kai
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
tintas.
šifkortės ant geriausių laivų.
Pinigų siuntimas užtvirtintas.

Balandžio 6 d., vakare, toje
pačioje salėje, Lietuvos Našlai
čių Šelpimo Komitetas buvo su
rengęs balių, Lietuvos našlaičių
naudai. Baliuje irgi dalyvavo
gražios publikos, kurios -susi
V. AMBRAZEVIČIUS,
rinko apie pustrečio šimto. Ma
SLA. Narys
tėsi svečių net iš* tolimesnių ko
178 Ferrv St., Newark, N. J.
lonijų.
Tel Market 5599 M.
Kai teko patirti,
tai pelno
nuo baliaus liko
apie $250.
Graži dovana skurstantiem Lie JOHN S. LOPATTO
tuvos našlaičiam.
Attorney and Counseler-at-Law
SLA. Advokatas-Patarėjas,

Balandžio 9 d. vakare, McAddin Salėje, L. M. P. S. 1 kp.
statė scenoje G. Sudermann’o
4 veiksmų
dramų „Joninės”.
Lošimas išėjo nekaip, nes apart
p-nios Bekampienės, kuri lošė
Marikės rolę, kiti aktoriai buvo
toli nuo to, kad suteikus žiūrėto
jui nors dalį to jausmo, kurį
jautė autorius rašydamas vei
kalą.
Ypač p. W. B. Arch
Georg von Hartvig rolėje buvo
tiesiog pepakenčiamas. Vieto
mis lošimas buvo toks nuobo
dus ir be jokio gyvumo, kad
žiūrėtojas
nenoromis pradedi
nervuotis, nes ištikrųjų neturi
ką veikti. Jei ne p. Bekampienė, tai publikai
but reikėję
miegot.

Pereitą savaitę lankėsi „Tė
vynės'* redakcijoje
daug sve
čių: Dr. Klimas ir p-nia Kli
mienė iš Philadelphijos, SLA.
Įstatų Komisijos narė p-lė Z.
Puišiutė ir K. Pratapas iš So.
Bostono, Dr. J. A. Raklevičius
iš Scrantqn, Pa., A. Mikalaus
kas iš New Britain, Conn, ir kiPrie progos gerb. A. Mika
lauskas pareiškė,
kad . dabar
jisai imsis
energingo darbo
Lietuvos Garlaivių Bendroves
akcijų pardavinėjime, nes rei
kalinga sukelti užtektinai kapi
talo, kad įkūrus rimtą ir užtek
tiną laivyną Lietuvos tarptauti
niai prekybai vesti.

Amerikos lietuviai, o ypatin
gai New Yorko ir apielinkės,
gali pasidžiaugti iš veikimo nau
jos finansinės įstaigos, t. y.
BALTIC STATES BANKO
(294
Eighth Avenue, New
York, N.- Y.). Per pirmuosius
3 mėnesius
veikimo
Baltic
States Bank įgijo gražaus pasi-

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

PARMOS
Kad pavasaris artinas mumis,
Noriu parašyt ką nors ir jumis,
Kad prie fabriko ten nekarotum,
Tik apie save taip padūmotum.
Argi aš šitaip ilgai kariausiu,
Čionai bedarbė, vietos negausiu,
Kapitalistai mane abgavo,
Kur aš pabaigiau sveikatą savo.
O kad atgalios aš pasižurau.
Kad iš to viso nieko;
Kad bučiau gyvent ant laukų ėjas
Jau bučiau gražų turtą turėjas.
Į ūkininką dabar rašysiu,
Informacijų sau paprašysiu,
J Hart važiuosiu ir pirksiu farmą,
Busiu laimingas, turėsiu darbą.

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
1 Kurie manote keliauti Lietuvon balandžio, gegužio, birželid 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 parduodu visoms linijoms į Lietuvą ir iš Lietuvos,
per portus, Hamburgo, B rėmo, Rotterdam©, Antwerp© ir Liepojaus.
Siunčiu pinigus ir išmainau pągal dienos kursą, reikale tclegragramu. Visuomet kreipkitės sekančiu antrašu
pridedami už
centu krasos ženkelj.
JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA,
168 Grand Street,
Brooklyn, N. Y,
Narys.
Tel. Greenpoint 5975

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:
BOX

Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą, kiekvieną ypatą:
pataisymą, su
išardymą,
važinėjimą,
visostatymą, ’
kių pienų1, taipgi duodame
apie
elektriką.
lekcijas
ir
Mokiname lietuviškoje
kalbose.
inangliškoje
struktoriai paženklinti ekspertai
L
ČIUS ir kiti. Gvarantuojame laisnius r diplomą.

Mr. JOS GERYBE,
SCOTTVILLE, MICH
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KURSAS NUPUOL®
Tai geriausia proga daug
auksinų į Lietuvą nusiųsti.
Greitume nusiuntimo
pinigų
nieks su manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para
šais priėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra l Liepojų, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei į Lietuvi.
Padarymas
mentų.

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

I. B. BRONUSHAS, M. D
Ofiso valandos':
Nuo 7 iki 8:30 vakare
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po piety
615 COLUMBIA AVE
BALTIMORE, M D.

Phones:
Bell — Kensington 5316

Dr. E. G. K LI M A S
LIETUVIS GYDYTOJAS
Priėmimo valandos:
p—re /alandai ryte.
6—8 valandai vakare.
2538 E. Allegheny Avė.,
PHILADELPHIA, PA

t
H- ▲

Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų
nijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pi- ▲
nigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių Y
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir Y
atlieka visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaikau svetaine mi- Y
ringams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galima
< .
atsišaukti laiškais.

Y
Y

26 Broad Street,

New Britain, Conn.

Y

Telephone 550

▲

SIUNTINIAI I LIETUVA
įsteigta 1I41 m. Kapitalas
818,000,000.00.

SIUNTIMAS

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

LIETUVON

Nėra Ofiso visoj Amerikoj, kur pigiau siųstų pinigus
ir kur greičiau pinigai butų išmokami Lietuvoj, negu
pas mus. Milionai auksinų siunčiama į visas dalis
Lietuvos TELEGRAFIŠKAI ir paprastai.

Sugrįžę paliudijimai
rodo, kad
pinigai siunčiamajam asmeniui išmo
kėta i 3 savaites. Mes
išmokame
markėmis, kurios yra legaliais pini
gais Lietuvoje. Musu
kainos yra
žemos, o musu
patarnavimas yra
atsakantis.

Pinigus siųskite per pašto
Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 c. štampų ir visados
adresuokite:
P. MIKOLAINIS,
53 HUDSON AVENUE,
BOOKLYN, N. Y.

American
Express
Kompanija
įsteigta 1841 metais ir tari įmokėto
kapitalo $ r 8.000,000.00
ir persiunčia
Europon daugiau siuntiniu, negu bi
le viena finansinė ištaiga. Pasibučia
voj o nuosavų 21 augšto namų prie
žemutinės Broadway,
New Yorke,
kuris yra čionai parodomas ir kuria
me kompanijos vyriausias ofisas tel
pa.

3gQ
Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikata.

Odos niežu

Severa’s

NOTARIUS IR AGENTAS

$

a,

i

♦♦«•♦«•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦

lietuviškų doku

yra tankiai nepakiančiamas. Jos apsireiflka per raudonumo, karSti, per pusliukies. prakaitavimo, o ką bloginus, per ne
paliaujamo niežiejimo, smelkimo ir degi
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas
dalis kūno, p tas tik padara bloginus. Nekentėkite tuos kankinimus. Pasinaudokite

J. S K R I T U L S K A S

£

NEW YORK, N. Y

Vyriausia Ofisas Amcricw
ftxpress Co.. 65 Broadway
New York.

Naudokite musų „Money
Orde
rius'* užmokėjimui bilų šioje šalvie
ir Kanadoje. Visokia svetimu val
stybių pinigų turime
pardavimui.
Kuomet siunčiate kur norą pinigus,
tad reikalaukite America* Express
Kompanijos paliudijimu. Tos yra
apdrauda priešais pražuvima.

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

PARDUODAME PIGIAUSIAS LAIVAKORTES
j Lietuvą ir iš Lietuvos. PASPORTUS gaunam už dyką.
Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

1.36 E. 42-nd Street

LITHUANIAN

TRAVEL BUREAU

II

AMERICAN LINE

[

TIESUS PATARNAVIMAS IŠ NEW YORKO I HAMBURGĄ
Patogiausias važiavimas del Rusų ir Lietuvių.
Didžiausi moderniški dviejų sriubų garlaiviai.
Garlavis MONGOLIA išplauks balandžio 28 dieną.
Garlaivis MANCHURIA išplauks birželio 2 dieną.
Garlaivis MINNEKAHDA (naujas) išplauks geguž. 21 d. (3 klesa)
Trečia klesa iš New Yorko į Liepojų .............................
$132.00
Trečia klesa iš New Yorko į Eidkunus ........................................ 130.00
Trečios klesos keliauninkams suteikiami valgiai per patarnautojus valgomajam kambaryje. Atskiri kambariai del moterų ir vaikų.
Kreipkitės į Komp. ofisą 9 Broadway, New York, arba pas agentą.

i
|
I
|
|j

Foreign Money Order Department,
(pirmiau Severo Odos Mostis) tą apsaugo
jau mostį del odos niežu ir veikiai pasiek
site geidi liga pašei pu. Tūkstančiais žmo
nių, kuri vartoji tą mostį dėl yvairiu odos
niežų, yra visai užganėdinti. Jie rada jos
giarą pasekmę — ta pat ir įus atrasti.
I’ardavinieta visose gerose aptiekose.
Prekė 50 centai.

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

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
42 BROADWAY

" <•

NEW YORK. N Y

- '

*

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

Į

LIETUVĄ

Laivai išplauks kas 14-ta diena.
DIDELI DVIEJŲ Sriubų pašto laivai išplauks
„ESTONIA” G egužės 4.
„LITUANIA
LITUANIA ” Birželio I.
.ESTONIA” Birželio 15.
,,POLONIA” Gegužės 18.
„ESTONIA

Room 810
National State Bank Building,
810 Broad Str.,
Newark, N. J.

Bell Phone—Dickinson 1198 W

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

AUTOMOBILIU KURSAI

ATTORNEY-AT-LAW

ADVOKATAS IR NOTARAS
403 LYOM BUILDING,
SEATTLE, WASH.
Turiu pilnas tiesas visuose teiPribunu ypatiškai vesti
smuose.
kitas
valstijas ant paprovas į
Taipgi duodu
patarikvietimo
mus per laiškus.

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

M. WALENČIUS,
P. O. Box 96, Hart Michigan.

GEORGE MATULEWICH

KAZYS KRAUČUNAS

PARDUODU LAIVAKORTES ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ
Į LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.

Kaip Mazola Sutaupina Pinigus
Jūsų Maisto Išlaidoms.

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

UNITED AMERICAN CINESi

Ekonomija su Mazola yra netiktai jos žemoje kainoje, sulyginus
su išlaidomis, kurios pasidaro kepant su sviestu arba su brangiom aly
vom salotų sudarymui, (už kurias reikia užmokėti aukštus muitus ir
juromis pervežimo išlaidos), bet ekonomija yra dar ir tame, kad ta pati
Mazola galima naudoti po kdlis kartus įvairiaus maisto kepimui.
Mazola nepriima į save kvapsnio joje kepamo maisto.
Išbandy
kite patys. Kepkite žuvis Mazoloje ir nusunkę tą pačią alyvą naudo
kite pyragėlių kepimui. Nebus jokio žuvies skonio pyragėliuose.
Visokiam spirginimui, virimui ir kepimui nėra
nieko geresnio
kaip Mazola.
Salotų sudarymui dauguma ją lygina su olive alyva.
Pamėginkite Mazolą prie pirmos progos, kuomet turėsite ką nors
spirginti ar kepti. Jus džiaugsiąs su geromis pasekmėmis.
Mazola parduodama visose geresnėse grosernėse ir delikatesų
krautuvėse puskvortės, kvortos, pusgalionio ir galiono mieros blešinčse.

KEPTI CIBULIAI.

Jei jus nebutumete pilnai užganė
dinti su Mazolos gerumu ir ekonomišku
mu, tad jūsų
krautuvninkas
sugrąžius
junis pinigus.
'

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

S.
S.
5.

S. „Mount Clay” ..................
S. „Mount Carroll” (naujas)
S. „Mount Clinton” (naujas)

Gegužio
Gegužio
Gegužio

Laivai „HANSA”
(Ex-Deutschland), „BAYERN”
(naujas) ir
„WUERTTEMBERG”
(naujas)
bus paleisti veikinėn birželio mė
nesyje.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų. Specialiai SS
valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir visi pasi- BĮ
vaikščiojimui deniai skiriami tiktai trečios kleses paša- ^2žieriams. ĮFm
Užsiregistravimui vietos rašykite į bile autorizuotą
agentą arba
WITH

39 BROADWAY,

11*111'

NEW YORK CITY. wITn

HAMBURG AMERICAN CINE

Nulupkite
cibulius,
supiaustykite
juos j plonas riekutes, kurias išskyrstykite, turėkite gatavai skauradą su gerai su
šildyta Mazola, kurios’ turi būti užtektinai
daug, įdėkite kelioliką šmotų cibulio ant
karto: kuomet parunda išimkite juos iš
Mazolos ir sudėkite į koštuvą, po to api
barstę druska duokite į sitalų.

UŽTIKRINAME

Tiesiog tarpe NEW YORKO-HAMBURGO
Trumpiausias susisiekimas su visom dalim CentralineS
Europos.

ATIDAI LIETUVIU
,’tcvsj>ArOfl

A PUR£

salad
ANO

DYKAI

■uteikiame paaiškinimus, kaip geriau važiuoti tėvynėn
išdirbame pasport
trumpiausiam laike.
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamus.
Laivakortes važiuoti krajnn ir iš krajaus; Gduntinuui
mainymas pinigų; priimama pinigus ant pavėdumo far
mokamas nuošimtis.

