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SLA. KONKURSAS

išrinko komisiją,
kuriama. Taipgi te jokių planų kaip tokį namą rimo įkūnijimui
„Į Lietuvos valdžios protestą nai yra daręs Amerikos senate, jog turėtų būti
kuri
stengsis
panaudoti
visas išgales
visi
pamatai,
kurie
reikalaujami
dė

manome yra reikalingu pareik- čia įkurus? Kodėl nenurodote tinkamo pikniko surengimui.
del nuėmimo ir išvežimo Lenki
lei tautų pripažinimo kaip tat ir at
jon gelžkelio bėgių tarp Tur- skira teritorija, tikėjimas, kalba ir šti, kad ant ypatų užsipuldinė- šaltinių iš kur ir kaip sukelti Taipgi perskaityta
atsišaukimas
— Na, o kaip dabar konkur
monto ir švenionių, Kontroles faktinis šių tautų buvęs užgrobi jaučių raštų netalpinsime.
I atatinkamas kapitalas, kurio ke Dėdės Šerno draugų būrelio, ku- so reikalai stovi — teiriaujaAMERIKONŲ SPAUDOJE. Komisija praneša,
kad lenkų mas ir faktinis jų galėjimas ekono
lis kartus daugiau reikia ku riuomi prašoma suteikti pagalbos ra si SLA. Iždininkas T. Paukštis.
Nariai žinodami
Kaunas, bal. 16 d. — „Asso vyriausybe paaiškinusi, jog tai miniai ir politiniai išsilaikyti yra KAIP BUS SU PRIEGLAU riant prieglaudą Amerikoje, o šytojui Šernui.
kiek
gerb.
Šernas
pasitarnavo lietu — Sekant konkurso skyrių, ten
pilnai priparodomi šių valstybių gy
ciated Press” pranešimu, Lietu■ padaryta Lenkijos Susisiekimo venime.
DOS NAMU.
ne Lietuvoje? Jeigu jus, ger viams juos šviesdamas savo moks; ka pastebėti, kad' tūlų kuopų
vos Užsienio Reikalų Biuras pa Ministerio įsakytai konstrukci Toliaus kalbėjo gerb. R. Caldwell, Darbo žmonių gyvenimas to- biamieji, nemanote pildyti sa liškais, raštais, nutarė paaukauti iš
organizatoriai
labai aktyviai
-reiškė, jog jis esąs painformuo jai kitų linijų.
Nuolatinai iš- kursai yra ne vieną sykį jau' užtaręs kis rustus, tokis suniuręs, jo- vo žodžių, kad jus Prieglaudos kuopos iždo 10 dol. ir nariai suau-i darbuojasi ir reikia pasakyti,
kavč arti 20 dol., tokiu budu musų
tas iš labai patikėtinų šaltinių, vežama Lenkijon
daug kitos lietuvių reikalus ir prašęs suteikimo gei kiekvienam priseina rimtai Namą rengsite čia, Amerikoje, kuopa suteikė minėtam rašytojui kad jiems darbas sekasi. Ta
kad taikos sutartyje tarpe Len medžiagos. Balandžio septintą Lietuvos pripažinimo nuo buvusios pamąstyti apie savo ateitį. Ap tai jus norite nuskriausi SLA. apie 30 dol.
pašalpos.
Tau yra čiau visgi reikia atvirai pasa
Wilson©' administracijos ir jau yra,
kijos ir Tarybų Rusijos yra dieną į Švenčionis nuėjo trys kaip paštisakė, klabinęs ir šią admi sidraudimas nuo mirties ir li narius-senelius. Juk tie nariai, gražus pavyzdis ir kitoms kuopoms, kyti, kad beveik
pusės kuopų
kad jos irgi neatsisakytų ištiesti pa
slaptas punktas, kuriuomi šutei tūkstančiai
naujosios lenkų nistraciją. Delei daugelio prie.žas- gos daug musų ir musų šeimy kurie nori seneliams suteikti tą galbos
yra tikriausi
ranką šitam, užsitarnavusiam organizatoriai
kiama liuosos
rankos Rusijai kariuomenės ir keli vagonai šių dalykas vis atidedamas, iki pa nų vargų ii’ sielvartų prašalino, patogumą Lietuvoje, jie eis su musų tautos darbuotojui.
miegaliai! Ar nevertėtų atsiir visas nusistatymas
link
Latvijoje, o Rusija iš savo pu amunicijos. Pastaruoju laiku aiškės
A.
Savickas.
tačiau tas vargų prašalinimas didžiuma: jie rems jūsų visus
šaukti į tokias kuopas, kad jos
Europos politikos. Tačiau gerb. R.
sės pasižada nesikišti į Lenkų daug kalbama apie naują Želi J. Caldwell didžiai apgajlestavo dė yra tik iš dalies,
nes našlės, gerus sumanymus bile tik tie
priverstų savo miegalius orgalei
įsivyravusios
imperialistinės našlaičiai ir seneliai, netekę sa sumanymai ves prie tikslo —
žygius užgrobime
Lietuvos. govskiui
džiabą.
Balutis.
565.
”
NEKROLOGAS.
I
nizatorius dirbti, arba jų vieton
politikos
Lenkijoj,
šią
Lenkiją
palai

A.
JA. Antanas Juškialis,
Tačiau tokios
sutarties esmę .Iš to telegramo matyti, jog
vo
duondavių,
pomirtines
savo
prie
įrengimo
Prieglaudos
Na

ko juk Frąncija. Todėl daug atsa
ir žymus
darbuotojas SLA. darbštesnius išsirinktų.
užginčijo ir Varšuvos ir Mas Kontrolės Komisija visai nepa komybės už visą padėtį šiandien gyvenimui greitai išleidžia; li mo nepaisant kur jisai nebūtų narys
153 kuopos, Dubois, Pa., mirė 23 d.
You right Mr. Paukštis! Ne
kvos valdžios.
goj pašalpos’ mokama tik per kuriamas. Ne ginčių ir užsi kovo, 1921 m., 7 vai. vakare, nuo
jėgia sustabdyti neteisetb be 'krinta ir ant tos vlastybčs.
Trys regimental pėstininkų gėdiško grobimo Lietuvos^ V ai Buvusieji susirinkime. Baltijos val aprubežiuotą laiką. Kasgi po- puldinėjimų reikia,
bet realio džiovos. Velionis sutvėrė SLA. 153 mažai yra tokių SLA. organiza
kuopą ir visą laiką jai dirbo su di- torių, kurie tikriausiai • galima
ir du reglmentai
kavalerijos, sty bes turtų, kuriuos lenkų val stybių atstovai gerb. John J. Kal- tam daryti? Kas daryti, kada darbo.
džiaušiu pasišventimu.
K. Šnuolis. Vclionįs Antanas buvo dar jaunas priskaityti prie miegančių bro
nemažai artilerijos ir kitų karo džia gabena iš Lietuvos. Prieš nin, Latvijos atstovas ir Otto Lepel, nė spėkų, nė pragyvenimo šalnaujai nuskirtasai Estijos at
Ištikrųjų reikėtų
žmogus — vos 34 metų sulaukęs tu lių grupės.
reikmenų, šiomis dienomis at tokį musų krašto plėšimą pa kaipo
tinių nebelieka? Badas, šaltis,
stovas, abudu yra pabriežę savo kal
rėjo skirtis su šiuo pasauliu, palik rimtai pagalvoti, kuriuo budu
vyko Vilniun, kaipo sustiprini tartina ir Amerikos lietuviams bose apie reikalingumą Baltijos val ligos ir didžiausias skurdas —
Iš SLA. KUOPŲ
damas didžiausiame nuliudime savo butų galima miegaliai organiza
mas gen. ^Želigovskiui, taip pa kelti protestus ir bent apie tai stybėms vienytis ir bendrai ginti sa tai jų ateitis, žinoma, ne visi
DARBUOTĖS.
šeimyną: mylimą žmoną su 4 duk toriai išjudinti prie darbo.
Iš Lietuvių musų tautiečiai bus tokie nelai
Premjeras įdėti kur galima žinias į Ame vo nepriklausomybę.
297 kp., Greenfield, Mass., balan- relėm, kurių vyriausia 10 metų, o jau
reiškęs Lietuvos
pusės dar šiame susirinkime kalbėjo
Konkurso reikalai eina neblo
džio 2 d. parengė
šokius. Viskas niausią 2 metų.
Dr. K. Grinius, kuris .prie to rikos spaudą.
d-ras Jonas Šliupas,
nupiešdamas mingi; dauguma gyvendami ge pavyko kuopuikiausiai — prisirinko
Velionis Amerikoje išgyveno 17 -gai. Apart miegalių yra labai
pridūręs:
Lietuvių Informacijų Biuras. atskirų šių valstybių -būtį, kaipo resnėse sąlygose bus šiek-tiek pilna svetainė žmonių, nežiūrint nei metų.
/
Iš Lietuvos kilęs iš Gudelių
Pavyz
neslavų tautų ir iškeldamas sumany ištekliaus
vyksta
susitaupę senatvei. į tai, kad vietos davatkos buvo mė kaimo, Miroslavo parapijos, Suval darbščių darbuotojų.
„Musų
delegacija
džiui sekanti:
'
mą apie sudarymą naujų
vandens Tačiau rasis
daug ir tokių, ir ginę pakenkti. Dažinoję, kad vieti kų rėd.
Brukselin ir yra gatava daryti
kelių, kurie galėtų sujungti Nemuną
— Nors iš priežasties didelės
ne SLA. kuopa rengia šokius tad ir
Ilsėkis ramiai mielas Drauge sve
viską, kas tik yra josios galėję, BALTIJOS VALSTYBIŲ AT su Dniepru, Baltąsias juras su Juo tai iš tarpo SLA. naięių, kuriem jie
(klerikalų klapčiukai)
Surengė timos šalies žemelėje!
bedarbės sunku gauti naujų na
dosioms,
1
ir
Lietuvos
Atstovybės
bus
reikalinga
senatvėje
visuo

kad susitaikins su Lenkais, to
tuo
patim
laiku
kitus
šokius
Lenkų
J. Stačiokas — fin. rast. rių — rašo 11 kp; sekr. * ir
STOVU PASITARIMAS sekretorius M. Vinikas, kursai kvie
menės parama. Tauta negali svetainėje ir pasisamdę lenkus mu
dėl aš manau, kad nereikės ka
organ. A. Norkus iš Waterbu
tė .nepamiršti šių užmegstų pasitarizikantus. Tačiaus
vietos lietuviai
riauti.”
Balandžio 6 dieną Waldorf Asto- niĮj ir t0]jau juos palaikyti ir Lietu girtis savo kultūra, . jeigu jos pradeda susiprasti ir netiki gražiems
atsakymas bėgusiam
ry, Conn. — tačiau visgi pasi
ria viešbuty,- New
Yorke, įvyko vos Atstovo vardu padėkojo visiems nariai paliekami skaudžiam li žodžiams — sprendžia sulyg darbų,
PER DURIS.
Baltijos Valstybių: Suomijos, Esti- t: susirinkusiems už gražius
„Tėvynės” Nr. 12 tilpo žinutė iš sekė gauti 3 sveikus ir tvirtus
ir skais kimui. .
taigi ir nėjo į klerikalų
rengiamą
NAUJAS KRAŠTO APSAU jos,
Latvijos ir Lietuvos atstovų pa
Tikiuosi, jog
pasirašo naujus narius,
Buffalo, N. Y., po kuria
GOS MINISTERIS. LENKAI sitarimas delei užmezgimo artimes čius sumanymus, o ypač Suomijos SLA. įsteigdamas. pomirtines vakarą, o visi atsilankė į SLA. kuo „Bėgęs
per duris”, tačiaus ta žinutė trumpoje
iMinisteriui, kuriam 'teko ir persta
ateityje galėsime i
šokius. Mat lietuviai nenori šok
» DALINA LIETUVOJE GINK nių politikos ir ekonominių ryšių tyti kalbėtojai ir atsiliepti po kiek ir pašalpos skyrius, daug sun tpos
yra
perdėm
vienos
neteisybės
ir
tie

i kur želigovskininkų smuiką grie
prisiųsti dar 13 naujų narių.
siog šmeižtas. Ir tai šmeižiama tie
LUS SAVO ŠALININKAMS. tarp šių valstybių, Toksai sukvieti- vieno kalbėtojo kalbos.
kaus savo narių vargo prašali žia.
Kad tik greičiau darbai pagerė
Lictuvos Atbuvo padarytas
Balandžio 11 dieną ■ gautas mas
Butų daug geriau, kad' visi lietu žmonės, kurie daugiausiai pasidarba
no;
daug
prisidėjo
prie
tautos
Prie
šių
pietų
dalyvavo
Suomijos
su manymu iš
stovo Jono Vileišio
vo vietos lietuvių kulturinimui, sut tų, tai naujų narių but kai šie-'
toksai „Eltos” kablegramas: / priežasties , užbaigimo su Latvijos Atstovas ministeris A. H. Saasta- kultūrinimo, tačiau dar ne vis viai laikytųsi vienybės, 'tuomet ir pa verdami ir ,SLA. 304 kp. Mat seno.
tiems butų geriau,
ir svetimtaučiai
„Krašto Apsaugos Ministeris respublika sienų išlyginimo, kursai moinen, Lietuvos Atstovas J. Vilei ką padarė kas^buvo galima ir daugiau
tautinis
susiniaus
čionai
lietuvių
gerbtų
lietuvius ir fti jais
šis ir Lietuvos Atstovybės darbuoto
— Nors iškarto nebuvau ma
Žukas atsistatydino. Jo vieton yra suteikęs. Lietuvai Baltijos pajū jai M. Vinikas ir H.’C. DcVVolf, reikalinga padaryti — dar nėra skaitytus! Ypač butų, labai laikas pratimas buvo labai menkas, nes
nęs stoti SLA.
konkursan —
rio pakraštį. Prie paruoštųjų pietų
susiprasti musų klerikalams, kurie daugUma veikė kartu su lenkais —
paskirtas profesorius Šimkus. sutiko
Latvijos
Atstovas
John
J.
Kalnin,
musų
senelių
ateitis
aprūpinta.
pirmininkauti ir vesti pasita
stengiasi kiekvienam lietuvių judč- prigulėjo jų draugijose, net ir pats rašo 148 kp. sekr. ir organ. J.
Elta.”
rimą Suomijos atstovas Amerikoje Estijos atstovas Ottb Lcpčl ir kon- • Gi apsirūpinimas senatve bei jirnui kenkti
„pabėgėlis” lenkų
draugijų naryą Tuminskas įš Nokomis, Ill. —
ir kiekvieną
da r bą
istiliaris agentas P. A.^ Pabstel, Kon
ministeris
prezidentas
A.
H.
Saasbuvo,
todėl
pirmiausiai
pradėta rū
- Nuo B. Balučio gautas yra
sunegalėjimu
turi
tiek pat trukdyti. Nelaikąs vyručiai kerštus
greso
narys
Walter
A.
Chandler,
bet matydamas kaip kiti dar
tamoinen.
'
toksai kablegramas:
varinėti, kuomet iš mus Tėvyne rim pintis atskirti lietuvius nuo lenkų ir
svarbos
—
jeigu
ne
daugiau
prof.
Herbert
Adams
Gibbons,
R.
J.
nusprendžiau įstoti į ••
sutraukti juos vienon organizacijon, buojasi,
Pradedamas pasitarimą,
Lietuvos
to darbo reikalauja.
'„Vilniaus ir švenčiuonių rajo Atstovas
Caldwell,
Gcneralis
Suomijos
konsu

kaip
kjtd
apsidraudimas
arba
pradėti kas nors konkurso darbuotojų
yra
pasakęs prakalbėlę,
eilę, tai
Žagre. kad butų galima
nuošė Lenkai dalina savo šali kurioj jis’ padėkuodamas visiems las A. Solitandcr d-ras Jonas ŠHu- įstojimas į ligoje pašalpos sky
veikti. Tuo tikslu 1919 metų pra
malopėkite ir njane įrašyti šito
ir Pramonės Dipas ir Prekybos
džioje, pasidarbavus
J. Dielinikaininkams Civiliams gyventojams svečiams . už atsilankymą, nurodinė rektoriato
rių.
Ir
pakol
SLA.
neįsteigs
126 kp., New York City, balan
nariai: J. S. Lopato, kai
tarpu turiu
ir Kl. Kupriui
tapo sutverta darbo eilėn. Tuo
daug jginklų tverdami antrą P. jo į svarbumą šių valstybių 'susivie po pirmininkas, P. S, Vilmontas, seneliams -prieglaudos, patol džio 8 d. laike savo mėnesinį susi čiui
SLA. 304 kp. iš 14 narių, kuri šian 7 naujus narius, bet trumpoje
nijimo delei laimingesnio politinio‘ir
O. W. (Polska
Organizacija ekonomipio
ir
F.
J.,
Bagočius,
rinkimą,
kuriame
aptarta
daug
einakaipo
vice-pirm.
jis
nebus
atlikęs
savo
užduočių.
dien jau turi 60 narių ir suvirš $300 ateityje tikiuosi pasivyti' kitus ’
šių valstybių plėtojimo
Wojskowa)
po vardu „Straž si. Kokia forma šio susivienijimo kaipo sekretorius, • Iš pakviestųjų Apdrauda, pašalpa ir aprūpini mųjų kuopos reikalų, Po to per- kuopos ižde.
darbuotojus, nes darbas man
D.ėdės Šerno
‘ neatvyko Latvijos 'finansi
skaityta atsišaukimas
Na, o ką p. „pabėgėlis” yra nuvei
Bezpieczenstwa. Balutis 526.” bus surasta tinkamiausia, tai tame pietums
mas
senatvėje — tai SLA. draugų
prašant
pa
būrelio,
nis
atstovas
gerb.
Ožolis,
kursai
tą
jau darbas visų šių valstybių vyriau
kęs SLA. labui?
Bcabejonės, kad sekasi neblogai. Pereitais me- .
gelbos musų gerb.
rašyto j ui. Nudieną
\buvo
užimtas
kitame
posėdy

obalsis
!
sybių, o mums pasilieka tik kelti ir
nieko gero, apart sukėlimo didžiau tais musų kuopa buvo pusėtinai
tarta paaukauti
iš kuopos iždo 5
je
ir
Lietuvos
Misijos
narys
Bol.
LENKAI NEPALIAUJA
auklėti*' šio susivienijimo rcikalingusios betvarkės kuopoje, kuri tęsiasi nusilpnėjusį — iš 65 narių bu
Jau suviršum tuzinas metų dol. Taipgi
\
_/
geraširdžiai kuopos naMastaūskas, kursai tą vakarą buvo
SIAUTĖ VILNIUJE.
mo obalsiai.
kaip sumanyta steigti SLA. riai sudėjo dar $6.50, tokiu budu vi- dar ir po šiai dienai ir net SLA. vo belikę tiktai 37, tačiaus man
susirgęs.
Pildomoji Taryba turi nemažai darBalandžio 12 diėną iš Kauno Suomijos Ministeris kalbėjo seŠerno pagalbai
Lietuvos Informacijų Biuras. Prieglaudos Namą. Sumanyto so pasiųsta Dėdės
bo su tomis painėmis, kurias sudarė paėmus organizatoriaus vietą,
kantis, nurodinėjo ypatingai į pavo
nuo Balučio yra gautas naujas jų šioms valstybėms nuo Rusijos,
jai daug triūso, energijos ir $1,1.50.
„pabėgėlis” būdamas kuopos rašti- į trumpą laiką vėla kuopą paVicnaą dalykas
tenka pastebėti ninku, kuomet
kablegramas delei lenkų siau kuri kitados buvo pavergusi šiąs
suklastavo
SLA.
skatiko padėjo, tačiau dėlei mu SLA. 126 kp. nariams, tai nesilandiginau iki 54 narių. Todėl ti
balsavimus.
Su
Prieglaudos
Namo
SLA.
REIKALAI
neslavų
tautas
ir
linkėjo,
ypač
pla

timo Vilniuje:
sų pačių nerūpestingumo, nesu kymas į susirinkimus,
nemažai iš- kiuosi, kad ir konkurso darbas
tuomi taipgi padaryta
„Uždarius lenkams visus lie čiau kaimyniuojančiai su, Rusais
vienas
SLA.
narys
žinoti,
kad
neuž

pratimo
savo
užduočių,
vos
tik
kaščių organizacijai, jau nekalbant seksis neblogai.
Lietuvai, veikiau laimingai užbaigti
PRIEGLAUDOS
NAMO
tuvių laikraščius Vilniuje, Vil- saVo
tenka
vien
mokesčius
užsimokėti
—
apie nesmagumus, kuriuos visa orga
keletą tūkstančių dolarių tesu
ginčius su Lenkija ir gauti nuo
— Šiuomi pranešu savo dar
kad
yra
ir
kiti
organizacijos
reika

REIKALU.
niaus lietuviai įteikė protestą visų valstybių, lygiai ir nuo LSuvierinkta. Kaip kurių SLA. narių lai, kurie būtinai reikalinga apsvars nizacija ir pats Priegl. Namo klausi buotės vaisius — rašo 158 kp.
mas .turi kęsti. Tai toki p. „pabė
delei šios Muravjoviškos opre- nytų Valstijų Amerikos savo nebuvo
suprasta,
kad
su
tokia
Šiandien
SLA.
nariams
vienu
tyti
ir
išspręsti.
gėlio” nuopelnai. Tačiau jisai tuomi organ. P. Jurkonis iš Spring
sijos, Lenkai spėja, jog Vil- priklausomybės pripažinimą.
suma
čia
Amerikoje
nebus
ga

Taigi šiuomi prie
progos
noriu
dar nepasigančdina — jisai nori dar field, Ill. — Nuo
svarbiųjų
dienos
klausimų
yra
kovo 13 iki
Prof. Herbert Adams Gibbons iš
niaus likimas bus išryštas de Princeton
pranešti
visiems
126
kp.
nariams,
304
kp.
darbuotojus
apšmeiir
kitus
lima
įsteigti
Prieglaudos
Namą.
prisiminė apie Amerikos — Prieglaudos Namo įkūrimas,
cizija Bruksely ar kitur ir kad atskirų valstybėj buvusius ginčius šituo klausimu daug buvo rašy Ir jeigu proporcionaliai po tiek kad kiekvienas, kuris neatsilankys j žti, kad tuomi galutinai suardžius balandžio 13 d. pasisekė prira
šyti tiktai 5 nauji #nariai. * ' Ta-t
tris iš eilės
kuopos susirinkimus, kuopą.
ši decizija bus neprielanki len kovojant už savo nepriklausomybę.
aukų
teįplauks
per
ateinančius
ta, dar daugiau kuopų susirin
bus baudžiamas sulyg SLA. įstatų,
kams. Todėl endekai (Lėnkų 'J'iė ginčiai ir maži nesutikimai buvo kimuose kalbėta ir visuomet vi metus kaip kad per praėjusius, jei neprirodys svarbių priežasčių su- Tiesa, kad 13 d. vasario kuopos čiau ateityje reikės pasispyrti
atidėti į šalį ir tapo prieita prie ben
susirinkime buvo įnešta
išmesti iš gerokai pirmyn, nes dar tolokai
Demokratų Partija) dros
Tautinė
amžiaus nariai nė laikiusių jį nuo susirinkimo, Todel kuopos p. pabėgėlį už balsų klasta- iki šimtinės, o aš būtinai pisiry
kooperacijos, bėndro veikimo sų prieita prie to paties supra tai musų
gerb. malonėkite
šitai įsitėmyti ir
sutverė komitetą po vardu Be tokio nusileidimo*šios valstybės
timo, kad Priegl. Namas būti vienas Prieglaudos Namo nesu ateityje lankytis į kiekvieną kuopos vimą, o ne tūlą nekaltą narį, kaip žęs iki tos skaitlinės dasivary„Obroną Wilenszczyzny”, dali- gal ir šiandien dar. butų tebebuvu
jisai rašo. Tačiau
įnešus vienam
lauks
Amerikoje.
.
susirinkimą. ’
nai
reikalingas.
Vienatinis
nuo
ti.
na ginklus ir stengiasi sukelti sios po Anglijos vadovavimu. Jis
P. L. Ambrozaite — sekr. nariui, nutarta pavesti išspręsti Pih
Kaip žinome pereitas SLA.
žodžius Benjamin Frank monių pasiskristymas yra vien
domąjai Tarybai, todėl
iki kuopa
— Malonėkite įrašyti ir ma
karinį žmonių ūpą, skelbdami, prisiminę
lino, kursai yra pataręs, idant visoą tame, jog
gaus Pild. Tarybos nuosprendį, ką
nori, kad Seimas, kad greičiau P. N. įkū
vieni
kad Lietuviai puls ant Vilniaus. valstijos laikytųsi iš vien, jeigu ne105 kp., Dayton, Ohio, yra pąsi- daryti su balsų klastuotoju, tad ir ne į SLA. konkurso darbuotojų
kuriamas
rus,
buvo
nutaręs
steigti
Lietu

žymėjus prakilniais labdaringais dari p.. „pabėgėlis” yra liuosas ir dar ga tarpą — rašo 9 kp.
orgaji. K.
Tame nedaug pritarimo randa. nor būti pražudytos kiekviena at Priegl. Namas butų
voje,
nesą
Lietuvoje
ir
su
da

Amerikoje,
Lietuvoje,
o
kiti
—
bais,
nuo
kuriij
ir
dabar
dar
neatsi

skirai („We must all hang together,
li rašinėti visokias nesąmones apie Račaitis iš Divernon, Ill. Pe- .
Balutis 552.”
if we would not all hang separate Ir šitas SLA. narių nuomonių bartiniu fondu butų buvę gali sako. Štai balandžio 3 d. susirinki 304 kp. Vienok
ateis kada nors reitą mėnesį
prirašiau tik 4
Be to iš kitų Šaltinių Lietu ly.”) Todėl kviesdamas prie sudame
perskaityta
atsišaukimas
Dėdės
kugalas
toms
visoms
avantiūroms,
taip arti- ma šiokią-tokią pradžią padary
naujus narius,
tačiaus dabar
vos Atstovybė yra gavusi pati rymd tarp šių* valstijų kokios nors pasiskirstymas yra
Šerno draugų
būrelio, prašant iš rias kelia p. „pabėgėlis.”
ti.
Tačiaus
pereiti
balsavimai
mas
skaičiuje,
kad
ligšiol
nebu

riesti pagalbos ranką musų' užsitar
stoju darban ir dirbsiu išsijuo
krintų žinių, jog lenkai yra pa sąjungos, nurodinėjo, kaip tat svar
Toliaus
pabėgėlis
rašo,
kad
304
navusiam rašytojui, kuris daug nau
siryžę sustiprinti savo propa bu kiekvienai iš tų valstybių daboti, vo net galimybės galutinam šio parodė, kad beveik pusė SLA. uers
kp. nariams
Prieglaudos Namas tiek sęs, kad pasivijus kitus konkur
nciuvjų visuomenei
vinuuntcHci savo
oavv, * «
.
.
padarėu lietuvių
idant ir -jos kaimynes, sesers valsty klausimo išsprendimui, ir nėra narių 'nenori, kad Prieglaudos dos pikUdi
musų kolonija
sniegas. Tai sistus. Nors
moksliškais raštais ją kultūrindamas. ruP’> kiek pernykštisi
gandą Amerikoje ir padidinti bės,-nebūtų slavų užlietos. Jeigu
Namas
butų
steigiamas
Lietu

mažiausios abejonės, kad priNežiūrint, kad ir kuopa iš iždo ir jo-|yra didžiausia nesąmonė taip rašinė- maža — nedaug yra lietuvių,
agitaciją savo naudai ypač lai
SLA. nariams voje — jie bevelija geriau čio sios ■’ nariai pereitais metais yra daug til Jei Priegl. Namas mums nerū tačiau žinant kaip lengva pri
ke Brukselio derybų, šioji agi jus gręstų ir Latvijai ir Estijai, o seis dar kartą
aukavę Lietuvos gelbėjimui nuo Var pėtų, tai mes būtumėm visai neat
ir Suomija, likusi pati vie balsuoti, kur Priegl. Namą , kur nai, Amerikoje steigti. ‘
rašyti šviesesnius lietuvius prie
tacija yra manoma varyti kaip pagaliau
šavos užpuolikų, vienok neatsikreipė šaukę tų 13 balsų pavogtų, kurie pa
na, negalėtų atsilaikyti prieš slavų ti. ‘
tarp Amerikos politikos veikė įsiveržimą. Todėl jos visos išvien
Kodėl Prieglaudos Namo ne ir nuo Dėdės Šerno, ls kuopos iž- daryta. su aiškiu tikslu, kad paken SLA., tad aš manau, kad bus
kus Priegl. Namo įsteigimui. Kasjų, taip ir delei desorganizaci- privalo ginti savo nepriklausomybę.
Tačiaus mušu, supratimu, ši norima steigt Lietuvoje? štai do paaukota 5 dol. ir nariai nuo sa- link to 100 dol. ką liko pelno nuo galima prirašyti prie šios pra
tad viso labo
suaukavo 7 dol.,
jos prąvedimo tarp pačių lietu Ką 'tik^ Sugrįžęs iš Europos kon- tas klausimas yra antraeiliu keletą pavyzdžių iš priešininkų vęs
baliaus, tai reikia pasakyti tiek:. jei kilnios organizacijos visi tinka
pagalbai
12
pasiųsta
Dėdės
šerno
gresmaniS Walter
M.
Chandler,
vių.
Budėkime! Todėl ypač kursai
val dol. Praeitais metais šitam pačiam ne „pabėgėlis” su savo blogais dar mi vietos lietuviai.
Principialiu klausi argumentacijų: Lietuvos
buvo atsilankęs visose trijo klausimu.
bais, 'tai tie pinigai
butų jau senai
šiais laikais yra svarbu vietos se valstybėse ir matėsi su Suomijos mu šiame reikale yra, kaip su džia buržužiziška; Lietuvą už reikalui 105 kp. paaukojo 14 dol.
šitokio pasiryžimo konkurso
pasiųsta
į
Priegl.
.
Namo
Fondą.'
Taipgi
nutarta
iki
liepos
1
d.
1921
auga su
Amerikos spaudai tinkamai nu Užsienių Reikalų Ministeriu, plačiai kelti
atatinkamas kapitalas griebs svetimieji ir P..N. pra m. priimti naujus narius .už pusę Bet kupmet „pabėgėli(|” darbai pra darbuotojų skaičius
diena, kas liudija,
šviesti Lenkų akciją ir dėti nurodinėjo į politinį ir ekonominį Priegl. Namo įkūrimui? Taigi žus; Lietuvos valdžia gali to įstojimo mokesties.
Todėl visi dėjo išeiti aikštėn, tai kuopos nariai kiekviena
šių valstybių
padėtį ir jų faktiną
tuomi
taip
pasipiktino,
kad
dabar
nękad konkurso darbas eina ge
kiek galima apie jų nevykusius padėtį, kurios priparodžiusios yra, dabar liekant šiam klausimui kių namų pristeigti Lietuvoje Da'ytono lietuviai ir lietuvaitės pasi
galima
kuopos
susirinkime
’
nei
užsi

darbus tikrų Žinių. Tepasiru- jog jos moka ne tik tą savo, neprik atviram, hera
abejonės, kad kiek tik reikia sutalpinimui se naudokite šia puikia proga ir prisi mini apie tą 100 dol. ir taip bus kol rai. žinoma but dar geriau,
prie šios naudingos organi
pina apie tat ir vietos veikėjai. lausomybę paskelbti bet ir ją išlai daug SLA. narių šiuomi reikalu nelių; SLA. nariams-seneliams rašykite
Priegl. jei kiekvienos SLA. kuopos or
zacijos, kuri netik medžiaginį pagal galutinai nebus išspręstas
kyti. Naujoji Amerikos administra vėla rašys į „tėvynę”.
Todėl ne^us galima Lietuvos pasiekti bą savo nariams 'teikia, bet duoda Namo klausimas.
ganizatoriai panašius praneši
cija dar nėra išsitariusi, kokios po
ŲENKŲ VALDŽIA UŽSIIMA litikos laikysis link Baltijos vaistyk šiuomi norime 'pastebėti, kad ir tt. Ką verti toki argumen progos ir šviestis.
Butų galima daug ką pasakyti apie mus padarytų. Tuomet drąsiai
J. Urbonas. „pabėgėlio” darbuotę SLA. dirvoje, butų galima pareikšti, kad ligi
LIETUVOS GROBIMŲ.
bių Nepriklausomybės pripažinimo, gerb. SLA. darbuotojai rašyda tai, lai skaitytojai patys sprenbet tuo tarpu užteks
Ir tiek, kiek 1 d. liepos, š. m
. .
'
SLA. narių
Balandžio 14 dieną gautas tačiau savo programoje yra priimti’ mi šiuo reikalu daugiau ki-eiptų džia.
77
kp.,
Rockford,
Ill.,,
savo
susi

čionai
pasakiau.
Ateityje,
jei bus
si tautų' apsispfendimd principą. Sa
skaičius pasieks 25 taukstan
yra iš Kauno toksai B. K. Badomės į kapitalo sukėlimo klau Tačiau norėtųsi tų priešinin rinkime, laikytame balandžio 3 d., reikalas, pasakysiu ir daugiau.
vo kalboj gerb. Walter M.' Chandler
J.' Rederis
organ.
plačiai nurodinėjo, kaip tat jis dali* simą, o ne į tai kur Prieglauda kų paklaust: Kodėl nepaduoda- pųtare parengti pikniką' ir šio nuta-!
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rius, kw/e' 3i«daro:' svarbiausias nariams šiuo tarpu tas nepati nekaltus žmonelių^ nuo lenkų
1:: Rimtas žingsnis.. — Šian
rūgšties^ kuri.. turi ypatingą,
M V 1 11 b
>
palinkimą apsireikšti , .inkstuose gydymo, priežastis;:
ko. Sakoma
labiausiai visus legionierių gina vien Lietuvos dien važiuojantiems., Amerikon
ir tulžyje.
1. — Pasididinęs - kraujo su- ..
oavaitinis Susivienijimo . Lietuvių įerzino Aškenazy, kuomet pa Šauliai. Štai ką
yra
didžiausias
rašo „Trimi iš Lietuvos
Amerikoje organas, leidžiamas kas reikalavo plebiscito lenkiškomis tas” iš šaulių darbuotės:
Kas link kepenų ligų, tai rei dynų spaudimas,
kurs pa.eina .
vargas gauti
Amerikos val
cnenktadienis.
pasakyti, kad nuo didelio
veiklumo arba iš
sąlygomis, ir pasakydamas, kad
nes Ameri MINERALIŠKŲ VANDENŲ; kią. prie progos
„Vasario 24 d. lenkų
rateliai džios leidimą-vizą;
mėgino
gaudyti
jaunus
vyrus kos valdžios atstovas
ne visas jų ligas
čion galima priežasties Icraujo spaudimo li
Baltijos
S. E. Vitaitis — Redaktorius, atsakyti turės už vaisius Tautų
ĮTEKMĖ GYDYME UŽSEKreivėnų kaime, bet vietos šau
Sąjunga, šito buvo perdaug.
„pagydyti”.
Tačiaus
tokios gos yra gydoma Roy.ate greta
valstybėms gyvena. Lygoje,, to
SENEJUSIŲ LIGŲ.
lių jėgomis buvo išsklaidyti;
V-? W. so-th St., New York City. Ir
ypatos, kurios serga nuo pasidi tokių- ligų, kurios
Hymans, ir Balfou ras, ir
apsireiškia
norinčiam įva
„Vasario 28 d. lenkų
raiteliai dėl kiekvienam
Kaip tyrinėjimai iš visų at
dinusių kepenų, į trumpą laiką, pavidale atsiradimo., albumeno
Chardigny ir
kiti, kad puls
vėl puolė Kreivėnų kaimą, norė- žiuoti Amerikon, priseina tan
Visi raitai skiriami „Tėvynei” turi
žvilgių priparodė, tai minerali
darni išgaudyti ir išnaikinti šau- kiai net po kelis kartus važinė
sakoma, pajaučia, didelį paleng-i ligonio šlapume,
nepastovaus
“aut sumčiami
Redakcijos vardu ir prieš lenkus ir tai tokiu tonu
škų vandenų šaltiniai lošia ne
liūs.
Tai dienai
Punske
buvo
ori but su autoriaus parašu ir adre-1 kaip ne lygus su lygiu:
pūko ir - paplūdusių
ti į Rygą, kad .gąvus vizą Ame mažą rolę gydyme užsisenėj tį vinimą, neatsižvelgiant į tokio arterijų
prirengtas net kalėjimas
belaisa. Prisiunčiamas raitus Redakcija
— Kaip tat Tautų Sąjunga
..
Kad palengvi sių ligų; jų veikmė priklauso pasididinimo priežastį, kuri gai plaučių.
viams šauliams, kuriuos lenkų rai rikos atstovo.
rumpina ir taiso sulig savo nuožiuteliai tikėjosi'1 susigausią, tačiaus nus Lietuvos
turės atsakyti!- Jus savo avan
2. — širdies silpnumas, užei
žmonėms šiame, nuo įvairių vandenyje., besiran lėtų paeiti nuo dispepsijos ar
‘tw. Netinkami
spaudai smulkus
po
kelių
atkaklios
kovos
valandų
liguistumo, namas pas širdies ligomis ser
reikale, pirmiausiai
Lietuvių dančių minerališkų druskų, Del ba paties organo.
■aitai — korespondencijos,
eilės, tiurizmo politika, savo želigovs
šauliai ir šį kartą išsklaidė lenkų
kurs apsireiškia nuo tulžyje be gančius ligonius.
nesusipratimų ir
rraneiimai ir tt., naikinama ir auto- kiu pridarėt
; Piliečių Sąjungos skyrių, visuo to, kiekviena
liga, arba ligų
*
•
riami negrąžinama, jei nėra pridėta dabar
išnešė resirandančių
minėtų žvyru
atsakomybės nenorite
_ „ ir
3. —, Emfizema ir ažsisenė*
„Seinų
nkčsc lenkai mobi- tinas suvažiaviiAas
grupes.
reikalauja
gydymui,
1
ženklelių jų sugrąžinimui.
tuio 18 ligi 36 1
lizuoja a
imti!
bėgant, pagimdo jusio plautių triubelių uždegizoliuciją, prašant Suv. Valstijų Lam tikrų druskos šaltinių. p I kurte, laikui
tų.
Mobilizuojamieji bėga
. -užmiršti,
’-odos
ir kitų kūno dalių ypatin
— Ar jus norit, kad Tautų
tclkias^į11Ivaldžios,
vaiazl0S’ kad
Kaa pasiųstų
Pasiysl;ų Lietuvon^
raeuivondt()j nereikia
kad ligo-]
mo.
................................
pusėn, bet didžiuma
i
‘
| 4. — Plaučių
Sąjungą, save juokams pastatyneveiklumas
reprezentantą, taif5jnj0 jVziškas sudėjimas iy šalies i gą gelsvumą.
šaulių burtus ir pasilieka neitra-į konsuliarį
AMERIKOS NAUJOSIOS
*■-<į
tų, priimdama jūsų- plebiscito
iki pa-1 kad nereikėtų daugiau Lietuvos ] oro ypatingumas
turi didelę j Jeigu rateitų klausimas kas-' abelnoje to žodžio prasmėje
VALDŽIOS POLITIKA.
kariauti su lenkais.
akmenų tul-: L B. Bronušiis, M. D.
.
j žmonėms, tuilutiems įeikalus • įtekmę gydyme tokių ligų. Pa link atsiradimo
Balandžio 12 d. Prezidentas sąlygas!
padėtis
darosi kas— Tai butų parodija, o ne
su Amerikos respublika, važi-:šaulyje netrūksta sveikatos šal-' žies srityje, tai visųpirmiausiai j ~
Hardingas pareikšdamas
naukad tokiame i
• ju randama kaip Lietu- feikia pasakyti,
. jai susirinkusiam
Kongresui plebiscitas!
Vienok', komunistinė' ir kleri- nėti Rygon. Taipgi ir Ameri- i
kos Lietuvių Prekybos ir Pra:|vojeJtaip Franci j oje
0 pulk. Chardigny, kuris
. ...
.atsitikime ligonis turėtu bandy1
Suv. Valst. vyriausybes užsie
agitaciją
kalinė spauda varo
ir kitose
0
n
Į vu laiku aiškiu lenkų tarnu von , . •
v
iti gydyties su pagalba vandens
monės
Tarybos'
Direktoriato
šalyse,
nio ir vidujinės politikos klau
prieš Lietuvos šaulių Sąjungą,
Pabaigoje uzpere.itų! ,vJ
,V . J
.
.1
SHENANDOAH, PA.
,
.....
.
1 šaltiniu, kurie labai tankiai pri-i
pagaliau
'
dėsi
’
nct
šitai
P
P
asak
ė:
susirinkimas
padarė
tokį
P^tjnietu
Suv
simais nusistatymą,
Ypač tuomi labiausiai pasižymi i
Vai. valdžia nusiun-į ....
.
.
.
iai matyt laikraščiuose nusisxr. ,
; gelbsti j u
urasalinimui, nesą ,
tikėtis nuo | “
tamsta sakai- kad gi,rsugrįžęs nutarimą.
parode ko galima
11, jeg tūlose v'.etose siaučia
nesenai iš Lietuvos
i
-1
k
■ tė mane į vichy sveikatos re-: .
.
,
±
tai
yra
vienas
sveikatos
salti1
nori
valdžios,
lyjamų
teritorijų
’
lenkai
}.
.4usų-gi apialinkėja tuoMusų supratimu, yra rimtas '
naujosios Amerikos
če s nulis.
klerikalų
berniokas
radau kelis tukstan- .
,
.
,
ė . ... . i
IICJ
na
.
ms,
kuri
nereiktu
užmiršti
pn-.t
-ai vispriklausyti Vargavai. Tačiau Amerikos lietuvių visuo žingsnis, kad pagelbėjus ii pasužeistų
'pereitoj
Atydžiai perskaičius visa Pre-1 ^ll^na^
je;
. •
Al
10 "ČS dirį ma pasidavimo
po operacija./'*
tcn buvau
ir žinau, kox jie menė neprivalo kreipti domės lengvinus Lietuvos žmonėms ^t |<ajp .
zidento pareiškimą, llvĮį til 111 lev
Amerikonų, taip ir f rančų-Į
sali nan
i Viens franuzų specialistas aiš- /'
Jiems Varšavos politika
likinčti
savo
reikalus
su
Amej
r
jokios aiškios ir galutinos išva-i'nori.
1
blaivyto
'į visokias provokacijas, kurios
zų kareivių. Teisybė, čia neiikiai išsireiškė, kad gydymasis j(,j. 10 s
dos padaryti. Tik vienas daly- iikireJ° ir ?Pie
Varšava
jie
ir
n e tu
žmonų)
rikos
valdžia.
Butų
gerai,
kad;
.
. | tankiausiai yra
varomos tuo
;gai tebuvau
už kariuomenės
abi
a u si a;
Jie
tik
vietoj
nori
...
,
,
,
.
.
sustiprina
ligo-1
F>-r
kitų lietuvių kolonijų dar- daktarą, tačiaus turėjau progą ; Vichyjo ne tik
kas yra aiškiai pasakyta, bū 1 nesapnuoja.
tikslu, kad pakenkus Lietuvai
nes be
j susitvarkyti ir su lietuviais no-j
ir po ope 1
inį prieš operaciją
tent, kad Suv. Valstijos neužsavo nepriklausomybę apgynti buotojai itkreiptų į tai savo do truputį patyrti apie šio sveika
, .
cik n c ra.
at tį n ni.
kiekvienai; tos rozorto ypatingumą gydy oracijos neduoda progos atsira-,
lėdainuoty — viskas
girs šiandieninės Tautų Sąjun ri susiprasti!
Lietuvos mę ir pasitaikius
.
ir kad pasitarnavus
—
Jums,
Lenkams,
Vilnius
•dimui
naujų
akmenų.
joienovi
gos, kuri, anot Prezidento, yra
priešams, kurie tykoja . Lietuvą progai išneštų panašias rezoliu-’ me įvairių ligų.
Visupirmiau■ii’cr .mdoah’ris
Tą patį galima
pasakyti iri
yra
trečiaeilis
dalykas,
o
lietu

ei j as ir pasiųstų Valstybės Sek-į
įkurta vien tam, kad prižiūrėti
užgrobti.
Kaip rėmėme iki
siai, pats miestas randasi deši
mg-.: m metų
apie kitas kepenų ligas, paei-L1
išpildymą Versaliaus taikos su viams — tai kardinaliais rei šiol, taip ir tolinus
remkime rotoriui ir savo apielinkės kon-| nėje ALLIER
o skaitlinga
upes pusėje ir
nančias
nuo
reumatizmo
arfia.
,'
kalas,
jie
be
jo
apsieiti
negali!
senatoriams.: turi daugiau, negu 15,000 gy-1 _ .
1 akų veikitarčių ir saugoti tik tam tikros
Lietuvos šaulių Sąjungos dar gresmanams ir
. .
..
_ .
. ■'
I
0 kuomet Aškenazy pareika1
gėrimo
svaiginančių
gėrimų
ir
H
;.;sck.mingas,
valstybių
grupės
interesus.
buotę savo aukomis, nes ši orga Tas nieko nekainuoja ir lengva ventojų. Vichy yra. ta: svar-i
Ikitų panašių ligų, kuriOS VISUO 3111 perengimu žmonės an k t si s kai t
į
metu
butų
padaryti, o kiekvienas klabini-!
Taipgi yra
;pareiškiama, kad ^avo> kad deiybų
nizacija netik gina Lietuvą nuo
biausis Franci j oje <ir bene tikįĮ met pasitaiso nuo minerališkų 11
”.viskas Fr°src .v o. Dabar
tarptautinėje politikoje laikysis leista lenkam reorganizuoti ad išlaukinių priešų, bet ji kovoja mas turi savo vertę.
, to kaip ir nesimato. S
veikuvisoje Europoje sveikatos re-ji
ministraciją, butų leista išrink
vandenų.
Kad
ir
tokia
liga,
'
si
*
*
*
draugivažinėjo,
kiti
nu..
one,
artimai su Santarvės valstybėir su vidaus priešais — netiku
įzortas, kurį kas metas aplanko!
ti krašto atstovybę, tai
net
kaip vidujinės
kepenų dalies ’ jose kilę vaidai jais s nardė visuomis, tačiau pataria Kongresui
:: Klerikalai nervuojasi. - į apie 100,000
siais valdininkais
ir auklėja
ligonių.
Oras!
nustojo
pasitikėjimo
1[nykimas,, veikiaii
atsigauna ir
taikingam ir geležiniaii šaltam
išnešti rezoliuciją, kuria butų
1
Lietuvos žmonėse pilietybes su- Iš ateinančių žinių iš Lietuvos ■ šioje apielinkėje yra nepapras-j
nutilo.
'pasitaiso prie atsakančio gydypaskelbta taika su Central inė- Hymans’ui kantrybės pritruko pratimą,
Bet pastaruoju laiku
progreryvis
Iš vergų — auklėja tenka patyrti, kad tenai kleri tai gražus ir sveikas.
Beveiki
ir
jisai
pareiškė:
;mo
šioje
apielinkėje.
Teisybė,
elementas
jau
vela
pradeda
judintis
rhis valstybėmis. Tai ir viskas,
piliečius!
kalai deda visas pastangas, kad visas miestas yra pastatytas su
&
Kiek laiko atgal susitvėrė
— Aš mėgiu Lenkus ir jiems
kartais pasitaiko, kad toks gy
ką savo ilgame pranešime Pregalutinai užgriebus visą Lietu lyg naujausios mados, nors Vie
♦
a „Varj as”, kuri nutadailės
draugij
dymasis ne visai tepasiseka, ta
negaliu leisti,
Hardingas galutino prijaučiu, bet
zidentas
vos Valstybės vairą į savo ran na miesto dalis tebestovi, užsire pastatyti scenojc dramą „Laimės
Lenkijos socialistų
trikkad jie prieš teisybę eitų!
riaus ligonis veikiai pasijaučia Ieškotojai”, Vaidinimas įvyko, ba
pasako.
kas. Tam, žinoma,
reikalingi i likusi nuo
viduramžių. Nors Igeriaus, nes minerališkų šaltisai.” — Savu laiku, kai Pilsudlandžio 19 ri. š. m.
Suvaidinta ge
jisai
kalba
apie
daug
Tiesa,
— Aš esu drausmingas žmo
pinigai, nes silpnadvasiai reikia šios apielinkės vandenų svarbu
rai.
Apart
to
žada
atvažiuoti
Jonas
pradėjo
savo
avantiūrą
skis
prašalina kepenų
nių vanduo
dalykų ir šalies vidujinio gy gus ir privalau daryti visa, ką
papirkinėti,
kad jų partijai mą gerai pažinojo ir romėnai,
Butėnas su kitais iš Cleveland,. Ohio '
Lenkų P. P.
užsisenėj usį uždegimą.
venimo sutvarkime.
jisai pa man Tautų Sąjunga įsakys, bei prieš Ki j e vą, t tai
ir duoti koncertą, po tani dar.sulošdirbtų, taipgi reikia didelių pi kurie davė vardą AQUAE CA(Lenkų Socialistų Partija)
reikia pasakyti, ir gerl> M.
Pagalios,
sako, kad reikia
sureguliuoti jei lenkai darytų dabar iki klau S.
Petrausko
operetę
nigų ir plačios agitacijos vedi LIDAE, tačiaus tatai tepagar
kreipėsi
į
Amerikos
socialistus
yra gana patogu „Adomas ir Jieva”. Tai įvyks ba
kad Vichy j e
pragyvenimo kainų norma, kad simą išspręsiant kuriuos nors
mui. Didžiausia jų viltis pinin sėjo 17-me
šimtmetyje,
kada
Shcnar.doriečiai
gydytis nuo nutukimo ir atoni- landžio 27 dieną.
reikia valdžiai rūpintis visuome rinkimus, tai aš griežtai atsisa prašydami pagalbos Lenkijai. gų gavime, tai Amerikos kleri
ponia DeSavigne
įnešė Vichy škos dispepsijos. Taip-gi geros turės progos pamatyti porą gerų da
Amerikos socialistai tokį P. P.
nes sveikata, švietimu, sanita- kau pirmininkauti
lykų.
derybose.
kalinis Tautos Fondas. Tačiau vandens į tuomlaikinio valdono
S.
pasielgimą
griežtai
pasmer

pasekmės
matyti
nuo
paprasto

SLA. 23 kuopa, gyvuoja pusėtinai
riškumu, darbininkų
padėtimi Nes jus, administratoraudami,
pastariuoju
laiku
Amerikos palocių.
gerai
ir nuolatos rašosi ir naujų na
kė,
kurių
atsakymas
buvo
tiljo
ii
’
chiniško
žyvato,
kurs
pa

industrijoje, kūdikių gerove ir kokią norėsit atstovybę, tokią
lietuvių visuomenė pradeda su
Vichy vanduo yra labai tin prastai labai privargina tokį ne rių.
tt., tačiau tie visi pareiškimai ir išrinksite, o paskui ir skelb- pęs ir lietuvių spaudoje. Da siprasti ir
netiki klerikalų kamas gėrimui, todėl kas metas
L. M. P. Susivienijimo kuopa tu
laimingą ligonį.
yra vien aplamai pasakyta, ne sit pasauliui: žiūrėkit, ką gy bar kuomet Pilsudskis pradėjo šauksmams, kad tik vienas Tau
rėjo vakarienę
29 dien^t kovo šių,
iš čia išgabenama apie 14,000,antrą
avantiūrą
prieš
Lietuvą,
metų
svečių
atsilankė
skaitlingai.
Kaip
ir
kiti
minerališki
šalti

nurodant jokių galutinų planų, ventojų valia reiškia! Jus to
tos Fondas Lietuvą išgelbėjo ir 000 vandens bonkų.
daugiau nieko
tai Lenkų P. P. S. vėla kreipėsi
niai, taip ir Vichy turi savo ru- Gaila, kad moterys
jokių pagrindų, kurie laiduotų, kių rinkimų daryti mokate!
jau nebeduoda
tiek aukų kai
nenuveikė
pereitais
metais.
Šios apielinkės vandenų šalti bežius „gydyme”
ir į Lietuvos
socialistus, kad
ligų. Taip,
kad ištikto valdžia tuomi pasi
Nesenai čiau lankėsi .sorkininkas”r
seniaus. Delei šito klerikalai
Todėl nedyvai, kad Varšava
niai
yra
pagarsėję
dėl
savo
di

pastarieji
neleistų
savo
val

sergantieji
žemiaus
paminėto

rūpins K ir kad Amerikos bied- nervuojasi po šitokios pirties,
L. Grikštas, kuris laikė keletą „pra-»
pradeda nervuotis ir šmeiždami
delio
apstumo
bikarbonito
drus
džiai
gintis
nuo
Lenkijos
jun

komunistai jam
mis ligomis tuii saugoties ir ne kalbų”. Vietiniai
nuomenei butų
galimybės ko Lenkų avantiūristam iškeltos
kitas partijas mėgina dar su
pagelbėjo
išgarsinti
ir
džiaugėsi,, kad
jnors geresnio laukti iš naujo- Tautų Sąjungos Tarybos. Mat kerių. Tačiau Lietuvos socia klaidinti savo pasekėjus. Pas kų ir gazų, užtai taip daug nau važiuoti į Vichy, bet ieškoti ki
labai gerai, jiems papfisakojas „tik
dojama gėrimui ir maudynėms. tokių šaltinių:
listai, kaip ir buvo tikėtasi, vy
vėžys, džiova, rą tiesą”. Dabar jau, iškeliavo ki
.sios valdžios.
kutiniame
savo atsišaukime
visam kam yra rybos, o Varša
Vichy
vanduo
paakstina
apeti

riškai
atsakė
Pilsudskio
ber

užsinėjusios gislų ligos ir užde tur — mušiškiai gailisi tokio . „per
Taigi pasirodo, kad musų uz- vos junkeriai savo
Tautos Fondas didžiausioje dės
avantiūro
tą ir virškinimo veikmę ir pri- gimas, širdies ligos, karščiavi lo” netekę.
nams. Po šitokio Lietuvos so
reiškimas,
jog nuo nau josios mis visokias
peracijoje šaukiasi į Amerikos
rybas peržengė.
Tankiai į čionai a-^ryksta įvairių*
gelbsti maisto išdalijimą. Jis mas, kraujo bėgimas, kaulų li
Amerikos valdžios negalima ti Visas pasaulis juos pradeda pa cialistų atsakymo, niekas nega lietuvius katalikus:
agentų^, kurie visokių bendrovių Še
li abejoti, kad Lietuvos socia
paskatina tulžies ir palengvina gos, skrofula ir syfilis.
kėtis nieko gero darbo žmonėm žinti. Net .Lenkų
rus pardavinėja,
mat čionai dar®
„Kas užmokėjo $60,000.00, kad
socialistų
listams
širdingai
rupi
Lietuvos
pūslės
veikimą.
Jis
suteikia
Čion mažiausiai reikia „gy dirba*, tad jie nujaučia, kad čia gali
pargabenti Lietuvon iš Prancūzi
vidujiniame šalies
gyvenime, ketvirtasis internacionalas ne
jos
Lietuvos
armijai
35,000
vyrų
kunui
reikalingą
medžiagą,
ku

dyties” kokias tris sąvaites lai ma 4a«? kokį centą iš žmonių gau- .
neigi skriaudžiamoms tautoms priėmė, kuris nesenai susikūrė nepriklausomybės ( apgynimas.
drapanas ir medikamentus? Ar-gi ri užlaiko žmogaus organizmą
ti.
Sulyg Kauno „Lietuvos”, štai
ko, o kartais ii’ daugiaus, ypa
užsienio politikoje, mus neap Vienoje. Jų neįsileido,
kaipo
A., Staniškis.
-už 'tai vadinami ,tautininkai’ pa
tam
tikroje
lygsvaroje.
tingai
yra
patartina
užbaigti
gavo. Nesą ir naujoji Ameri imperialistų ir avantiūristinės kaip Lietuvos socialistai atsakė
rodo savo .tautiškumą’ šmeižda
pilsudskininkams
:
mi T. Fondą? Kad suprasti tik
Vichy miesto šaltiniai ypa gydyties nuo kepenų ligos.
kos valdžia savo politiką stato politikos rėmėjų.
WATERBURY, CQNN.
rąją
priežastį,
delko
šiandien
T.
Jono Pruselaituko kc&cęrtas.
vien aplamų žodžių pagrindais,
tingai pasižymėjo gydyme ke
Vichyj e sezonas
prasideda
„Sekdami P. P. S. darbą Lietu
Jei Tautų Sąjungos Taryba
Fondo taip
neapkenčia visokie
Balandžio
3- d. įvyko, čionai vic-> ■
voj per abi lenkų okupacijas, mes
kad ateityje butų
galimybes
penų ir skilvio
ligų; apart to, nuo 1-mos dienos
gegužės ir
.pirmeiviai
’
,
mes
rasime
sumos
ištikrųjų atsistos ant teisybės
nas žymesnių, lietuviškų koncertų.
matėm,—kaip P. P. S. ypač polivartytis į visas puses, o aiškaus
skaitlinėse? pusč~miliono dolarių gydoma nuo gaut’oj kurs paei traukiasi ikf 15 d. spalių mėn„. Aš čia nerašysiu
savo komentarą,
pagrindo Lietuvių-Lenkų gin
tiniai-tautiniais klausimais beveik
Lietuvai nuo Amerikos Katalikų na nuo neatsakančio
ir griežto nusistatymo vengia.
inkstų
koncertą, manau>
nors veik
visi mijieraliskieji apie viršmitijimą
niekur neatsirybodavo nuo oku
čių išsprendime, tai gal ir bus
per Tautos Fondą. Ot delko vi
Nieko geresnio ir nebuvo gali
veikimo ir cukrinės ligos, čia šaltiniai pasilieka g atdarais visą kad skaitytojams bus. aišku iš to,
pantų valdžios ir noriai sėdavo
sokios slaptos ir viešos juodosios
galima susilaukti kokių nors re
ką rašė ant rytojaus anglą laikraš
savo sėklą tokion dirvon, kurią
ma laukti iš žmonių stambiamtaipgi gydoma nuo užsisenėj u- metą.
jėgos
sukruto
agituoti,
šmeižti
tis „Waterbury
Republican”. štai,
ailų davinių, nes gal but Varšaprieš tai nutręšdavo lenkų nacio
jam kapitalui tarnaujančių, ku
T. Fondą.”
sio sąnarių reumatizmo ir kitų
Kaip augščiaus minėta, taj ką tas laikraštis rašo:
nalistų ir reakcininkų darbas.
va ką nors tokio
nujaučia ir
Nieks
neabejoja,
kad
Tautos
rio interesams griežtas ir pas
panašių
ligų.
„Trylikos metų
senumo. s muile?,
„Ypač daug mums pasakė apie
mieste Vichy negalima gydy
todėl nerimauja.
ninkas
vakar
vakare
davė koncertą.
P. P. S. Želigovskio avantiūrą. Fondas surinko ne pusę miliotovus nusistatymas, ypač užsie
Vichy šaltinių įvairumas ir ties nuo širdies ir jos sakų li
Gaila tik, kad
„Mes esam įsitikinę, kad ji bu no, bet arti
nio politikoje,
nepageidauja
milioną
dolarių gi duoda progą ligoniui išsigy gų, užtai tos spragos uždengi Buckingham salėj:
daugiau publikos
neatsilankė pa
vo sugalvota ir vykdoma aiškiai
prisidengdamas Lietuvos -gelbė dyti nuo įvairių odos ligų, kaip, mui noriu paminėti vietą ir šal klausyti jo, nes. programas, kurį Jo
mas.
P. P. S. jai pritariant ir net re
miant. Jog Želigovskio valdžioj jimo skraiste, tačiau iš tų visų pav., urtikarijos, kuri pirmiau tinius, kur gydoma tokias ligas, nas Pruselaitis išpildė, įtikino klau-.
gali
atsitikti,,
dalyvavo tiek P. P. S. savi žmo pinigų gali
aiškiai parodyti siai apsireiškia pavidale baltų nors iš patyrimo nieko negaliu sytojus, kad labai
:: Lietuvos šaulių darbuote.
VARŠAVA
nės, kaip
A. Zaštovtas. Jog iš tiktai 60 tūkstančių, o kur kiti,
jog ateityje jo vardas skambės mu
ir raudonų kūno išbėrimų, ku pasakyti sulyg pasekmingumo, zikaliame pasaulyje.
NERIMAUJA,
— Nors apsistojo mūšiai tarpe
tos imperialistų komedijos buvo
padėta,
tai
šimtai
tūkstančių
rie, įreta savo nepastovumo su kadangi neturėjau progos jų ap
Besiartinant Lietuvių-Lenkų Lietuvos ir Lenkų kariuome ._. norima padaryti „vietos žmonių
Jis visai neparodė
jokio nerviš
vieni
dievai
težino,
Ir
kuomet
valdžią
”
,
palaikomą
lenkų
dur

lyg didumo ir budo,
pagimdo lankyti.
kumo, neigi
isterijos, ko galima
tiesioginėm derybom, Varšavos nių, tačiaus kova — kruvina
tuvais, ir markėmis iš Varšavos. kas nors prisimena klerikalams
laukti
iš
vaiko,
kuris
pirmu kartu
niežėjimą, gėlimą ir žnypčiojiponija labai nerimauja ir visi kova už Lietuvos žmonių liuoRoyat minerališkieji šaltiniai pasirodė prieš didesnę publiką. Jis
Jog tiek kartų gavomer iš P. P.
apie Tautos Fondo atskaitas, mo pajautimą;
aknijos, apsi randasi Puy-de-Dome departa
lenkų laikraščiai labai nervin sybę neapsistojo ir ji eina visu
S. žmonių ir Varšavoj ir Vilniuj
užsilaikė taip,
jog aiškiai matėsi,
aiškų pasakymų pripažinti ir pa tai jie tą didžiausiu šmeižtu ir reiškiančios daugiausiai ant vei
gai kalba apie Vilniaus klausi savo
smarkumu su lenkų le
mente ir jie siekia 450 metrų kad jis pasitiki savo atmintimi, savo
laikyti tą valdžią, kiek kartų tu katalikų visuomenės užgavimu do, arba pečių
ir paeina nuo augščio. čia oras
mą. Bet ir yra ko nervuotis, gionais neitralinėje zonoje. Mat
yra sausas ranka ir savo instrumentu. Jis grie
rėjome progos su jais susitikti. vadina. Juk ligšiol niekas nie
žė Bacho Kancerto iš E. Major —<
užsisenėjusios odos uždegimo, ir stiprinantis.
nes dabar lenkai pradeda abe Lenkijos junkeriai ir žinodami,
Aklas, be jokių sąlygų- Vilniaus
Svarbiausios sunkiausi Bacho
kavalką — tolciu
prieš Tautos kurs apsireiškia pavidale mažų
Seimo rėmimas taip pat buvo la ko nėra sakęs
joti, kad ištikrųjų Vilnija gali kad ir Santarvė \ , ir Tautų Są
Royat vandenų maudynės atsi pat išlaikymu ir tokiu pat suprati
Fondą,, kaipo įstaigą, tik buvo vočių, tarp 13-kos ir 30-ties mebai reikšmingas.
jiems netekti.
junga juos globoja ir užtariaužymi tuomi, kad jos talpina sa mu, kuriuom pasižymėjo jo išpildy
reikalauta
,iš
jo
atskaitų
ir
pa

tų amžiaus; ir nekuriu ekzerhos vyje apsčiai karboniškos rūgš mas Swedsono „Romanso”, Mlynar„Musų
įsitikinimu visa Želi
Mat pastaruoju laiku lenkai ja, visiškai nesiskaito su jokio
tarta visuomenei, jam pinigų ryšių.
chio
„Mazurkos”
ir
Randelio
govskio
avantiūra
yra
priemonė
savo avantiūromis pradeda įti- mis linijomis ir nei tralinėmis
ties
gazų.
šitos
maudynės
su

„Largo”. Ir kiekvieną šitų dalyką
lenkų imperialistų siekimams vyk neduoti, kol jis neišduos aiškių
kinti net ir savo draugus ir už zonomis,. nors tas ir pačios Tau
rusių: viena jis atliko
Įvairios kraujo
nusilpėjimo sideda iš dviejų
mėgėjas, bet
ne kaipo
dyti ir ginti
lenkų dvarininkų ir smulkmeniškų atskaitų. Bet
tarėjus, kad visgi Lenkų junke tų Sąjungos nustatyta ir kas
reikalus Lietuvoj,
Dalyvavimas
ligos ir kūno
išblyškimai gy turi pastebėtiną įtekmę nurami kaipo tikras artistas.
mat teisybė akis svilina, todėl
toj
avantiūroj
reiškia
noro
atiVisas jo duotas
programas parių apetitai perdideli. Štai Tau dien daro užpuolimus ant ne
cirkuliacijos prie
doma Lardy šaltiniuose. Paga nime gislų
duoti Lietuvos
rytų darbininkų ir dūksta klerikalinė klika.
rinkimu
pažymėjo
tikro muziko
tų Sąjungos Tarybos posėdyje, kaltų Lietuvos žmonelių, gyve
lios, čion galima gydyties nuo 93 nuoš. Fahrenhaito šilumos; skonį, o išpildymas atlikta be klai
ir demokratijos
reikalus į reakzonoje ir
sulyg Kauno „Lietuvos” prane- nančių neitralinėje
ei jos rankas. Kol P. P. S. pakan
nevaisingumo
ir kitų panašių kita — sustiprina širdies veiki dos. Jaunasis Prusclaitis jau padė
karnai neišaiškins savo rolės toj
šiAo, lenkai gavo to įspūdžio, šalimais neitralinės zonos lini
Triūsas yra geriausiu aksti ligų, kurias gydoma maudynė mą prie 82 iki 88 nuoš. F. šilu jo pamatą
muzikanto
karjerai.
ncatsiribos
nuo
sferoj
ir
išviso,
Švelnumas tono ir platesnis užsimo
nu, kad pamylėjus gyvenimą.
kad jiems slysta žemė iš po ko jos. Kadangi Lietuvos regu-'
je su pagalba tam
tikro van mos.
Bėlvcdcro
vedamos
politikos,
jimas, kuris gali ateiti tik muzikales
jų Vilniaus klausime. Mat čio liarė kariuomenė negali įžengti
Kenan. dens įleidimo į lytiškus orga
Toks Royat vandens šaltinių karjeros metams slenkant — Šisivys
mums butų sunku su ja kalbėtis
nai Lenkų atstovas Aškenazy į neitralinę zoną, nes lietuviai
apie bendrą
žygių
derinimą.
Niekas nežino, kas tai yra nus. Greta to, šičion gydoma ypatingumas davė progą išvys- tis natūraliu
keliu. Tuogi tarpu
Sunku
dalyvauti
ir
bendroj
Pa

mėgino paprastą lenkišką avan nori džentelmoniškai išlaikyti
mirtis, bet visi jos bijosi, lyg nuo kūne
visuomenė tėmys su
besirandančių, taip timui speciališko gydymo nuo Waterburio
kaitės socialdemokratų konferen
atyda
Jono
Pruselaičio
karjeros pirtiūrizmą kelti, tačiau ,kaž ko duotą savo žodį — neperžengti
cijoj, apie ką mums irgi P., P. S. žinodami, kad ji yra blogiausiu sakant, žvyru, kurie paeina nuo kraujo sudynų liguistumo, kurį mynžangą.
dėl Tautų Sąjungos
Tarybos nustatytos linijos,- tad Šituos
dalyku.
Platonas. ypatingos kupė, besirandančios galima padalyti į keturis skyyra pranešta.”
Jaunam (dailininkui gelbėjo Julius

SVEIKATA

LIETUVIAI AMERIKOJE
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Izabelė tini,
vadbvaujanties jų pildymui. laisvu gyvenimu ir pažinęs plačiau
Schendel — pianistas
sopranas Šita rezoliucija skaitosi papildymu ir gyvenimą. Bet dabar vos 19 metų
Ąvietėnaitė — lyriškas
Ponąs Schendel yra muzikas dide- pąplatinimu rezoliucijos, kuri buvo būdamas likau įmestas į šį pragąro
lių gabumų ir plataus išsilavinimo. keleto Direktorių priimta kovo 8 d. urvą, be vilties kada nors laisvę at
gauti, j|pigu gerų žmonių pagalba ne
Jo išpildyti dalykai didžiai prisidėjo 1921 m.
prie koncerto pasisekimo. Jis iš (t)irektorių parašai: P. Gudaitis, pribus. Mielas viengenti, jus ir jū
pildė Shopino Ballada iš G. Minor A, B. Strimaitis, J.' Ambraziejus, V. sų draugystė atlikite tą užvis mielair atliko tatai puikiai. Jis beto da K. Račkauskas, Joseph O. Sirvydas, širdingą darbą, ištraukdami mane ne
vė Listo interpretaciją Verdio „Ri- J. W. Lutkauskas, Kun. N. Petkus. laimingą žmogų iš pragaro. Su pa
garba Jonas Sušinskas.”
goletto.” Jis taipgi išpildė drauge
Knygų peržiurėjifho Komisijos pa
su Jaunuoju Prusclaičiu sėkmingai rašai: Vladas
Todėl jeigu kurios draugijos, gi
Lazdynas, Barbora
paskutinį programo puhktą.
minės, pažįstami ir pavienės ypatos,
Vaškevičiutč, F. Živatas..
atjaučia tam nelaimingam
kaliniui,
Paneles Avietėnaitės
programas
tai
mcldžiatpe
prisidėti
su
šiokia
ar
susidėjo iš keleto lietuviškų liaudies
dainų, kurios klausytojam labai pa PAGELBĖKITE ŽMOGUI Iš- tokia auka, nes išlaidų yra daug.
tiko. Ąvietėnaitė turi nepaprastai
EIT Iš KALĖJIMO.
Minėtų Draugijų Komitetas KaliJi be to, sudainavo
jautrų balsą.
niui Šelpti—
Di Capue’os , Maria Mari”, „Come
. *.
Pirmininkas J. Matulis.
Jonas Sušinskas, 28 metų
amDown to Kcw in Lilac Time”, StuSekretorius A. Abromavičių.
dento Dainą ir Ei Ku-Ku lietuvišką žiaus, iš Shenandoah, Pa. yra nuIždininkas J. Lukoševičia.
liaudies dainą, P-as Rosell akom- teistas amžinu kalėjimu į „Eastern
Penitentiary”, Philadelphijoj ir sėdi
ponavo pianu.
P. S.
:
Visas informacijas meldžiajau
8 metai.
Jis yra nuteistas ne
jaunam PruKoncertą parengė
mc si ųsti sekretoriąus vardu: A. Absclaičiui ję> mokytojas p. Rocco Bar- va už papiovimą žmogaus. Tas at romavičius, 1516 So. 4-th St., Philabieri. Keletas vietos muzikų lankčsi koncerte ir jie entuziastiškai teijaunam smuikininkė pagyrimus
kui.”
Dabar da reikia pasakyti keletas
žodžių apie mušti jauną dainininkę
p-lę Izabelę Avictėnaitę. Jos tnalonūs lyriškas sopranas žavėto žavėjo
klausytojus,
Jos maloni veido š£psa ir tinkamas užsilaikymas atvaiz
dino dainos
ypatybes, suteikdama
publikai nepaprastą sielos smagumą,
už ką
publika ją apdovanojo trukMusų jaušmingais aplodimcntais.
dabar jau
užima
noji dainininkė
pirmą vietą tarpe, Amerikos lietuvių
dainininkių, bet ji yra pasiryžusi lavintis dainuoti ir toliaus. Užtad aš
neapsiriksiu sakydamas, kad ji ateityje bus musų dainos

Kaz. J. Liutkus.
E. ST. LOUIS, ILL.
Balandžio 1 d., š. m., įvyko SLA.
88 kp. susirinkimas, kuriame paaiš
kėjo, kad dar
nepasiųsti pinigai j
„Lietuvos Darb. Gelb. ir Pol. Kai.
Fondą”, nes mat
iždininkas J. N.
Zičkus pinigų komisijai
neišdavęs.
Iždininkas pasiaiškina delko pinigų
neišdavęs.
Sako: „Pereitame
susi
rinkime dalyvavo tiktai 19 narių iš
suvirs 100 ir iš jų balsavo tiktai 14,
kad tą auką skirti minėtam fondui.
Pagaliau, pats kuop. pirm. J. Tcnikaitis daugiausiai varėsi, kad aukoti
minėtam
fondui, o vice-pirin. A.
Trijonis karštai agitavo narius, nu
rodydamas komunistinės x spaudos
skelbiamus išmislus prieš
Lietuvos
valstybę, buk tenai
darbininkai be
jokio reikalo ir be jokios
kaltės
kemšami j kalėjimus (turbut Lenkų

sitiko apie 9.metai atgal Shenando
dclphia, Pa.
Sušinskas gyveno
ah, Pa., kuomet
pas tūlą lietuvį
saliuninką su paSušinskas atsipiautuoju žmogumi,
1
kėlęs rado žmogų papiautą ir pats .GARSINKITĖS
Jis tuomet buvo
policiją pašaukė,
liguistas, svaigalų apimtas ir niekas
to nežino ar Sušinskas tą padare ar
kas kitas, nes aiškių prirodymų tam
nebuvo. Nors jis vos 19 metų am-1
žiaus buvo, bet teismas
nuteisė jį I

atsišaukė į Philadelphi- I
Jis
jos draugijas, kad jam gelbėtų kaip
nors
iš kalėjimo.
tarpu
prisidėjo šios !
mui šutomi
Kareivių,
Šv. j
draugijos:
Olgcrdo
Antano, S v. J ouzapo, Vytautinė, Te- '
Gicdorių, Liet. Neprig.
Taut. Kliubas ir Pašaipiais Kliubas.
Draugystės kreipėsi i gerą advokatą, kuris peržiurėjo bylą ir tikrina,
kad tą vaikiną gali išimti, bet kaš
tuos nemažai pinigų.
Šios draugi
jos jau prisidėjo ir pinigiškai: OIgerdo Kareivių
$50.00,
Antaninė
•;■$50.00, Liet. Taut.
Neprigtilmingas
Kliubas $50.00 ir AnelėBasanavi
čienė suaukojo $70.00 —■ viso yra
$220.00, 'bet dar daug trūksta.

Kadangi ipcsypatiškaijo nepaži
nojome ir nežinome koks jis buvo—
geras ar blogas žmogus, tai atsišau
kiame į visuomenę, gal kurie žino jo
gimines ar pažįstamus, tai kad para
šytų, mums apie jį. Mes nepaisome
kokių'jis pažiūrų yra, mes atliekame
labdarybės darbą ir nenorime leisti,
jaunam žmogui supilti kalėjime. Jis
vienam
draugijos sekretoriui tarp <
kitko rašo šitaip: „Nėra man kito
kio išėjimo iš šio skurdaus gyveni
mo kaip tik maldauti jūsų malonaus
ar Rusų bolševikų agentai). Tuo sušclpimo. Malonėkite tačiaus at
viengentį, kad jūsų
met maršalka J. Senelis įneša, kad minti brangus
but paaukota 50 dol. iš kuopos iždo pašalpa del manęs bus vientik pas

..TĖVYNĖJE.
KIEKVIENI NAMAI reikalingi maistingo
maisto. Kiekviena kamaros lentyna privalo bū
ti užkrauta maistu, kad butų galimybės juomi
pasinaudoti netikėtuose atsitikimuose — atvy
kus nelauktam svečiui, greitai sumanytam piknikui prirengimui užkandžio ar vakarienes, kuomet reikia atlikti greitu laiku.

DĖDĖ SAMAS pripildys jūsų kamarą! Nesa šitam progą duoda Kares
Departamentas,
kuris paveda jųsų valiai Konservuotas
mesas
AUKŠČIAUSIO GERUMO —.visos atydžiai per
žiūrėtos ir turinčios Karės Departamento uždė
tą O. K.
©
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= MEATS :

Pamėginkite naujo_

IŠALKĘS ŽMOGUS nori mėsos! Konser
vuota Kepta Jautiena, Sūdyta Jautiena Malta —
paprastas maistas be jokių <- prieskonių, tačiau
sotus ir muskulus tvirtinantis — gali but perka
mas dideliais pirkiniais.

MEATS

«««aav

O
Su užregistruotu vaisbnženkHu Suv. Ve.!-:.
Patentu Biure.

PATARIMAS VISIEMS:
Sutartinai perkant, nupiginama kaina ir tas atneša didžiausią
naudą kiekvienam pavieniui,
Sušaukite savo
draugus, gimines ir kaimynus gyvenančius jūsų
apielinkėje. Sudarykite sąmatą iš to, kiek rei
kalauja savo naudojimui kiekviena šeimyna art oa pavienis. Sudėkite krūvon 4r persitikfinkit iš
surašo uzaminių kainų ir nupiginimų kainas tai
kiekybei kurios reikalaujamą. Tuomet paakinki
te įghliotinį nupirkimui šitų konservuotų mėsų,
kurios viename siuntinyje bus pasiųstos nurody
tu adresu. Kliubai, komitetai ar šeimynos gali
pasinaudoti šituoTpąsiulijimu. Sudarydami di
desnius pirkinius d
galėsite
pasinaudoti
nupiginimais ir uždarbiu, kurį suteikia šitas
milžiniškas pinigų sutaupymas.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užnniŠM?-

čios ypatybes Siatne vaisto Įdėtos,
atsiteisiu
iminėtam fąndui, tuomet įnešimą jo kola. Aš laisvę atgavęs
su priemaiša priimniai švelnau
draugai parėmė ir nutarė išmokėti. jums ligi paskutiniam grašiui. Man
kvepalo.
regis
jus
galėtumėt
manimi
pasitikė

Man tokis nutarimas pasirodė netieRuffles yra, labai paveikianti
pleiskanų pašalintojas — begalinis’
sotu, tai todėl ir sulaikiau pinigų iš ti, nes aš nesu vagis nei koks ap
gavikas.
Nelaimingo
likimo smū
puikus plauku sutaisytojas, kuris
mokėjimą iki šiam susirinkimui.”
patiks kai. j
gis nutrenkė mane į šią verksmingą
Šiame susirinkime pribuvo 38 na padėtį, iš kurios nėra išėjimo be- pa
ir gačniau- '
siaiypatai. 1
riai. Vėl buvo daug kalbėta ir gin- galbos kitų.
Nebūtų taip graudu
. čytasi apie tą auką ir taipgi nesigai
baigt gyvenimo dienas už geležinių
lėta iždininkui visokių užgauliojimų
Aptiekose
durių, jei bučiau daugiau pagyvenęs*
parsiduoda
ir jįmeižtų. Buvo įnešimų prašalinti
po65o.
ai’ba
šitą iždininką ir jo vieton
išrinkti
atsiųskite
ištikimą komunistą. Pagaliau kuola75c., tad
biaųsiai agituojant ir skaitant iškar
atsiusime
M
per paštj
pas iš visokių šlamštų apie Lietuvos
tiesiog iš
Attorney and Counseler-at-Law
valdžios žiaurumus visgi antru kartu
labaraSLA. Advokatas-Patarejas,
, nubalsuota 20 balsų prieš 16 minėtą
torijos.
auką pasiųsti komunistų fondan. Pi
308-9-10 Coal Exchange Building
• CONTt.
nigai ” pasiųsta V. Zebulioniui, Bro
WIKES BARRE, PA.
Butinai
oklyn, N. Y.
reikalau
.Telephone 4256 Market.
kite
SLA. 88 kp., gegužės 8 d., Bohe
Šitokio
mų salėje, stato
scenon „Grafas
pakelio.
Kaimiečio Bernu”;, po teatrui bus
Žiūrėkite,
EAD.
šokiai-balius. Teatro komisijos na
kad butų
ATTORNEY-AT-LAW
BUSH I LDr'*IN*'• '
rys Zičkus davė įnešimą, kad visas
INKARO
Room 8x0
▼aispelnas nuo šio parengimo butų ski
National State Bank Building,
baženklis.
riamas SLA
Prieglaudos Namo
810 Broad Str., Newark, N. J.
Fondui, lačiatis komunistėliai bijo
dami, kad gali likti perdaug pinigų,
kurių dalis butų gerai pasigriebti į
ktcmkkhkū
savo fondą, kuris naudojamas Lie
tuvos valstybes ardymui, tam prie
šinasi ir siūlo palaukti, kad pama
ft
čius kiek .to pelno liks. Tačiaus po
ilgų ginčių galutinai nutarta 17 bal
sų prieš
14 visą
uždarbį
skirti
Nėra ofiso visoj Amerikoj, kur galėtumėt pigiau gaut
Priegl. Namo Fondan. Labai nege
laivakortę, negu pas mus. Didžiausias ir Pigiausias
rai, kad visai maža dalis narių kuo
poj susirinkimus telanko. Neatlei
Pardavimas laivakorčių į Lietuvą per Kauną ar Lie
stinas apsileidimas!
poją. PAŠPORTUS KIEKVIENAM .GAUNAME Už
Musų mieste, kajp ir kitur, viešpa
DYKĄ.
SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON PI-;
tauja didelės bedarbės, todėl nepa
GLAUSTAI. TELEGRAFIŠKAI PINIGUS IŠMOKA
tartina iš kitur į čion važiuoti darbo
Į 3 DIENAS. Rašykite ar ateikite ant šio adreso:
HeškotL
Fifty—Fifty.

.......

PERKANT, SKRYNIOMIS Konservuotą
Mėsą'gaunama UZAMINĖMIS (WHOLESALE)
KAINOAHS, kas praktiškai kainuoja vos vieną
trečdalį išlaidų, kuomet jus tokią pačią mėsą
šiandien perkate pas mėsininką (Atsiųskite kuponą telpantį žemiau ir gausite pilnus nurodymus musų siūlomo nupiginimo).

i
L ..

JOHN S. LOPATTO

GEORGE MATULEWICH

ATMAUKITE!

Direktorių susirinkime balandžio
5 <L 1921 m., L. A. B-vės Sekreto
rius, A B. Strimaitis, praneši, jog
pereitame šėrininkų
suvažiavime,
vasario 21 d., 1921 m., per klaidą bu
vo Direktorių užreikšta, jog yra už
tektinas balsų kvorumas, ir kad jis
po tam balsus
perskaitęs, patyrė,
kad iki kvorumo dar trūksta 2,170
balsų. Susirinkimas
'Šitą užreiškimą patikrino per buvusią balsų skai
tymo Komisiją, ir rado ištikro kvo
rumui trukumą. Tačiau vadovaujanties momento
svarba ir šėrininkų
reikalavimais, Direktoriate tapo įne
šta, paremta ir nutarta: visi išrink
tieji suvažiavime Direktoriai į Direktoriatą užtvirtinami, ir visi kny
gų revizijos Komisijos nariai lygiai
taippat užtvirtinami, kaip ir visi su
važiavime praryti nutarimai priim-

LITHUANIAN^
TRAVEL BUREAU

ir Sūdyta

Jautiena

Malta yra geriausios rūšies, atvargtai supakuota ir ateis šviežia nepaisant kaip toli reikėtų siųst.
40 vieno svaro kenų sudėta į skrynią.

iaaoxxxc<xox:xaoK:xaaaac: o:

LIETUVOS ATSTATYMO
BENDROVĖS ŠĖRININ
> KŲ PRANEŠIMAS.

Karės Departamento Konservuota Kepta Jautiena, Sūdyta Jautiena

24 dviejų svarų kenai sudėta į skrynią.

Mažiausi užsakymai priimami tiktai $250.

Prisiųskite kuponą, kad gavus nupiginimo pasiūlymus.

Uzaminės kainos.

Skrynios supakuotos

gatavai

siuntimui.
SUMAŽINKITE IŠLAIDAS SAVO PRAGYVENIMO.

UŽLAIKYKITE SAVO

KAMARĄ

GERAI PRI

PILDYTĄ.

Kares Departamento Konservuotos Mėsos

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

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ
aCit neverki mano
mažulėli — neraudok,
aš tau duosiu
BAMBINO
čiučia-liulia.”

Greičiau bėgki j aptieką ir

nupirki 50c. bonką

BAMBINO
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die
gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins
užkietėjimą. ‘/Kūdikiai mėgstu jį! Jie prašo daugiausP’
Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiekite
60c., pašto markomis tiesiog į
F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn,

New York City.

,

Rašykite į bile Quartermaster
Stotį sekančiais adresais:
Brooklyn, N. Y., 59-th st., ir
First Avė.
Boston,
Mass., Army Supply Base.
** 4
Chicago, III., 1819 W. 39-th Str.
Atlanta, Ga. Transportation Bldg.

San Antonio, Texas, San
Francisco, Cal.

Surplus Property Branch Office of
the Quartermaster General, v Muni
tion Bldg., Washington, D. C.

o

War Department — Chief, Surplus Property Branch
Office of Quartermaster General Dept. — TV., Munitions Bldg., Washington, D. C.
Malonėkite prisiųsti žemiau pasirašiusiam pilnus
nurodymus nupiginimų, nuleidžiamų ant didesnių pirkinių Karės Departamento Konservuotos Keptos Jautie
nos, Sūdytos Jautienos ir Sūdytos Jautienos Maltos.

Jūsų Vardas
Gatv...............

Miestas ir Valstija

E. St. Louis, Ill. SLA. 88-ta kp. '• to ir tt., vienas pabandymas jums
puikios yra šios
rengia didelį teatrą ir balių nedčlioj, • parodys kokios
m., Bohemian gyduolės. Joseph Triner Company,
8 d. gegužės, 1921svetainėj, 11-ht St. ir Exchange Chicago, Ill.
New Yorko atstovy
Avė. Svetainė atsidarys 2 vai. po bė: 340 E. 71-st St.
pietų, lošimas prasidės 3 vai. Vei
kalas perstatomas „Grafas Kaimie
čio Bernu.” 6-šių aktų komedija su
šokiais ir dainomis.
Nuo šio teatro ir baliaus kiek bus
pelno, visas skiriamas SLA. Prieg Sugrąžina man sveikatą ir pajiegas, saka Ponas Matusevlcis
laudos Namui.
Dalzell, Ill.

Kviečia visus atsilankyti Komitetas.

Atydai SLA. IlI-čio apskričio vai-,
• dybai ir visoms komisijoms.
Ma
lonėkite visi pribūti
aht SLA. III
apskričio komiteto
posėdžio, kuris
įvyks balandžio 24 d., u vai. ryte,
Lietuvių Mokslo Draugijos svetai
nėj, 142 Orr St., Pittsbrugh, Pa.
Posėdis turėjo įvykti kovo mene
sį, bet del svarbių priežasčių nebuvo
galima sušaukti.
Todėl dabar yra
kviečiamos visos komisijos ir valdy
bos nariai dalyvauti šiąme posėdyje,
nes turėsime daug ką aptarti.
J. K. Mažukna,
SLA. III apskr. pirm.

“Ištariu sava neaprūbežioųtų padėkavojitną
už jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda
tvirtumų visam kunui Jos duoda, naujų
Buvau Vibai nusilpnėtas ir išdaviau
S'aiijj pinigu už visokius vaistus bet nieką ne ,
geibieji-. Kaip tik praliejau imtr Nuga-Tone.
atgavau savų sveikatų ^r pajiegas. Jie numeti '
man lazdų ir davi energiję ir tvirt
Galiu I
dabar atlikti trys sykius dauginus darba negut
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu
N’,I
rr.irt'iticic i-nictnC

F A R M 0 S

• Tamaqua, Pa. SLA. 204 kp. susirinkimai įvyks kiekvicn-o mėnesio
pirmą panedėlį, 7 vai. vakare.
Sekr. P. Belavičius.
Detroit, Mich SLA. 21 kp. su- ■
gegužės, ;
sirinkimas įvyks 1 dieną
AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
i vai. po pietų, Fraternity svetaiPINIGŲ SIUTIMO.
nej, 1032 First st. Malonėkite visi I
Išdirbu
pasportus į Lietuvą va
nariai atsilankyti ir užsimokėti mokestis, nes jau daugumas yra suspen , žiuojantiems ir padarau paliudijimus
(affidavitus) iš Liėtuvos atvažiuodutoų.
;.
Kaip jau visiems yra žinoma, kad ! ]*ntieiys; Taipgi legalizuoju viso
kius dokumentus (daviemastia) kai
Detroito
miesto
ir priemieščių,
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
Highland Park ir Hamtramck nau- ji namų numeriai įėjo į galę su pir tintas.
šifkortės ant geriausių laivų
ma diena sausio
šių metų. Taigi
Pinigų siuntimas užtvirtintai.
dabar paštas yra nešamas pagal nau
jus, unmerius ir kiekvieno nario pa
V. AMBRAZEVIČIUS,
reiga yra tuojau priduoti naujus n”SLA. Narys
merius kp. finansų
raštininkui ir
Newark, N. J
„Tėvynės” administracijai, nes kuo 178 Ferrv St.,
poje dar tik pusė narių yra pridavę Tel. Market 5599 U.
naujus numerius.
Dabar gaunami
iš Centro laiškai praneša, kad Det
roit paštas jau kelis kartus yra ra
šęs J Centrą kad priduotu Centras
paštui
naujus
numerius
Tai
ADVOKATAS IR NOTARAS
gi pasistengkitc tai kaip galint grei
.403 LYOM BUILDING,
čiau padaryti, nes „Tėvynė” bus su
SEATTLE, WASH.
stabdyta.
Turiu pilnas tiesas visuose tei
Fin. rast. J. Overaitis.
smuose) Pribunu ypatiškai vesti į
provas į kitas valstijas ant pa- ®
NIEKAS NEGALI JŲ PRI
kvietimo, Taipgi duodu ■ patari- | į
GAUTI.
Įi
mus per laiškus,
Yra praeities abejojimu, kad die
nos kuomet visuomenė, buvo galimą
prigaudinėti v i s o k i e r n s
nesąžiningiems pamegzdžiotojams
yra praėjusi. . Sekantis
laiškas, atsiųstas
iŠ Eureka, Calif,z kovo : 22 d. 1^21
Ofiso Valandos:
prirodymu
m., yra nėšumllkinamu
Nuo 7 ikhs8:3O vakare.
šito fakto: „Mes esame labai paten
kinti su Trincrio Kartuoju
vynu.
Yra neišpasakytai puiki gyduole ir
615 COLUMBIA AVĖ.
pamėgzdžiojimų,
nepaisant jokių
BALTIMORE M D.
niekas mus negali prigauti. Su pa (
t
garba John Jiclia.”
Pasigancdinimas musų kostumierit) šiuomi yra
pilnai
atvaizduojamas.
Trincrio
į J T' 'C j'
Kartusis Vynas yra • patikeliniausia fe*'Phones:
gyduole nuo nevirškinimo,
vidurių fcič
.
.
I
Bell — Kensington 5316
;
užkietėjimo,, galvos
skaudėjimo ir
kitų vidurių
nesmagumų. Niekas I hr F. Č K I. I M A S ■'
negali parašyti geresnio recepto ši
tuose atsitikimuose ir niekas nega
LIETUVIS GYDYTO!
li sudaryti
geresnių gyduolių
už
Priėmimo valandos:
patyrusius chemikus Trincrio laba9—IC /alandai ryte.
ratorijos. su pagalba visokiu moder
niškų įtaisų.
Taipgi reikalaukite
2538 E. Allegheny Ave.,
pas savo aptickorių ir Trincrio An
PHILADELPHIA, PA.
gelica Kartaus
Toniko,
Trincrio
Cough Sedative, Trincrio Linimen-

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

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 turejas. '
Į ūkininką dabar rašysiu,
Informacijų sau paprašysiu,
I Hart važiuosiu ir pirksiu farmą,
Busiu laimingas, turėsiu darbą. '

PARDUODU LAIVAKORTES ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ
I LIETUVĄ IR Iš LIETUVOS.

Kurie manote keliauti Lietuvon balandžio, gegužio, birželio mė
nesiuose, dar laikas užsisakyti vietas antfros ir trečios klesos, nes
tuose menesiuose 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, Bromo, Rotterdamo, Antwerpo ii\ Liepojaus.
Siunčiu pinigus ir išmainau pagal dienos kursą, reikale telegragramu. Visuomet kreipkitės sekančiu antrašu
pridedami už 2
centu krasos ženkelį.
JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA,
168 Grand Street,
Brooklyii,. N. Y.
Tel. Grccnpoint 5975
SLA. Narys.

Visi norintieji važiuoti į Lietuvą, pirmiausia gaukite
Ic- 5 , PASPORTUS. Dabar pasportai yra išduodami ant viso
ĮĮ meto.
Jas nori atsiim
ti savo gimines ii
Lietuvos, tam yra
reikalingi tam tik
slui padaryti popie
riei „Afidavitai”. Visame jums patarnaus

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

;'alvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir
liožnani patariu Nuga-Tone.”
VĖTRAS MATUSEVICIS.

Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir
tvirtumą visiems gyvybės pajiegoms, yra
stebuklingas vaistas dėl si(pnu, nervuotu,
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naujų
gyvybę jaknoms ir žarnoms, atgaivm
inkštus. Išmeta nuodingas atmatas, praša
liu gazus ir išpūtimus, nepriimnų kvapą ir
išvala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku
apetitų, gierų gruomulaviinų, nuolatinius
nefvus ir tvirtų, pastiprinanti miegų.
Kožna bo'nkuti Nuga-Tone talpiu pilnų
vienų mėnesi gydymų, o preke yra $1.00.
(jaukite bonkuti šiandien pas sava aptiekoriaus, imkite per 20 dieni; ir jcigii |no
busite visai užganėdinti, aptiekorius sugrųžis
jums justi pinigus. Jeigu negalite gauti pas
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite
pilnų mėnesi gvarantuotų gydymų, apmokieta pačtų. NATIONAL LABORATORY,
537 So. Dearborn St., Chicago, 111.

nimmnitmiimnntfflnHinii

\ Bell

Phone—Dickinson

1 198 W

:

Priėmimo valandos:
Nuo to išryto,
2—3 P° pietų ir
6—8 vakare.

’

.

'

ČIUS ir kiti.

1624 So. 4-th Street,
PHILADELPHIA, PA.

ArtffFiF'»rmarrxmmr,imnirtfl^munni.n,Hmm»wnriimj»nirtfl»iiinnni««nm»imwsrf.»*r-wwwwflnrnHnHa»wii»Tw

kiekvieną ypatą:
pataisymą, su
a
išardymą,
statymą, važinėjimą, visokių pienų, taipgi duodame
apie
elektriką, v
lekcijas
Mokiname įšetuviškoje ir
fcalboss.
?.nangliškoje
struktoriai paženklinti eksTYCHNEVI- 4pertai
L,
Gvarantuojame laisnius ir diplomą.

Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą

Dr. A. P. Dambrauskas
'
•
1

;

293 AVĖ. B, COR. 17-th ST.,

užlaikau geriausius cigarus.

0

NEW YORK, N. Y.

Y
X

iTai geriausia proga dawg
auksinų i Lietuvą nusiųsti.
Greitume nusiuntimo pinigų
nieks au manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su para- .
šais priėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra j Liepojų, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei į Lietuvą.
Padarymas lietuviškų doku
mentų.
Pinigus siųskite per palto
Money Order. Rašydami pri
dekite 2 c. štampą ir visados
adresuokite!
P. MIKOLAINIS,
53 HUDSON AVENUE,
BOOKLYN, N. Y.

KAZYS KRAUČUNAS

I. B. BRONUSBAS, M. D

5*
<>
X

9

Parduodu laivakortes ant visu Ii- «.

nigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokiu žemiu i
pinigus ant amerikonišku. Darau daviernastis, pavedimus daliu ii X
čtlicku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaikau svetaine m.i- Y
ringams ir veselijoms. Iš tolimesniu miestų galima
Y.
atsišaukti laiškais.

26 Broad Street,

Z,
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0. niju, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų- Siunčiu pi- 0

?
=?

NOTARIES IR AGENTAS

'

X

VINCAS AMBRAZEVIČIUS

KURSAS NUPUOLA

NEWARK, N • J«

195 ADAMS STREET,

AUTOMOBILIU KURSAI

___

Telephone SBO

a?

SIUNTINIAI I LIETUVA
įsteigta 184 r m. Kapitalas
Sil.ooo,000.00.

SIUNTIMAS
LIETUVON

Puikus pinigu persiuntimo patar
navimas j Lietuva, kuris
buvo pa
laikomas rupeatimi
American Ex
press Kompanijos prieš kare, včl ta
po atnaujintas keli mčnesiai tam atirai.
Sugrįžo 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.

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.

PARDUODAME PIGIAUSIAS LAIVAKORTES
i Lietuvą ir iš Lietuvos. PAS FORTUS gaunam už dyką.
Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

American
Express
Kompanija
įsteigta 1841 metais ir turi įmokėto
kapitalo $18,000.000.00 ir persiunčia
Europon daugiau siuntinių, nerti bi
le viena finansine jutai**. Pas!būda
vo j o nuosavų 21 augito. namą prie
žemutines Broadway,
New Yorke,
kuris yra čionai parodomas ir kuria
me kompanijos vyriausias ofisas tel-

LITHUANIAN

.awnrwvxurri vwvfwixnimr.minr»r mum(MflmwnrmnMnunmimnvinomrmuTDrrmi
.

■Odos įtrežu ligas
yra tankiai nepakiaučiamas. Jos apsireiška per raudonumo, karšti, per ptisliukies, prakaitavimo, o kų bloginus, per ne
paliaujamo hiežiojimo, srnelkinio ir degi
mo. /Ligonis yra priverstas kasyti apimtas
dalis kūno, o tas tik padara bloginus. Nekentekite tuos kankinimus. Pasinaudokite

*
Naudokite musu „Money
Orde
rius” užmokėjimui bilų šioje šalvie
ir Kanadoje. Visokiu svetimų val
stybių pinigu turime
pardavimui.
Kuomet siunčiate kur nors pinigus,
tad reikalaukite American Express
Kompanijos paliudijimų. Tos vra
apdraudė priešais pražuvima.

Vyriauriu Ofisas American
Express Co., 65 Broadway
New York.
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TIESUS PATARNAVIMAS IŠ NEW YORKO Į HAMBURGĄ
Patogiausias važiavimas del Rusų ir Lietuvių.
Didžiausi moderniški dviejų sriubų . gark
Garlavis MONGOLIA išplauks balandž io
Garlaivis MANCHURIA išplauks biržei
Garlaivis MINNEKAHDA (naujas) išplauks
Trečia klesa iš New Yorko j Liepoją ........

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

bevera s

136 E. 42-nd Street

28 dieną,
j•

klcsa)
$132.00

suteikiami valgiai per patarnai

jus valgomajam kambaryje.

Atskiri kambariai del moterų it vaikų.

Kreipkite:? j Komp. ofisą 9 Broadway, New York, atba pas agentą,
r
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(pirmiau Severo Odos Mostis) tų apsaugojųti rųo.stį del odos niežu ir veikiai pasieksite geiclinga paselpu. Tnkstančiais žinonni, kuri vartoji ta m -stį dėl y vairiu.odos
niežų, yra v i si. i už.tivi ■diuti. Jie rada jos
giarti pasekmę — ta jaut ir jus atrasti.
I’arJavinieta visose gerose aptiekoso.

AMERICAN EXPRESS COMPANY,
65 Broadway, New York.
Kiti New Yorko adresai:
17 West 23-rd st.
2131 Broadway .
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BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nu6 9 v. ryte iki 3 popietų.
SUBATOMIS —■ nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANEDĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

BALTIC STATĖS BANK
New York, N. Y.

294 — 8th Avenue
»

W
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KAMPAS 25-TOS GATVES

~

V

Dr. Richterio Galingas Šeimyninis Linimentas!
Pain-Expelleris

fj

yra naudojamas, suviršūm per 50 metų, j
'.beveik visose pasau
lio valstybėse.
Nuo
reumatiškų
skausmų, neuralgi
jos, apšlubimo, niksterėjimo, raumenų
nuvarginimo ir grei
tam p a š a 1 i p i m u i
ankstyvo peršalimo,
šitas senas, ištikimas
šeimynos
draugas
suteikia neapkainuo-

jamą pagalbą.

Kiekvienas aptie
korius parduoda
Pain-Expellerį. Tačiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gau
nate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.
Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir
neteisėtai
sufabri
kuotų.
O
1

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

New York

.. • •
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Laivai

.
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išplauks kas 14-tą diena.

DIDELI DVIEJŲ ŠRI UBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
„ESTONIA” Gegužės 4.
„LITUANIA” Birželio i.

k

•

. .... i
«■.
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18 Chatham Square
118 West 39-th Street
Newark, N. J. 876 Broad Street.

Preke 50 centai.

. .

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

»....................

~

,,POLONIA” Gegužės 18.

~

„ESTONIA” Birželio 2;

Visi laivai turi puikius- kambarius trečios kliasos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.
, ‘'Wirin'”'

**

UNITED AMERICAN LINES

JI Jk

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštą.
Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga~
rantųojąme už visas per mus siunčiamas pinigu
perlaidas,
Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelb^time pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
kitokius dokumentus.

'

.J'--*’ur
r

ALTIC STATES BANĮT
Vienintelis Lietuviu Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose.

.

Foreign Money Order Department,
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Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Y

New Britain, Conn.

TAUPYK VARTODAMA MAZOLA

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

Kiekviena šeimininkė gerai žino, jog daugiausiai likučių pasidaio
valgių gaminime iš tos priežasties, kad vsus riebalus, kurie atmaino savo
kvapsnį nuo žuvies, cibulių, ar kitokių valgių juose keptų, reikia išmesti.
Vien tik tie likučiai sudaro tūkstančius dolerių nuostolių. Kiek
viena šeimininke ant žemes paviršiaus, kuri dar vartoja senobinį maisto
gaminimo būdą, prisideda tam tikrą dalį prie tų didelių nuostolių.
Dalykas yra tame: taukai, ir kitokį riebalai atmaino savo kvapsnį nuo
daiktų verdančių juose (kurie lieka netinkamais kitokių1 valgių gamini
mui)kadangi jie negali būti užtektinai užkaitinti, idant prašalinus tą
visą. Jie dega tuoj.
t
Šeimininkės, kurios gamina valgius modernišku būdu, su Mazola,
apsisaugoja nuo likučių. Valgiai greitai išverda ir apsidengia su tam
tikros rųšies pluta. Tas apsaugoja valgį nuo primirkime aliejum, ir
apsaugoja aliejų nuo atmainymo savo kvapsnio nuo valgio, esančio jame.
Jeigu kepsi Mazoloje, nei lašas nenueis niekais.
Tas pats aliejus, iškoštas po kiekvienam kepimui, gali
būti ir vėl vartojamas iki pat pas
kutiniam lašui. Tas tai ir padaro
Mazola ekonomiškiausiu virimo aliejum.
Visose didesnėse grocerio ir.
delicatessen krautuvėse parsiduoda
Mazola puskvortes, kvortos, puse
1 galiono ir galiono micros blešinese.

„Mount Clay:
„Mount Carroll” (naujas)
„Mount Clinton” (naujas)

Laivai „HANSA” (Ex-Dcutschland), „BAYERN” (naujas) ii*
„ WU E RTT E M B E RG ”
(naujas)
bus paleisti vcikmčn birželio mė
nesyje.

D

J :Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų. Specialiai
valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir visi pasivaikščiojimui deniai skiriami tiktai trečios kleses pasaFS
žieriams.
I== Užsiregistravimui vietos rašykite į bile autorizuotą
agentą arba
_ j
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suteikiame paaiškinimus, kaip geriau važiuoti tfivynBn Ir
išdirbame pasport
trumpiausiahi laike. >
Partraukiame iš Lietuvos gimines Ir pažjstamiii.
Laivakortes važiuoti krajun ir iŠ krajaus; siuntimas
mainymai pinigų; priimama pinigus ant pačMumozh
mokamai nuošimti*.
HENRY C. ZARO,
3 Ave. Cor. 6 Street, Dept. L. 4,
New York, N. .Y.
4k
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NEW YORK CITY.^n

ATIDAI LIETUVIU

17 Battery Place, New York

.._____ __________ ____ _

Į

HAMBURG AMERICAN CINE

fear

CORN PRODUCTS REFINING
COMPANY

39 BROADWAY,

with ’•

UŽTIKRINAME
Jeigu nebūsite galutinai už
ganėdinti kokybe ir ekonomiškumu
Mazolos, jūsų krautuvininkas sugrą
žins jums pinigus.

Gegužio 12 d.
Gegužio 19 d.
Gegužio 26 d.
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