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SLA. KONKURSAS

ManoĮdirbti negalįs, niekam nebetin- užgarantuoti ar tai susivieniji onu iiuiisouvjd snvh įuįjuu
čiaus
prieškambaryje.
Reikalinga
lėšų.
Siųskite
kiek
. NAUJAUSIOS ŽINIOS IŠ galit, šaulių Centro Valdyba supratimu, čia negalima kaltin- kąs. Todėl toksai sumanomas mai, ar kokios draugijos ar net finansų sekretoriaus raštu ar žodžiu,
kad būtinai turi pribūti laiku j nuro
LIETUVOS
vadinties atskiri asmens. Neištesės au- dytą vietą ir dalyvauti laidotuvėse.
ti nei žmonių tamsumo, nei vai- SLA. namas turėtų
N. 4389.”
Konkursas su kiekviena (be
pavyzdžiui: kų surinkti, patįs pinigus pri- ■ Kurie nariai gavę pranešimą nepri na gėrėja. Netik dauginasi jo
Toksai tat šauksmas pačios dininkams algų menkumo. Nes, kaip nors kitaip,
DERYBOS BRUKSELYJE.
daryti,
Namas”, dės. Svarbu tuoj
1
_ , iki|^us i nurodytu vietą ir nedalyvaus darbuotojų skaičius, bet ir vi
šaulių Centro Valdybos daro jei yra blogas valdininkas, ku- „Amerikos Lietuvių
. . 1i laidotuvėse, bus
baudžiami vienu
Apie prasidėjusias Lietuvių mas, kaip reikia spėti, su Val ris papratęs imti kyšius, tai jis'arba net šauniau—„Laisvės Na neišdilo karštis, kad ir su. tais
'. dolariu ($1) ir bausmę turės užsi- si konkursistai su kiekviena sa
ir Lenkų derybas B r akselyje džios žinia, šiuo
bet tik smulkučiais, kurie jau yra su-1 mokėti kartu su pirmo mėnesio mo vaite vis didesnius davinius sa
svarbiu mo ir ims kyšius, gali jį apmokėti ■ mas”, ar kaip kitaip,
nuo „Eltos” gautas toksai kab- mentu, kuomet Želigovskis Vil kaip nori. Pavyzdžiui, musų vi nesivadinti „prieglauda.”
kesčių mokėjimu, po bausmės uždė
rinkta.
vo darbuotės praneša. Ir jei
legramas:
Tėvynainis. jimo.
2. Tokiems šio Namo sene
niuje didina savo kariuomenę si gerieji raštininkai, tai buvę
daugiausiai
Taipgi nutarta, kad kuopos pirmi ne bedarbė, kuri
„Balandžio 20 konferencija ir ne kokiam kitam tilcslui, kaip ■rusų laikais, kurių kišenini bu liams reikia surasti tinkamas
ninkas, gavęs pranešimą apie mirusį pakenkia šitam musų energin
Belgų žemėje prasidėjo. Mini- tik tam, kad ir visą Lietuvą vo taip išlavinti,
ir
prieinamas
darbas,
žinoma,
kad rubliai
SLA. PILDOMOSIOS TARY 90 kp. narį, turi tuojaus sušaukti gų darbuotojų vajui, tai senai
steris Hymans pirmininkauja. užpuolus ir pavergus po lenkų patys lindo.
ekstra susirinkimą
ir nariai, gyve
galima nurodyti sodininkystę,
BOS TARIMAS No. 5.
būtumėm turėję kelis tuksannanti
arčiau
kuopos,
kurie
gaus pra
Lietuvos delegacijon įeina Gal dvarininkų letena.. Reikia gin
daržyninkystę,
bitininkystę,
py
New York City, N. Y.,
ne vienas
nešimą, jei nepributų
susirinkiman čiu naujų narių ir
vanauskas, kaipo pirmininkas, tis ir ne tik apsiginti, bet rei Gi kas del žmonių tamsumo,. nimo, siuvimo, audimo darbus
kovo 30 d., 1921 m.
į nurodytą vietą, bus baudžiami 25c. konkursistas jau butų iki šimti
SLA. Pildomąja! Tarybai.
ir nariai P. Klimas, Norus, Mi kia ir tuos susukusius savo liz taį irgi mažai ką gali kaltinti, ir tt. šiek-tiek
gali
būti
ir
ir bausmę turės užsimokėti su pirmo nes dasivaręs. Tačiau yra vil
nes
yra
žinoma,
kad
ir
apšvie

Gerbiamieji:—
losz, Sleževičius, Jurgutis. Be dą musų žemėje lenkus iš Vil
mokesčių mokėjimu po
žemės, kad Numirus seneliui
Astramskui, menesio
ties, kad bedarbė greitu laiku
sti žmonės duoda kyšius, nes lauko, dirbamos
bausmės
uždėjimo.
to pulkininkas Klesčinskis ir niaus ir Lietuvos Rytų išvary ištikrujų, kitokio išėjimo nebu- Pagaminus daugiau savo pro- SLA. Iždo Globėjui, jo vieton dabar
J. Kazlauskas — p rot. sckr. apsistos siautus ir musų pra
prisieina išrinkti ką kitą.
Eretas. Lenkų delegacijon Aš- ti. Jaučiame, jog subruzdo jau
Tokie
darbai
gali
tikti
reikia kokio dukt«kilnus užmanymas pasieks sa
na. Pavyzdžiui,
Pereituose
Pildomosios Tarybos
kenazi, kaipo pirmininkas, Su- visa Lietuva.
Reikia
stoti liudymo ar dokumento iš vals-. seneliams. Bet ar jų gana? rinkimuose ant Iždo Globėjo dau
LIETUVOS ATSTOVYBĖS vo tikslo — davarysime SLA.
karzewicz, Arciszewski ir Mu- urnai, greitai į pagalbą. Gaila,
•
'Ar
sugrįžę
iš
Amerikos
lietugiausia
balsų
gavo
M.
A.
Raginsčiaus gauti. Greitu laiku eini,
narių skaitlinę ligi 25 tūkstan
OFISŲ ADRESŲ PER
ehlstein, kaipo nariai. Aške- jog Lietuvos Valdžia nėra pri
kas iš Plymouth, Pa., taigi, rodos,
Į
viai
seneliai
nenorėtų
prasima

čių, ko buvo tikėtasi paskel
į valsčių ir turi kreiptis į „ge
dabar turėtume jj paskirti j A. A.
MAINA.
nazy vis dar
nėra Bruksely. dėjusi prie šito atsišaukimo ir
nyti
ir
visos
eilės
kitų
darbų,
rąjį” raštininką, nes viršaitis
biant konkursą. Jei kas tame
Astramsko vietą.
Pirmame posėdyje Galvanaus savo paraginimo.
kuriuos
jie
Amerikoje
matę
Pildomosios Tarybos nariai malo
apie valsčiaus ūkį mažai ką nu
Nuo balandžio 15 dienos Lietuvos abejotų, tai patartina perskai
kas pabriežė,
jog reikia kad Paskutiniu laiku aukų plau simano. O raštininkas numoja arba patįs dirbę? Pagaliau jie nės balsuoti už ar prieš išrinkimą Atstovybės ofisas New Yorke tapo tyti žemiau telpančius praneši
M. A. Raginsko į SLA. Iždo Glo perkeltas kiton vieton, tik per gatvę
lenkai respektuotų Suvalkų su kimas Lietuvos Gynimo Komi ranka: „neturiu
laiko ateik* negali staiga nutraukti visų ry bėjo vietą.
mus, o tos abejonės kai skystas
nuo
buvusios vietos į Penn. Termi
šių
su
tuomi,
prie
ko
Ameriko

tartį. Balandžio 22 ir 24 Lie tetui,
Šaulių organizacijai ir rytoj” ir taip keletą dienų iš ei
Su gilia pabarga,
nai Building ant 3 lubų, No. 311-12, rūkas vėjui papūtus išnyks.
tuvos delegacija posėdžiaus su Liet. Raud. Kryžiui kiek suma lės turi vaikščioti į valsčių ir je priprato. Todėl rasit butų
P. Jurgeliutč, ant kampo 31 gatvės ir 7-th Avenue
— Pranešiu, kad nuo kovo
Hymansu. Lenkų
delegacija žėjo. Visur šnekama apie be
SLA. Sckr. ir dabartinis jo adresas yra toksai:
galima
tokiame
Name
įtaisyti
dar ne vienas dažnai prie kai
26 d. ligi balandžio 14 d. prira
dvasinis ir
Representative of Lithuania, 370 —
siūlo mažesnės svarbos daly darbę, o kiti pasako, kad jau kurių liudymų ir dokumentų liu ir parodyti visas
Mahanoy City, Pa.,
šiau 10 naujų narių — rašo
7-th Ave., New York City.
kams paskirti konsulus. Lenkai gana, ką padarėme. Dabar ka dininkų reikia. 0 čia laiko ma kultūrinis Amerikos lietuvių au
kovo 31 d. 1921 m.
156 kp. org. J. Vidrinskas iš
Šiame ofise yra įregti:
Aš
pilnai
sutinku,
kad p. M. A.
girnas:
nurodyti
jų
draugijas,
pasiūlo abiejų valstybių užsie ro su lenkais jau nėra. Reika ža, reikia namuose darbai dirb
1) Lietuvos Paskolos Skyrius, ku Benton,
Ill. — Toliaus bus
laikraščius, kny paskirtas SLA. Iždo Globėju j a. a. riame parduodami Lietuvos Laisvės daugiau, nes
nių politikoj koordinacijų Se laujama, kad karo stovis visoj ti, — gal rugius ar šieną plau spektaklius,
juo tolyn, juo
T, Astramsko vietą.
Paskolos
bonai
ir
susižinoma
šiuo
kantis posėdis balandžio pabai Lietuvoj butų panaikintas. Rei ti. Ir išėjimas vienas, kai duo gas ii* tt. Tokiame Name turė
St. Gegužis,
darbas geriau sekasi.
tų
būti
reiškiai
atvaizdinama
SLA. Prezidentas. reikalu su visomis paskolos stotimis
goje.”
kalavimas visai teisingas, bet di kyšius, kokią antį ar žąsį,
— Malonėkite įrašyti ir ma
įvairiomis draugijomis
ir atskirais
visa
Amerikos
lietuvių
padėtis,
aiškiai dar perankstyvas, nes kumpį ar dešrą, tai tuojau gau
žmonėmis.
ne į SLA. konkursą — rašo 13
Pittston, Pa.,
kaip
geros,
taip
ir
blogosios
„Balandžio 20 dieną Užsienio Želigovskis tebesėdi Vilniuje si, ir raštininkui laiko bus. Ir
2)
Pinigines
Pašalpos
Skyrius
de

balandžio 1 d. 1921 m.
kp. pirm. J. Bubnis iš Miners
Reikalų Ministeris Puryckis tu ir tebedidina savo kariuomenę, tas žmogui gerai išsimoka, nes' pusės to jų gyvenimo. Tat bu Pilnai sutinku, kad M. A. Ra lei parsiuntimo Lietuvon čekiais su ville, Pa. — Ant pradžios pritų tarsi mažas muzėjus. Gyve ginsimas, iš Plymouth, Pa., užimtų savo kurjerais piniginės pašalpas siunčiu tik 6 naujus
rėjo kalbą Seimb: Brukselyj e kad visą Lietuvą užimti,
narius,
jis namuose daugiau vertą laivietą SI/A’. Iždo Globėjo — vietoje nukentėjusiems nuo karo ir šiaip gi
prasidėjo pirmos Lietuvių-Len Taigi šiuomi kviečiamos vi ką padirbs, negu tie kyšiai nantieji ten seneliai ir ant se- velionio T. Astramsko.
minėms, arba skubiuose atstikimuo- tačiau greitu
laiku prisiųsiu
mokėtų
pasidžiaugti,
natvės
se kablcgramais.
kų derybos, Tautų Sąjungai sos be išimties Amerikos lietu kaštuoja.
Su pagarba,
daugiau, nes jau vėl turiu kekas
gal
vieno
ar
kito
ten
Ame

Thomas
Paukštis,
3) Aukų Skyrius, kuriame priima lioliką naujų narių ir kaip grei
pirmininkaujant. Mes nepriim vių organizacijos visose koloni Ir kur tiktai mes pažvelgSLA. Iždininkas. mos, pakvituojamos ir pristatomos
rikoje tapo
padaryta. Tame
sime nė unijos, nė federacijos, jose sukrusti ir parinkti Lietu
sime, tai kaltę rasime, bet kal
Lietuvon Amerikos lietuvių aukos: tai užbaigsiu darbą su jų aplinė militarinių konvencijų. Mu vos apsigynimui, kaip šauliams, tininko, nė vieno, Čia nieko ne jau butų kaip ir platesnis tiks
Edwardville, Pa.,
»Lietuvos Valstybės iždui, Lietuvos kačijomis, tai juos prisiųsiu.
bal. 2 d., 1921 m. Gynimo Komitetui,
las paties Namo steigimo, kai
sų Valdžios politinė linija tose Gynimo Komitetui ir Lietuvos gelbės nė brangus
Lietuvos Šau
Tai bene pirmutinis konkur
apmokėj iSutinku, kad M. A. Raginskas, iš liams, Lietuvos Raudonamjam Kry
po
kultūros
įstaigos.
derybose tokia:
Raud. Kryžiui kuodaugiausiai mas valdininkams, Čia negaliso darbuotojas iš visos PensylPlymouth, Pa., užimtų vietą kaipo
žiui ir šiaip visokioms labdarybės
3.
Pati
Namo
vieta
neturėtų
1) Lenkijos nepulsime.
Iždo Globėjas vietoje a. a. T. As ar švietimo įstaigoms sulig aukotojų vanijos, kuris
aukų. Nesiteisinkite kiti, jog ma kaltinti nė žmonių tamsuant karto tiek
2) Galime
duoti Lenkijai yra bedarbė. Kas neuždirba, mo. Čia pagrindinė kalte tai jj būti kur toli nuo miesto. Ame- tramsko.
naujų narių atsiunčia.
nurodymo.
Su pagarba,
laisvą tranzitą
gelžkeliais ir nuo to sunku reikalauti. Bet valdininkų ištvirkimas, nes blo-|j rikos lietuviai pripratę prie vi
4) Prekybos ir Pramones Skyrius,
— Šiuomi prisiunčiu 5 nau
V. Kamarauskas,
sos
eilės
patogumų,
na
kad
ir
kuriame
teikiamos
informacijos
de

Nemunu.
yra ir tokių, kurie ir šiandien gas žmogus visumet pasiliks
SLA. Vicc-Prezidentas.
jus narius — rašo 203 kp. rašt.
lei įsteigimo įvairių prekybos ir pra
elektros
šviesos
ir
tt.
Todėl
3) Draugiškai su Pabalti jos uždirba ir gražiai uždirba.
blogas. Ir tol nesiliaus kyšių jis galėtų būti kur šaly miesto, Sutinku ant Raginsko.
monės bendrovių, delei jų susinėsi J. Galinskas iš Sebastopol, Pa.
Pageidaujama,
idant
visos
au
Valstybėmis palaikyti bendrus
F. Matulaitis, M. D. mo ir veikimo Lietuvoje,< delei im — Nors šitas mėnesis man nu
ėmimas, kol nebus pašalinti ne kaip pavyzdžiui kur Landvaraekonominius ir politinius santi- kos butų prisiunčiamos stačiai tikę valdininkai, rusų laikų
porto ir exporto
klausimų
ir tt. sisekė neblogai, tačiau* sekan
Sutinku ant Raginsko.
ve
ar
Verkuose
palei
Vilnių.
Prie šio skyriaus
yra ir Amerikos čiuose mėnesiuose
Lietuvos
Atstovybei adresu: „činovninkai.”
kius ir su lenkais.
stengsiuos
J. M. Danielius.
Lietuvių
Prekybos
ir Pramonės Ta
Reikėtų
ir
seneliams
duoti
ga

dar geriau pasidarbuoti, nes tu
4) Lietuvos Rytams duoti Represėntatyve of Lithuania, Žinoma, pašalinti jų negali
New York City, ryba, jos raštinė ir archyvas.
limybės
atsilankyti
į
didesnį
370 — 7-th Ave., New York ma ligi nebus kas jų vietas uži
autonomiją.
5) Lietuvių Piliečių Registracijos riu dalaikyti savo duotą žodį,
bal. n d., 1921 m.
miestą ir pas juos žmonėms at p. M. A. Raginskui,
City.
Skyrius, kuriame renkamos žinios jog į pabaigą bus trumpai, bet
5) Rytų Lietuva insitikinus,
ma. Bet tai nėra jau taip blo silankyti. Jeigu Lietuvos Val
apie lietuvių
kolonijų
gyvenimą, storai.
Plymouth, Pa.
jog Vilnius politiniai tur but Tuomet galėsime apskaityti, ga, kaip kam atrodo.
džia
yra
tikusi
leisti
tokią
Gerbiamasis Tamsta:—
apie pačių lietuvių darbus, apsigyve
surištas su Vakarine Lietuva. kiek ir iš kur gauta, kiek umu
Lig tik atsiras žmonių, kurie prieglaudą įsteigti ir dar pa Šiuomi pranešu, kad Tamsta bu nimo vietą ir tt. Prie šio skyriaus — Malonėkite įrašyti ir ma
Politinė
taktika Lietuvos laiku pasiųsta, šiandien teturi galėtų tas valdiškas vietas už remti tokį Namą, tai to maža. vote sekantis, kuris gavo daugiau veikia ir Lietuvių Piliečių Sąjungos ne SLA.. konkursan — rašo 63
kp. organ. P. Pivorunas iš Chi
Valdžios tokia: griežto susirė me kasoj Šaulių Sąjungai vos imti, šita sunki liga savaime Reikia, kad aiškiai nurodytų, siai balsų ant SLA. Iždo Globėjo Valdyba ir jos raštinė.
laike
paskutiniųjų
Pildomosios
Ta

Visais reikalais, paliečiančiais šių cago, Ill. — Ant pradžios pri
mimo su lenkais vengiame, bet 1,256.56 dol., iš kurių 841.14 pranyks. O žmonių vis kas kame ir kuri gali būti ta para rybos rinkimų. Pasimirus seneliui skyrių
darbuotę,
prašoma visados
puolant ginsimės; laikysimės dol. esame šiandien gavę iš su- kart daugiau ir daugiau atsi- ma. Jeigu nu vykusioms ,,ka- Astramskui, SLA. Pildomoji Taryba kreiptis per Lietuvos Atstovybės mi siunčiu 2 nauju nariu, o toliau
bus daugiau.
išrinko Tajnstą į jo vietą, taigi ma nėtu adresu.
sutarties ir pažymėtos demar sinktųjų Cooper Union New ras, pargryš atitarnavę karei- zimierietems”
Lietuvos
Val

lonėkite
pranešti,
ar
apsiimate
eiti
Yorko bendrame lietuvių mas- viai, kurie jau bus darbavęs!
Jau jeigu iš Chicagos nebūt
Delei išgavimo pasų,
vizos ant
kacijos linijos.
džia rado galimu pavesti plotą SLA. Iždo Globėjo pareigas..
Amerikos pasportų arba affidavitų, galimybės tikėtis daugiau na
toje dirvoje, ir bus išsilavinę žemės vienuolynui
Balandžio 18 Valstybės Pre mitinge. Tat mažmožis.
Su gilia pagarba,
steigti,
su
delei
įvažiavimo Rusijon arba delei rių, tai greitu laiku priseitų ga
P. Jurgeliutč,
zidentas Stulginskis dovanojo Taigi darban visi lietuviai! toje srityje, bus kas užima jų puikiu sodnu ir lauku, tai rods
pargabenimo giminių iš Lietuvos, o
SLA. Sekr.
su Chicaga
bausmes, patiems prašant, de Visą tą darbą darykite tuoj vietas, tai tada jie pasitaisys. ir tokiai kultūros įstaigai turė
lygiai delei sudarymo
įgaliuojimų, lutinai pertraukti
ki dvylikos asmenų, kurie Vy kad iki gegužės pirmųjų dienų
Akvė. tų surasti tinkamą vietą. Rei
Plymouth, Pa., visokios rūšies dokumentų padary visus „deplomatinius ryšius.”
— Nors aš dalyvauju kon
bal. 13 d., 1921 m. mo, delei suieškojimo palikimo arba
riausiojo Tribunalo nusprendi jau butų visur aukų rinkimai
(„Lietuvos Ūkininkas.”)
kia tik aiškiai ir tiksliai nustaapmokėjimo
už
sužeidimą
arba
su

prisiųsti,
p. P. Jurgeliutei,
kurse nuo kovo 2 d., tačiau ligmu Lenkų P. 0. W. (Polska padaryti ir pinigai
tyti tos įstaigos tikslas, visas
žeistų
ar
mirusių
kareivių
reikalais
New York, N. Y.
visados kreipkitės prie Lietuvos At šiol pavyko prirašyti tiktai vie
Org. Wojskova) byloj pasmerk nes tikimasi, jog nuo gegužės
jos statutas, ir be to kasmetinė Gerbiamoji Tamsta:—
SLA. REIKALAI SLA. pašalpa tai įstaigai, kad Kadangi pareituose SLA. Pildo stovybės Washingtonan. Nuo ba ną naują narį, nežiūrint, 'kad
ti nuo aštuonių mėnesių iki še 15 dienos jau bus galima stoti
Tarybos rinkimuose esu pri landžio 25 dienos ir ten Atstovybės dirbau sukaitęs — rašo 3 kp.
šių metų sunkių darbų kalėj i- naujan darban prie antros Lie
butų galima pastoviai išsilaiky mosios
ėmęs kandidatūrą ant Iždo Globėjo adresas permainomas, būtent ji per organ. Ed. Pulokas * iš Eliza
tuvos gynimo paskolos. Taigi
DAR DELEI AMERIKOS
jne. Elta.”
ti.
ir dabar vėl iš eilės esu pirmu kan sikelia į kitą namą šiuo adresu:
pirma
užbaikime
šį
darbą.
beth, N. J. — Tačiau mano
2
lietuvių
N
amo
.
Be to nuo Užsienio Reikalų
didatu į tą urėdą, todėl sutinku eiti Lithuanian Legation, 1925 F. Street,
4.
Ton
įstaigon
turėtų
papul

Lietuvos Informacijų Biuras. Perskaičiau „Tėvynėje” .V.
N. W., Washington, D. C.
darbas visgi nebuvo veltui, nes
Ministerio gauta telegramas,
ti ne tiek tie seneliai, kurie jau tas pareigas, kurios bus man paves
Lietuvos
Informacijų
Biuras.
suregistravau
viršaus šimto
M. Čekanausko
atsišaukimą niekam
jog „Amerikos lietuvių antro
nebetinka, bet ku ta.
Su pagarba,
norinčių prisirašyti prie SLA.
„Reikalek Steigimo Prieglaudos rie savo darbais delei visuo
sios paskolos sumanymas esąs
M. K. Raginskas.
KALTE
Dr. D. ALSEIKOS PRAKAL- Mat dabar musų mieste didelė
Namo
Lietuvoje”. Geras ir menės labo
Ministerio Kabineto
priimtas
yra užsipel
BŲ MARŠRUTAS ĮVYKS
bedarbė siaučia — kurį tiktai
gražus SLA sumanymas, bet nę tos pagarbos, kad jie yra IŠ SLA. KUOPŲ DARBUOTĖS.
ir jog greitai jį svarstys Steig.
ŠIOSE VIETOSE:
pakalbini prisirašyti į šitą pra
ar nebūtų galima jo praplėsti, kviečiami gyventi visuomenės 132 kp., Seltzer City, Pa., suma
Seimas.”
nė
parinkti
aukų
Lietuvos
apsigy

Balandžio 28 d., 7:30 vai. vakare, kilnią organizaciją, tai nuo vi
„Lietuvos Ūkininko” Nr. 4 šiek-tiek kitaip pastatyti. No išlaidomis.
nimo kovai. Tam tikslui išrinkta ko D. L. K. Gedemino svetainėj, 575
sų gauni vienodą atsakymą —
t ŠAULIŲ CENTRO VALDY- nurodė, kad del kyšių ėmimo rėčiau padaryti keletą pasta 5. Kandidatus į šią įstaigą misija, kad pereitų per lietuvių gy Joseph Ave., Rochester, N. Y.
esąs kaltas žmonių tamsumas bų.
, BOS ATSIŠAUKIMAS.
galėtų perstatyti kad ir SLA. venimus, kuriai pasidarbavus viso Gegužės 1 d., 7 vai. vakare, Lietu nedirbu, bet kai tik pradėsiu
Balandžio 20 dieną, iš Kau ir valdininkams algų menku 1. Pirmiausiai delei paties kuopos, o visuotini susirinki aukų Lietuvos pagalbai surinkta vių Mokyklos svetainėj, West Ma I dirbti, tai prie pirmos progos
$165.50, kurios pasiųsta per Lietu
prisirašysiu — ir prašo paimti
įstaigos vardo. Prieglauda yra mai (Seimai) ar kaip kitaip, vos Atstovybę sekančiai: Lietuvos hanoy St., Mahanoy City, Pa.
no, nuo Šaulių Sąjungos Centro mas.
5 d., 7:30
vai. vakare, jo vardą, kad prie pirmos pro
pasakyta tat geras dalykas, bet ne ko tuos kandidatus galutinai pri Raudonąjam Kryžiui $82.75 ir Lietu OldGegužės
Valdybos, Lietuvos Atstovybė Mano supratimu,
High School Auditorium sve
vos Sauliam $82.75.
yra gavusi tokiu du kablegra- tik dalis teisybės. Aš žinau vi kia tai Amerikos lietuviui lai iminėti.
tainėj, Nocth Main St., Shenandoah, gos vėla jam priminus. Todėl
tikiuosi, kad savo kvotą pirmai
są eilę gerai apmokamų viršai mė manyti, kad jis ant senat 6. Įtaisymui tokio Namo ži Didesnes aukas skyrė sekančios Pa.
mu:
ir pavieniąi asmenys:
Gegužės 8 d., 7:30
vai. vakare, dovanai dasivarysiu labai grei
„Visiems Amerikos Lietuvių čių, kurie patys yra stambus vės gausiąs vietelę „prieglau noma reikalingi pinigai. Juo draugijos
Piliečių Pagelbenis Kliiibas — $50, Hampton
Auditorium.
svetainėj,
laikraščiams. Mes girdim, kad ūkininkai, ir turi gerą pragyve doje”, tarsi koksai elgeta, kuris daugiau, juo geriau.
Sakoma, SLA. 132 kp. — $20, Šv. Jono Drau 13-17 West Northanfpton St., tai, kai tik pradės dirbti.
— Malonėkite ir mane įrašy
Kiek jau yra 6.000 dol. Mažai. gystė — $10, Jurgis Jakimavičius — Wilkes Barre, Pa.
Šauliai yra šmeižiami. Neklau nimo šaltinį, bet ima kyšius ir jau niekam nebetinka.
sykite vienybės ardytojų. Siun patys visai nesirūpina eiti savo vienas žmogus, pasadąrbavęs Reikia tuoj parinkti daugiau, $10; po $5: Fr. Aidukaitis, J. Rum- , Gegužės 10 d., 7:30 vai. vakare, K. ti į konkursistų’ tarpą — rašo
bavičius ir A. Ziebertavičius.
Kiti Rudaičio svetainėj, 193 N. Main St., 245 kp. organ. Jieva Kamins
čiame savo atstovą, kurs įrodys pareigų, ateina į valsčių 1—2 kad ir svetur ar tai delei žmo bet laukti,
iki bus surinkta, aukavo nuo $r iki $3.
Pittston, Pa.
šių ardytojų
tamsius darbus. kartu per savaitę ir tai apie 12 nių gerovės, ar delei Lietuvos kaip norima, apie 60.000 nege Visiems aukavusiems varde SLA. Gegužės 15 d., 2 vai. po pietų, kienė iš Newark, N. J. — Nors
Gyvenam ypatingai pavojingą ar 1 vai. Taip pat žinau vals labo ir lietuvių susipratimo, no rai. Per ilgą laiką visai gali 132 kp. tariama širdingą ačių už pa Lietuvių Muzikalėj svetainėj, Alleg pas mus irgi bedarbė siaučia,
galbą savo tėvynei,
kuri šiandien heny Ave. ir Tilton St. (Richmon bet aš mėginsiu
pasidarbuoti
valandą. Mes įtempiam visas čių raštininkų, kurie savo dar rėtų, kad nors ant senatvės jį noras išgaruoti. Todėl reikia būdama
sunkioje padėtyje neišpasa de) Philadelphia, Pa.
jam už nustatyti minimum, su kuriuo kytai brangina kiekvieną, kad ir Gegužės 16 d., 7:30 vai. vakare, ir gal kaip nors pavyks prisiirpajėgas. Iš jūsų laukiame me bo srity yra gerai išsilavinę ir pagerbtų, kad leistų
džiaginės ir moralės paramos, ne blogai apmokami, bet ima baigti savo dienas kokioj nors jau galima darbas pradėti, o mažiausią, pagalbą.
Lietuvių Tautinėj svetainėj, 928—36 tj prie pirmos dovanos. Newar, Komitetas. East Moyamensing Ave., (pietinėj kas visuose darbuose nepasilie
šaulių Cent. Valdyba N. 4390.” kyšius ir raštinės reikalų neda visuomenės gerbiamoj įstaigoj. kaip bus matoma, kur bus na J
■* » ......... . "Ml"'
dalyje), Philadelphia, Pa.
ka užpakalyje, , todėl ir SLA.
„Lenkai rengiasi mums duo boja, ateina į raštinę apie 11 Be to ne vienas, kad ir nuvar mas, kokia jo sąmata užlaiky
Gegužės 22 d., 7:30 vai. vakare,
90 kp., Bridgevilįe, Pa., savo su
ti paskutinį smūgį, šauliai ruo valandą, tuo tarpu žmonės jau gęs senėlis nenorės prisipažin mui, tai/jau bus lengviau su sirinkime, laikytame bal. to d., ntt- 747 W. Baltimore, St., Baltimore, konkurso darbuotėje manau ne
bus paskutiniu.
šia jiems atatinkamas vaišes. laukia nuo 8 vai. šaltame vals- ti, kad jau jis absoliučiai nieko rinkti. Tą minimumą galėtų I tarė, kad atšitildme nario mi.rties^ ¥d‘
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— tas važiuoja.” Ir svetim nuo naujosios
Amerikos val
taučių spauda) netik noriai deda džios. Baltijos valstybės mėš
savaitinis Susivienijimo
Lietuvių visokidsrastus lenkų reikalais, lynas ir todėl sux jomis rimtai
Amerikoje organas, leidžiamas kas bet apart to dar, patys ameri skaitytis neverta. Tai tokia iš
•enktadienis.
konai rūpinasi tą lenkišką pro? vada tenka padaryti iš p.
S. I E. Vitaitis — Redaktorius, pagandą kuoplačiausiai pasklei Hughes išsireiškimo.
sti. Ypač jie laiko svarbia sa Tačiau Amerikos lietuviai —
jot W. jo-th St, New York Gity vo pareiga tai paskleisti tarpe
ypač šios šalies piliečiai turėtų
lietuvių,
tarsi
norėdami
tuomi
griežtai užprotestuoti prieš to
Visi raitai skiriami „Tėvynei” turi
aut siunčiami
Redakcijos vardu ir parodyti, kad lietuviai yra ne kį Lietuvos pažeminimą ir pa
ir kad reikalauti. kad p. Hughes at
wri but su autoriaus paraiu ir adre- atskiriama lenkų dalis
<«.
Prisiunčiamas raitus Redakcija lyg lietuviams butų svarbu ir
šauktų tokį savo nekulturišką
rumpina ir taiso sulig savo nuožiū
būtina žinoti, kas dedasi Lenki išsitarimą.
ros. Netinkami
spaudai smulkus
raitai — korespondencijos,
eilės, joje.
praneiimai ir tt, naikinama ir auto
Kad skaitytojas aiškiai galė
riams negrąžinama, jei nėra pridėta tų suprasti kaip
. lenkų reika
>aito ženklelių jų sugrąžinimui.
lais rūpinasi svetini,taučių laik
:: Rusifikacija Lietuvoje. —
raštininkai, čionai paskelbiame
„Current History” žurnalo re „Lietuvos Ūkininko” praneši
LENKŲ PONIJOS
laikraštyje „Volia
daktoriaus, p. G.
W. Oakes, mu, Rusų
DRAUGAI.
tūlo ruso
Nekartą buvo rašyta „Tėvy laišką, kuriuomį jisai kreipėsi Rossi i” yra įdėtas
2'
kuriame jis
nėje”, kad musų kunigai yra ar į SLA. Centro raštinę prašyda laiškas iš Rygos,
paduoda žiupsnelį
įspūdžių iŠ
timi
Lietuvos
lenkuojančių mas antrašų:
.v
dvarininkų draugai. Tuos tei „Mes norėtumėm išsiuntinėti Lietuvos. Jis rašo:
„Produktų kainos Lietuvoj pi
singus pastebėjimus dabar ga laiškų
parinktiem lietuviam
gesnės. negu
Vokietijoj.
Pačių
lutinai patvirtina kunigų orga 4,000 ar 5,000 skaitliuje, kurie
produktų turkui yra užtenkamai,
nas „Draugas”, kurio redakto gyvena Suvienytose Valstijose
nes nėra jokių aprėžimų: duonos
ir kitokių kortelių nėra.
Rusija,
rius pareiškia, kad norint Lie ir kurie skaito angliškai, tuo
kuri
seniau
vi?am
pasauliui
teikė
tuvai atgauti Vilnių ir taikoje tisklu, kad atkreipus jų domę į
baltus miltus, dabar kramto sovsugyventi su lenkais, reikia su pilną tekstą Rusų-Lenkų taikos
depų pelus,
o neturtinga
smė
grąžinti dvarus ponams. Taip sutarties, kuris tilps
gegužio
liuota Lietuva maitina baltaisiais
pyragėliais..,
Gyvenimo
būdas,
gi kunigų organas mano, kad mėnesio numeryje
„Current
valgis,
apskritai
visi
viršutiniai
sugrąžinus ponams dvarus, bus History” žurnalo. Taipgi tilps
gyvenimo apsireiškimai tiek turi
pripažinta ir Lietuva de jure, ir pilnas tekstas naujos Lenki rusiškų atspindžių, kad jei ne ofinesą tuomet pamatys Santar jos konstitucijos, kaip lygiai ir
cialinė lietuvių kalba, kuriąja kal.
vės diplomatai, kad nuo Lenkų kiti svarbus ir kiekvienam lie ba valdininkai, ir nuo kurios jie
noringai pereina prie
rusų kal
ponijos Lietuvoje nėra atima tuviui įdomus dalykai, šiuomi
bos, kai pamato, jog jus norite
mos piliečių teisės.
kreipiamės prie Tamstų su pa
kalbėti rusiškai, — tad butų iliu
zija, jog jus esate
ne Rusijoj.
^Vadinasi kunigų organas ma klausimu, ar kartais Tamstos
Bet be šitos
oficiozinės lietuvių
no, kad jeigu atimama iš Len neturite tokio antrašų surašo,
kalbos, stotyse
ir t raukiniuose
galimybės
kų ponijos neteisėtai užgrob kuris mums duotų
daugiau girdima rusų kalba.”
minėtus laiškus,
tos Lietuvos žemės ir jos išda išsiuntinėti
Vadinasi rusas patekęs Lie
atkreipus lietuvių tuvoje jaučiasi kaip Rusijoje
linama Lietuvos > biednuomenei kad tuomi
svarbius daly — tarpe valdininkų ir viešose
— bežemiams ir mažažemiams, domę į šituos
tai tuomi atimama nuo Lenkų kus.”
vietose pirmą vietą užima rusų
ponijos Lietuvoje piliečių tei Į šitą laišką duota sekantis kalba. Bet ir ne dyvai, kad
sės. Tikrai kunigiška logika! tinkamas atsakymas:
taip yra. Skaitytojas ras šia
IŠ šito kunigų organo nusista „Atsakydami į Tamstos laiš me „Tėvynės” num. straipsnį
tymo bus
aišku kiekvienam ką iš 15 d. bal., pareiškiame, paimtą iš „Lietuvos Ūkininko”,
amerikiečiui
lietuviui,
kokį kad lietuviai neįdomauja pilnu kuriame aiškiai nurodoma, kad
„demokratiškumą”
. išpažįsta tekstu Rusų-Lenkų taikos su .dauguma šiandieninių Lietuvos
musų klerikalai, kurie myli sa- tarties, o dar mažiau jie įdo valdininkų yra Rusų biurokra
' ve garsintis krikščionimis-de- mauja Lenkijos
konstitucija, tijos liekanos, kurie netik kyšių
mokratais. Jų demokratišku todėl šiuomi Tamstoms pataria nuo žmonių reikalauja ir tuomi
mas užsiveria vien tame, kad me visiškai neieškoti lietuvių didžiausią betvarkę ir žmonių
Lietuvoje butų
gerai gyventi antrašų Jūsų
laiške pažymė nepasiganėdinimą valdžia suke
tiktai ponams, na, žinoma ir ku tam tikslui, nes
tuomi nepa lia, nes teisingam ir doram, žmo
nigams. O Lietuvos biednuo- sieksite savo tikslo ir tas Jūsų gui begalo sunku savo reikalus
*
menės — Lietuvos darbo žmo- darbas neatneš pageidaujamų su valdžia atlikti, bet jie yra
# nių reikalai anot kunigų yra rezultatų.
net tvirčiausi šulai rusifikaci
tokis menkniekis, kuriuomi ku „Jei Tamstos išspausdintu jos
palaikymui
Lietuvoje.
nigai visiškai nemano rūpin mėte Rusų-Lietuvių taikos su Apart to ddr ir klerikalai Ame
tis. Gal but dėlei šitokio ža tartį, arba kitus kokius svar rikos lietuvių sudėtais dolariais
lingo kunigų nusistatymo ir že bius dalykus liečiančius Lietu prisideda prie to darbo — rusi
mės reforma
Lietuvoje taip va, tai tuomet mes mielai su- fikacijos palaikymo Lietuvoje.
sunkiai eina' nes juk klerika teiktumėm Tamstoms
randame
surašą Kauno „Lietuvoje”
lai kontroliuoja Liet. St. Sei parinktų vardų.”
štai kokia<- žinia:
v
mą, kuris šituo klausimu jau Iš šito bus aišku kiekvienam,
„Amerikos Lietuvių
Prekybos
Bendrovė
steigia
Kaune
šoferių
beveik metai laiko kai tupinėja ant kiek plačiai Lenkų junke
kursus, kur pagrindinė dėstomo
ant vietos ir nežinia ar kada riai savo propagandą varo, ne ji kalba bus rusų kalba. Nežiū
nors galutinai nuspręs žemės sigailėdami net milioninių su
rint į tai, kad lietuvių inžinierių
reformą pravesti, ar gal nutars mų pinigų. Todėl ir negalima
yra pakankamai, kaž kodėl ieško
ma lektorių rusų. Pavyzdžiui, šo
z
dvarus grąžinti ponams.
stebėtis, kad jų reikalai ameri
ferių kursuos
lekcijas
skaityti
Tačiau mums
rodosi, kad konų spaudoje
užtariaujami,
pakviestas vienas
rusas susisie
bereikalingai aušina
burnas o jų skriaudžiamųjų kaimynų
kimo inžinieris
pabėgių (špalų)
bei
relių
specialistas!
Ar žino
ponai klerikalai, nes baudžiavų neigiami. Ir jie tuomi daug
amerikiečiai, kur jų pinigai plau
gadynė jau atgyveno savo die laimi. Nesą Amerikoje, kaip
kia?”
nas ir Lietuvos darbo žmonės ir kiekvienoje
kitoje šalyje, Akyveizdoje šitokių realių da
nesutiks, kad kunigai Lietuvos spauda netik nustato visuome vinių, ar galima norėti, kad
dvarus dalintų savo sėbrams — nės opiniją viename ar kitame Lietuvą kiti gerbtų ir jos ne
Lenkų ponijai, o Lietuvos bied- klausime, bet net padaro įtakos priklausomybę
pripažintų, jei
nuomenę padarytų jų vergais. ir į aukštųjų valdininkų sferas. patys lietuviai,
ypač tautos
Kiekvienas protaujantis Lietu Visi žino, kokia šiandieninė priekyje stovintieji, savo kalbos
vos pilietis gerai žino, kad Vil padėtis Lenkuose. Jiems netik negerbia ir ją noriai išmaino
nius yra Lietuvos sostinė ir jis duonos ir kitokių pragyvenimo buvusių Lietuvos prispaudėjų
turi priklausyti Lietuvai be jo reikmenų stoka, bet pas juos kalba. Jei toki dalykai Lietu
kių
kunigiškų kompromisų! ir valstybinė tyarka nesulygi voje dedasi, tai kam dar pyk
Taipgi kiekvienas protaujantis namai blogesnė, negu Lietuvo tauti, kuomet Rusų atžagarei
žmogus aiškiai
supranta, kad je ar kitose Baltijos valstybėse. viai ir jų draugai Lietuvą laiko
demokratijos pagrindais sukur Tačiau Suv. Valst.
Valstybės neatskiriama Rusijos dalimi.
* * *
ktoje valstybėje negali būti pri- Sckret. p. Hughes pranešdamas
• vilegiruotų
luomų su specia- Kongresui
apie
reikalingu
:: Sovietinės Rusijos žy
lėms pilietybės teisėmis.
mą suvaržymo ateivystės parei giai. — Savo laiku buvo rašy
'
Gerai, kad pagaliau kunigai škė, kad lietuviai ir latviai, ku ta „Tėvynėje”, kad šiandieni
save demaskavo ir aiškiai pasi rie nori atvykti
Amerikon iš niai Rusijos valdžiai negalima
sekė kas jiems ištikrųjų rupi. Baltijos valstybių, tai yra žmo pasitikėti, nes ji, kaip ir kitos
i
f
Dabar gal praregės ir ta dalis nės daugumoje iš šiukšlyno ki didžiosios valstybės,
su savo
lietuvių visuomenės, kuri lig- lę, kurie yra nepageidaujamos silpnesniais
kaimynais jokių
šiol klaidžiojo po klerikalizmo rūšies žmonėmis.
Vadinasi sutarčių nepildo.
Bolševikai
pelkes, nes dabar aiškiai gali Lietuva ir Latvija yra šiukšly buvo pripažinę pilną nepriklau
matyti, kad kunigai veda juos nas, o jų piliečiai yra nepagei somybę Kaukazo
valstybėms,
£ ,
į Lenkų ponijos jungą.
daujami žmonės. O apie len tačiaus prie pirmos progos jų
kus p. Hughes išsireiškia žmo nepriklausomybę patys sunaiki
LENKŲ
niškai — taip kaip ir apie ki no. Susovietino Azerbeidžianą
|;
PROPAGANDA^
tas tautas. Ir už
šitai dau ir Armėnus, o socialistinės Gru
*■
Dauguma lietuvių negali atsi- giausiai
reikia pasidėkavoti zijos negalėdami susovietįnti—
' stebėti, kuriuo budu taip pasek amerikonų spaudai, kurios ko kraujo tvane nuskandino Gru
mingai vyksta Lenkam savo respondentai, lenkų
Taip
papirkti, zijos nepriklausomybę.
reikalus išgarsinti svetimtaučių puikiai moka lenkų propagandą gi ir padarymas taikos su len
kais, kuria panaikinama pada
spaudoje. Tačiau tiems, kurie skleisti.
.
žino, kad lenkai milionais išlei Ant galo reikia priduoti, kad ryta sutartis tarpe Rusų ir
džia svetimtaučių spaudos pa šitas p. Hughes . išsireiškimas Lietuvos, pastarosios sienų nu
pirkimui, nepriseina
stebėtis. aiškiai vaizduoja, ko galima ti statyme, yra dar vienu priro
Šioje gadynėje „kas šmeruoja kėtis Lietuvos /klausimai ir dymu, ko vertos Sovietinės Ru
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sijos sutartys ir jų duotas gar
bės žodis.
Apsidirbus Sovietinė Rusija
su Kaukazo valstybėms, rengia
si prie tokių pačių žygių ir Pabaltjurio
valstybėse. Kauno
„Lietuva” paduoda žinių, kad
trečiasis internacionalas nuta
ręs sustiprinti propagandą Pabaltjurio valstybėse. Rašoma
taip: .
„....Tuo labiau, kad paskutiniuo
ju laiku iš trečiojo internaciona
lo ateina labai
konkretingų ir
aiškių žinių:
1 ’aball itirio , valsty
bėms
komunistinė
propaganda
nuspręsta
sustiprinti.
Ir _ tam
tikslui jau yra griebtasi visos ei
lės priemonių.
Kadangi
trečia
jam. internacionalui ne visos Pabaltjtirio valstybės
yra
lygiai
lengvai prieinamos,
lai pirmoj
eilėj kreipiama visa dome į Es
tus, paskui į Latvius ir pagaliau
į Lietuvą.
Trečiojo
internacio
nalo išmanymu, Estuose esą vi
sų lengviausia
.darbininkus ap
spręsti’.”

Iš šito gali but aišku kiekvie
nam, kas laukia Pabaltjurio vai
stybes iš Sovietines Rusijos pu
sės, jei jos laiku nesusipras ir
tiesusi jungs tampriais federaci
jos ryšiais.
* * *
:: Bereikalingas pyktis. —
Amerikos lietuvių komunistai
baisiai pyksta, jei
juos kas
nors pavadina Lietuvos nepri
klausomybes ir jos darbo žmo
nių priešais.
Tačiau jų tas
pyktis bereikalingas — jie pats
savo darbais tai. parodo. Pa
vyzdžiui Lietuvos darbo žmo
nės paskelbė Lietuvą nepriklau
soma valstybe ir deda visas sa
vo jėgas, kad tą nepriklausomy
bę išlaikius, kad ją apgynus
nuo svetimų užpuolikų. Tačiau
lietuviškieji komunistai gatavi
remti kad ir patį kipšą, bile tik
sunaikinus Lietuvos nepriklau
somybę. Jie rėmė net Lenkijos
junkerių avantiūristą Želigovs
kį, nes pačiu kritingiausiu Lie
tuvos padėties momentu, kuo
met Želigovskio žmogžudiškos
bandos siekė Kauno, komunis
tai vedė kuoplačiausią agitaci
ją tarpe Amerikos lietuvių, kad
neremtų Lietuvos žmonių apsi
gynimo kovoje.
Jie visuomet Lietuvos
ne
priklausomybę
rašo svetimženkliuose ir atvirai dirba, kad
Lietuvą sugrąžinus Rusijos ver
gij-on. Vienas „Laisves” ben
dradarbių, kurio „raštą” redak
cija be jokios pastabos deda,
net šitaip burnoja:
„Jeigu jau ta Lietuvos valdžia
su savo .ncprigulmybc’ taip kil
ias dalykas, tai kodėl jums, ger
biamieji, bijoti tą taip
ideališką
dalyką apginti nuo kitaip manan
čių atakavimų? Tas jūsų bailu
mas yra aiškiu liudymu, kad ju
sų palaikoma valdžia ir .ncprigulmybė’ yra tokiu purvinu dalyku,
kurio ir jus patys gėdijatės.”

Niekas, negali kam nors už
drausti kritikuoti ir net smerk
ti netinkamą
šalies valdžią.
Bet žmonių valią, tautos troški
mus — jos svarbiausi idealą —
laisvės idealą, už kurį visa tau
ta savo gyvybę 'aukoja vadinti
purvinu dalyku, ištikrųjų gąli
tiktai tokis žmogus, kuris galu
tinai proto nustojęs ir savo są
žinę išsigimėlio purvan sumynęs. Toki žmonės yra aiškus
savo tėvynės išdavikai, svetimų
valstybių agentai ir priešai sa
vo šalies darbo
žmonių, nes
jie tarnauja brutališkai jėgai
— vergijos palaikymui.
To
kiems žmonėms laisvės idealai
yra visiškai svetimi.
LIETUVOS RAUDONAMJAM
KRYŽIUI AUKŲ
APYSKAITA.
Zcmiaus yra paduodama smulkes
nė visų Lietuvos Raud. Kryžiui au
kų, kurios buvo prisiųstos Lietuvos
Misijai arba vėliaus Lietuvos Atsto
vybei, pradedant nuo sausio i d. iki
balandžio 14 d. š. m.
Praėjusiais
1920 m. iki sausio t d. buvo prisiųs
ta $14,320.21 ir pasiųsta
auksinais
1,327,629, o šiais
melais apturėta
$4,106.50 ir pasiųsta
Lietuvos R.
Kryžiui 265.738 auksinai, arba kar
tu r,593'377 auksinai.
Labdarybės 1 darbas — tai šventas
darbas. Rods prie jo neturėtų bū
ti ypatingų varžytinių.
Tačiau ir
prie šio darbo atsirado/’visokių gin
čių ir varžytinių, kurios trukdo tin
kamą aukų plaukimą. Esamoji Ame

riko j e Lietuvos Raud. Kryžiaus Rė
mėjų Draugija, sulyg

savo vardo,

si nemažai Lietuvos Raud. Kryžiui,
tačiau pasiteisindama, jog ji veikia
sulig Amerikos čarterio, yra atsisa
kiusi netik man, kaipo Lietuvos At
stovui Amerikoje, priduoti savo apy
skaitą, bot ir kaipo specialiam Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus įgalioti
niui nepridavus
yra nė apyskaitos,
nė jokių kitų paaiškinimų, kokioms
Lietuvos įstaigoms jų surinktos au
kos yra priduodamos.
Paskutiniu
laiku Lietuvos
Raud. Kryžius yra
kablcgramu prašęs
šios
Rėmėjų
Draugijos prisiųsti jam 10,000 dol.
sušclpimui
grįžtančių
iš Rusijos
tremtinių, tačiau
ant šio prašymo,
neveizdint atkartojimų,
L. R. K.
Rėmėjų Draugija nėra davusi net at
sakymo.
Iš to priscina
padaryti išvadas,
jog Lietuvos Raud. Kryžiaus Rėmė
jų Draugija yra nutarusi nebcšclpti
ii'

neberemti

Lietuvos

yra rinkusi ir už 1920 m. suaukavu- kos yra gautos paties
•'

■

Raud.

Kry

žiaus ir butų gerai, jeigu
tat taip
yra, kad ji ir savo vardą pakeistų,
kad nebeklaidinus Amerikos lictuvili visuomenės, nes juk dar nese
niai buvo skelbiama, jog visos šios
Draugijos skyrių
surinktos aukos
bus priduodamos
Lietuvos Raud.
Kryžiui.
Labai gali būti, kad vieną ar kitą
darbą Lietuvos Raud. Kryžius atlie
ka nepilnai gerai — kad yra truku
mų.
Prašalinimui šių trukumų geriausis vaistas, tai visuomenės kriti
ka, aiški rimta kritika. Daryti koki
nors primetimai paslapčia, pakukždo
mis, kaip tat neretai
yra daroma,
neišpuola — nepritinka.
Juo ma
žiau yra pateisinamas darbas, kuo
met vieton šios jau įsivyravusios ir
valstybės palaikomos įstaigos, nori
ma tverti kokia nors
kita įstaiga.
Toksai darbas labai panašus į dar
bą tų Lietuvos piliečių, kurie dėlei
tos priežasties, kad ar tai jų laiš
kas Lietuvos paštoj prapuolė ar tai
jiems prisėjo muitas ant sienos už
mokėti, jau smerkia Lietuvos Val
džią ir išsižada Lietuvos Valstybės.
Dar mažiau pateisinamas yra tok
sai griovimo darbas, kuomet kokios
nors svetimos valstybės
kapitalais
norima paremti kokia
nors viena
musų valstybes įstaiga,
kad suma
žinus autoritetą
jau
esamosios.
Girdi, Amerikos
Raud.
Kryžius
(American Red Cross) duodąs viso
ko, kas tik reikia, d-ro Nagevičiaus
užlaikomoms karo
ligoninėms, bet
nieko neduodąs Liet. Raud. Kryžiui.
Yra žinoma, jog
į Vyriausiąją
Lietuvos Raud.
Kryžiaus Valdybą
įeina visa eilė, garbingų piliečių, kaip
tat d-ras Rokas Šliupas, d-ras Jurgis
Alekna, Stcig.
Seimo nariai kun.
kari.
Šaulys
ir prov. Makauskis;
toliaus d-rai 1 ngelcvičius,
Mažylis,
prov. Pr. Valentinavičius ir kai kada
dalyvauja Stcig. Seimo narys d-ras
E. Draugelis. Jokios algos ar at
lyginimo už pašvenčiamą L. R. Kry
žiui darbą
jie neima
ir tvirtinti,
kai|> tat daro
pil. Vaitiekūnas iš
Brooklyno,
jog L. R. Kryžius yra
daktarų „asmenišku bizniu” yra niek onepamaluotu įžeidimu.
Pasitikė
kime šiais vyrais, o jeigu jųjų kas
daroma negerai,
parinkime
kitus,
bet įstaigos negriaukime.
Apie savo darbuotę 1919 m. L- RKryžiaus Valdyba yra išleidusi pla
tų pranešimą formoj knygutės. To
kia pat knygutė, ruošiama ir už 1920
m. kaipo atskaita
L. R. Kryžiaus
darbuotės'.
1 110 tarpu L. R. Kry
žiaus Valdyba yra prisiuntusi sąra
šus apturėtų iš Amerikos daiktų ir
pinigų ir nurodo, kaip jie yra išda
linti ir kas šiandien
Valdybos yra
daroma:
1. Lietuvos Raudonasis Kryžius tu
ri ligoninę
kariškiams Panevėžyje
su užkrečiamųjų ligų skyriumi, kur
paskutiniu laiku telpa šiltine sergan
tieji iš Rusijos grįžtanti tremtiniai.
2. Įsteigtas
Medicinos Pagalbos
būrys kariškiams
ir civiliams ant
'tronto.
3. Belaisviams iš Lenkijos teikia
ma pašalpa pinigais, šiltais rubais;
sergantiems kariškiams visose ligo
ninėse įvairomis šventėmis
dalina
mos dovanos.
4. Valdžiai
padedant
steigiama
prieglauda karo invalidams.
5. Rūpinamasi apie karo našlai
čius —■ vaikus.
6. Kaune L. R. K, turi ligoninęklininką,
prie jos ambulatoriją ir
vaistinę. Apie tą įstaigą Vyriausias
Amerikos Raudonojo
Kryžiaus at
stovas iš Rygos
pasakė: kad ši
įstaiga pilnai
gali būti
perkelta
Amerikon, kuriai
savo stoviu ncpriscitų gėdytis.
7. Kaune prie savo
ligoninės L.
R. K. įsteigė kursus akušerėms ir
gailestingoms
seserims
gaminti.
Jau išleista 25 akušerės ir 24 sese
rys; t vasario š. m. prasidėjo antro
ji laida.
8. L. R. K. turi savo ambulatori
ją ir maitinimo punktą Vilniuje del
grįžtančių tėvynėn pabėgėlių.
Visiems aukuotojams,
kurie yra
pridavę aukų ar tai
per Lietuvos
Misiją ar kitais keliais, arba stačiai
jam prisiuntę, L. R. Kryžiaus Val
dyba išsiuntinėja per Lietuvos At
stovybę tam
tikras kvitas. Be to
čion patiekiamas gautas pilnasai są
rašas visų
iš Amerikos
aukų už
1920 metus, būtent 1920 metais yra
gauta iš Amerikos 2,241,733.05 auk
sinai pinigais ir 1,72-4,026 auks. daig
iais, arba kartu — 3,965,759.05 auks.
Prisiunčiamieji pinigai per Lietu
vos Atstovybę yra tuoj išsiunčiami
Lietuvon, be jokio užlaikymo ir vi
siems aukuotojam. tuoj’ priduodamas
pakvitavimas, o reikalaujant ir tam
tikri paliudijimai, o kuomet tos au
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L! R. Kry-

Kalbėjo Worces.žiaus, tai bcyto prisiunčiama aukuo- rengė prakalbas.
lerio
Akademijos
prof.
H. H. Wade
tojams ir stos Valdybos pakvitavi
ir adv. F. J. Bagočius,
kurie savo
mas ir padėka.
užduotis
atliko
labai
puikiai
ir jų
lArhcrikos lietuviai!
Remkite -ir
toliau Lietuvos Raud.
Kryžių
ir kalbos publikai labai patiko.
Prof. Wade pažadėjo prisiųsti 150
siųskite jam aukų per Lietuvos At
knygynui, bet
stovybę: Representative
of Lithu gerų knygų suteikti
250 egz. visokių
ania in America, 370 — 7-th ave., vėliaus prisiuntė
gero turinio knygų.
Šitas parodo,
New York City.
kad SLA. 57 kp. Viešas
Knygynas
J. Vileišis,
Dabar
Lietuvos Atstovas Amerikoje. su kiekviena diena stiprėja.
tiniu Knygyno vedėju yra A. Krapovicka<, kuris knygyną veda labai
geroje tvarkoje.
fh'd 7 d. L. D. L. D. II kp. Sulo
šė veikalėlį „Grafas kaimiečio be"*
PHILADELPHIA, PA.
nu.”
Lošimas pavyko gerai. Savo
l’ž apšmeižimų Philadelphijos lie roles geriausiai ispyldė T. K. Karatuvių veikėjų: Dr. A. Dambrausko, zieja ir P. Užupis.
K. Miklo, Real Estate
biznieriaus
Bal. 16 d. A. L. T. S. 16 kp. su
ir J. M. Chimes,
klerikalų organas lošė veikalą „Lizdas neminio liūto.”
„Darbininkas” traukiamas
teisman,
Sulošė vidutiniai. Visa bėda su nerodos civiliais ir kriminaliais įstaty kuriais musų lošėjais yra tame, kad
mais.
Pastaruoju laiku
klerikalų labai silpnai kalba — truputį toliaus
spauda begalo biauriai pradėjo šmei- sėdinčiam negalima girdėti ką akto
šti be jokių rubežių lietuvius veikė rius kalba.
Savo
roles geriausiai
jus, kurie tik drįso veikti labui Lie atliko J. Raukčiutė, K. Budinavičia,
tuvos netaip kai]) kad klerikalai dik O. Šarkaitė, B. Mingilas ir kt.
tuoja.
lodei už tokius darbus, da
Antra dalis programo susidėjo iš
bar ieškoma teisybės ir bus reika
muzikos
ir dainų,
dalyvaujant P.
laujama idant
klerikalai atsiteistų
Skrickiui, 1 z. Avictėnaitci, Timinsmaterialiai ir moraliai už padarytas
kaitei ir „jaunųjų artistų” kuopelei,
skriaudas lietuviams veikėjams.
kurių sekanti geriausiai pasižymėjo:
Nebūtų nuostabu
jei
klerikalai
\. Palianavičiutė, J. Raukčiukas ir
šmeitų kaipo sriovės
gaivalai, bei
J. Mitrikaitė.
Savu
laiku iš šitų
šitas incidentas yra labai karakterinjaunųjų grupes
galima susilaukti
gas ir tai štai
iš kokio atžvilgio:
gerų muzikos dirvoje darbuotojų.
klerikalų
organas
„Darbininkas”
Worcesterio vaikas.
matyt valdomas be jokios kontroles,
tad per jį gali šmeišti kas tik pano
RED LODGE, MONT.
ri. Taigi ir šis šmeižimas klerikalų
Balandžio 3 d
ištiko
nelaime
organe išdalies pasididino tuom, kad
jame pradėjo sandarbininkauti netik SLA. 296 kp. narius — J. Povilaitį
klerikalai bet ir bolševikai ir vienas ir jo žmoną. Jie išvažiavo automoiš tokių bolševikų, gal klerikalų or biliuje pasivažinėti ir jiems besilen
juos
atvažiuojančiam
ganui ir nežinant,
patiekė
didelį kiant prieš
pluoštą šmeištų ant augščiau minėtų automobiliui, jų aulomobiliaus keraveikėjų. Na o klerikalų organas be vojamasai ratas pagedo tad automo
jokios atodairos ir laipina
kas tik bilius staiga sukosi ir apvirto. Pa
jam prisiunčiama, net
nežinodamas čiam Povilaičiui sužeidė sprandą, o
nuo ko tie šmeištai
rašomi. Na, jo žmonai sulaužė koją ir labai su
tiek to — pagyvensime
pamatysi mušė dešinę ranką, kuri ligi šiai die
nai guli lovoje.
Apart to dar kita
me kuomi užsibaigs ši’ta byla.
nelaimė
prisidėjo.
Povilaitienė tu
Striukutis.
rėjo prie savęs daugiau 700 dol. tuo
tarpu kuomet nelaimė ištiko, tačiau
Rezoliucija,
vienbalsiai
priimta
kuomet atsigavo ir pradėjo ieškoti
viešame susirinkime fo d. balandžio,
pinigų, jau jų
nebuvo — matomai
Lietuvių
Muzikalėj
Svetainėj,
kas nors turėjo juos pavogti, kurių
Allegheny Ave. ir Tilton st., Phila
ir ligi šiai dienai dar nesurado.
delphia, Pa.:
J. Ratas.
Mes Philadelphijos
lietuviai, iš
klausę kalbėtojų pranešimus ir pa
SCOTTVILLE, MICH.
aiškinimus,
paskelbtus
Lietuvos
Musų apielinkės lietuviai irgi mo
Steigiamojo Seimo Žemės Reformos
ka
parodyti savo
narsumą, tiktai
Komisijos darbų, kur nutarta didžiu
Balandžio
mos minėtos komisijos
narių, jog deja nepagirtinu budu.
3
d.
keletas
apielinkės
lietuvių
su
nusavinant dvarponių, grafų, magna
tų žemes, turi but
apmokama nuo siėjo pas tūlą savo draugą ir pradė
jo linksmintis ir į vakarą taip įsi
8o iki 6oo auksinų už dešimtinę.
Todėl mes Philadelphijos
lietu linksmino, kad visokiais balsais pra
viai, viešame susirinkime, be skirtu dėjo staugti. Jei šerifas butų užsu
mo tikėjimo bei pilietinių persitik kęs šion apielinkčn, tai butų galėjęs
rinimų, permalę jog 'toksai tarimas pasipelnyti.
Vienas tų besilinksinintojų važiuo
Lietuvos Steigiamojo Seimo Žemės
damas
namo užsuko pas savo švogeReformos Komisijos yra nepraktiš
rį
ir
ten
jisai pradėjo
taip elgtis,
kas, ne logiškas ir su didele skriau
da Lietuvos
piliečiams, nesą visi kad pastarasis buvo priverstas pa
Lietuvos dvarponiai, grafai, baronai šaukti1' šerifą ir jį suareštuoti. Bal.
ir kiloki dideli ponai, įgijo didelius 7 d. buvo teismas ir kaltininkas nu
žemių plotus vien tik nuskriatisdami baustas 30 dol. Tai tau ir linksmy
valstiečius, arba gavo atlyginimą už bės!
Balandžio 4 d. kitas
Scottvilles
vargdienių išdavystes
ir šnipinėji
tarnu užpuolė >
mus buvusios
Rusų
biurokratijos smarkuolis su savo
vaiką
J.
Kasparuką,
kurį
gerokai
naudai; daugelis tai įgijo dar feoda
Mat
.Kasparas yra
lizmo laikuose. Kadangi tokis netie apkumščiavo.
solas įgijimas žemių netiesom budu, vietinis ūkininkas ir vienam ieškan
kurios yra
ne per savo triūsą bei užpelną, nega čiam pirkti ūkę parodė,
li kitaip vadintis kaip tik išplėšimu ant pardavimo, tad anas ir nusipirko
Todėl tapo užpultas
— užgrobimu nuskriaudžiant
varg be „piršlio”.
atkeršinus už
dienius valstiečius; kadangi laike su nors jo vaikas, kad
biznio
gadinimą.
teikimo tų žemių dvarponiam ir priŠš.
vilegiruotiem luomam buvo tos že
mės išplėšiamos iš vargšų
valstie
SO. OMAHA, NEBR.
čių, nudeginant,
nugriaunant ir iš
naikinant jų namelius,
triobas bei
Balandžio 3 d. SLA.
87 kp., J.
ką tik jie turėjo, o vargšai valstie Armoškos svetainėj, 36 ir U. gat.,
čiai tapo paversti
vergais, belais statė scenoje veikalą
„Susiprato”.
viais, daugelis
jų nukankinti,
iš Svetainė gana ruiminga ir labai pa
tremti bei ant šunų išmainyti, o jau togi — turi visus parankamus kaip
nos valstiečių dukters, prievarta bu lošėjams, taip ir publikai.
Už tai
vo paimtos tų dvarponių
begėdiš musų taučiečiui priguli didelis ačiū,
kiems > žaislams, nenioraliams
tiks nes ligišiol neturčdavorn
kur susilams ir tt.
spies't — vis landydavom tai pas če
Todėl mes Philadelphijos
lietu kus, tai kitus svetimtaučius ir negaviai supratę
tą viską, vienbalsiai ledavom gerai prisirengti priį sce
karštai protestuojame prieš tokį ta nos meno.
rimą Lietuvos
Steigiamojo Seimo
Sus. Liet. Am. 87 kuopa kada tik
Žemės Reformos Komisijos ir rei rengia vakarus visuomet sudaro ga
kalaujame, idant visų dvarponių, di na puikų programą. Taip ir šiuom
dikų, grafų, baronų ir visokių privi- sykiu buvo
visokių pamarginimų:
legiroutų luomų žemės butų nusavi deklemavo mažos
mergaitės, buvo
namos be jokio atlyginimo, kad tuo dainų ir net „Tėvo su sunuin pasi
mi neskriaudus Lietuvos valstiečių. kalbėjimas.” iš paties Bostono.
Reikalaujame Lietuvos
Steigiamojo
Visas programas gana gerai nusi
Seimo, idant užgirių siūlymą Žemes sekė.
Veikalas
„Susiprato”
labai
Reformos Komisijos mažumos, ’t. y. atsako musų organizacijai
ir labai
Valstiečių Sąjungos narių, kurie siū yra paskatinantis darbo žmogui palo palikt dvarponiam
tiktai po 50 mąstyt apie ateitį — apie rytojaus
dešimtinių, o kitas žemes nusavinti juodą dieną.
Publikoje
buvo ma
be atlyginimo.
Kaip
dykai įgijo, tyt ne tik dūsavimas, bet ir ašaros
taip dykai
Lietuvos Valstybei ir riedant per veidus.
Lietuvos piliečiam vėl turi atiduo
Veikiančios ypatos buvo šios: Ig
ti.
nas Darbštulis — Jonas Žilinskas,
Taipgi tapo nutarta, kad nuora Ratilas Minkštimas — Mykolas Ku
šai šios rezoliucijos
butų pasiųsta zinas, Agota — Vincė
Poškienė,
Lietuvos
Steigiamamjam
Seimui, Vincukas — J. Sukutis, Katriutė —
Lietuvos M misterių Kabinetui, Lie A. Žurnauskaitė, Onutė — Ap. Sa
tuvos Atstovybei Amerikoje ir laik baliauskienė, Petras — Juozas Juraščiams.
nevičia, Jonas — Antanas Klijunas.
(Pasirašo)
Visi lošėjai gana gerai atliko savo
Juozas Ivanauskas,
roles — geriau s jau ir negalima bu
Susirinkimo pirmininkas. vo tikėlis. Su dainoms
geriausiai
Ignas Janulevičia,
pasirodė p-lė Aldona E. Sabaliaus
Susirinkimo raštininkas. kaitė. Taipgi neblogai
deklamavo
P. S. Prašome ir kitų kolionijų ir ponia V. Šukienė, tik deklamacija
nepraleisti to svarbaus dalyko, kad netinkama tokiam gražiam vakarpi,
musų brolių Lietuvos piliečių pini kurios tema sugadina visą skonį —
gai neitų į dvarponių
kišenius už „Bimbos Pamokslams”,
kurie už
Lietuvos žemes,
už
kuriuos jie gaulioja žmonių
jausmus, ne vieta(dvarponiai) supirks
ginklus Žuli- tarp rim'tos publikos. Ateityje turė
kovskiui idant nukautų mumis.
tų to deklamatoriai vengt. Vakaro
Kitų
laikraščių
prašome
per vedėju buvo p. T. Žarnauskas. Pub- 5
spausdinti.
lika gana gražiai užsilaikė.
Taipgi
but pageidaujama, kad ir maži vai
kučiai but pridaboti.
WORCESTER, MASS.

LIETUVIAI AMERIKOJE

SLA. 57 kp. Viešas .Knygynas t su-

Buvęs ant vakaro.

*

DIRBKIME O NAUDA BUS
Pereitą savaitę praskambėjo džiu
ginanti žinia iš Lietuvos, kad Palanga tapo priskirta Lietuvai, Palanga buvo musų ir yra musų, nc■ žiūrint kad tame svetimi gaivalai dė
jo didžiausių pastangų, kad išplėšti
iš mus tų kraštų.
Ne kitaip
bus ir su Klaipėda, o
apie Vilnių mažiausios abejonės ne
gali būti. Šis visas reikalas rimtais
keliais virsta musų
šalies naudom
Žinoma pasidėkavojant
musų ga
biem diplomatams, narsiai kariumej. nci, pagaliau visos Lietuvos liaudies
tvirtam nusistatymui, kad žūt but o
ne atsisakyt
nuo tų kraštų, kurie
yra musų, ir jei ne šiandien tai ry
toj jie turės but mums sugrųžinti.
Mus Amerikos lietuvius tos žinios
didžiai džiugina užtai, kad mes pri
sidėjome
visokiomis
aukomis ir
paskola sutvirtinti ir atsiekti
pasi
ryžimus musų brolių ten gyvenan
čių.
Broliai ir sesės amerikiečiai, kad
dar geriaus už rekordavus musų dar
bus Lietuvoje, padėkime jai ekono
miškai atsistatyti ir šiame
reikale
vienų iš didžiausių musų užduočių
;įiii
ir reikalingiausia iš ckoųomiškų pa
reigų atlikim, sustiprinkim ir išaukNewark, N. J. SLA. 245 kp. mė
lėkim Lietuvos laivynų,
* ,v , ♦ kuris patarnaus visokiuose 1reikaluose musų nesinis susirinkimas įvyks gegužės
pasauliu. 6 d., 7 vai. vakare. Malonėkite visi
šaliai susisiekti su plačiu
graži pradžia nariai atsilankyti ir užsimokėti mė
šiame darbe jau yra
laivų plau- nesines mokestis, nes greitu laiku
padaryta, jau keliolika
kioja — jau trispalvė vėliava plė- galite būti suspenduoti. Taipgi at
vėsuoja ant jūrių. Bet kiek dar sma siveskite ir naujų narių prirašymui.
Sekr. L. Cibaitis.
gumo butų kad
po priedanga tos
Donora, Pa. SLA. 160 kp. susitrispalvės vėliavos plaukiotų laivai,
rinkimas
įvyks gegugės 1 d., 2 vai.
ant kurių musų
broliai ir sesutės
Lietuvių
U. Svetainėj,
keliautų iš svetimų
kraštų į savo po pietų,
Malonėkite visi
Tėvynę.
Kiek tai džiaugsmo butų, tarp 3 ir 4 gatvių.
kiek tai vargo sumažintų, kiek vil nariai ir narės atsilankyti, nes turime daug svarbių reikalų apsvarstyties ir naudos ateičiai butų!
Mes Amerikos lietuviai tų lengvai mui. Atsiveski'te ir naujų narių prigalėtumėm padaryti,
jeigu tik pas rašymui.
Kp. sekr. A. Kizaa.
mumis noras butų, o noras turi ras
New
Britain,
Conn.
SLA. 34 kp.
tis, nes to nuo mus
gimtinė šalis
reikalauja. Musų motina to prašo, susirinkimas įvyks gegužės 1 cl., 2
Lietuvių svetainėj,
todėl broliai ir sesutės, petys į pe vai. po pietų,
tį stokime prie šio prakilnaus darbo 354 Park st. Malonėkite visi nariai
ir auklėkime musų laivynų pirkdami atsilankyti, nes turime daug svarbių
Taipgi ku
Lietuvos Garlaivių Bendrovės akci- reikalų apsvarstymui.
jas. Viena akcija
parsiduoda po rie dar mėnesines mokestis neužsimeldžiami
užsimokėti.
$3300. Jas galima gaut
pirkti be- mokėjote,
veik kiekvienoj
didesnėj kolonijoj Atsiveskite ir naujų narių prirašypas vietinius
agentus, taipgi ir iš mui.
Sekr. V. Vinikaitis.
centro žemiaus nurodytu antrašu,
Cleveland,
Ohio.
SLA. 14 kp. su
Taigi gerbiamasis
lietuvi prie
darbo, o nauda ir pačiam bus, nes sirinkimas įvyks 5 d. Gegužės, 6021
trečių lubų,
savo kapitalų įdėsi į gerų įstaigų, St. Clair gatvės, ant
nariai atsilankyti,
o podraug ir savo gimtinei prigelbė- Malonėkite visi
svarbių reikalų
nes
turime
daug
si ekonomiškai sustiprėti. Dirbkime
Atsiveskite kiekvienas po naujų na
o nauda visiems bus.
Norint nusipirkti akcijų arba gau rį prirašymui prie kuopos.
Už. rast. A. K. Mockevičius.
ti platesnies informacijas, visuomet
Brooklyn, N. Y. SLA. 83 kp. su
kreipkitės
sekančiai:
Lithuanian
Steamship Line, 15 Seymour st., sirinkimas įvvks 6 d. gegužės, 8 vai.

vakare, L. U. K.
svetainėj, i 803
ggs avė. Malonėkite visi nariai
Tarės atsilankyti, nes turime daug
rbių reikalų apsvarstymui.
Atyskite ir nauiu narių prirašymui.
Sekr. A. Montvila.

'•'el. Market 4867

Atsiveskite
joliet, III. SLA. 167 kp. susirin- ku busite suspenduoti.
kimas įvyks 8 d. gegužės, 1 vai. po ir naujų narių prirašymui.
Jonas Mačiulis.t
pietų, Ktisstt Hali, 406 Clay st. Malonėkile visi nariai atsilankyti ir užsimokčii ūžt liktas mokestis, nes ne- DIDELĖ AMERIKOS LIGA.
kurie jau daug skolihgi ir greitu laias
yra viena
;ų. Tam prieSėdėjimo įproimas, kuris nc-

VISAS KELIAS Į LIETUVĄ $104.60.
Parduodu
laivakor
tęs geriausiais ir grei

tuvą ir iŠ Lietuvos už
kainas,
žemiausias
gimines iš
parūpinu
Lietuvos,
pasportus
keliaujat!tiems i Lietuva. o

LUCKY

CIGARETTE

Tyrumas, neatmainomas
žastys yra kaltos už
šitų „papras tumierių.
aukščiausio
laipsnio
čiausių musų
dienų ligų.” 1 aciau vienodumas,
mes taigi turime garsių amerikoniš gefumas visų Trinerio gyduolių yra
T rine- užtikrinamas. Pamėginkite Trinerio
kų gyduolę nuo šios ligos.
Tonikų, Trinerio
rio Kartusis Vynas yra jos vardas. Angelica Kartųjį
Ji išvalo vidurius ir tuo patim laiku Cough Sedative, Trinerio Linimcnjuos sutvirtina; sugrąžina apetitų ir lų ar Trinerio Antiputrin — o busi
pagelbsti grumuliavimui.
Ji taipgi te užganėdinti su rezultatais! Jūsų
via pilnai patikėtina nuo negrumu- aptickorius arba vaistų pardavėjas
d\os skaudėjimo, ncrvis- turi šitų visų .gyduolių savo sandeitų
nesveikumų paeinančių ; lyje. Joscph Trincr Company, Chi
nuo
.1 suirimo. Mes neabejo-I cago, Ill. New Yorko atstovybė:
ro 1
užganėdininių musų kos- ' j.to E. 71-st St.
me

Ji3.su Silpni Nervai, Skystas
Kraujas ir Nusilpnėjimas
Kūno reikalauja

mentus: įgaliojimus, (daviernastis) p
Dykai duodu patarimus ypatiška
galima čia minimus ir kitus rci
Visokiais reikalais adresuokite:

195 ADAMS STREET

Nuga-Tone
puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

NEWARK, N. J.

Nėra kitą gydtiolą lygių Nuga-Tone, ncivienos "nėra taip geros” neivienos neduoda
tokii) rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama tedel, kad Nuga-Tone yra
sudėta iš sudėtinių astuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuones gydulcs už vieną kainą.
Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu.
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybe jo gyvenime ir veikime.
Pradek šiandien grąžinti savo nervų sistemą j stiprią, sveiką padėtį, vartojant Nuga-Tone.
iųs greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite
aip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnaujo.
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvį, grobus,
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja
tu^inimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, prašalina gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasus ir
panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-Tone
tuojau.

Kuopti Susirinkimai

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

D. Petručionis,

Elizabeth, N. J.

Paieškojimai
Paieškai! brolio Jono Saracko.
Jis apleido E. St. Louis, Ill. pabai
goj 1919 m. Vėliausj laiškų nuo jo
aplaikiau rugpiučo mėnesį 1920 m.
ir nuo to laiko nebegaunu jokio at
sakymo nuo jo ir nežinau ar jis gy
vas ir kur jis persikėlė gyventi.
Bukite malonus pats atsišaukti ar
žinanti ji malonėkite man pranešti
i
šiuo adresu:
MARCELĖ KUTKIENĖ,
naga. N. g-th Street,
East St. Louis; Ill.

........ Prisųsk Sį Kuponą Šiandien.........

corrective and re*
storativė agents,
that has the high
approval of Med

NATIONAL LABORATORY, L806

TRAVEL BUREAU

Gerbiamieji:—Čia rasite įdėtą

537 So. Dearborn St., Chicago.

—---------- už ką malonėkit prisiųsti man

persiuntimą, apmokėtą, ___ ______ buteli Nuga-Tone.

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

Vardai

b

Adresas

Ar Jus Kankina Pleiskanom ?
NAUDOKITE Rufffes
Ar Jums Galvos Oaą. Niežti?
NAUDOKITE Jįtrffles
Ar Jų.su Plaukai 51enka?
NAUDOKITE J^uffles
.
Ar Jus Norite Apsaugo!? Juos? 0
NAUDOKITE Ęuffles '
Užlaikymui savo plaukų gražiais ir tankiais
NAUDOKITE lįftfflCS
Užlaikymai galvos odos sveikai ir kvariai
NAUDOKITE Jiffies

IluflloB galima gauti visose aptietose po 65c. bonką, arba tiesiog
iš išdirbūju per paštą už 75c. bonką.
3rd Ave. & 35th St.

IBrooklyn. N. Y.

Valgis, kuris užganėdins kiekvieno
skoni su užganedinančiom kiekvieno
kišenių
kainom
» 4L

Redakcijos Atsakymai

Tamstos pranešimų pervėlai gavome
ir todėl nebuvo
galima įdėti į 16
num.1 „Tėvynės”.
G. K. L., Bridgeville, Pa. Tam
stos agitatyvis raštelis už SLA. la
bai silpnas — jame
nieko naujo
nepasakoma apart to, kas jau šimtus
kartų yra atkartota.
Netilps. Ma
lonėkite rašinėti
žinučių iš vietos
lietuvių veikimo. Pranešimas iš 90
kp_ drabuotės geras — patalpinsi
me. Prašome
rašinėti ir daugiau
tokių pranešimų.

MUSU ABSOLIUTE GVARANCUA. Kaina už Nuga-Tone yra 11.00

už butelį pilsų, visam menesiui gydyties, arba šeši butf’iai už $5.00. Imk
Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas pa
sekmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo
pinigus tuojau. Jus matote, kad jus nežudote nei cento. Mes už tai at
sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptiekuose tomis pačio
mis sąlygomis ir gvarantija.
-

ical Science.

New Britain, Conn.

198 kp., Akron, Ohio. Tamstų
prisiųsto laiško iš Lietuvos: „Tėvynėn” nedėsime,
nežiūrint, kad ir
kuopos susirinkimas nutarėi to rcikalauti. Pereitas SLA. Seiimas nu
tarė, kad „Tėvynė” laikytus! nuošaliai musų partijų darbuotes ir kad
vengtų partijines propagandos sklei
dimo. Tamstų prisiųstasai laiškas
iš Lietuvos yra daugiau nieku, kai
tik komunistinės propagandos sklei
dimu ir todėl
„Tėvynėn” talpinti
negalime.
Laiškų
gražiname. Jį
„Tėvynėn” galėtumėm patalpinti tik
tai Apšvietos Komisijai to reikalau
jant, nes tuomet komisija pasiimtų
ant savęs visų atsakomybę už Sei
mo nutarimų laužymų.
Taipgi prie progos norėtumėm pastebėti, kad 198 kp.
daug daugiau
gero padarytų SLA. jei savo susirinkimuose užsiimtų svarstymu organizacijos rtfikalų,
o ne skaitymu
laiškų iš Lietuvos, kurie neturi jokios vertės. Pavienio žmogaus ke
lionės dar nieko galutino neprirodo
— kas užgins bile pakvaišėliui pasi- koliojantį laiškų parašyti!
„Tėvy
nės” redakcijoje yra kelios dešim
tys Miškų, kurie visai kitaip nušvie
čia šiandieninę Lietuvos padėtį. Tad
kuriems dabar tikėti? Pavienio žmo
gaus laiškas yra vien
pavienio asmens nuomonė ir tas dar nėra jokiu
svarbiiv dokumentu.

stimulates and
strengthens
the vital pow
ers. It i 0 a
valuable blood,
nerve and
health tonic. A
combination of

JĮJSIl

—

—-

Kiekviena šeimyna su džiaugsmu valgo keptą jautieną. Kiekviena šeimyna su
užsiganėdinimu valgo Sūdytą Jautieną ir Sūdytą Jautieną Maltą.
JUS taipgi galite džiaugtis šitais valgiais!

Ir jus taipgi galite sumažinti savo
išlaidas mėsos pirkimui. Suvienytų Valstijų valdžia nutarė suteikti visuomenei progą
nusipirkti didelėmis kiekybėmis Konservuotų Mėsų — Keptos Jautienos ir Sūdytos
Jautienos Maltos, kuri buvo prirengta musų kareiviams esantiems užjūryje.

Skanios mėsos aukščiausio gerumo, paprastas, tačiau maistingas
rintis valdžios uždėtą O. K.

Atmenate To Dieną!
KUOMET JUS PIRMU KARTU PAMATĖTE

MUSŲ ŠALĮ APYREGĖJE!
Atmenate tą nepaprastą jausmą, kuris jus apė
mė delei prieš jus stovinčios NEŽINĖS ir joje
besislepiančių GALIMYBIŲ!
Ir ne taip senai buvo TA DIENA!
Ar dabar turite kokią nors priežastį nepasitikė
jimui?
Jei turite — kodėl nepadaryti kiekvienos dienos
tokia, kaip TOJI DIENA!
Ši šalis yra PASTANGŲ
ŠALIS! Jus pačių
akys jums tai pasakys!
Juokitės iš visų menkų nepasisekimų!
Sumindžiokit Juos! Sutrempkit Juos ir eikit
tolyn!
Prieš mus visuomet stovi NEŽINOMYBĖ!
Tačiau bukit PASIRENGIĄ priimti joje besislepiančias GALIMYBES.
Prisiruoškit! Bukite taupus!
žmogui su GALIMYBĖMIS ir TAUPYMO BANKAI tapo įkurti.
ŽMONĖMS, KURIE SAUGOJA, DIRBA IR TAUPINA!
TAUPYMO BANKUOSE jus dolaris gali laukti GEROS PROGOS.
Ir saugiai besidaugina teisėms proteguojant!
Tegul kiekviena diena buna kaip TOJI DIENA!
Prisiruoškit! Bukit neišlaidus! Taupykit!

Perkant skryniomis Konservuotą Mėsą gaunama
UZAMINĖMIS
(WHOLESALE)
KAINOMIS, kas praktiškai kainuoja vos vieną treč
dalį išlaidų, kuomet jus tokią pačią mėsą šiandien perkate pas mėsinin
ką (Atsiųskite kuponą telpantį žemiau ir gausite pilnus nurodymus musų
siūlomo nupiginimo).

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 reikalauja savo naudojimui kiekviena šeimyna arba pa
vienis. Sudėkite krūvon ir persitikrinkit iš surašo uzaminių kainų ir nupiginimų kai
nas tai kiekybei kurios reikalaujama. Tuomet paskirkite įgaliotinį
nupirkimui šitų
konservuotų mėsų, kurios viename siuntinyje bus pasiųstos nurodytu adresu. Kliubai, komitetai ar šeimynos galį pasinaudoti šituo pasiulijimu. Sudarydami didesnius
pirkinius daugiau galėsite pasinaudoti nupiginimais ir uždarbiu, kurį suteikia šitas
milžiniškas pinigų sutaupymas.

Bukit prisirengę iškalno!

Kares Department!) Konservuotos Mėsos
/.............

-X

Rašykite į bile Quartermaster
Stotį sekančiais adresais:
Brooklyn, N. Y., 59-th st., ir
First Avė.
Boston, Mass., Army Supply Base.
Chicago Ill., 1819 W. 39-th Str.

' Atlanta, Ga. Transportation Bldg.

San Antonio, Texas, San
Francisco, Cal.

;.........

HMM

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

r—

—

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

KUPONAS
War Department — Chief, Surplus Property Branch
Office of Quartermaster General Dept. — TV., Muni
tions Bldg., Washington, D. C.

Malonėkite prisiųsti žemiau pasirašiusiam pilnus
nurodymus nupiginimų, nuleidžiamų ant didesnių pirki
nių Karės Departamento Konservuotos Keptos Jautie
nos, Sūdytos Jautienos ir Sūdytos Jautienos Maltos.

Jūsų

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

SAVINGS BANKS ASSOCIATION OF THE STATE OF NEW YORK
56 WEST 45th STR.
NEW YORK CITY

maistas, tu

...................S

Vardas

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

Gatv............................................................................................
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YIEHNES ŽINIOS

Išradėjas.” Perstatymas rodo
si įvyks gegužės 28 d., McCaddin salėje, Brooklyne.
Todėl
Brooklyn© lietuviai turės pro
gos pamatyti vienų geriausių
musų originalių operų, kurios
puikus perstatymas iš kalno už
tikrinamas.

Su balandžio 15 d. pasitrau
ks iš „Vienybes” buvęs jos ve
dėj as-manadžerius pil. J. M.
Danielius, kuris susidėjo kaipo
pusininkas su gerai žinomu lai
vakorčių
ir pinigų siuntimo
agentu pil. J. Ambraziejum.
AGENTAI
Taigi pil.
Danielius toliaus
pardavinėjimui
augštos rūšies iška
darbuosis nuosavoj agentūroj, bų: įvairių sporto
dalykams, saldai
168 Grand st., Brooklyn, N. Y., niams, papuošalams, auskariams ir
kuris kaipo gerai prityręs tuose tt. Reguliaris ir pakartotinas komi
darbuose galės puikiai patar sas. Reikalaukite didelio kataliogo
su 50 pavyzdžių. Nurodykite terito
nauti savo viengenčiams. Gir riją.
dėjome kad dabar AmbrazieANCO SALES CO.,
Chicago, Ill.
jaus-Danieliaus agentūra bus 513 E. 43-rd St.,
žymiai pagražinta ir biznis ge
rokai praplatintas,
taip kad JOHN S. LOPATTO
kiekvienas lietuvis galėtų viso
Attorney and Counseler-at-Law
kius savo reikalus šioje agen
SLA. Advokatas-Patarėjas,
tūroje atlikti. Apart kitų dar
308-9-10 Coal Exchange Building
bų jie posenovei užsiims per
WIKES BARRE, PA.
Telephone 4256 Market.
siuntimu pinigų Lietuvon ir į
kitas šalis ir pardavinės laiva
kortes, nes turi agentūra visų GARSINKITĖS „TĖVYNĖJE.
laivų kompanijų.
Jie taipgi
parūpina pasportus ir kitus vi VINCAS AMBRAZEVIČIUS
sokius darbus, surištus su ke AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
PINIGŲ SIUTIMO.
liavimu Lietuvon atlieka.
i Išdirbu pasportus į Lietuvą va
Naujo „Vienybes” vedėjo- žiuojantiems ir padarau paliudijimus
/manadžeriaus vietų užėmė ga . (affidavitus) iš Lietuvos atvažiuobus ir energingas lietuvis p. A. j iantiems. Taipgi legalizuoju viso
dokumentus (daviernastis) kaiM. Augunas, kuris beabejonės'■ kius
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir„Vienybės” draugams ir jos re-ii tintas.
mėjams pilnai pavaduos pil. | Sifkortės ant geriausių laivų.
Pinigų siuntimas užtvirtintas.
Danielių.
V. AMBRAZEVIČIUS,
Gegužės 1 d., 8 vai. vakare,
SLA. Narys
McCaddin salėje,
Brooklyne, 178 Ferrv St., Newark, N. J.
yra rengiamas puikus išleistu Tel. Market 5599 M.
vių koncertas plačiai žinomam
Amerikos lietuvių dainininkui
KAZYS KRAUČUNAS
J. Butėnui, kuris greitu laiku
žada išvažiuoti
Italijon, toli ADVOKATAS IR NOTARAS
403 LYOM BUILDING,
mesniam savo balso lavinimui.
SEATTLE, WASH.
Apart paties p. Butėno, šio
Turiu pilnas tiesas visuose tei
koncerto prograrųo išpildyme
smuose, Pribunu ypatiškai vesti
dalyvaus ir kiti žymus lietuvių provas į kitas valstijas ant padainininkai — kiti net Brook kvietimo, Taipgi duodu patarilyno lietuviams dar negirdėti. mus per laiškus.
Todėl manome esant reikalingu
priminti vietos
ir apielinkės
lietuviams, kad visi dainų myI. B. BRONUSHAS, M. D
lėtoj ai atsilankytų į šį koncertų, nes mažai progų turime toOfiso valandos:
kius puikius koncertus girdėti,
Nuo 7 iki 8:30 vakare.
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų.
o antrų, tuomi paremsime jau
nų lietuvį, kuris pasiryžęs la
615 COLUMBIA AVĖ.,
vintis dainavime ir toliaus ir
BALTIMORE, MD.
tuo tikslu
važiuoja Italijon.
Remkime musų talentingas jė
mun
gas ir duokime joms galimybės
atsistoti šalimais svetimtaučių,
Phones:
Bell — Kensington 5316
o tuomet ir mes lietuviai susi
lauksime tos valandos, kad lie
tuvių vardas skambės pasauli
LIETUVIS GYDYTOJAS
nėje scenoje.
K

Brooklyno lietuvių Operetės
Draugija stropiai ruošiasi prie
pastatymo vietos scenoje komp. k
M. Petrausko operos „Velnias

Priėmimo valandos:
p—ic zalandai ryte.
6—8 valandai vakare.
2538 E. Allegheny Ave.,
PHILADELPHIA, PA.

altic states banit

B

Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas
>____
Rytinėse Valstijose.

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštų.
Siunčiame Pinigus į Lietuvų žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų
perlaidas.
Parduodame Laivakortes į Lietuvų ir iš Lietuvos. Prigelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
kitokius dokumentus.
BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety.
•
SUBATOMIS —> nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANEDĖLIAIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

BALTIC STATES BANK
294 — 8th Avenue

New York, N. Y

KAMPAS 25-TOS GATVES

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.

Kurie manote keliauti Lietuvon balandžio, gegužio, birželio mčnesiuose, 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©, Antwerpo ir Uepojaus.
,
Siunčiu pinigus ir išmainau pagal dienos kursą, reikale telegragramu. Visuotnet kreipkitės sekančiu antrašu
pridedami už 2
centu krasos ženkelį.
JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA,
168 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
Tel. Greenpoint 5975
SLA. Narys.

O kad atgalios aš pasižurau.

Kad iš to viso nieko;
Kad bučiau gyvent ant laukų ejas,

Jau bučiau gražų turtą tarėjas.
Į ūkininką dabar rašysiu,
Informacijų sau paprašysiu,
Į Hart važiuosiu ir pirksiu farmą,

U

Kauna

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

Y
Y

26 Broad Street,

Y
X

New Britain, Conn.

Y
X

Telephone 550
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M. WALENČIUS,
P. O. Box 96, Hart Michigan.

Bell Phone—Dickinson 1198 W

Dr. A. P. Dambrauskas
;

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

♦

1624 So. 4-th Street,
PHILADELPHIA, PA.
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Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ypatą: ♦
išardymą, pataisymą, sustatymą, važinėjimą, viso- Y
kių pienų, taipgi duodame
apie
elekt
lekcijas
Mokiname Uetuviskoje
angliškoje
struktoriai paženklinti ekspertai
L? TYCHNEVI- <
ČIUS ir kiti. Gvarantuojaine laisnius ir diplomą.

293 AVĖ. B, COR. 17-th ST.,

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. PASPORTUS gaunam už dyką.
Rašykite ar ateikite ant šio adreso:

NEW YORK, N. Y.
LITHUANIAN

136 E. 42-nd Street

TRAVEL BUREAU

NEW YORK, N. Y.

■ - »»»*»*>»*

KURSAS NUPUOLA
|
|
g
'
B
S
g

SIUNTIMAS
LIETUVON

X

AUTOMOBILIU KURSAI
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Patogiausias važiavimas del Rusų ir Lietuvių.

Didžiausi moderniški dviejų sriubų garlaiviai.
Garlaivis MINNEKAHDA (naujas) išplauks geguž. 21 d. (3 klesa)
Garlaivis

Vyriausia Ofisas American
Express Co., 65 Broadway
New York.

Laivai išplaukė kas 14-ta diena.
DIDELI DVIEJŲ Sriubų pašto laivai išplauks:
„ESTONIA” Gegužės 4.
„LITUAtylA” Birželio i.
>,POLONIA” G egužės 18.
„ESTONI
„ESTONIA” Birželio 22.

Naudokite musu ..Money
Orde
rius” užmokėjimui bilų šioje šalvie
ir Kanadoje. Visokiu svetimu val
stybių pinigų turime
pardavimui.
Kuomet siunčiate kur nors pinigus,
tad reikalaukite American Express
Kompanijos paliudijimu. Tos yra
apdrauda priešais pražuvima.

' .

i
i

co.w ■ '

AMERICAN EXPRESS COMPANY.
65 Broadway, 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.

CEDARRĄP|DS,IOWA
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KAIP MAZOLA PADARO RIEBIUS VALGIUS
KAINUOJA MAŽIAU
Grynumas ir riebumas Mazolos yra geriausiai ištirtas per tų
faktų, kad vienas ketvirtadalis iki vieno trečdalio Mazolos reikalaujama
mažiau, negu sviesto arba taukų tam pačiam kepimui arba apkrumšinimui. Tas reiškia, jogei jūsų keptų valgių, kėikų ir pajų plutos bus
netiktai kramšios ir riebios ir lengvai suvirškinamos, bet ir padarymas
•kainuos mažiau.
Jūs nematysite jokio -pajaus plutos palikusios torielkoj, jeigu
Mazola buvo vartojama apkramšinimui.
Mazola daryti pajai turi tokių priemnių ir švelnių plutų, taip kad
gali būti užtikrintas, jogei bus suvalgyta iki paskutiniam trupiniui.
Mazola taipgi sutaupo pinigus, kadangi ta pati^ Mazola po vartoji
mo kepimui gali būti vartojama ir vėl, nes labai mažai jos susinaudoja.
Tas yra tikrai galima daryti, kadangi Mazola neatmaino savo kvapsnio
nuo valgio kepto jon.
Mazola visados užsilaiko šviežia ir saldi, nežiūrint į oro atmainas,
užtaigi jos nereikia ant ledo laikyti.
Nusipirk blešinę Mazolos šiandien iš savo grocerio krautuvininko
ir pabandyk savo virimui ir kepimui. Sykį pabandysi, tai
niekad be jos nebūsi.
Parsiduoda pusė pantės, pantės, pusė galiono ir
galiono mieros blešinėse.

UŽTIKRINAME
Jeigu jūs nebūsite galutinai už
ganėdinti kokybe ir ekonomiškumu
Mazolos, jūsų krautuvininkas su
grąžins jums pinigus.

CORN PRODUCTS REFINING
COMPANY
17 Battery Place, New York.

U

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams.
*
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.
IMUMIIM.
<wwn«Mvian»Mtu ——nW-——........ itrrr tnrrtitti'trtjjriiiS

-

E

j aNITED AMERICAN ClNESi
Tiesiog tarpe NEW YORKO-HAMBURGO
N

Trumpiausias susisiekimas su visom dalim Centralinės
Europos.
S. S .MOUNT CLAY” ......................... Gegužio 12 d.
s. s. .MOUNT CARROLL” (naujas)
Gegužio 19 d.
s. s. .MOUNT CLINTON” (naujas)
Gegužio 26 *d.
Laivai iš New Yorko išplaukia nuo Pier No. 86,
North River — gale West 46-th St.

o
N

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

Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų. Specialiai
valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir visi pasi
vaikščiojimui deniai skiriami tiktai trečios kleses pasažieriams.
Užsiregistravimui vietos rašykite i bile agentą arba

wrrII39 BROADWAY,

NEW YORK CITY.

HAMBURG AMERICAN CINE
ATIDAI IIETDU0
suteikiame paaiškinimus, kaip geriau važiuoti tėvynė* k*
išdirbame pasportt trumpiausiam laike.
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamu.
Laivakortes važiuoti krajun ir iš krajaus; siautimu Ir
mainymas pinigu; priimama pinigus ant pačėdumo Ir
mokamas nuošimtis.
HENRY C. ZAJRO,
8 Avė. Cor. • Street, Dept, L. 4,
New York, N. T.
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a Vaikai nustokite
bereikalingai peštis —
yra užtektinai BAMBINO
jum abiem !’’

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiaus!
Net ir mažyčiai žino, kad

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį;
lengvai, tačiaus tikrai I Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c..
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiamo tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street*
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išplauks birželio 2 dieną..

Tiesi Kelione Be Persedimo IŠ NEW YORKO
Per LIBAVĄ Arba HAMBURG4-EITKUNUS

Foreign Money Order Department,
(pirmiau Severo Odos Mostis) tą apsaugo
jau mostį dėl odos niežu ir veikiai pasiek
site geidinga paselpą. Tūkstančiais žmo
nių, kuri vartoji ta mostį dėl yvairlu odos
niežų, yra visai užganėdinti. Jie rada jos
giarą pasekmę — tą pat ir jus atrasti.
Pardavinieta visose gerose aptiekoso.
Prekė 50 centai.

MANCHURIA

Garlaivis MONGOLĄ išplauks birželio 16 dieną.
Trečia klesa iš New Yorko i Liepoją ..................................... $132.00
Trečia klesa iš New Yorko j Eidkunus ..................................... 130.00
Trečios klesos keliauninkams suteikiami valgiai per patarnauto
jus valgomajam kambaryje. Atskiri kambariai del moterų ir vaikų.
Kreipkitės į Komp. ofisą g Broadway, New York, arba pas agentą.

American
Express
Kompanija
Įsteigta 1841 metais ir turi įmokėto
kapitalo $18,000.000.00
ir persiunčia
Europon daugiau siuntiniu, negu bi
le viena finansini Įstaiga. Pasibudavojo nuosavą 21 augšto namą prie
žemutinis Broadway.
New Yorjce.
kuris yra čionai parodomas ir kuria
me kompanijos vyriausias ofisas tel
pa.

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

Severą’

TIESUS PATARNAVIMAS IŠ NEW YORKO J HAMBURGĄ

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

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

Odos niežu ligas
yra tankiai nopakiančiamas. Jos apsireiAka per raudonumo, karšti, per pusliukios, prakaitavimo, o ką blogiaus, per ne
paliaujamo niežiejimo, smelkimo ir degi
mo. Ligonis yra priverstas kasyti apimtas
dalis kūno, o tas tik padara bloginus. Nekentėkito tuos kankinamus. Pasinaudokite
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Tai geriausia proga da«g
auksinų į Lietuvą nusiųsti,
Greitume nusiuntim®
pinigų
nieks su manim negal lenktyniuoti; visiems pinigų siunti*
jams pristatau kvitas so parašais priėmėjų pinigų.
Laivakorčių agentūra i Liepojų, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei j Lietuvą.
Padarymas lietuviškų dokumentų.
‘ Pinigus siųskite per paSto
Money Order. Rašydami pridčkite 2 c. štampą ir visados
adresuokite:
P. MIKOLAINIS,
53 HUDSON AVENUE,
BOOKLYN, N. Y.

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

džl&ikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų Ii- X
nijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivu. Siunčiu pi- X
nigus i visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių X
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus daliu ir Y
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaikau svetaine mi-Y
ringams k* veselijoms. Ii tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.

0,

Busiu laimingas, turėsiu darbą.

Dr. Richterio Galingas Seimyninis Linimentas!
Kiekvienas aptiekorius parduoda
Pain-Ejcpellerį. Tačiaus, visviena persi
tikrinkite, ar gaunate tikrąjį su Inka
ro vaizbaženkliu.
Jokių kitų nepriim
kite, kaipo netikrų ir
neteisėtai
sufabri
kuotų.

Y

Borough of Brooklyn, New York City

