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Vol. XII

ŠIA KONKURSAS

Lenkai laiškus į Tarybų Rusiją, taip prof. Šimkus pareiškė, kad visi siška, kad tik nebūtų lietuviš lą, 2) bulves įsodinti, apdirbti,
tuvų į musų užtvorą.
NAUJAUSIOS ŽINIOS S pasitraukė.
ginklai turėtų būti Krašto Ap- ka.
Kalbamos vietos pat banderoles.
C.” nukasti ir atvežti jas į dvarą,
3) linus ir kanapes visas išdirb Kas darosi SLA. konkurso
yra ties Vilkokoznio ežeru.
Plungė. Kai kuriuose žemai- saugos Ministerijos žinioje.
čių miesteliuose naktį prieš ge AT. VENCLAUSKAS (s. d.)
Balandžio 21 d., Rymas ap ti ir dvaro kviečius (nuo žolių) darbuotojai? Pavasarį viskas
NEDALYVAVO.
gužės 1 dieną komunistai buvo išsireiškė prieš šaulių Sąjungą, vaikščiojo 2,674 metines sukak išravėti.
„ELTOS” ŽINIOS
atgija — visa gamta nauju at-’
4) Gyvulius vasarą ganyklo gimimo rubu pasipuošia ir pra
Vilniaus miesto taryba siūlė prilipdę atsišaukimų ir iškėlę palaikydamas nuomuonę geniau tuves nuo šio miesto įkūrimo,
se, o žiemą šeriant, prižiūrėti, deda jaunos gyvybės darbą.
nepaprastąjį Vaclovo Studnie- raudonas vėliavėles, bet žmonės
kariuomenę pastatyti ir frakei-------------LENKŲ PROPAGANDA.
jos vardu pareiškė, kad šaulių Dr. J. šliupas iš savo kelionės o taip pat laukų darbą prižiūrė Tačiau SLA. konkurso darbuo
Balandžio 25 d. Varšavos ra kio pasiūlymą padaryti Vil viską nudraskė. (Elta).
&
tojai su pradžia gegužės mėne
dio paskleista žinia iš Vilniaus, niaus mieste garbės piliečiais Kauno — Alytaus linija nuo Sąjunga tik’ baltųjų gvardijų štai ką rašo būdamas Kopenhar ti.
5)
Išvalyti
dvaro
griovius,
*-goje balandžio 23 d., 1921 m.:
sio visiškai sutingo ir jokių ra
buk „Vidurinės Lietuvos” val Juozą Pilsudskį, gen. želigovs- balandžio 24 dienos vaikščioja organizacija.
naujų
iškasti,
vandenį
pavasarį
garlaiviai:
Gediminas,
Pegasas
kį
ir
gen.
šeptickį.
D-ras
Viportų iš savo darbuotės nesiun
AT. ALEIUNAS (kr. d.) nu-| „Anglijoje ir Danijoje randu
džia gavus Lietuvos Vyriausy
ii
’
rudenį
nuo
laukų
nuleisti.
ir
Lietuvaitė.
Iš
Kauno
išeina
pasakojo Šaulių Sąjungos ko- daug laivų, kuriuos dabar galičia. Nejaugi jie nieko ir nedir
bės pasiūlymą pradėti Vilniuje godskis žydų vardu pareiškė,
6)
Vežti
degtinę
iš
pabriko
į
sekmadieniais,
pirmadieniais,
žydai
nedalyvausią
nei
šio
par
ba?
vas ties Raguva su Želigovski- ma pigiai nupirkti; galėtų Lietiesiogines derybas, neturi jo
sandėlį.
trečiadieniais
ir
ketvirtadie

siūlymo
svarstyme
nei
sprendininkais ir pasiūlė tą Sąjungą tuva įsigyti gerą laivyną, kad
kio pagrindo, nes musų Vyriau
Kiek tenka sužinoti iš neofi
'
-įJiB niais lai pasibaigus dieną; iš kuodaugiausiai remti
| tik butų pinigų... Nesiliauju ti- 7) Teikti pašto stotims avižų
sybė tokio pasiūlymo Vilniaus me.
cialių šaltinių, tai daugumoje
ir šieno.
lenkų valdžiai visai nėra da žydų, lietuvių ir gudų atsto Alytaus — sekmadieniais, ant AT. ŠKIRPA (v. s.) pastebė- ’
kč^s’ kad Ameirkos3 lietuviai
8) Kasmetai dvaro tvoras vietų konkurso darbuotė eina
trečiadieniais
ir jo, kad spaudoje yra susidaręs rems Lietuvos Garlaivių Benvai nedalyvavo diplomų įteiki radieniais,
riusi.
pilnu tempu, ką liudija žemiau
taisyti.”
penktadieniais 6-ai pasibaigus negeistinas nusistatymas.
mo iškilmėse.
drovę.
Tačiau
kių — 290, 50 aršinų lininio telpanti pranešimai
rytą.
Kvietė
mus
—
mane
ir
p.
LENKAI UŽDARĖ LIETU
Pirm karo buvo išsireiškimas
audeklo; be to, arba kaip ten šiuomi norime priminti visiems
(„Liet.
Balsas
”
).
SMULKIOS
ŽINUTĖS.
VIŲ MOKYKLĄ.
,,nori taikos ruoškis į karą”. Petraitį atvažiuoti į Briukselį, pasakyta, „sverdi barščiny, v SLA. konkurso darbuotojams,
Musų
Atstovo
Šveicarijai
p.
Lydos apskr. Nešios kaime
Dabar tas visuomenės prisiruo-i bet kelionėje būdami nesitikė grafach pomescionnoj”, dvari- kad lieka tik vienas mėnesis
(į pietus nuo Varėnos) lenkai Sidzikausko pranešimu, rugpiuŠimas rodo garantijas neprik jome ką gero ten padaryti ir ninkui baudžiauninkui
turėjo laiko iki konkurso pabaigai, o
LIETUVOS
ŠAULIAI
peštis
su
lenkenevažiavome
šiais metais uždarė lietuvių mo čio 22 d. kviečiamas Lozanoj
lausomybei.
yra tiktai keli konkursistai, ku
atlikti šiuos darbus:
tarptautinis kongre Daug buvo rašyta ir kalbėta Antras principas, kreipti dau liais.
kyklą. Jos vieton nutarė ati XVI-as
rie vos persisvėrė
per antrą
daryti lenkinimo tikslams len sas prieš alkoolizmą, kurio gar apie Lietuvos Šaulių Sąjungą giau domės į piliečių auklėjimą. Rytoj čion susitiksime su p
dovaną. Nejaugi nebus nei
kų mokyklą.
Mokytoją parsi bės pirmininku pakviestas Švei ir visaip buvo aiškinta. Ka- Demokratinėse valstybėse pilie Benediksenu, Danų
rašytoju, LIETUVOS LAISVĖS PASKO vieno konkursisto, kuris laimė
šveicarų dangi Amerikos lietuviai nema- tinis
kvietė iš Paznanės. Lenkų mo carijos prezidentas.
Lietuvos
auklėjimas pastatytas kuris yra širdingu
tų pirmą
dovaną? Nejaugi
LOS
REIKALAI
vyriausybė
oficialinai
kviečia
kyklos atidarymą paskyrė ba
organizaciją svarbiu principu. Principe skai-. draugu, o dabar einame į ope
žai parėmė šitą
mes leisimės prie to, kad SLA.
Lietuvą
dalyvauti
kongrese.
landžio 11 d. Pirm to mokyto
retę, kad patyrus Danų dailės
savo aukomis ir nėra abejonės, to įstatymą svarstytinu.
ATSIŠAUKIMAS Į PASKOLOS istorija mus minėtų, kaipo ap
ja su žandarais vaikščiojo po
Kardinolas Gasparri notoje kad ir ateityje ją rems, todėl Atsakinėjo į At. Venclauskio J išsivystimą.
sileidėlius — nepasiekusius sa
STOČIŲ VALDYBAS IR
kaimus, surašinėdama vaikus. musų Atstovui prie Vatikano manome yra svarbu kiekvienam!priekaištus del žvalgybos pa-į Kelionė buvo gan įdomi. Pa
VISUOMENĘ.
vo tikslo? Dar yra užtektinai
Susibėgus
įvairiems
Lietuvos
rei

Reikalingi mokyklai suolai pa kan. Narjauskui pranešė, kad žinoti; kaip Lietuvos partijos .jeigu šaulių ėjimo.
Kalbėjo nedelyje, balandžio 21 d., išyalaiko, kad dasivarius prie pir
imti iš vietos žydų sinagogos. Šv. Tėvas padaręs
tam tikrų ir St. Seimas prie šios organiza karinio auklėjimo ir ginklo lai-( žiuojame į Berlyną, o iš ten jau kalams ir vėl atsikreipiame prie Tam mos dovanos, todėl sukruskite
sty. Mes ■tikime, jog iki šiam lai
žingsnių lenkams su lietuviais cijos atsineša ir tuo tikslu čio kymo savo nuosavybėje.
brangią Lietuvą.
kui Tamstos dirbot paskolos reikale darbštieji SLA. darbuotojai.
>
DEL SUSISIEKIMO
Viso
labo
visiems!
Briuksely sutaikyti.
kiek
tik išgalėdami, taipgi mes tiki
nai spausdiname „Eltos” pra- Del pargr. 4 pastebėjo, kad
Jei
kiekvienas
stosite darban
me, jog’ reikalui
esant kelius kart
NEMUNU.
Balandžio 19 d. apie 5 vai. nešimą, atsiųstą
Lietuvos In- Sąjungos darbuotė negali prik
konkursistai, tai
Tamstos galėsite padaryti. kaip sekanti
„Laisvė” matyt daugiau
Musų delegatas
Barcelonoj! į Varnėnų kaimą atvyko 2 kuo formacijų Biuro, Čionai skai- lausyti Krašto Apsaugos Minis- Brooklyno
Kalbant apie reikalą, argi gali būti nei nejusite, kaip dasivarysite
įvykusioje susisiekimo konfe pos lenkų pėstininkų. 17 žmo tytojai pastebės kaip ir kokių terijai. Vis del to reiktų pa- nei pati negalėdama suskaityti didesnis reikalas kaip kad dabar iki šimtinės:
rencijoje Atstovas p. Sidzikaus nių žvalgyba 7 vai. prisiartino frakcijų atstovai išsireiškė už galvoti kokiai Ministerijai pa- 'tų visų Lietuvos valdžios „ne yra? Dabar, kada einasi apie at- — Aš maniau, kad užsitar
vadavimą Lietuvai •šventai priklaukas praneša, jog trims Pabalt- prie Joniškio miestelio, bet mu Šaulių Sąjungą ir prieš ją.
organizacijos
turėtų dorybių”, kurias ji dievai žin iš sančių teritorijų, kada
našios
einasi apie nausiu svogūnų vainiką negar
jurio valstybėms pavykę pra sų sargybos apšaudyti, iššovę,
Siųlo
suredaguoti
kur
gauna
ir^
užkemša
savo
skil
priklausyti. I
atvadavimą Lietuvos širdies — Vil sindamas savo vardo — rašo
vesti kandidatą į nuolatinę ko apie 60 šūvių, pritraukė atgal ŠAULIŲ SĄJUNGOS ĮSTATY tą paragrafą taip, kad Sąjunga tis, tad prašo savo skaitytojų, niaus, koksai gi svarbesnis momen 7 kp. sekretorius A. Zereckas iš
misiją. Musų Vyriausybės dek į Varnėnus.
priklauso Krašto Apsaugos Mi- kad jie žymėtųsi visus
— tuos
---- tas gali būti?. Žinome gerai, jog Pittston, Pa., — tačiau iš to
MAS STEIG. SEIME.
kaip ir kiekvienas
tikras
„faktus” apie suimtųjų Lietu- Tamstos,
laracija del susisiekimo Nemu Garsingas Mažosios Lietuvos Svarstomas
,/LIETUVOS _______
nisterijai.
štai
SLA.
lietuvis tą atjaučiate.
Mažiausios niekas neišėjo.
nu buvo labai palankiai sutik musų rašytojas ir mokslininkas ŠAULIŲ SĄJUNGOS ĮSTATY-'j AT. RALYS (v. s.) pabriežė vos piliečių mušimą, kankini- abejonės nėra, kad iki paliuosuosiant Sekretorė paskelbia, kad neuž
ta ir įrašyta oficialiniam Komi p. Vydūnas
sugrįžo į Telšius MO SUMANYMAS”. Refera-šaulių Sąjungos
Ctikslą, kuris mą, šaudimą, korimą, smaugi- Lietuvos teritoriją, ypač Vilnių, Lie siregistravę konkurso darbuoto
tuvos sūnus
nenurims ir ginklo iš
sijos raporte.
mokytojauti vietos gimnazijoj, vo
STEPONAVM5IUS. esąs ne tik karinis auklėjimas, mą ir tt.
AT.
jai nors ir tūkstantį naujų na
rankų nepaleis.
Tačiau
mums
rodosi,
kad
Balandžio 23 d. Telšių Lietuvos Nupasakojo Lietuvos šaulių at- bet jis taip pat auklėja ir pilieAtvaduoti Lietuvos teritorijoms rių prirašys, tai nieko negaus,
„Laisvė
”
reikalauja
negalimų
VĖL SVARSTYS.
yra dvi priemonės — derybos ir ka todėl šiuomi esu priverstas' sa
Gimnazija
iškilmingai jį pri- siradimo istoriją ir jų kovą tinę sąmonę,
rė.
Lietuvos Valstybė, brangindama
savo skaitytojų.
Iš visai patikėtinų
šaltinių ėmė.
Sąjungos dalykų nuo
del Lietuvos nepriklausomybės Išsireiškė prieš
sulaužyti ir’
kiekvieno Lietuvos sunaus gyvybę, vo pasižadėjimą
Nėsa
jei
visi
ligi
šiol
„Laisvės
”
mums praneša, kad ateinančia
Gaptomis žiniomis, Tolimųjų dar bermontininkų laikais šiau-priklausymą Krašto Apsaugos
pirmiausiai bevelijo pirmąją priemo prašau mane įrašyti į konkurpaskelbtieji
„faktai
”
apie
tuos
me Santarvės Aukščiausios Ta Sibiro Rytų
liuose
ir
su
Želigovskio
kariuoMinisterijai.
nę panaudoti. Suprantama, derybų są. Geriau vėliau, negu nierespublika yra
žudymus
Lietuvos
žmonių
butų
nusisekimas daug priklauso nuo Vai kad! Nuo prasidėjimo konkurrybos posėdy bus vėl iškeltas laikinai pripažinusi p. Vaitiekui Į mene visame fronte. Įrodinėjo
Prie šaulių Sąjungos įstaty
ir rišamas Lietuvos pripažini tį Vladivostoke ir p. čiapą či- šio įstatymo reikalingumą pri mo dar kalbėjo: AT. MIKŠYS tufėję nors kiek teisybės, tai stybės ekonominės padėties. Lietu so prirašiau 20 naujų narių ir
vos žmonės padėjo visas savo pas
mo de jure klausimas.
toje Lietuvos Respublikos At- imti.
(k. dO, AT. BIČIŪNAS (k. d.), dabar jau nebūtų nei vieno gy tangas, kad Lietuvos Valstybę netik ligi pabaigos dar kita tiek paNeabejotino autoriteto pasi stovais.
AT. RUSECKAS (s. 1.) nupa AT.
MURAŠKAITĖ-RAČIU- vo žmogaus visoje Lietuvoje. ekonominiai sustiprinti, bet kiekvie sišadu prirašyti. Tat kiek čia
nas iš jų yra pasiryžęs prie didžiau
remdama, Elta gali
pranešti,
Susisiekimo ^Ministerija nu- šakojo Šveicarijos piliečių gyni KAITEINĖ (k. d.) ir referen Tad ir „Laisvės” skaitytojai, sio pasiaukavimo ir reikalui esant, trūksta iki tūkstančiui!
kad pripažinimo klausimą šį pirko iš Klaipėdos krašto direk mosi būdą ir tvarką, karo moks tas. ŠIS ĮSTATYMAS 1 SKAI jei norį pasitarnauti savo laik
paskutinį kraujo lašą išlies už Lie
— Malonkit ir mane įrašyti į
parašyti: tuvos laisvę ir nepriklausomybę.
tai turi
kartą žada Taryboje iškelti ir torijos garlaivį „Nemuną”, ku lo (naminiu budu) vaisius par TYMU PRIIMTA
ir atiduota raščiui,
paremti Praįicuzijos Valdžia.
lietuviai iki šiam lai konkursistų būrelį — rašo 157
ris šiomis dienomis atvyksta į tizanuos Vokietijoj, sporto iš- komisijai parengti kitam skai- „Tiek baisenybių apiei Lietuvą kuiAmerikiečiai
dar neparodė savo
pasiryžimo kp. sekr. M. Subonis iš Young
Užtikrinama, kad Prancūzi Kauną ir pradės plaukioti tarp sivystimą ir krašto gynėjų kad tymui.
jus prirašėte, kad jau nėra nei
iki paskutiniam
Lietuvos reikalus stown, Ohio. — Nors musų ko
jos
ministeris
- Kauno ir Jurbarko.
ros atsiradimą Suomijoj, šau Asmens žodžiu AT. VENC- gyvos dvasios visoje Lietuvos ginti. Dar nepervėlu savo pasiry
lonija lietuviais neskaitlinga
aiškiai tuo
Briand esąs visai
žimą parodyti.
Lietuvos Informacijų Biuras. lių Sąjungos išsivystimą Mažo LAUSKAS pareiškė, kad jis žemelėje.”
ir bedarbės
pastovios jėgos prieg tam dar
Juk galingesnes
reikalu nusistatę
joj Gruzijoj ir sunkią kovą su niekad nėra
prigulėjęs prie
Lietuvos Steig. Seimo/ žemės nėra, kaip kad visos tautos susipra- daug kenkia, bet ligi šiol pavy
Sovietais.
Krašto
gynimo
pa

šaulių
Sąjungos.
timas ir pasiryžimas savo teises ap? ko prirašyti 7 naujus narius ir
K LIETUVOS
grindas Gruzijoj taip pat Šau
Reformos Komiisjos narys p. ginti.
DARBO IR SOCIALĖS
K. Ambrozaitis referuodamas ’Nereikalaujama nuo amerikiečių iki pabaigai konkurso gal dasiDEPART. DARBUOTĖ.
LAIKRAŠČIU
liai. Priminė lenkų organiza
Darbo ir Socialės Apsaugos
žemės klausimu, tarpe kita ko lietuvių, kad jie lietų kraują Lietu varysiu nors ligi 25, nes jau da
ciją „Sokol”, iš kurios dabar iš
teises gindami. Bet pilietiškų bar kelias naujas
aplikacijas
Kaune. Balandžio sivystė P. O. W. Istorija rodo
Departments gamina projektą > Gaisras
šituos įdomius faktus pareiškė': vos
pareigų atlikimo nuo jų laukiama.
sustatyti visoms
dirbtuvėms 27 d. Kaunas vėl pradėjo degti. daug pavyzdžių, kuomet pilie
suteiktomis Šiandie svarbiausiomis pilietiškomis turiu išpildęs.
Rusifikacija Lietuvoje vyrau „...Pavyzdžiui,
privalomų švenčių ir įgyvendin Sudegė kvartalas tarp Gedimi čiai* suvaidindavo nepaprastai ja visomis pusėmis.
štai ko man p. Rimkos Rusų statisti pareigomis yra pinigais Lietuvai pa — Pagaliau ir musų kuopa
Keistučio didelį vaidmenį krašto gynime. kių stebuklų praneša Kauno kos žiniomis,
ti tą projektą įstatymų kėliu. no — Vytauto ir
kurios buvo ne gelbėti. Ikišiol suteikta paskola pa susiprato išrinkti konkurso dar
sigirti negalima, laike metų nei už
Taippat Departmentas rengia Miškų gatvės. Užsidegė iš ka Priminė šaulių Sąjungos nuo „Lietuvos” bendradarbis:
faktinų, o tik juridinių žinių du milionu dolarių Lietuvos Lais buotoją, kuriuomi išrinko ma
si suruošti visų prieglaudų vai mino pietus beverdant. Sude pelnus fronte ir vidaus sutvar
mažažemių, kurie vės Paskolos bonų neišpirkta, o ne — rašo 1 kp. organ. S. Ta„Balandžio 10 dieną Lietuvos paremtos,
gė 27 trobesiai, jų tarpe 20 gy kyme.
kų darbelių parodą.
advokatų Taryba Kaune svar turi ne daugiau kaip 10 deš. aiškiai matome, jog kelius kart tiek mulevičius iš Edwardsville, Pa.
galėjom padaryti.
— Taigi nors beliko tik vienas
venamųjų namų.
Nuostolių Paminėjo šaulių dvasinį auk stė Finkelšteino
buvo tik 24.000, lengvai
ir Fridmano Kauno gub.
Tamstas, kaipo kolionijos darbuo
apie 10 mil. Tiktai komendan lėjimą piliečių^ tarpe,
Pabrie- iškeltą klausimą, kad jiems ir tuo tarpu faktinai jų buvo apie tojus, šiuomi kviečiame pajudinti mėnesis laiko, tačiau aš mėgin
parodyti,
to Mačiulaičio energingiausio žė, kad legalizuodami
SIBIRE.
šaulių kitiems butų leista vartoti teis du kart tiek, nes 1913 m. jų savo kolioniją ir dar nors kiek Lie siu savo gabumus
tuvos Laisvės Paskolos bonų išpar gal-gi ir išeis kas
nors iš to.
Vladivostoke pradėjo eiti mis pastangomis ir karo milici Sąjungą pamatysim, jog Šauliai muos rusų kalbą per 5 metus. jau pasirodė esą 73.000.”
Kaip
matote
iš Jums pa- Konkurso vajų pradedu su šia
duoti,
lietuvių kalba laikraštis, Vla jos disciplinuotu darbu pavyko daug padės kultūriniam darbui. Po ilgų ginčų
dauguma (4 O iš baudžiavos laikų Lietu siųsto Atstovybės> pranešimo, už
divostoko Lietuvių Apšvietos gaisras sulaikyti minėtam kvar AT.
štai kokį dviejų savaičių ;atsibus kolionijų ir diena, kurio pasekmes pranešiu
GALVYDIS-BIKAUS- prieš 2) nutarė: reikėtų leisti vos baudžiauninkai
suvažiavimas vėliaus.
Draugijos „Arklas”
organas, tale.
KAS (kr. d.) nurodė, kad visi vartoti teismuos rusų kalbą dar „rojų” turėjo savo tėvų žeme draugijų atstovų
Washingtone. ' Tame suvažiavime,
— Malonėkite ir mane įrašy
„Tolimųjų Rytų žinios.” Pra 1 Dabar be pastogės paleista fiziniai apsireiškimai randa ir 2 metus. Už tai balsavo: 2 žy lėje:
apart kitų reikalų,
bus paliesta ir ti į konkursą — rašo 224 kp.
džioj laikraštis eis kartą per 300 šeimynų, apie 1500 gyven moralinės paspirties.
Kalbėjo dai — Finkelšteinis ir Cimkaus „Ir čia galima butų kalbėti paskolos klausimas. Tikimės, ,jog ir
didelių gy- sporto atsiradymo klausimu. Pa kas, vienas lietuvis, rusų pilie ilgai, bet aš pasitekinsiu bau Tamstos savo atstovą ar atstovust darbuotojas iš Bulpitt, UI. —
mėnesį, vėliau dažniau. Laik tojų. Neskaitant
kurie tuo briežė, kad sportas atitraukia tis — A., Bulota, rusų steigia- džiavos reikalu kalbėti trum prisiusite, Kalbėjimas ir laukimas Nors musų miestelyje beveik
raščio tikslas duoti kuodaugiau ventojų nuostolių,
antrosios paskolos
tarpu jo- visi lietuviai
priklauso prie
olai žinių iš Lietuvos gyveni tarpu dar nesuskaityti, buvę 3 nuo blogų įpročių it padeda mojo seimo narys
(tad tik), piau, dar vieną fąktą paminė kios naudos Lietuvai šiuo
neduos, Pirrodosi dar yra
mo ir teikti skaitytojams pa žmonių aukos.
sveikai auklėti pilietinę sąmo peovėkų gynėjas, vienas lenkas jęs. Būtent, gerbiamieji, ma ma ar antra paskola, laisvės ar apsi SLA., tačiau
Gegužės 1-ji diena Kaune pra nę. Tas klausimas kariuome — A. Grajauskas, Lietuvos Sei- no žinioj yra oficiali vieno dva gynimo paskola yra Lietuvos Valsty apie 10 lietuvių, kurie dar ne
tarimų visais gyvenimo klausiėjo visai ramiai. Tik per žydų nėj esąs praktikuojamas.
ro inventoriaus sąrašo knyga. bes paskola. Paskolos užvardymas, priguli, todėl norėtųsi ir juos
mo įdarys.
teikime paramos Lietuvai skirtumą
Mėginsiu — gal ir
vaikų spektaklį kažkokie žmo Nagrinėjo Sąjungos įstaty • Balsavo prieš juos du lietu Ji sustatyta 1846 metais. Toj daryti neprivalo. Taigi prašome ir prirašyti.
*PENKŲ KAREIVIAI GYVEN nės buvo pamokę vaikus už sce mo punktą apie Ministerių Ka viai:-V. Stašinskas ir A. Tu knygoj, kur kalbama apie bau karštai raginame, kad Tamstos pa pasiseks.
nos giedoti internacionalą; bet bineto leidžiamus įstatymus vi mėnas. ■
džiauninkų pareigas, be ko ki naudotumėte visas galimas pastan Jei visi darbuotojai šitaip kai
TOJUS UŽPUOLĖ.
ir priemones, kad dar kiek gali
Įdomus žydų, rusų, lenkų blo ta pasakyta: Baudžiauninkai, gas
nutilo, kada daus šaulių organizacijai.
Lenkų raitelių apie 20 žmo giedojimas greit
ma dauginus bonų
parduoti. Mes bėtų ir tuos savo žodžius realiu
kas
prieš
lietuvių
kalbą.
Puola
maždaug jų keturi penki kai tikime, kad jei visos kolonijos su- darbu paremtų, tai nėra abejo
nių su kulkosvydžiu
atjojo į' sumanytojai išvydo, kad giedo Seimo Pirmininkas t pranešė
Gervynių kaimą ir, palikę ark jimas tik juokina publiką.
plenumui, kad Krašto L Apsau į akį lenkas toj kompanijoj: vi mai, turėjo atidirbti dvarui per brustų, iki antroji paskola prasidės nės, kad šiandien šimtai kon
baudžiavos lengvai iki dviejų milionų dolarių kursistų jau butų dasivarę iki ,
lius, nuvyko į Panašiškius gy
x
(„Lietuva.”)
gos Ministeris Žukas atsistaty sur Šaukia neva apie rusus, vi metus arti 30,000
butų galima padaryti.
Prezidento sur sako, kad lietuviai eina su dienų,
duoti po keliasdešimt Taigi neatidėliojant prašonje im šimtinės ir sau šypsodamiesi
Laiškai į Rusiją. Paštų ir dino ir Valstybės
ventojų plėšti, žmonės, paėmę
296 vištas, tis už darbo, juk kiekvienas parduo- , lauktų puikios dOVftHOS. Tiesa,
apskelbė, paskyrtas į jo vietą prof. Šim rusais, bet jų neapykanta lie puęlų javų, duoti
arklius,
bėgo į musų
pusę. Telegrafų Valdyba
pašto ir telegrafo kus, kuris šaulių Sąjungos klau tuvių kalbos tokia didelė, kad 2960 kiaušinių, 15 lapių kai- tasai bonas skaitliu padaugina ir beveikyigįkonkursistai pasižaLenkai juos pasektojo ir šau- kad visose
Lietuvai
paramą padidma. I
.
,. ...
x.
_ x
pasirinko rusų kalbą: jei Lietu- lių, laukinių paukščių bei kiš- tuomi
dė. Ties Antokeliu šaudė apie įstaigose priima nuo gegužės 2 rimu turi žodį (ploja),
Kas
remia
šiandien,
rėpia
dvigubai.
dS
J°
dau
*
dirbti,
tačiau
kaž
Krašto Apsaugos Ministeris va ne lenkiška, tai tebūna ru-l 1) valyti dvaro šieną ir atodienos paprastus ir apdraustus
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stracija, kuri nuolatos švelniai
glostė nuo padūkimo pasišaušusią Varšavos junkerių galvelę.
Taipgi iš šitos Lenkų avan
tiūros galutinai pasauliui pa
aiškėjo dar vienas dalykas, bū
tent, kad šitų visų Lenkų avan
tiūrų instigatoriais
ir vadais
yra Paryžiaus' imperialistai. Išsireiškus griežtai prieš Lenkų
avantiūras Anglijos ministerių
pirmininkui,
visa
Francuzų
spauda ir valdžia piestu stoja
prieš p. Lloyd George.
Dabar beabejonės bus aišku
ir lietuviams, kad tie visi gan
dai, kuriuos cirkuliuoja iš Pary
žiaus po visą pasaulį kun. Dobužis apie Francuzų prielanku
mą Lfetuvar, yra daugiau nie
kas, kai tik pučiamas muilo bur
bulas, kuris štai ėmė ir truko.
Francuzai galvą guldo už su
kūrimą galingos Lenkijos.

nės dėjo po 20 dol. ir daugiau kime prie kuopos prisirašė septyni /
bažnyčių kūrimui, tad mes ga jauni lietuviai. Tas yra labai sma
Savaitinis Susivienijimo Lietuvių
lime tikėtis, kad žmonės gau gu pranešti.
SLA. 7-ta kuopa
musų mieste
Amerikoje organas, leidžiamas kas
siai aukuos ir Prieglaudos įkū vienatinė atjaučia lietuvių ir Lietu
penktadienis.
rimui. Tai
viena.
Antra, vos reikalus.
Lietuvos Šauliams
SLA. turi didelę armiją — su 7 kuopa savo mėnesiniuose susirin-'
S. E. Vitaitis — Redaktorius,
suaukavo $102.00.
Balan
virs 300 kuopų, su apie 15,000 kiniuose
džio mėnesyje
susirinkime rinkta
307 W. 30-th St., New York City.
narių. Jei visi tik po vieną aukos musų rašytojui Dėdei Šernui
dolarį paklosime tai jau žiūrė Surinkta $12.35.
Visi raštai skiriami „Tėvynei” turi
seimą, kad Lietuva ir Lenkija tu
kite kokia didelė krūva dolarių Tai taip darbuojasi 7 kuopa vietos
but siunčiami
Redakcijos vardu ir
rėtų bendrą sostinę (žiur. .Tėvy
turi but su autoriaus parašu ir adre
bus! Bet reikia nepamiršti, lietuvių tarpe ir užtai jai priklauso
nės’ :š. m. No. n)?”
didelė garbė ir skaisti ateitis.
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
SLA.
REIKALAI
kad jeigu mes kreipsimės į liet, i r ,
Iš
šitokio
pasakymo
išrodo,
Aš.
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
visuomenę,
tai
iš
ten
taipgi
kad „Tėvynė” skelbė, jog Lietu
ros. ' Netinkami
spaudai smulkus
raštai —- korespondencijos,
eilės,
vos valdžia siūlo lenkams suda Sekant SLA. reikalus mato gausime gausią paramą, tik rei 278 kp., Hamilton, Ont., aplankiu
pranešimai ir tt., naikinama ir auto
ryti bendrą
seimą ir bendrą si, kad juo tolyn juo daugiau kia darbo bei pasišventimo, o si atsišaukimų nuo L. G. D. sekreto
riaus Dr. A. L. Graičiuno,
nutarė
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
sostinę. Tačiau minėtam „Tė randasi SLA. narių, kurie iš tikslas bus atsiektas.
parinkti aukų
Lietuvos varguolių
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
vynės” numeryje kai kartas bu reiškia savo nuomonę reikale
Gerb. V. K. R. savo straips ir nelaimingųjų pagalbai. Aukų
steigimo
Priegl.
Namo
Lietu

„...Kaip
praneša
telegrafas, vo smerkiama toki niekuo nepa
nyje paduoda sumanymą daryti rinkėjais išrinkta V. Česna ir R. Ma
PRILIPO
Tas išreiškimas nuomo rinkliavą įsteigimui Priegl. Na tukas, kuriems pasidarbavus surink
Briuksely Klaipėdos klausimą iš remti kaltinimai Lietuvos dele voje.
kėlė lenkai... reikšdami į ją savo
LIEPTO GALĄ.
nių tobulina reikalus SLA. or mo. Jo sumanymas yra: rink ta kelios dešimts dolarių. Mat čio
gacijos,
važinėjusios
Varšavon,
nai nedidelė
lietuvių
kolonija, o
pretenziją. Esą net Prancūzų pa
Pagaliau Varšavos junkeriai
ganizacijos.
ti aukas ir gauti iš SLA. kuo apart to randasi ir tokių lietuvių,
siuntinys
Belguos
esąs įga- kuriuos paskelbė kunigų orga
prilipo liepto galą. Po Vilniaus
. lietas
įtikint
Kenkus nuo tų nas „Draugas”. Buvo padary
pų praporcionalę sumą pinigų kurie priešingi bile kokiam darbui
Vienas
iš
pastarųjų
rašėjų
—
Lietuvos pagalbai dirbamam ir tas ži
avantiūros pusėtinai pasipikti
pretenzijų
gera
valia
ta
citata
iš
„Draugo
”
ir
šitą
ir
nors
ant
tūlo
laiko
uždėti
gerb.
V.
K.
Račkauskas,
„Tė

noma
nemažai pakenkia, nes toki
atsisakyti. Sunku
spręsti, kiek
no jų darbais visi doresnieji pa
mokestį
ant
narių
Prieglaudos
citatą
melagiai
iš
„Laisvės
”
pri
žmonės netik ką patys nieko neduo
vynės” No. 18, gana plačiai ap
tai teisybė, ir kuriomis statistikos
šaulio žmones ir nežiūrint kiek
žiniomis jie sprendžia, kad Klai meta „Tėvynei.”
rašo galimybę įsteigimo Priegl. Namą reikalui. Bet man rodos, da, bet dar stengiasi ir kitus atkal
nesistengė Varšavos ponai įti
kad nieko
neduotų. Tačiau
pėda iš amžių lenkų miestas. Gal,
Iš šito gali būti aišku kiek Namo Lietuvoje. Jis labai gra kad bus galima surinkti reika binti,
TAUTŲ
SĄJUNGOS
atsirado nemažai ir geraširdžių, ku
kinti pasaulį, kad Lenkų val
anot tos statistikos Klaipėdos kra
lingą
sumą
pinigų
be
uždėjimo
vienam,
kokiais
„faktais
”
va

žiai
ir
aiškiai
nurodė,
kiek
atsei
BEŠALIŠKUMAS.
rie nepasigailėjo savo brolių pagal
šte dauguma
gyventojų lenkai,
džia nieko nežinojusi apie Želi
tokios įstaigos nariams ekstra mokesčių, jei bai kelių centų paaukoti ir užtai
tik del kaž kokių' istorijos sunke- duojasi komunistinė spauda 4r tų įsteigimas
laiku, kuomet
govskio rengiamą avantiūrą, ir Tuo patim
•> nybių, jie nėra matomi — nepa kiek verta rimtos domės kreip Lietuvoje, jei imtumės už dar tik musų kuopos stengtųsi su-, jiems priguli širdingos padėkos žo
Tautų
Sąjunga
pasiėmė
sutai

po šiai dienai nieks netiki tiems
švęstiems žmonėms Rojaus pas ti į jų visus riksmus. Per akis
rasti kitus
budus reikalingo dis.
bo
tuojaus.
Jisai
patiekė
kinti
Lietuvius
su
Lenkais,
pa

Taipgi R. Matukas parinko aukų
laptys neįmanomos...”
Lenkų valdžios tvirtinimams ir
meluoja ir kartu šaukia, kad mums plačių informacijų ir jos kapitalo sukėlimui.
teko
į
jos
rankas
ir
švedų-Suodirbtuvėje, kurioje jisai dirba, nuo
visi bešališki žmonės Želigovs
Matomai lenkai
nėra tikri, visas pasaulis melagiai, sukčiai
gali būti teisingos, nes gerb. Tiesa, nevisos kuopos pagei svetimtaučių ir reikia pasakyti, kad
mių
ginčias
už
Alandų
salas.
kio žygį laiko Lenkų valdžios
kad amžinai galės naudotis Dan ir tt. Puiki logika — nėr ko Račkauskas patsai buvo Lietu
dosniai aukavo, nes su
dauja, kad Prieglaudos Namas svetimtaučiai
Nors
mes
norime
būti
beša

rinkta net 30 dot
Viso aukų su
padaru.
cigo uostu, todėl griebiasi prie sakyti. Tikrai komunistiškai! voje, tad nėra
abejonės, kad butų steigiamas Lietuvoje. Aš rinkta $74.25 Kanados pinigais ir
liški
šitame
klausime,
nes
ir
Klaipėdos. Tačiau reikia stebė
Tačiau Varšavos imperialis
jis arčiau susipažinęs su Lietu nežinau kodėl jos taip supran pasiųsta į minėtos draugijos Centrą
Švedai
ir
Suomiai
yra
lygus
tis šitų begėdžių akyplėšrumui,
tai dabar galutinai save sukom
vos žemės kainomis ir visų da ta? Tačiau apie šitą kluasimo $65.00 Amerikos pinigais.
Lietuvos
draugai,
tačiau
kad
pa
kurie
drįsta
tvirtinti,
kad
Klai

promitavo,
kuomet pasiuntė
ŽODIS AMERIKIEČIAMS lykų padėtimi. Jis sako, kad pusę kitą kart mėginsiu pakal Garbė Hamiltono lietuviams, kad
rodžius
kaip
„bešališka
”
Tautų
neužmiršta savo tėvynės ir ištiesia
pėda iš amžių lenkų
miestas.
antrą avantiūristą — Korfanty
galima butų,. įsteigti Priegl. bėti ir pasistengsiu nurodyti jai savo pagalbos ranką.
Sąjunga
yra
priseina
konstatuo
Juk Klaipėdos krašte tiek yra Daug kartų tenka girdėti Namą Lietuvoje, tik su puse
Aukštoj on Silezijon. Netik vi
toms kuopoms plačiau apie lė
V. čeana.
ti
pora
faktų.
lenkų, kiek jų parkvietė šeimi nusiskundimų, kad negaunama to kapitalo, kurį aš nurodžiau
so pasaulio spauda (išskyrius
šas bei užlaikymą prieglaudų
francuzų) smerkia Lenkų impe Prie Vilniaus klausimo Tautų ninkaudami francuzai, žinoma pinigų siunčiamų paprastuose pagal savo aprokavimą viename čia, Amerikoje.
REIKALE
SUTVĖRIMO SLA.
Sąjunga
eina
labai
atsargiai
ir
laiškuose.
Taigi
šiuomi
noriu
pridedant
Vanagaitį
ir
Auk

rialistus už šituos žygius, bet
APSKRIČIO NEW YORKO VAL
savo straipsnyje.
Gerb.
SLA.
nariai!
Man
ro

priduoda
svarbos
kiekvienam
STIJOS VAKARINĖJE DALYJE.
pranešti
broliams
amerikie

štuolaitį.
ir pasaulinės diplomatijos bo
dos
ilgų
diskusijų
mums
šiame
melui,
♦ * *
Nors butų nesmagu pažymėti mu
čiams, kad nesiųstumete pinigų Aš rašydamas apie žemės
sai, kurie ligi šiol žiurėjo į Var Varšavos imperialistų
apsileidimą tokiame
svarbiame
laisvė. — savo giminėms paprastuose laiš kainas Lietuvoje rėmiausi ži klaųąime per spaudą vesti ne sų
šavos junkerių dūkimą pro pirš kad buk Lietuva norinti pasi :: Tarybų Rusų
reikale,
kaip
įkūrimas
SLA.
apskri
reikėtų. Į vietą to, imkimės
savinti
lenkų
apgyventus
kraš

kuose,
nes
tankiai
pašto
darbi

niomis
žemės
Ūkio
ir
Turtų
Lietuviški
komunistėliai
kalnus
tus, dabar juos rūsčiai pasmer
čio šioje apielinkėje,
bet neką pa
realio darbo ir stumkime rei darysi,
tus.
Daro
tyrinėjimus,
klausi

Ministerijos
ir
iš
kitų
šaltinių
kad
ištikrųjų
taip
yra, tat ir
ninkai
juos
išima'ir
taip
žūsta
verčia ant Lietuvos
valdžios,
kė. štai Anglijos
ministerių
kalą
pirmyn.
Gaišinimas
bran

priseina tas pažymėti.
nebuvęs
pirmininkas Lloyd George kal nėja vietos1 gyventojų — išro- kitomet ta suareštuoja vieną- netik sunkiai uždirbti pinigai gautomis, bet patsai
aš esu išrinktas nuo 304
Lietuvoje, neturėjau
progos gaus laiko visados neša nuosto kp.Kadangi
bėdamas Anglijos parlamente dytų lyg, kad Tautų Sąjungai kitą teroristą, kuris su pagalba bet ir laiškai.
šiuo reikalu rūpintis, tad man ir
lius. Jei kiekviena kuopa su priseina
labai
rupi,
kad
kuoteisingiauarčiau
susipažinti
su
visa
daly

Štai
kas
atsitiko
šakiuose
sprogstančios
medžiagos
rengia
vėla kreiptis į šios apielin' net' šitaip išsireiškė:
50
dolarių į kės kuopas šiame reikale. Jau pras
siai išsprendus Lietuvos klausi si „buožes” naikinti arba varo (Suvalkijoje). Pastebėta, kad kų padėtim, todėl savo straips keltų nors po
„Iškovojimas Lenkijos neprik
mą tautiniu žvilgsniu. Bet ži antivalstybinę propagandą, ta pašto darbininkai plėšo atėju nelyje dariau tik
abelną ap- Priegl. Namo fondą, tai turėtu linko gerokai laiko, kai pradėta ra
lausomybės nėra pačių lenkų
ginti sutverti .apskritį, tačiau ligi šiol
nant kaip pasielgta su Alandų čiau kodėl tie rėksniai nepažvel sius iš Amerikos laiškus ir ieš skaitliavimą kiek atsieitų pasta mem 15-ką tūkstančių dolarių. dar nėra atsiekta užsibriežto tikslo.
nuopelnu. Lenkijai nepriklau
salomis, tatai yra aišku, kad gia, kokią laisvę suteikia'kitaip ko juose pinigų ir žinoma neku- tymas Priegl. Namo su reikalin Na o dabar Priegl. Namo fonde Nors tūlos SLA. kuopos ir pritarė
somybę iškovojo Santarvė. Nė
tokiu savo
tupinėjimu Tautų manantiems žmonėms jų drau riuose jų randa, ir tas juos dar gu žemės plotu ir visais kitais jau randasi gal but per virš še šitam sumanymui, tūlos net apskri
ra raidės taikos sutartyje, ku
čio konstituciją priėmė, bet kuomet
Sąjunga pataikauja Lenkam.
gai — Rusijos valdonai. Visas labiau paskatina prie to krimi- įrengimais, prisilaikydamas tos ši tukst. dolarių. Tokiu budu, prisėjo rinkti apskričio valdybą, tai
ri nereikštų jaunos gyvasties
Kaip-gi pasielgta su Alandų pasaulis žino, kad Rusuos nėra nalio darbo. Kuomet buvo tar nuomonės, kad jeigu žemės kai jau turėtumėm 21 tūkstantį ir ligi šiol teberenka. Nuo kitų
anglo ir arti dviejų gyvasčių
salomis? Nugi priskyrta Suo
dymas, tai patys prisipažino, na ir visa kita medžiaga pa dolarių ir jau butų galima pra kuopų net jokio atsakymo negalima
francuzų ir šimtai tūkstančių mijai, nežiūrint nei į tai, kad iš žodžio, spaudos nei susirinkimų
sulaukti. . Tai yra vien kuopų val
dėti darbas.
kad
taip
darę.Nors
juos
užtai
brangtų,
tai
visgi
užtektų
tos
laisvės.
Pagaliau
visi
Rusų
italų žuvo, kol sukurta šita tai-,
Aš tikiu, kad rasis tokių kuo dau apsileidimas —■ daugiau nie
21.356 alanderių tiktai 895 ar kalėjimai užkimšti
sumos
pinigų,
būtent:
40-60
tinkamai
nubaudė,
tačiau
ne
politiniais
ko .
kos sutartis. Kuomet Santar
ba truputį daugiau kai 4 nuo kaliniais, štai ką rašo, sulig vieno sunkiai uždirbti pinigai tūkstančių dolarių, iš kurių dar pų, kurios prisius po šimtinę, Galima daleisti, kad kas nors bu
vė kovojo už Lenkų laisvę, tuo
Sakau, tik vo neaišku ar tinkamai nesuprasta
šimtis vartoja suomių kalbą, o Kauno „Lietuvos”, Liet. Raud. žuvo.
gal butų galima palikti keli o gal ir daugiau.
met lenkai patys pasidalinę ir
šito naudingo
sumanymo, tad 304
visi kiti yra švedai. Iš šito yra Kryžiaus
įgaliotinis Rusuos Mat pas mus dar nesuspėta tūkstančiai dolarių Priegl. Na darbo ir pasišventimo tam rei kp. nutarė dar kartą atsišaukti į se
sulindę į vokiečių kareivių uni
gana aišku, kad Tautų Sąjunga D-ras P. Kairukštis apie Lietu tinkamai sutvarkyti paštas ir mo rezerve, beabejonės reika kia, o viskas bus atsiekta. To kančias SLA. kuopas: 252 kp., Troy,
formas, kartu 'su vokiečiais,
tautybės pagrindui jokios svar vos piliečius Rusų kalėjimuose: todėl dauguma
niekšų tuomi linga turėti nors mažą kapita dėl gerb. SLA. nariai bei kuopų N. Y., 272 kp., Amsterdam, N. Y.,
šaudė anglus, italus ir francuviršaičiai, imkitės
darbo tuo 69 kp., Rochester, N. Y., 205 kp.,
bos nepriduoda. Mat pereitojo
„Kaliniai paskiausiai gauna 32 naudojasi. Su laiku žinoma vis lą rezerve.
zus, kurie kovojo už Lenkijos
jaus. Juo greičiau sukelsime Schenectady, N. Y., 239 kp., Syra
zol. duonos, 2 zol. cukraus ir vie
karo metu švedai sugyveno go
kas
susitvarkys
ir
bus
galimy

Visa tai turėdamas omenyje, kapitalą juo greičiau ir pigiau cuse, N. Y., 276 kp., Oakfield, N. Y.
nepriklausomybę.
ną kartą per dieną labai blogos
riuoju su Vokiečiais, todėl mar
270 kp., Niagara
Falls, N. Y.
sriubos, tokia pat maitinimo punk bės teisingus ir dorus darbinin padaviau savo
„Vilnių užėmė reguliarė Len
nuomonę, kad įkarsime visų laukiamą įstaigą. ir
Pridėjus
304
kp.,
viso
pasidaro 8
tomai Santarvės
įstaigos tai
tuos Jau..įr paleistųjų kalinių pa kus pastatyti prie šio atsako- tokią sumą pinigų turėsim su
kų kariuomenė, eidama prieš
Nuo musų pasišventimo prik kuopos. Taigi šitos visos kuopos,
atmena ir bijosi, kad Švedi dėtis.”
mingo darbo, tačiau tuo taipu kelti, nes jeigu ir neatseitų
Santarvės valią.
O kuomet
lauso pasisekimas sukėlime rei kurios visai netoli viena nuo kitos
ja nepastotų galingesne, kuri ir Šitaip kaliniam badaujant ir priseina pasisaugoti ir nesiduo
randasi, susidėję į apskritį didelius
jiems buvo prisakyta atsitrauk
Namo taip kalingo kapitalo.
Atminkim darbus nuveiktų musų organizacijos
Lietuvos Raud. ti besąžiniams niekšams savo įsteigimas Priegl.
ateityje gali sugyventi goriuo besikankinant
»
ti iš Vilniaus, tad jie atsakė:
brangiai kaip aš spėju, tai vis broliai, kad niekas be gero no labui ir vietos lietuvių gerovei.
ju su Vokietija.
Mat Alandų Kryžius štai kokią pašalpą tei turtu naudotis.
(
,mes nesame
atsakomingį už
gi bus arti tos sumos.
ro, be realio darbo neįvyksta, Žinoma mažesnėse kolonijose yra
salos lošia svarbią rolę strate kia Lietuvos piliečiam:
Siųsdami
Lietuvon
pinigus,
silpnos kuopos ir daug
ko nuo jų
tai*. Tas pats įvyksta dabar—
Toliaus,
kalbant
Priegl.
Na

tad
ir
įsteigimas
Prieglaudos
gijos žvilgsniu.
reikalauti negalima, tačiau aukščiau
įstai
„Dalinta buvo kiekvienam žmo siųskite per tam tikras
tas pats išsisukinėjimas nuo Taigi ir Lietuvos-Lenkų klau
Namo
—
tos
garbingos
įstitumo
steigimo
reikale,
nėra
abe

minėtos kuopos gali prisidėti prie
gui po % sv. miltų ar duonos per gas, kurios
atatinkamai žmo
atsakomybės*. Ginklai einanti
dieną. Pašalpa buvo dalinta pojonės, kad mes visą, darbą pu cijos, kurį neš garbę Amerikos sutvėrimo apskričio.
simą svarstant, kuomet Tautų
iš Lenkijos ir Lenkų karinin
litiniems kaliniams,
paleistiems nėms patarnauja. Jei patys ne sėtinai užtęsime ir todėl galima lietuviams, be jūsų
visų pasi Todėl šiuomi kreipiuosi į visų
Sąjunga kalba apie tautybių pa
aukščiau minėtų
kuopų valdybas,
iš kalėjimų ir vaikams, esantiems žinote, tai pasiklauskite inteli
kai vykstanti Silezijon padaro
tikėtis turėti daugiau lėšų, nes šventimo įsteigti negalima. To prašydamas labiau pasirūpinti SLA.
grindus, yra tiktai kamoflažas,
sunkioj padėty — viso labo 125— gentiškų žmonių arba laikraš
visai negalimu išsisukinėjimą
stokime reikalais ir neatidėliojant imtis dar
galį įvykti kokios
permainos dėl visi petys į petį
130 žmonių.”
kad tuomi pridengus savo sim
čių redakcijų, kad jums nurody
nuo atsakomybės,
kuris yra
ir tuomet gal jau darban ir koperatyviai dirbki bo sutvėrime SLA. apskričio šioje
patijas galingos Lenkijos sukū Toliaus paduoda sąrašą poli tų teisingas įstaigas. Taipgi Lietuvoje
apielinkėje. Iš to bus
milžiniška
daugiau niekas, kai tik tušti žo
rimui. Mat Lietuva nesiduoda tinių kalimų, esančių Maskvos kiek tenka girdėti, tai žmonės butų sunkiau gauti progą pi me kaip kas geriausiai supran nauda visoms šioje apielinkėje gy
džiai.”
už nosies vadžioti, todėl ir at kalėjimuose ir koncentracinėse geriau užganėdinami siunčiant giau .įgyti visą tą, ką dabar ga- tame bei galime. Jeigu tik im vuojančioms SLA. kuopoms. Tad
Taipgi Suv. Valstijų atstovas siranda reikalo
lėtunįiėm gauti. Mano suprati simės gyvai už darbo, tai greit prie darbo broliai!
kuodidžiausią stovyklose.
pinigus
per
lietuvių
įstaigas,
ne
P. M. Banevičius.
Angluose p. A. L. Garvin pri Lenkiją sukurti.
Jei vien Maskvoje yra tiek
mu, reikėtų SLA. nariams ma pamatysime savo nuveiktų dar
gu
svetimtaučių.
taria p. Uoyd George pareiški
Lietuvos piliečių pūdomų komu Pagaliau jei siunčiami papra žiau diskusuoti
bei atidėlioti bų rezultatus!
mui ir Londono laikrašiuose Ši
nistų rojaus
kalėjimuose už
šitą užmanymą, o daugiau dirb Surinkę pinigus kuopų ižde
Redakcijos Atsakymai
stame
laiške
pinigai
ir
pasiekia
taip pareiškia:
jųjų įsitikinimus, tai ką ir be tą asmenį, kuriam siunčiama, ti realį darbą.
nelaikykit, bet Siųskit į SLA.
„Šiandieninė Lenkija yra imkalbėti apie visus Rusų kalė tad žmogelis gavęs
Ką tai reiškia tokiai organi- Centrą.
K. A. Arlauskui, Rochester, N. Y.
Amerikos
Paklausimų
„Tėvynėn” dėti negali
perialistiškesnė,
negu buvusi
:: Galutinai paaiškėjo. —Pe jimus ir pačius rusus — kiek
acijai kaip SLA. įsteigti tokią
V. M. Čekanauskas,
dolariais
ir
nežinodamas
Ameri
ma — perdaug rupioj formoj stato
William’o II Prūsija. Yra gry reitame „Tėvynės” num. buvo jų tat pusta kalėjimuose? Ame
įstaigą,
kurį
atseitų
kelias
de

P.
N.
Kom.
narys.
mi.
nai Frederikas
Didysis. Jos rašyta apie Suv. Vai st. užsie rikos laikraščiai praneša žinių kos pinigų kurso eina pas žyde šimts tūkstančių dolarių. Juk
Žydų Reikalų Ministerių yra Dr.
lį, kuris jau moka su juomi ap
apetito didumas neišpasakytas! nio politikos pakitėjimą.
IŠ
SLA.
KUOPŲ
Soloveičikas,
o ne p. Rozenbaumas.
Ta iš Rygos, kad ir žymi Ameri
mes žinome gerai, kad čia Ame
sidirbti
—
duoda
kiek
jam
pa

Tiesa buvo gandų, kad p. Rozen
DARBUOTĖS.
Rusai,
Lietuviai,
Vokiečiai, čiau tuomet dar nebuvo aiškus kos komunistų darbuotoja Sanrikoj e yra daug tokių lietuviš
tinka
ir
žmogelis
turi
būti
už

baumas
atvyksta Amerikon,
kaipo
Anglai, Italai — draugaif ir pagrindinis dėsnis to pakitėji teri
Nuorteva
suareštuota ganėdintas tankiai negavęs nei kų parapijų, kurios skaitliuj e 90 kp., Bridgeville, Pa., savo su naujos Lietuvos Misijos narys, ta
sirinkime, laikytame
gegužės 8 d.,
priešai — vienodai užpuldinė- mo ir todėl prisėjo daryti spė Maskvoje ir uždaryta
kalėji4-5
tūkstančių
parapijonų
išsta

niekuomi
1921 m,, nutarė pakelti mėnesinius čiau ligi šiol tie gandai
jami šito padūkusio mažo šu jimą. Ir musų spėjimas yra man, kaipo neištikimas asmuo pusės tiek, kiek ištikrųjų jam tė bažnyčias,
nepasitikrino.
kurios lėšuoja narių mokestis po 5c. i mėnesį kuo
reikėjo
gauti,
teisingu
kursu
Apie p. Rozenbaumo darbuotės da
nyčio, kuris yra dar tiktai dvie- gryna teisybė — Amerika įei Tarybų Rusijai.
virš šimtą tūkstančių dolarių pos reikalam. Tačiau šitas nutari vinius
dabar kalbėti butų didžiausis
skaitant.
mas tapo paliktas galutinam užtvir
jų metų senumo.”
na į Santarvės organus vien Mat musų komunistai prisi Taigi patariu Amerikos lie ir jau skolų neturi. Pavyz tinimui. į
absurdas, nes tikrai nežinome ar jis
Toliau p. Garvin pataria Var Suv. Valstijų reikalų daboti — laiko kunigiškos taktikos: kas
bus
Misijos narių sąstate.
džiui
Worcesterio
lietuviai
tri

Taigi visi SLA. 90 kp. nariai, ma
tuviams nesiuntinėti pinigų
šavos imperialistus įžaboti ir šios šalies biznio ir finansinių galima daryti komunistam, tas
jų metų laiku išmokėjo skolų lonėkite atsilankyti ant sekančio su Lietuvos Žydų Bendruomenės yra
paprastuose
laiškuose.
sirinkimo, kuris įvyks nedėlioję, bir žydų tautine organizacija, per ku
prisakyti Pilsudskiam, želigov- interesų tarptautinėje preky griežtai draudžiama kitų įsiti
(tikrai nežinau) bet rodos su- želio
12 d., 1921 m.,
1:30 vai. po rią atstovaujami Lietuvos žydų, kai
Buvęs Amerikoje.
sklami ir Korfantam, kad jie nu boje saugoti.
kinimų žmonėms ir nežiūrėkit
virš 20 tūkstančių ir pastatė pietų, Owls salėje, Bolven. st., po vienos Lietuvoje gyvenančių tau
B.
Kamaitis.
stotų dukę, nes kitaip Europoje Valdžia užtikrino Senato na ką mes darom, tiktai klausyki
naują bažnyčią vertės apie šim Bridgeville, Pa., kad patys galėtu tų reikalai Lietuvos valstybėje. Iš
pusės LietuvSl jokio pavojaus
ramumo nebus.
rius, kad Suv. Valst. atstovai te ką mes sakom.
to tūkstančių dolarių ir šian mėte dalyvauti aukščiau minėtame žydų
nėra
—
jie yra pilnai ištikimi Lietu-**'
tarime ir kad vėliaus nereikėtų ru♦ ♦ ♦
Taigi Varšavos junkeriam Ši Santarvės organuose nedaleis
dien
skolos
visai
neturi.
Nejau
PRANEŠIMAS
goti, jog jums nieko nežinant tapo vos piliečiai.
tuo kartu nepavyko — susikėlė įtraukti šios
:: Melagių laikraštis. — Brošalies į Euripos
gi galima daleisti tokia pra pakelti mokesčiai.
Raštelį Priegl. Namo reikale, atei
J. Kazlauskas — fin. sekr. tyje gal ir sunaudosime, tačiau privisą
pasaulį
priešais save, sienų ginčius, ypatingai į Sile oklyniškė „Laisvė” pastojo vi šiuomi pranešama, jog antra gaištinga mintis, kad ant baž
seis gerokai pataisyti
ir nekurias
Taipgi ir Suv. Valstijų valdžia, zijos klausimą ir visuomet lai sų melagių organu, štai L. D. sai Amerikos Lietuvių Suva nyčios žmonės aukavo, o prieg
7 kp., Pittston, Pa. Nuo prasidė bus Misijos narių sąstate ar ne.
prie kurios jie puolėsi prašyda kysis nuošaliai Europos klausi L. D. 28 kuopos komisija pole žiavimas Washingtone (Lithu laudai nėaukuos. Ne gerbia jimo SLA. Konkurso darbuotės,
J. F. M.
Pakeleiviui, Th-Ue.
mi užtarimo, atsisakė užtarti mų, vien dabodami Suv. Valst. mizuodama
su
Waterburio anian Conventon) įvyks vieš mieji! Mano supratimu; prieg musų 7 kuopa pasidaugind apie 30 Conn. Atsišaukimas į SLA. 4-to
juos
buslamoje
Santarvės interesus.
Dr-jų Sąryšiu irria iš „Tėvy- buty „Washington” ant 15-th lauda lygiai J reikalinga taip narių. Užtai reikia tarti ačių kuo apskričio kuopas yra pakartojimu to
atsišaukimo, kuria
pos sekretoriui p. A. Zereckui, ku paties Tamstos'
Aukščiausios Tarybos konferen Vadinasi nėrU ko laukti jo nės” citatas savų ,,faktų” pri- St ir Paftsylvania Avė.
kaip ir bažnyios, o gal dar net ris
energingai 7-tą kuopą daugina. kelios savaitės tam atgal tilpo „Tė
-rijoje. Mat ne Vilsono admini- kios paramos nuo Šiandieninės rodymui, tačiau , tas citatas SalČ pasamdyta
trims die- reikalingesnė. Taigi jei žmo- Gegužės r g d. m.nesiniame stisirlft- vynėje”. Netilps.

Amerikos valdžios, nei Europos
imperialistų
suvaldyme, nei
naujai
susikurusių valstybių,
taigi ii’ Lietuvos, reikalų užtari
me.
♦ * *
:: Lenkų apetitams nėra sai
ko. — Kai jau daug karių buvo
„Tėvynėje” minėta, jog Fran
cuzai, beglobodami
Klaipėdos
kraštą, rengia dirvą Varšavos
junkeriam, kad prie pirmos pro
gos galėtų atiduoti jį savo sėb
rams. Ir šitie musų pranašavi
mai pildosi, štai ką rašo Kau
no „Lietuva”
apie Briukselio
derybas:

yra suklastuotos ir neturi nie noms: gegužės 30, 31 ir reikar
ko bendro su „Tėvynės” išsi lui atsitikus birželio pirmą diereiškimais. Delei pavyzdžio pa jną.j
Atvykusieji galės veikiausiai
duodame čionai vieną:
„Ar Sąryšis žino, kad pereito gatiti, kaipo suvažiavimo nariai,
gruodžio mėn.
Lietuvos valdžia tame viešbuty butą ir ten pat
pasiuntė įgaliotą
komisiją pas
Lenkijos valdžią, ir kad ta komi įsiregistruoti prie dežuruojansija lenkams pasiūlė, kad — Lie čio asmens.
tuva ir Lenkija
turėtų bendrą Lietuvos Atstovybe Amerikoje.
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. SLA. 7-to apskričio
valdybai.
Rezoliucija išnešta apskričio suvažla
rime dabar talpinti butų bereikalin
gas vietos
užėmimas „Tėvynėje”.
Užtenka, kad kartą buvo paminėta
apskričio protokole apie tokios re
zoliucijos išnešimą.
Jei dar kartu
su protokolu but prisiųsta, tai kitas
dalykas, o dabar
nematome jokio
reikalo versti ją lietuvių
kalbon ir
talpinti „Tėvynėn”. Netilps.
J. Naujokui,
Bklyn,
N. Y.
Siraipsnelio „didelis griaustinis, bet
lytaus nebuvo”
„Tėvynėn” nedėsi?me. Kiek mums
žinoma, „Tėvy
nėje” apie tą. visą atsitikimą beveik
nieko nebuvo rašyta, todėl ir nėra
reikalo Tamstų
paįsiteisinimo dėti,
Pagaliau užtenka, jh d vienas laikraš
tis patalpino,
Vynės” negalima
padaryti kopija /ų laikraščių.
Forestville, Conn.
T. Pupeika,
Tamstos prisiųsto laiško iš Lietuvos
netalpmsime.
Visupirma Jhegalima
suvokti jokios aiškios minties. Pa
galiau ant kiek galima įskaityti, tai
to laiško autore
perdaug didelių
stebuklų
mėgina pripasakoti apie
Lietuvos padėtį.
Tokius dalykus
dedant laikraštin reikėtų turėti do
kumentaliai prirodymai

tumet suspenduoti ir ištikus nelatTaipgi
atsiveskite ir naujų
narių prirašymui prie kuopos.
Kp. sekr. L. Cibaitis.
Donora, Pa. SLA. 160 kp susirinkimas įvyks birželio 5 d., 2 vai.
po pietų. Lietuvių Ukėsų svetainėj,
Malonėkite vitarp 3 ir 4 gatvių
atsilankyti, nes
si nariai ir narės
turime daug svarbių reikalų apsvarstymui. Taipgi atsiveskite ir naujų narių prirašymui.

mei nenustotumet pašalpos,

Kp. sekr. A. Kizas

Cicero, III. SLA. 194 kp. mėnesinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 5
d. birželio, 1130 vai. po pietų, papras
toj svetainėj. Malonėkite visi na
riai ir narės
atsilankyti paskirtu
laiku, nes 'turime daug svarbių rei
kalų apsvarstymui.
Atsiveskite ir
naujų narių prirašymui.
Už. rašt. M. Kaupas.
Elco, Pa. SLA. 298 kp. ysusirinkimas įvyks 5 dieną birželio, Slavoktj
svetainėj, Roscal, Pa.
Malonėkite
visi nariai atsilankyti,
nes turime
daug svarbių reikalų apsvarstymui.
Taipgi atsiveskite ir naujų narių pri
rašymui.
Kuopos sekretorius.
So. Manchestes, Conn.

PRANEŠIMAS S. BALUBIUI
(JAMES EDGAR).
Šiuo pranešu
S. Balubiui
(James Edgar), kad daigtai, ku
riuos pas mane užstatėte trįs
metai tam atgal, bus parduoti,
jeigu į 30 dienų neatsišauksite

SLA. 207

kp. susirinkimas įvyks 5 d. birželio,
svetainėj,
1 vai. po pietų, Tinker
atsilankyti,
Malonėkite visi nariai
reikalų,
kunes yra daug svarbių
yTaipgi
riuos turėsime apsvarstyti
užsimokėti
užvilktas
neužmirškite
mokestis, Atsiveskite ir naujų narių
prirašymui

Sekr. A. Tvaronaitis,
104 Spruce st.

PRANEŠIMAS,

M. SCHOLTZ,
819 Buttonwood St
Philadelphia, Pa.

SLA. i-mas apskritis rengia
bai didelį ir gražų ižvažiavinią ant

26
d. birželio į Lake Side Park,
nepaprastas
Šis išvažiavimąs bus
tuo, kad jame bus to ko kitais syBus
labai dailus
programas susidedantis iš vokalių ir
Kalbės geinstrumentalių dalykų,
riausi oratoriai.
S Gerb.
Račiunas
trauks ant kratomų paveikslų, Bus
rodymas fizikinių spėkų, „bulių im-

kiais nebūdavo.

JAVO LIETUVON
LAIMINGAI
Gegužes 21 d. per gerai žino
mų agentūrų pp. Ambraziejaus
ir Danieliaus iškeliavo Lietu
von sekanti viengenčiai: p. Samolis su motere iš Lewiston,
Me., Rinkevičius, Liutkevičius
ir p. Rikteris iš Blissville, N.
Y., p. Višniauskas su šeimyna
ir p. Žukauskas su šeimyna,
taippat p. Diskauskas — visi iš
So. Brobklyno, N. Y. Visi išTų pa
keliavo laivu „Orbita’
čių dienų išplaukė laivu „Mininkahda” p-lė Daskauskytė ir
p-nia Riaubienė su sunum iš
Philadelphia, Pa. Iškeliavo lai
vu „Rotterdam” p.* Kupris su
šeimyna ir p. Bliudžius iš Phi
ladelphia, Pa. ir p. L. J. Baro
nas iš Brooklyn, N. Y.
Visi keleiviai per pp. Ambra
ziejų ir Danielių buvo malonei
sutikti ir visi patogumai kelio
nei prirengti ir visi keleiviai
palydėti ant laivo. Man užklau
sus keleivių einant ant laivo
apie patarnavimų pp. Ambraziešaus ir Danieliaus agentūros
tai visi atsakė, kad visi patar
navimai atlikta teisingai ir są
žiniškai, o p. Samolis iš Le
wiston, Me. štai kų pasakė: „ke
liauju jau kelintu kartu ir pir
mu syk man tenka • išvažiuoti
per teisingų AGENTŪRĄ, tai
pp. Ambraziejaiis ir Danie
liaus”. Toliaus sako: „Aš re
komenduoju visiems lietuviams
važiuojantiems Lietuvon per
Danieliaus
Ambraziejaus ir
AGENTŪRĄ važiuoti, kur kiek
vienas keleivis gauna teisingų
vyrukai
patarnavimų, šiedu
yra patyrę agentūros biznyje,
pardavime laivakorčių, o taipgi
ir pinigų Lietuvon persiuntime
jau nuo daugelio metų. Pilie
tis Danielius yra SLA. iždo glo
bėjas, o p. Ambraziejus uolus
SLA. rėmėjas.
Korespondentas.

tinęs ir kiti sporto žaidimai.
Taigi visi šios apielinkčs lietuviai,

ypatingai SLA. kuopos
su visais
savo nariais atsilankykite.
Surengimo Komisija.

SUDIEV, AMERIKA!

„PASILIKITE SVEIKI, SU
DIEV !” — ’taip ištarė būrys
laimingų keleivių, pirkusių lai
vakortes
BALTIC STATES
BANKE, 294 Eighth avė., New
York, kur jie buvo tinkamiau
siai aprūpinti ir išrengti kelio
nėn. Jie tikrai
džiaugėsi iš
BALTIC STATES BANKO pa
tarnavimo, nes jie tapo išleis
ti tiesiai į Lietuvą, apsilenkiant
„Lenkų
Koridorių”, — jiems
nereikėjo mokėti
dešimtines
Lenkijos konsului New Yorke,
nei atlikinėti kitokių „ceremo
nijų”, į kokias kartais pakliūva
keleiviai pakampinėse įstaigo
se. BALTIC STATES BAN
KAS siunčia keleivius tik tokiu
keliu, kuris yra lietuviams pa
rankiausiu ir arčiausiu, kuriuo
nereikia pereiti per „korido
rius” ir begalines bagažo revi
zijas. Todėl
ir išvažiuojanti
keleiviai buvo linksmi, laimingi
ir, matydami gerą ir teisingą
patarnavimą, pilni vilties greito
parvykimo į laisvą Lietuvą be
jokių trukdymų ir nesmagumų
kelionėje.
piliečiaį: 1)
Išvažiavo šie
VACLOVAS
LINKEVIČIUS,
2) ANTANAS GAIŽUNAS su
Šeimyna, 3) P.
ALENČIKAS
su šeimyna, 4) PETRAS JURKONIS, 5) PETRAS SKROCKAS, 6)
JUSTINAS LIBONAS, 7) JUOZAPAS BRUČAS
su šeimyna, 8) JONAS JACKIS su šeimyna, 9) AL. MAR
KAUSKAS, 10) ZIGMAS LAN
KAS, 11) PETRAS ŽUKAS,
12) ANTANAS
PAGUIRIS,
13) JONAS STANKEVIČIUS,
14) KAR. SASNAUSKAS su
šeimyna, 15) M. JONAUSKIS,
Knopu Suninkimai,
16) FRANAS
DZIKAS, 17)
Cleveland, Ohio. SLA. 14 kpBAČILIUNAS, 18)
VINCAS
susirinkimas įvyks 2 d. birželio, toj
MIŠTAUSTAS, 19)
pačioj svetainėj kur visada ateibu- JUOZAS
na, bet toj vietoj bus paskutinis su JONAS URBONAS, 20) JOsirinkimas, tad nariai susirinkite visi NAS ŠARKA
iŠ New York,
prigulintieji, kad žinotumėt kur bus
susirinkimai laikomi toliaus. Taip- antra klasa, 21) A. KALVINSturime daug ir kitų reikalų ap KAS, 22) JONAS VALATKA,
svarstymui Nepamirškite atsiverti 23) ANTANAS POŠKUS, 24)
ir naujų narių prirašymui prie SLA. V. STAPULIONIS, 25) ANTA
14 kuopos.
NAS VARNIALA, 26) VLA
Užr. rašt. K K. Mockevičius.
Nmrk. N. J. SLA 245 kp. mė DAS PAŠKĄS su šeimyna iš
nesinis susirinkimas
įvyks 3 dienų Waterbury, Conn., 27) ANTA
birželio,
vai. vakare, Jurginčj sa NAS LEBEDNIKAS iš Niaga
lėj, 182 New York avė. Malončkb
ra Falls, antra klasa, 28) S.

KAUSKAS, 30) JERONIMAS
ŽIUŽNIS, 31) A.
KRIŠČIŪ
NAS, 32) ARMIJOS KAPITO
NAS ANTANAS ANDRIKIS,
pirmųja klase, 33) KASTANTĄS
ČERNIAUSKAS,
34)
ALEKSANDRAS MASIOKAS
iš Harrisburgh, antrųja klase,
35) PETRAS KUODIS, 36)
PETRAS ATLAVINIS su šei
myna, 37) KASPARAS KARO
SAS, 38) J. BLIUDŽIUS, 39)
AUGUSTAS STUMBRĄ, 40)
KAZIMIERAS
AD AMONIS,
41) SIMANAS SVIEŽIKAS,
42) JONAS KRIŠTAPONIS,
43) AL. VISOCKIS, 44) KAS
TANTAS
VISOCKIS ir daug
kitų.
Keleiviai atsisveikina liekančius Amerikoje savo draugus
ir pataria viir pažįstamus,
siems. ketinantiems
keliauti
Lietuvon, kad kreiptųsi į BAL
TIC
STATES BANK, 294
Eihth avė., New York, nes per
AMERICAN LINE
tų Bankų keliaudami turės ge
riausių kelionę ir išvengs visų Tiesus patarnavimas iš New
tų nesmagumų, kokius turi ke Yorko į Hamburgu.
leiviai, važiuojantie kitais ke Patogiausias važiavimas del
liais. Mat, BALTIC STATES Rusų ir Lietuvių.
BANK, kaipo grynai lietuviška Didžiausi moderniški dviejų
įstaiga, geriausiai žino lietuvių Sriubų garlaiviai.
reikalus ir, turėdamas
pilnai Laivas Manchuria
sutvarkytus susisiekimus anoje išplaukia birželio
pusėje, įstengia aprūpinti ke Laivas Mongolia
lionę atsakančiai ir apsaugoti išplaukia birželio_____ 16 d.
keleivius nuo visų nesmagumų Laivas 'Hlinnekahda (naujas)
ir išnaudojimų.
3-čio klesos pasažieriams
Nepamirškite adreso ir nesu išplaukia birželio_____ 30 d.
maišykite su kitomis panašaus
vardo įstaigomis, nes BALTIC
STATES BANK yra tiktai vie
nas:
ANT PARDAVIMO
Parsiduoda krautuvė vįisokių apBALTIC STATES BANK,
rėdalų
(Dry Goods), tabako cigarų
294 Eighth Ave., Cor. 25-th St.,
cigaretų, saldainių ir minkštų gėri
NEW YORK, N. Y.
mų. Atsišaukite greitai, nes važiuo

LUCKY
STRIKE

CIGARETTE

Bell Phone—Dickinson 1198 W

SIUSKITE LIETUVON DAIGIUS

Dr. A P. Dambrauskas
Priėmimo valandos:
Nuo io išryto,
2—3 PO P'etų ir
6—8 vakare.

Mes pristatome Lietuvon daigtus

tokius) su pilna garantija. Musų atstovai Lietuvoje per-

siunčia į vietas.

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

yra

Baigtai, siunčiami per mus,

drauda Amerikos Insurance Kompanijų iki pat

po

ap-

Lietuvos

rubežių
Informacijų ir sųlygų klauskite per laiškus.
te lietuviškai.

Dr. P. Š I M A I T I S

Rašyki

ADRESAS

NAPRAPATH.
Gydau be vaistų ir operacijos.
Priėmimo valandos:
x
Nuo 9:30 ryto iki 1 vai. pc
pietų, Nuo 2:30 iki 5:30 vai
dieną, išskirent ketvergą. Vakarais pagal susitarimą.
*528 S . Ashland Blvd., Cor.
Harrison St
Chicago, Ill.

VAN CLEEF,
EXPRESS AND FORWARDING COMPANY,
303 WEST 30-th STR.

EIGUMIS TIK GALĖTŲ PERMATYTU

pompą

Mes VISI POMPUOJAM

GYVENIMO

PASTANGŲ-

IR SU PLAČIAI ATVERTOM AKIMI!

Tačiau nekurie — naudoja
JUOS PRIPILDO..

ju į Lietuva.
J. S. STANAITIS,
423 S. Main St., Bridgeport, Conn.

Pamėginkite naujo

(drabužius ir ki

.VIEDRUS be

Kuomet KITI — POMPUOJA LIGI
TOS.

skylių ir

GRABO LEN

JEIGU JIE TIK GALĖTŲ PERMATYTI!
Su užregistruotu vaisbaženkliu Suv. Valst.
l’ateutu Biure.

OJNARDANCH08

Vieni — yra TAUPUS žmones!
Kiti — yra eikvotojais.

Naujame mėlynanio pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Siame vai«te idčtos,
su priemaiša priimniai švelnaus
kvepalo.
Ruffles yra tanai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas —- begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
- i.. ------ kad
ir gačniaueiai ypatai.

U.S.PATf NT OFFjREG.
» > 1

'

ALCOHOL

SIOPSDANDRUJF
'•''PROMOTES
/
HEALTHY^SCXtP
LUXURIANTHAIR
coNTtNrS-sruąb ozs

F.AD.RICHTER&GO.
BUSH TERMINAL BIDG'5

-

BROOKLYN.
NEW YORK;.

JUe

Aptiekoee
parsiduoda
po65e. arba
atsiųskite

atsiusimo
per paštę,
tiesiog iš
labaratorijos.

Būtinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite
kad butų
INKARO
vaisbaženklis.

PIRMIEJI — varsto TAUPYMO BANKŲ duris.

Didžiausi, greičiausi garlai
viai pasaulyje. Puikus patarna
Yra vievimas pasažieriams.
tinis agentas
jūsų mieste. ar
artimoje apielinkeje.
Į Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją
ir kitas Baltijos valstijas per
Hamburgą:
„SAXONIA,” išplauks birž. 9 d.
2-ra kliasa $180, 3-čia kliasa
$125. Pridedant $5.00 kares
taksų.
Per Cherbourgą Southamp
tonų, Liverpool arba Glasgow
Cameronia (naujas)
išplaukia birželio _ — 1
Caronia išplaukia birželio 1
Albania (naujas)
išplaukia birželio___ 7
Mauretania išplaukia! bįrž. 9
Aąuitania išplaukia biržei. 14

JIE TŪRI PROTĄ ir pasideda savo APSAUGAI.
JIE glamonėja TAUPYMO BANKŲ KNYGELES
pasididžiavimu.

bu

Antrieji
klaidžioja be tikslo!
tiktai
Jie išleidžia viską ką uždirba — niekuomet nesutaupina
dolario ir visuomet rūpinasi savo ateitimi

AR JUS NEGALITE TO PERMATYT?

taupymo
TODĖL ŠIANDIEN! Eikite i artimiausi
banką ir pradekite taupymo darbą, kad galėtumėte
ir jus žiūrėti ateitin besišypsodami.

SAVINGS BANKS ASSOCIATION

JVI ■’ JSTEAMSHIP
jMkB ILaCOMPANY,!*

Generališki agentai del CENTRALES ir RYTINES EUROPOS
IŠ NEW YORKO tiesiai į BREMEN—DANZIG—LIBAU
Laivai plaukia į LIEPOJU per Danzigą. Tiesus persimainymas nuo laivo ant laivo.
HUDSON .'.......................
Gegužes 28, Liepos 13 ir Rugpiučio 30.
SUSQUEHANNA .................. Birželio 8, Liepos 23 ir Rugsėjo 7.
TOTOMAG^buv. ANTIGONE) išpl. Birž. 15, Liep.. 28 ir Rugs. 14.

Jūsų Silpni Nervai, Skystas
Kraujas ir Nusilpnėjimas
'i
Kūno reikalauja

IŠ NEW YORlį! Į CHERBOURG—BREMEN
AMERICA išplaukia .... I Birželio 22, Liepos 23 ir Rugpiučio 24.
GEORGE WASHINGTON .... Liepos 30, rugp. 27 ir Rugs. 24.
Atsišaukit į 45 Broadway, New York arba pas vietos agentus.

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

į

LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų
ir ant geriausių laivų.visų linijų pas seniausių LIETU
VIŠKĄ agentų G. KUNASAUSKĄ.

PASPORTUS išreikalauju visiems
LIETUVĄ.

keliaujantiems į

Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kur-

ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas,
mainau, jeigu kas klausia.

bet iš
į

Kreipkitės ypatiškai arba per laiškų pas
G. KUNASHEVSKY,
179 K 8*rd Street,
New York, N; Y

Nėra kitą gyduolą lygiu Nuga-Tonet neivienos “nėra taip geros” neivienos neduoda
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra
sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuonės gydulės 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.
Pradėk šiandien grąžinti savo nervų sistemą i stiprią, sveiką padėti, vartojant Nuga-Tone.
Jus greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite
kaip niaująs žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnaujo.
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno irganus—fiirdi, skilvi, grobus,
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso virškinimą , duoda gera miegą, regulioja
tustinimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, prašalina gleives nuo liežuvio, i nualma nemalonų
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtima, koktumą, gasus ir
panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsi ' flat Nuga-Tone
tuojau.

Nuga-Tone
stimulates and
strengthens
the vital pow«
era; It i s a
valuable blood*
nerve and
health tonic. A
combination of
corrective and re*
storatiyė agents,
that has the high

i

MUSŲ ABSOLIUTB GVARANCIJA. Kaina už Nuga-To
•Tone yra $1.00

.
1.

n\\i

_j $5.00. Imk
už butelį pilsų, visam menesiui gydyties, arba Šeši tnit->>ud už
\, Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu iųs nebūsit iganėdintu paI sėkmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kt
________ atsiimkit savo

J- pinigus tuojau. Jus___
matote, kad
jus nežudote
______
__________ cento. Mes oš tai st
Nuga-T<one
__ parduodamu Visuose geruose aptiekuose tomis pačio*
mis sąlygomis ir gvarantija.

jMJXViaVAX.V'sakome.

........ Prisųsk Sj Kuponą: Šiandien
Up

NATIONAL LABORATORY, L806

\

approval of Med
ical Science.

I

f

Į\ /

53? S». Dearborn St., Chicago.

Gerbiamieji:—čia rasite įdėtą $——-----------už ką malonėkit prisiųsta maft
persiuntimą, apmokėtą,......................

buteli Nuga-Tone.

Vardai

1*

t

«v

' w

VIETINES ŽINIOS
f

New York pašto viršininkas
paskelbė, jog bus priimami laiš
kai ir kitokį siuntiniai adresuo
jami į Vilnių ir jo apielinkes.
Mat siuntimas laiškų ir kito
kių daiktų į Vilnių buvo per
trauktas nuo to laiko, kai Želi
govskis užėmė Vilnių.

SILPNI, LIGOTI IR NERVUOTI ŽMONES

KURSAS NUPUOLĖ.

Phone — Calvert 3210

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

KAZYS KRAUČUNAS

Tai geriausia proga daug auk
sinų į Lietuvą nusiųsti. Greitu
me nusiuntimo pinigų nieks su
manim negal
lenktyniuoti; vi
siems pinigų siuntėjams pristatau
kvitas su parašais priėmiėjų pi
nigų.
Laivakorčių agentūra į Liepojų,
Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei į Lietuvą.
Padarymas
lietuviškų doku
mentu. '
L Pinigus siųskite per pašto Mo
ney Order. Rašydami pridėkite
2C. štampą ir visados adresuokite:
į i
P. MIKOLAINIS,

.Daugybe žmonių New Yorke ADVOKATAS lį NOTARAS
kenčia didžiausį skurdą ir ne403 LYOM BUILDING,
kuriem net badas
grūmoja iš
SEATTLE, WASH.
priežasties bedarbės. Sulig šios
Turiu pilnas tiesas visuose tei
53 Hudson Avenue,
šalies darbo biuro surinktų sta smuose, Pribunu ypatiškai vesti
Brooklyn, N. Y.
tistikų, New Yorke yra 234,243 provas į kitas valstijas ant pakvietimo, Taipgi duodu pataribedarbiai, kurie jau nuo senai mus per laiškus.
nedirba ir kasdien grumiasi su
•kurdu. Tačiau žinant teisin
VINCAS AMBRAZEVIČIUS
gų statistikų surinkimo sunku
LAIVAKORČIŲ IR
mą, galima
drąsiai tikrinti,
JOHN S. LOPATTO AGENTAS
PINIGŲ SIUNTIMO.
kad bedarbių skaitlinė daug di
Išdirbu 1 pasportus į Lietuvą vaAttorney and Counseler-at-Law
žiuojantiemsir
padarau paliudijimus
desnė, negu aukščiau nurodyta.
SLA. Advokatas-PatareJas,
308-9-10 Coal Exchange Building
WIKES BARRE, PA.
Telephone 4256 Market.

(affidavitus) iš Lietuvos atvažiuo
jantiems. Taipgi legalizuoju viso
kius dokumentus (daviernastis) kai
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
tintas.
Laivakortės ant geriausių laivų.
Pinigų siuntimas ;užtvirtintas.

PINIGAI IR LAIVAKORTES

KREIPKITĖS Į TEN KUR GAUSITE TEISINGĄ, RODĄ IR
GYDYMĄ PER NAUJAUSIĄ IR GERIAUSIĄ BUDĄ.
Mano pasekmė kaipo specialistas, paeina nuo to kad tuojaus
atrandu teisingą priežastį jūsų ligos.

Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kitos
įstaigos.
arduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausių laivU.
Padarome pašportus važiuojantiems Lietuvon, Atitraukiame gimiant visų New
nes ir šeimynas iš Lietuvos. Patinkam keleivius
Yorko stočių, Siųsdami pinigus Lietuvon arba užsisakydami laivakortę visuomet išpirkit Money Orderį ir adresuokite sekančiai:

silpni,' nervuoti, ligoti, ne darykite
klaidos ką kiti darė, bet ateikite pas
mane ypatiškai ir paslaptai pasikal
bėsime. Laukti yra pavojinga.

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS,
168 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
(SLA. Nariai.)

Tel. Greenpoint 5975

Visos kroniškos ligos yra pasekminga! gydomos per mane,
Jeigu
katarą nosies,
turite užkietėjimą,
kepenų
gerklės, vidurių ar inkstų,
nusilpnėjimą,
dunetvarką, nervuoti,
sulį, ronas, pūsles ir šlapumo ligas,
nepaisant kokreipkitės pas mane
kiam padėjime esate. Daug ligų išgydžiau ką kiti daktarai
atsisakė
DAKTARAS I. W. HODGENS, gydyti!
Specialistas ųžsisene jusiu ir kroniškų .ligų. Praktikavęs didžiausiuose PILES, arba išsikišusią žarnukę,
išgydyta ant visados. Daug žmonių
ligonbučiuose Philadelphia.
serga šitai liga ir kenčia neišpasaky
ASTHMA arba dusulis ir baisiau tą skausmą ir kitokias panašias li
siais kentėjimais
yra liga, kurios
gas bijodami operacijos ar piaustikožnas mainieris bijo.
Nelaukite mo, bet linksma bus žinoti tokiems
kolei busite priversti ieškoti pagal
žmonėms kad aš 'tokias ligas gydau
bos, kolei ne galėsite
miegoti per be peilio ir skausmingų operacijų.
kosulį ir trumpo kvapo ir gal busi
te priversti sustoti dirbę. Dr. Hod- NERVIŠKOS LIGOS nuo kurių
gens norėtų turėti progą
parodyti paeina trotis minties, silpnumas, neįjums jo PASEKMINGĄ BUDĄ GY ramumas, nemiegis, stoka energijos
DYME JŪSŲ DUSULIO.
ir taip toliaus išgydomi po gvaranMano ekzaminavimas yra pasek- clja. Informacijos ir slaptingas pa
mingas ir moksliškas. Jeigu esate sikalbėjimas DYKAI.

Tel. Market 4867

VISAS KELIAS Į LIETUVĄ $104.60.
Parduodu laivakor
tes geriausiais ir grei
čiausiais laivais į Lie
tuvą ir iš Lietuvos už
kainas,
žemiausias
Įtar,traukiu gimines iš
Lietuvos,
pampinu
keliaujanpasportus
tiems į Lietuvą, o
taipgi įvairius doku
mentus: įgaliojimus, (daviernastis) pirkimo ir pardavfrtio aktus ir tt.
Dykai duodu patarimus ypatiškai ir per laiškus kaip geriausiai
yra galima čia minimus ir kitus reikalus atlikti, t
Visokiais reikalais adresuokite:

gegužes 28 d., 8
Subatoje,
▼ai. vakare, McCaddin Salėje,
NEWARK, N. J.
195 ADAMS STREET
Brooklyn, N. Y., vietos Opere
tės Draugija stato scenon gerb.
s_±_ :_ z_ z_ z_
M. Petrausko operą
„Velnias
DOCTOR HODGENS, SPECIALIST.
Phones:
V.
AMBRAZEVIČIUS,
Bell
—
Kensington
5316
Išradėjas”, šita opera yra la
Ofiso valandos: 9 ryte ligi 8 vakare. Nedčliomis nuo 10 ryte ligi
•
,
SLA.
Narys
1
po
pietų. Ant viršiaus Chcstus drabužių krautuvės. Dįirys iš deši
bai puiki — viena iš puikiausių
(178 Ferrv St., Newark, N. J. nės puses, 2 aukštas.
lietuvių originalių operų, kurio
60 South Main Street,
Wilkes Barre, Pa.
AUTOMOBILIU KURSAI
LIETUVIS GYDYTOJAS
je apart žavėjančios
muzikos
Tel. Market 5599 M.
Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą, kiekvieną y patą:
Priėmimo valandos;
galima iki sočiai pasijuokti.
išardymą, pataisymą, su
9—ic /alandai ryte.
Čionai parodoma plačiai žinoma
6—8 valandai vakare.
statymą, važinėjimą, viso
kių pienų, taipgi duodame
liaudies legenda, kfdp velnias iŠ
2538 E. Kllegheny Avė.,
3
lekcijas
apie
elektriką.
randa degtinę ir kaip vėliaus vi
PHILADELPHIA, PA
DYKAI! — STALTIE
Mokiname lietuviškoje ir
•as pragaras džiaugiasi išradi
SĖ — DYKAI!
angliškoje
kalbose.
mpaženklinti
eksstruktoriai
mu tokio „puikaus dalyko.”
Lig šiol niekas tokio
pertai
L , TYCHNEVIŠitos operos išpildyme daly . SeverošGyduolės užlaiko /
didelio ir brangaus ne
ČIUS ir kiti. Gvarantuojame laisnius ir diplomą.
buvo
pasiūlyta
dykai.
?
)
seimynos>j®veikata.
.•</'•.
vauja netik visos geriausios vie
293 AVĖ. B, COR. 17-th ST.,
NEW YORK, N. Y.
Kodėl, tat nepasinau
tinės dainininkų ir lošėjų spė
t
doti šia proga kol dar
I
kos, bet net svarbiausią — BelAtgaivinkite
nevelu. Mes turime tik
zabubo rolę lošia garsusis Ame
tai 500 šitų rankų da^sava
nervus.
bo
staltiesių, su pui
rikos lietuvių dainininkas Jonas
kiais artistiškais išmar
Butėnas. Apart to, dalyvauja
ginimais, kurios bus pa
♦
Jeigu jaustite pavargis, aržus, nėrsiųstos dykai 6 kiekvie
didelė orchestrą — apie iš 24 . vuotas, lengviai sujudintas, jaustas
nam, kas tik bėgyje 30
nuo triunksmu, negalite miegoti —
muzikantų, todėl geras persta
NOTARAS IR AGENTAS
dienų
nuo dabar užsisa
tada nepadarisite giariaus imdamas i
Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų li
tymas iš kalno užtikrintas.
kys iš mus keturias lan
I
nijų,
kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pigų Brankas?
žinodami šios operos puiku-1
.
nigus
į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių
M
Tik pažvelgkite į šias
mą ir gerą prisirengimą lošėjų, ■
pinigus
ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir
puikias ir
naujausios
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaukau svetainę mi
mados firankas čionai
patariame visiems
vietos ir
tingams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galima
parodomas, kurios bus tikru papuošalu jūsų langų. Jos yra vėliausio mo
apielinkės lietuviams nepraleis
atsišaukti laiškais.
delio ir padarytos taip, kad tiktai vienos firankos užtenka kiekvienam lan
ti šitos, gal paskutinės, progos
26
Broad
Street,
New Britain, Conn.
gui.
• Telephone 550
pamatyti šį žavėjantį veikalą.
Jų artistiškas išdirbimas ir garantuotas rankų darbas suteikia joms brangių firankų išžiūrą ir jus net už
(Severo Nervoton), tam tikrus gy- |
:__ 2__ :__ ~
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NAUJAS IR ĮDOMUS PASIŪLYMAS

*

SEVERA’S
NERVOTON

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

dulesdėl tokiu negaliu. Jie nubilda
nervuS, atneša ramų ir pastiprinanti
miegą ir atgaivin nervu systemą.
Preke $1.25. Gaukite nuo sava
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo,
Neimkite kitokiu
W. F. SEVERĄ ęo.
CEDAR RAPlDS/IOWA

SUSTOK, ŽIŪRĖK IR KLAUSYK!
Štai Negirdėtas Pasiūlymas—
ŠEŠI DALYKAI TIKTAI UŽ $6.00.

H $15.00 negalėtumėte gauti geresnių nei drūtesnių už šitas, kurias mes jums pasiūlome labai specialia kaina,
nes tiktai už $2.95 kiekvieną; bet jeigu jus užsisakytumėte keturiem langam, tad sučėdytumete $1.00, nes ipęs
I jums atiduotumėm tiktai už $10.80. Apart to, jus gautumėte visai dykai puikią STALTIESĘ.
H
ii
Atminkite, kad šitas specialis supažindinimo pasiūlymas bus tik per šį mėnesį. Todėl veikite tuojaus, ko
B niekuomet nesigailėsite.
Nesiųskite mums jokių pinigų, PrisiųskiKUPONAS
j
te tiktai kuponą su 35c.
pašto markėmis
________ 9
------ -- -----------Gerbiamieji:
—
Malonėkite
^prisiųsti
man
................
k3
Balansą, užmokėsite,
persiutimo lėšoms,
fiiankas,
už
kurias
šiuomi
išsiunčiu
35c.
persiuntimo
Tiesi
Kelionė
Be
Persėdimo
IŠ
NEW
YORKO
kuomet siuntinys bus pristatytas į jūsų nalėšoms. $10.50 užmokėsiu kuomet bus pristatyta į na
Per LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS
mus.
mus. Užsisakau jų keturias tuo tikslu, kad gavus vi-1
sai dykai staltiesę.
UNION SALES CO., DEPT. X44,
Laivai išplauks kas 14-ta diena.
Vardas
673 W. MADISON ST., CHICAGO, ILL.
Adresas
DIDELI DVIEJŲ Sriubų pašto laivai išplauks:
' Mes užtikriname pilną užganėdinimą ar
Miestas ir Valstija
9 sodoje oVINOTOd“
1
„viNvnxrT
ba pinigus sugražinsime.
„ESTONIA” birželio 22
i „LITUANIA” liepos 20
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

BALTIJOS AMERIKOS LINU

Durnai ir Nemalonus Virimo
Kvapsnis Sugadina Apetitą
REIKALAUKITE ŠIANDIEN viršui parodyto rinkinio iš šešių da
lykų ir kuomet jį aplankysite, tad parodykite savų, kaimynams, draugams
ir tt. ir tegul jie sprendžia apie jų aukštą vertę.
Jei jus norite patyrti tą didelę vertybę šitų dalykų, tad pasistengkite būti pirmutiniais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jus busite
musų atstovu.
Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl jus neprivalote abejoti.
Tik iškirpkite šitą Iliustraciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavar
dę ir adresą, įdėkite 35c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimo lėšoms
apmokėti ir prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai to
kius dalykus kaip aukščiau parodyta, o žemiau išvardyta.
I. Aukštos vertės Kukų Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvirčiausio medžio, su rankų darbo išmarginimais, kas padaro jį daug bran
gesniu. Geriausiai atliktas darbas ir taip nustatytas, kad visuomet laiko
teisingą laiką, nes yra reguliuojamas su svarstyklėm ir garantuojama vi
sam jūsų amžiui.
2. Automatiška mašinukė plaukų kirpimui. Galima nusikirpti pačiam
savo plaukus lygiai kaip jus sušukuojate juos.
3. Geležinkeliečių 9tyliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais pui
kiai nušlifuotais ir išmargintais. Jo nikeliniai viduriai taip4 nustatyti, kad
visuomet laikys teisingą laiką ir yra garantuojamas ant daugelio metų.
4. Paauksuotas žiedas su jūsų inicialais.
5. Barometras, naujai pagerintas išradimas, kuris nurodo oro per
mainas viena diena ankščiau. Parodymui giedraus oro išeina laukan lėliukė-moteris, o lietingą orą parodo vyras-leliukė
išeidamas laukan su
lietsargiu. Ant sienos viduje yra Termometras, kuris parodo tempera
tūrą. Yra toks parankus dalykas, be kurio nei vienas neprivalėtų būti.
6. Puiki užrašų knygutė, apdaryta gražįa skūra su veidrodėliu apda
ruose; Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali
apteiti.
Nei vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskirtum, nes mes
darome šitą pusdykį pasiūlymą tokia žema kaina vien tuo tikslu, kad pa
tiekus kuo d augiau žmonių. Jei jus atrastumetė, kad minėti dalykai nėra
dukart daugiau ar nors jus pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pinigus.
Šitas rinkinys aukščiau minėtų dalyku patrauks
ir jūsų draugus ir jie
norit Jį gauti taipgi gal ir jut patyi norėsite gauti kitą tokį pati rinkiVEIKITE TUOJAUS!
UNION SALES CO., DEPT.
CH W. MADISON ST
CHICAGO, ILL.

UNITEDAMERICAN CINESi
Tiesiog tarpe NEW YORKO-HAMBURGO
Trumpiausias susisiekimas su visom dalim Centralinės
> Europos.
S. S. „MOUNT CLAY”
išplaukia birželio 23 d.
S. S. „MOUNT CARROLL”
(naujas) birželio 30 d.
S. S..„MOUNT CLINTON”
(naujas) liepos 7 d.
Laivai iš New Yorko išplaukia nuo Pier No. 86,
North River — gale West 46-th St.________

Daugelis moterų niekados nesidžiaugia valgiu, kurį jos pačios
pagamina, kadangi kvapsnis valgio, kepamo taukuose arba kitokiuose
riebaluose, sugadina apetitą,. Jos atsisėda prie stalo ir suvalgo tik mažą
dalelę to, ką jos turi suvalgyti del palaikymo savo sveikatos ir gyvasties.
Prie to dar, tas. nepriimnus kvapsnis paverčia visą stubą į nemar
lonią padėtį. Virimo kvapsnis pasiekia net kaimynus, kas padaro daug
nemalonumo šeimininkei iš atžvilgio kaimynų atsinešim© linkui to.
Mdderniškos šeimininkas tą viską jau prašalino. Jos vartoja
Mazolą — vietoj taukų bei kitokių riebalų.
Moterys, kurios gamina valgius pagal naujausio išradimo, sėdasi
prie stalo po valgio pagaminimui ir džiaugiasi pagamintu valgiu. Mazola nedega ir nerūksta. Jos pluta ant valgio paviršiaus apsaugoja
išsiveržimą kvapsnio iš pagaminto valgiu, kas padaro valgį gardesnių,
riebesniu ir lengvesniu suvirškinimui.
Galite kepti žuvį arba cibulius Mazoloj ir tą visą
jūs negalėsite užuosti būnant kitam kambaryj.
Mazola parsiduoda po pusę kvortos, kvortą, pusę
galiono ir galioną mieros blęšinėse visuose groserio
krautuvėse.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų j>ių l»įvy. Specialiai
valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir visi pasi
vaikščiojimui deniai skiriami tiktai trečios klesės pasažieriams.
' Užsiregistravimui vietos rašykite i bile agentą arba
WITH
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JAU AT
PIGO

UŽTIKRINAME

PRODUCTS REFINING
COMPANY
-a
17 Battery Place, New York,

•*CGv,sa>ArW6
~ * PURE
SALAD

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkortes stačiai j Hamburgą, Eitkūnus, Liepojų ar Kauną.
Pašportus kožriam gaunam. Pinigus siunčiam Lietuvon
pigiausiai ir išmokam greičiausiai. Kas tik lietuvis ar
lietuvaitė kreipkitės tuojaus šiuo antrašu:

amo

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

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

CORN

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

|
Jeigu jūs nebūsite galutinai
užganėdinti kokybe ir ekonomiškumu
Mazolos, jūsų krautuvninkas sugrą
žins jums pinigus.

O

PINIGUS

SIŲSE3TE*’
TELEGRAFU

Jr

J

