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mėtančius policija suare
grąso pavojus, Laikai eina geryn, tik mes neikime kariauti; kitaip sakant, niekas nuvestų musų p. Čarneckis, tai sišaukimus
štavo. Buvo
tai
trys
lietuviai,
blog) n. Kas jau tūri bonų im per-!neg-aičtų pasilaikyti:, priešas — telefonu gauta atsakymas:
veikti tik suLDLD.
kp.
nariai.
ka nors pusę tiek'-, kiek, tuvi
ei s d <1 r •
1 £1 1 U Y U u
'daryti vieną stiprią tautos va- nepirko, lai dabar perka nors išsimo‘ /pasiekdamas tokios tolumos — .„Čarneckio gauti negalima! Birželio 30 d. š. m. augščiau pa Tūlą, karštą nedėldienį SLA.
įdarytų didžiausios skriaudos sa Jis miega!”
•-------------'lią: visi eilėn, visi koja kojon. kėjimui.
minėti asmens buvo teisiami, kaipo konkurso darbuotojas
susitiko
Vašingtonas, VIII. 8 d. (Liet, i jaunimas riekin, ginti tautos Numirėlių neliečiame.
rcvoliucijonicriai.
Juos
teisė
vietosi
'vo priešo gyventojams, ardyda- Dabar tik klausimas: kuomet
federalės valdžios vyriausias agen su savo pažįstamu. Pažįstamas
Gyvieji atsiliepkite.
Inf. Biuras) Turint
omenyje; laisvės savo\ krūtinėmis, seniai, i
tie
anglekasiai
jo
didenybę
Čarpnas
miestus
ir
kas
tik
butų
paklausė:
tas, W. P. Hazcn.
Miegantieji pabuskite.
didelį Rusuose badą, kur daug vaikai, moterys mergaitės, tau- j Visi
neckį
„baderiavo
”
:
nakčia,
ar
■
pasiekiama.
Bet tai netick mums svarbu.
į darbą! Už musų Vilnių!
— Tu vis dar su tais pat rei
Lietuvos tremtinių nuo didžiojo -tos arjergardas — VISI į darbą i Už laisvą, nepriklausomą Lietuvą!
dieną? Jei nakčia, tai visai ge Svarbiausia šitai.
kalais? Nė nepailsti? Kame
Laisves Paskolos Skyrius.
karo dar priversti yra gyventi — padėti tam jaunimui. Lai-I
Laivas be kapitono. Pasku rai atsakyta, bet jei dieną, tai Laike tyrinėjimų teisme šie nuteis gi tikslai, kame
smagumas,
tieji pasisakė, kad jie priklauso S.
ir negali grįžti Lietuvon, Lie-’minga tauta, nors ir maža ji bu
tiniuose laikuose buvo jau prak but daug geriau skambėję atsa L. A. 124 kuopai, kad jie, vardu S. taip sakant?
x tuvos Ministerių Kabinetas pa tų, kuri karo laiku moka susiI Ūkuojama paleisti laivą ant ju kant :
; I A. 124 kuopos vietos žmones or— Tikslai ?1 Smagumas? —
_
I
skyrė kreditą iš Valstybes lėšų vienyti. Ji negali būti pergale-;
(ganizuoja
prie
komunistų
ir
kad
rų, ir su bevielio pagalba jį pa „Čarneckio gauti negalima!
Jis šyptelėjo malonia šypsą. —
tuos lapelius 124 kp. vardu metę.
šelpti Lietuvos tremtinius Ru ta. Dar ųenulieta tokių ginklų,
siųsti ten, kur yra pageidauja- Jis arbatą geria!”
! Paklausyk.
Tai baisus, begėdiškas įtarimas.
suose. Sumą nustatys Lietuvos dar neišrasta
tokių nuodingų
Paskutiniu laiku tiek ir tokių
sėdinčiam pajūrio bevielio
Ir jo pasekmės jau štai kokios.
— Kuomet pradėjau ir man
Užsienių Reikalų Ministeris su dujų, kad galėtų tautos valią stebėtinų išradimų atidengia-) stoty ir komanduojančiam to- Vienas musų „poeta! šitaip Po to vietos valdžia tuojau prisa rodėsi lik tai bereikalinga. Ne
kė Y. M. C. A. direktoriams, kur S.
sitaręs su Finansų Ministerių. palaužti, jeigu tik toji valia yra ma, kad sunku ir beįtikėti bėgusios stoties naujai, išrastu prie- dainuoja:
mačiau tikslo, taip sakant. Bet
L. A. 124 kp. laikydavo susirinki
viena ir tvirta.
taisu. Pasekmės gerbs. Lai „Ne poetas aš esu,
tai teisybė.
darbą dirbu,
mus, kad musy kuopai nebūtų vietos dabar — šventą
žemaičių teatras. — Lietu Musų tautos valia yra atgau- Norisi čia man jų keletą pa vas plaukė, sukiojosi pagal nu Dainuot neįstengiu,
Y. M. C. A. svetainėse. Apie tai brolau.
Bevaikščiodamas po
vos laikraščiuose
ir nekuriu
yį]niu
buvo rašyta musų kp: sekretoriui P. ' musų brolių-lietuvių bakūžėles,
rodomų kelių ir laimingai pa Tokiu darbu užsiimt
užtikrinti Lietuvai minėti.
Mikalauskui nuo Y. M. C. A. sekAm. liet, veikėjų laiškuose iš- tikrą laisvę ir teisingas sienas Visų pirmu — orlaiviai. Vi siekė savo vietos.
Nebandau ir vengiu.”
jų nepasigerėtiną
(etoriaus, išvadinant mus komunis pastebėjau,
141
skaitome apie steigimą žemai- gu kaimynais, Tą musų valią sai dar nesenai, prieš pat karę, Tai vėl stebėtinas išradimas.
Na, o ėmė ir prirašė net
atsivaizdinau ant
tais, einančiais priešais valdžią ir gyvenimą,
čių teatro Telšiuose.
Tuomi stengiasi palaužti godusis kai- apie orlaivius veik tik kalbėti Panašiu budu bandyta ir au puslapio knygą,
pilną eilių ir religiją.
;kick tas jų gyvenimas dar ap
SLA.
124
kp.
tuojau
sudarė
iš
trižodžių.
reikalu jau plačiai atsišaukta į mynas-lenkas, stiprus skaičiais tegalėjome. Buvo daroma įvai tomobilių valdyti. Tai buvo
sisunkintu nelaimei atsitikus ir
|jų narių komitetą, kuris
apsilankė
vietos
žemačius.
'
tie smertelni pas vietos Y. M. C. A. direktorių. pasistačiau sau tikslu: eiti, dirb
---------...-------- Teatrui
steig- |jeį sppnas teisybe ir kišene.
rių bandymų — tas tiesa, bu praktikuota vos keletą dienų at Kokie silpni
ti pamatinniu kapitalu nustaty *A;d visi eilėn, kad :,u-Jip?ia- vo skrendama, bet visa tai bu f gal Daytono mieste. Sakoma su žmoneliai, tarant „poetai’.
Komitetas išaiškino, kad musų 124 ti, rašyti prie Susivienijimo lieta 250,000 auksinų.
Steigimo ti savo tautos valią.
! kuopa kaip ir visas Susivienijimas tuvius kol nė
vienas, taip sa
vo netobula, netikra, kad ma didžiausia nuostaba policija ir
atstovas Žigelis (nėra jokiais komunistais . ir kodėl kant, lietuviškos dūšios musų
komitetan įeina: Vidunas, Dr. Musų jaunimas jau eilėje, pa žai kas tikėjo busią galima kas žmonės temiję į važiuojantį gat St. Seimo
tad mes negalime čia susirinkimų
J. Mikulskis, P. Milevičius, O. puoštas žuvusių draugų aureole. nors praktiško su orlaivių pa vemis automobilių, kuriame nė nuostabai! j a, kaip kunigų arba laikyti?
Gauta sekamas
paaiškini mieste neliks, kuri nepriklausys
krikščionių
demokratų
partija
Godeleris, A. Tornau ir ameri Eilėn ir mes visi kiti.
mas: „Mes tikrai nežinome, gal jus prie šios garbingos organizacK
galba veikti, šiandien betgi ma (gyvos dūšelės nebuvę ir paskui
esate ir gana geri žmonėcs, bet ka jos.
kiečiams plačiai žinomas, buv.
Eilėn musų tautos vadai; ves tome jau visaik ką kitą. Orlai kurį net 100 pėdų atstu va galėjusi savo sąrašus dalinti I dangi
mes iš vietos federalės val
„Vienybės”, „Dirvos” ir „Lietu kite mus teisingai, atsidavusiai viai svarbią ir bene tik svar žinodamas su tam tikru elek- klasės mokiniams ?
Pirmiausia aš stengiuosi pri
džios
gavome įsakymą, kad jums
vos” redaktorius J. Gedminas. į pergalę, į šviesų rytojų.
biausią rolę žaidė karės laukuo-pros prietaisu automobilius su- Nieko nuostabaus. Juk pil daugiau neduoti susirinkimus laikyti rašyti tėvus, šeimynų galvas,
mos klasės vaikai kur kas dau- musų pastogėje,' tai mes turime nes — mano - nuomone — tai
Aukų šaukiamasi ir pas ame Eilėn visi profesijonalai, apse, orlaiviai ir dabar jau prak kiojo pirmąjį pro visus kamrikiečius. Tuo
reikalu neku- šviestunai, su savo mokslu, pa tiškai naudojama kasdieniniam pus, stabdė ir■ ‘vėl leido tarpe ginu apie politiką nusimano už taip ir daryti. O jeigu jus norite reikalingiausia.
Kuomet jie
kaip ir pirma pas mus susirinkimus
paprastąsias davatkėles.
riem rašytojam ir veikėjam jau tyrimu, gražiai tautiečiams tar
kuomet
gyvenime: veik kasdien paste žmonių minios,, jokių paklaidų
laikyti, tai pristatykit mums liudymą priklausys prie SLA.,
prisiųsta aukas rinkti įgalioji nautų, tautos karžygių remti.
nuo vielos federalės valdžios vyriau patyrs kokį prakilnų darbą Su
bima skrendančius pašto orlai nepadarant.
Kas
sakė,
kad
musų
kalboje
mai. Netrukus bus suorgani Eilėn dvasiškiai, dvasios va
sio agento W. P. Hazcn. Jei jis sivienijimas atlieka
bešelpdaApie laikus, kuomet automo
vius, žinome, kad Vokietijoj,
jums
pavelys
—
galėsite
suirinkizuotas čionaitinis komitetas ir dai, kalėjai ir stiprintojai. Ne
negalima tinkamai arba moks
inas nelaimėn pakliuvusius lie
Francijoj, Anglijoj ir kt. šalyse bilius iš kokios nors sankrovos
mus laikyti, jei ne, tai ne.”
imtasi darbo.
liškai
išsireikšti,
taš*be^alo
su

leiskite nuilsti tautos dvasiai.
Komisija atsilankė pas p. W. P. tuvius, tuomet jie patys prira
orlaiviai yra naudojama kelia galės be žmogaus mums prekių
klydo. Štai kaip puikiai air ko Hazcn ir pasiteiravo, kodėl draudžia šys savo žmonas, kūdikius.
Amerikiečiai, ypač žemaičiai Eilėn biznieriai ir pramonin
vimui iš vienos vietos kiton. atvežti dabar galime tik sap
kiais „gražiais” žodeliais-saki- ma SLA. 124 kp. susirinkimus laiky Nebus tuomet musų mieste
telšiečiai privalėtų šį reikalą kai su visomis savo įmonėmis į jau dauguma Ameriko
turtuo- nuoti. O gali but kad ateis ir
ti Y. M. C. A. svetainėje?
plačiai paremti.
kuris nepriklausytų
tautai gelbėtų.
jlių turi „pleasure” orlaivius. Or tie laikai, kuomet tai žmones neliais Pruseika Grigaitį kom- j P-nas W. P. Hazcn komitetui ši- lietuvio,
pl
i
men
tuo
j
a
:
prie vienos ar kitos SLA. kuo
| taip atsakė:
t
i Kilėn darbininkai žmonės, sa-;laivinis keliaujant galima kul galės ir praktikuoti.
„Juda Iškąri jotas”, „ober-šmo- j „Tie trys žmonės, kurie dabar sė pos, kuris nenešios gražiai išro
Oro pastas. - Pastų, Telegra I
p,.akaito kaina perkantieji■
kas
greičiau
nukeliauti,
negu
kalėjime už metimą atsišaukimų dančio tos organizacijos ženk
fų ir Telefonų Valdybos prane-1! tautai laisvę ir gerbūvį.
Povandeninė valtis, Tai ir kas”, „jaučiasi kaip šuo uja di
traukiniais.
Pastaru
laiku
skai

Birž.
28 d., norėjusio sukelti žmones
Šimu, liepos 26
d. atidaroma Eilėn moksleiviai, galingam
mas”, „kaip cikro klaunai-nelelio.
dar
neperseniausias
išradimas.
ir nuversti dabartinę valdžią, yra ko
tome
laikraščiuose
apie
naują
pirma oro pašto linija Kaunas- skraidymui sparnus išskėtę.
Dabar musų mieste yra tik
Daugiausia ji savo stebėtinumo užaugos”, „kaip Quazimodo”, munistai, jie priguli prie jūsų Sl.A.
patobulintą
orlaivį.
Tas
orlaiKaraliaučius-Berlynas.
Pašto' Eilėn gražioji lytis —
„idiotiškai
tvarsosi
”
,
„idiotiškai
-24 k]), ir tos kuopos vardu platina tai viena kuopa,
tuomet gi jų
parodė laike Didžiojo Karo.
viską|
v
is
tai
stebuklas;
jis
gali
skris

tarpe
žmonių
komunizmą.
”
orlaiviais bus vežiojami papras-j
Kad kiek ta valtis butų apka kvatoja”, „šnipų bičiulis” ir tt. SLA. 124 kp. komisija prirodinėjo, Jius net keletas:
: aprūpinti, laiminti, inkvėpti.
ti
net
virš
300
mylių
į
valandą,
ta ir apdrausta korespondenci-;
Ir dabar jau galiu sau atsildavusi visą pasaulį. Tik ačiū Tai bent kalbelė!
kad SLA. yra apdraudos organizaci 
Eilėn visa tauta.
jam
nėra
pavojaus
dausose
—
ja, keleiviai ir prekės. Nuo
Dirbkime, tarnaukime, pasi- jis to nepageidaujant lakūnui naujam patobulintam išradimui O jei dar ilgiau pagyvensime ja ir kad jokių reikalų su komuniz vaizdinti: liga ar mirtis tuo
augščiaus minėtos dienos pašto
tos valties skandinimo laiveliui ir komunizmas visai nuo koto mu neturi, kad tie trys kalėją as met bus paprastas, tiktai kaipo
švęskime visi.
—
visai
žemyn
nepuola.
orlaiviai kasdien kelsis šiuo bu
nenusmuks, tai pasiskaitysim mens visai net prie tos kuopos ne būtinas įvykis. Vyrui pasimi
Šiandien didžiausis tautai rei Kas nesenai juokėsi iš tų, ku — išsigelbėta nuo vokiečių.
priklausą.
du: vienas išskris iš Kauno į
dar
gražesnių
žodelių,
nes
tiki

„Gerai”, atsakė p. \V. P. Hazcn. rus, našlės neaimanuos beturtė
kalas — išlaikyti iškeltą prieš rie bandė padangėmis skraidy Bet tokia, kaip dabar ta val
Berlyną 7:45 v., antras gi iš
lenkus kardą, atkištą durtuvą, ti, šiandien jau trina kumštimi tis yra nepasitenkinama. Lie me Pruseikos plunksna dar nė „Mos išteisinsime jumis. O kadan mis pasilikę; pačiom pasimi
gi jus esate lietuviai, vienos tautos,
Berlyno į Kauną 8:45 v.
kad nenuilstų
musų karžygių akis ir pats savo akyvaizdoj tuviškuose laikraščiuose jau bu ra galutiniausiai įsisiūbavus ir tai jus galite žinoti, kur tie kalti rus — pas vyrus bus ištekliaus
rankos, kad nepritruktų jiems mato, kaip gražiai padangėse vo skelbiama apie lietuvio pa dar nepaskutiniausiai savo „per ninkai priguli, kokiu vardu jie tą ko jas iškilmingai palaidoti.
Liepos 6 d., 9 vai. vakare, Pa
lūs” pabėrė.
Vyrui susirgus — šeimynai
munizmą platina, tai atneškite SLA.
maisto ir amunicijos, kad nesu- skrendant vieną ar keletą orlai tobulinta povandeninės valties
girių ir Siekių valsčiuose ledai
124 kp. narystės knygas mes peržiū nereikės aimanuoti, nes gaus iš
sulipnėtų jų dvasia, kad sulauk vių. Skaito laikraščiuose apie išradimą,o Sakoma ji bus daug
išmušė arti
500 deš.
javų.
Dr. Alseika jau išvažiavo Lie rėsime, jeigu jie nepriguli, tai tuoin Susivienijimo tiek pašalpos, kad
tų laimingai visų avantiūristų naujus visai nefantazinius pa tobulesnė už seniau išrastą. Ja,
syk jumis paliuosuosime ir vėl po
Kviečiai, vasaroj as
ir dobilai
tuvon.
Tenai
sako
pirmos
pu

lengvai galės pragyventi, kol
žlugimo.
gerinimus ir įsitikina, kad še esą, bus galima į 24 valandas šies spaustuvę įsteigs Ameri senovei galėsite susirinkimus laiky tos šeimynos
visąį sunaikinti. Rugių dar ga
penėtojas pas
ti.”
Reikia valdžiai paskolos. Vi iniau „sapnuotas sapnas” jau re Atlantiką perplaukti!
lės šiek- tiek kulti.
kiečių pinigais.
SLA. 124 kp. komisija nunešė na veiks.
si pirkime jos bonus.
alizuojasi, jau gal netoli tie Tuo tikslu lietuviai net ir Die padėk!
rystės
knygas ir po tam dar apie
Bet, o nelaimė
Negana dar to.
korporaciją
yra
sutverę
ir
ma

tris kartus lankėsi pas p. W. P.
laikai, kuomet skridimas padan
Dirbtinos metrikos. — Anot
Štai matau savo vaidentuvėje
Hazen, bet vis dar musų kuopos neno tą Aaujai išrastą povandeni tamsumo platintojams!
ge
bus
vienu
iš
paprastųjų
laikraščio „Dzwon Litwy”, Vil
paliuosuoja ir kada paliuosuos—ne žiemos vakarus. Susėdęs lietu
nę valtį budavoti ir pasaulį nu
nuotikių.
niuj Kranto gatvėj esąs biuras,
Vargas
tiem
klerikalam!
žinome.
vių, SLA. narių, būrelis. Jie
stebinti.
LIETUVOS
LAISVĖS
PASKO

Ateinančiame
nedčldieny,
Rugp.
7
kuris dirbąs metrikas paznanie
Juos, vargšus, iš visų
pusių
mokinasi rašyti, skaityti. Kal
d. išpuola musų kuopos susirinki
Kanuolė,
kuri
gali
nušauti
ir kitiems svetimtaučiams
apipuolė
:
J
socialistai,
bolševikai,
LOS REIKALAI
mas, neturėdami vietos ir leidinio jo ba apie prakilnę Lietuvos atei
300 mylių tolio. — Didėjėj ka Tik keletas dienų atgal skai tautiečiai ir dar daugelis kitų, laikyti negalime.
čiams. Ačiu toms metrikoms,
tį. Antai vėl lietuvių susirin
tome naują ir gan stebėtiną iš
Antra, kuomet tai atsitiko, tai kimas. Ir ten
sako laikraštis,
jeigu Tautų BONŲ VAJUS JAU ATŪŽIA. rėj labai stebinama buvo pa
Nežinia
ar
išlaikys
jų
jautri
SLA. nariai.
saulis vokiečių didžiule „Ber radimą — su bevielio telegrafo širdelė? Ar nepriseis jiems vi dar ir „draugų” atsirado iš katalikų Čionai jie linksminasi, žaidžia,
Sąjunga pareikalautų iškrau Pennsylvanija sukruto pirmoji.
pagalba net iš New Yorko Pa
Musų broliai anglekasiai maloniai
pusės: klerikalų gizeliai bėga ir
styti ne vietos
kilimo lenkus nustebino visą musų išeiviją, pirmie ta”. Sakoma iš jos būdavo gaPiliečių
Sąjungos
siems
prie
vėl vaizdas.
skundžia
valdžiai, kad buk musų S. dainuoja. Kitur
ryžiun galima pasiųsti žmogaus
kareivius, tai Vilniuje neatsi- ji sukrusdami darbuoties del Lietu Ikųa nušauti net 75 m. tolio ir
prisirašyti, kad nuo visų nevi L. A. 124 kp. bendradarbiaujanti su Šeimynoje ligonis. Bet ten nė
rankraštis, paveikslas, by nuo
vos
Paskolos
vajaus.
Da
kaikas
pa

tokih
budu
vokiečiai
atšaudavo
kojnunistais.
rastų nė vieno, kilusio ne iš
donų apsigynus!?
ra taip labai liūdna, nes čia sė
rašas,
ir
patobulinus
tą
išradi

sakydavo, kad mainierius esą sunku net į Paryžių iš pat kares lau
Ateinančiame ketverge, Rugp. 4
Vilniaus krašto.
Dzūkelis III. d., 2 vai. popietų komisija vėl turės di keletas draugų — ligonių lan
įjudinti į darbą. O čia
pasirodė,
mą, bus galima net čieli laikraš
kų.
Toki
kanuolė
stebino
žmo

čia
ir gydytojas ir
kad nei judinimo nereikėjo: tik išgir
eiti pas p. W. P. Hazcn. Jei galite, kytojų.
čhKPPslapiai
ant
syk
iš
vieno
Grįžęs iš Vilniaus į Londoną do, ir tuoj visi kaip mūras į darbą. nes tais laikais, šiandien joje
tai malonėkit duoti kokią nors pa vaistų pakankamai.
Jie rami
meninįų
miestų
kitan
perduoti.
Atėjo
žinių
iš
Scranton,
Forest
City,
SLA.
REIKALAI
galbą. Jei mes negalėtume mėnesi
žydų atstovas
skaitė lekciją Minersville, Frackville, Girardville, jau nieko įstabaus nematome.
na ligonį.
Galinda by sutarčių dokumen
nes narių duokles prisiųsti j laiką,
Dar
tik
keletas
savaičių
atgal
apie vietos gyventojų padėtį. Shenandoah, Mahanoy City, Mt.
0 NEDORĖLIŲ DARBAI.
Dar vėl matau. Vasaros me
tai malonėkite musų 124 kp. nesutai
tą
pačią
dieną
ar
keletu
va

Jis sako, kad ten didelis var Carmel, New Philadelphia, Tama tūlas amerikonas išradėjas vaiz
Centro valdyba gavo begalo nuste spenduoti, nes tai ne musų kaltė.
tu išvažiavimai. Visur tik ple
landų)
kad
X
tolimiausion
vie
qua,
kad
jau
eilės
darbininkų
rikiuo

SLA.
124
kp.
pirmininkas,
davo
savo
naujai
išrastą
kanuo
binantį
ir
net
neįtikėtiną
iš
124
kp.
gas, nedarbas, brangumas, var
vėsuoja musų raudonukė vėlia
tenai
bus
ton
ąsįų/ti
by
tik
jamos
ir
tuoj
pradeda
darbą.
SchuJ.
Gudaitis.
”
pranešimą
apie
nekuriu
LDLD.
na

liukę. Tai ypatinga, ištiesų, ka
gina gyventojus. Beto žydus
va su vyčiu viduryje. Visur
ylkill’o pavieto lietuviai 15 d. rugpiurių „darbuotę” ir apšmeižimą musų
ar siuntimo stotis.
Apie tai platokai aprašo ir 124 kp.
persekioja lenkų valdžios agen čio ties Mahanoy Junction daro nuoliukė! ls jos galima, prar
garbingos ir nieku nekaltos organi narys p. A. J. Mazotas, lankymosi vis tik nariai, musų SLA. na
tai. Tokiai kaip dabar Vilniu milžinišką išvažiavimą, kur laukiama tobulinus, iššauti 5 tonų arba
zacijos. Kad visa tai gerai atvaiz pas p. W. P. Hazen komisijos na riai.
Linksminasi, žaidžia ir,
kad*
prie
Nekuriu
kalbama,
dinus, talpiname tą pranešimą išti rys. Jis prašė liudijimo. Tokį raš kaikurie prisimena mano dar
je netikrai padėčiai esant vis žymių svečių ir tikimasi nuveikti di 10,000 svarų sunkumo kulka.
darbų. Laukiama žinių ir iš
tą jau pasiuntėm ir pasižadėjom vi
kas smunka žemyn, gyvennimo delių
Ta kulka gali lėkti 300 ar net čia paminėtų ir dar daugybes sai.
buotę: kiek aš pastangų padė
kitų Pėnnsylvanijos vietų.
„Hartford, Conn.
są galimą pagalbą.
išradimų
žmoniją
1
priskukitų
ir daugiau mylių.
sąlygos blogėja.
Rugp. 1, 1921.
Nesmagus ir visai nesitikėtas įvy jau kol musų miestą padariau
Bet kruta ir kitų valstijų koloni
bino buvusis karas, bet gi tukis. Visokių laikų pergyvenome, į- Susivienijimo Lietuvių
P-lei Jurgcliutei,
jos. Štai gauname žinių iš Worces
Šaudyklė ar kanuolė tai bai
Ameri
akyvaizdoje
tą
faktą,
kad
rint
vairiausių
nesmagumų
turėjome,
bet
SLA.
Sekretorei.
ter, Mass.,
Thompsonville, Conn., sus žaislas ir kaipo apie tokį,
EILĖN.
koje miestu.
žmonija kasdiena ir be karų Gerbiamoji:—
dar tokio, taip skaudžiai apjuodinan
Hartford, Conn., Amsterdam, N. Y.,
Vadas padavė ženklą, Pasi- kad jos dar šį mėnesį rengia masi- rodos,, ir kalbėti nereikėtų, bet žengia priekyn, karui tos taip Musų miesto SLA. 124 kuopa, be čio musų tyraus vardo įvykio musų Tai mano tikslai.
•— Ką gi sveikas sakai? Pri
girdo trimito balsas ir ant syk nius mitingus bonų pardavinėjimo pasistebėti visgi reikia kaipo augštos garbės teikti nereikėtų. jokios iš savo puses kaltės, įpuolė į istorijoj nesame pergyvenę.
visai
bereikalingą
nesmagumą,
iš
ku

Tai
begėdžių
darbas.
Tad
laikas
jau
sukrusti
stebėtiniausiu išradimu, apie
iš visų aplinkinių vietų subėgo reikalams.
Neišradejas. rio, be jūsų pagalbos, kašžin ar išsi Musų kuopos Turėtų į tai kodau- sirašysi?
ir visoms kitoms kolonijoms į ben- kokius iki šių dienų mažai kas
Pažįstamas darbuotojus liepė
kareivėliai, sustojo į eilę ir su drą tautos darbą. Nereikia laukti
gelbėsime.
giau domės atkreipti. Pastebėjusios
apsireiškimus, kur gali musų organi vakare ateit į namus, kur sakė
Dalykas štai kame.
šautuvais ant pečių linksmais vasaros pabaigos.
Tuojau reikia ir sapnuoti galėjo.
Birželio 28 d. š. m. musų miesto zacijai kenkti — pasestengt 'tuos įvy pats prisirašys ir prirašys visą
drąsiais veidais, su daina ant rinkties stočių komitetams, daryti Nekuriu net, kaip ir paties tos
LDLD. 68 kp. nariai (tikrai neži- kius prašalint kogreičiausia, nes tai savo šeimyną ir paspaudęs ran
planus savo kolonijoms ir kanuolės išradėjo, tikima, kad
lupų žengia jie, koja kojon, reik veikimo
nom ar tai jie su tos kuopos žinia begalinei kenkia musų organizacijai.
neatidėliojant pradėti
darbą, apie
šdami savimi organizuotos pajė ką tuojau prašome pranešti Misijai. tokis baisus prietaisas bus vie Kuomet Pėnnsylvanijos val ar ne), atsispaudino dvejopos rų- Musų organizacijos tikslai toli ką, nuėjo savu keliu.
gos galybę. k Jie stiprus, neper Pranešimą gavę tuojau išsiųsime tai nu iš pagreitintojų prie amži stijos lietuvių pasiuntiniai nu sies anglų kalboje atsišaukimus, agi gražu skiriasi nuo kokių ten LDLD., Darbuotojas nusisluostė iš
vietos gyventojus sukilti musų tikslu nėra eiti priešais val šokusį nuo kaktos prakaitą ir
galimi dėlto, kad jie organizuo stočiai įvairios literatūros: atsišauki- nos ramybės ir visame pasau važiavo Washingtonan pasima tuojančius
ir
nuversti
šios šalies valdžią ir tos džias ir tokiems klausimams net ir
rnų, plakatų,
korčiukių, knygučių
lyje, nes, esą, turint tokius ka tyti su savo atstovais ir norė pačios dienos nakty, apie 12 vai., musų kuopose vietos neturėtų visai įsuko lietuviais apgyventai! Ha
ti, kad jie eilėje, kad jų visų ir k. d.
inan.
viena mintis, viena valia. Kada Nenusiminkite del laikų blogumo. rės įnagius jau nebūtų galima jo, kad pas tubs atstovus juos juos mėtė miesto gatvėse. Tuos at- būti.
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vą dievą pasirįžo mums ant nu platintojais įvardijo. Prie to nes Lietuvių kolonijas, pasakė tarusiu, kartą šūkterėjo:
nęs ir apie businčią socialę ma... Taip, taip. Dabar gerai
prakalbų, — Ir mirdamas nepaduočiau tvarką ir dainos įtekmę dabar atsimenu ir, rodos, matau žmo
garos užkrauti visai
nepagei- pasidarys ii’ kaštų ii* bereika nemaža jausmingų
Savaitinis Susivienijimo Lietuvių daujama musų tarpe komuniz lingo truso.
parinko aukų.
prie to žengiant, bet Pijus, pa nių burius, minias einant baž
jam rankos!../
iAimerikoje organas, leidžiamas kas
nyčion, klaupiant priešais alto
Pasekmės irgi buvo neblogos: Būdavo atsitikimų, kuomet mojęs ranka, tarė:
mo kromelį. Kas arčiau Susi
penktadienis.
vienijimo kuopų judėjimą yra Kuopos! Įsidėmėkit šitą at Vilniaus vadavimui surinkta ir j jiedu gatvėje kur nors susitin — Ką čia ir bekalbėti?! Aš rių. Matau jų lėtulyčiai kru
|
S. E. Vitaitis — Redaktorius, pasekęs, tam daug apie tai aiš sitikimą. ■ Atkreipkit
domės jau pasiųsta Lietuvon apie ka. Įdomus reginys būdavo. ir tikiu, — kada nors tokia tančia lupas.
I
kinti nereikės. Neretai paste kiek nekuriems musų parti- 200.000 auksinų, akcines „Var-i Pijus pypkiuodamas, užrietęs tvarka galės įvykti, nors tautų Jie meldžiasi...
307 W. 30-th St., New York City.
Bet už ką?
Į
bime musų kuopų ar apskričių zantams Susivienijimo gerovė po” B-vės išparduota apie 1500 galvą, rodos nieko nematyda išnykimui nesutinku.
Gal
už
taiką?
Gal
jie!
mel
išdalies,
mas, nueina savo keliu; Leonas Leonas prisižino,
Juk Susivienijimas yra Šerų.
Visi raštai skiriami „Tėvynei” turi nešvariai kvepiančių rezoliucijų rupi.
Tai didelis glėbis prakilnaus gi vėl, lyg vandens, burnon įsi mylįs savo tėvynę. Pasisakė, džiasi už tai, kad dievas mums
but siunčiami
Redakcijos vardu ir ir tarimų, apie kuriuos mums tai darbininkų pašalpinė organi
.turi but su autoriaus parašu ir adre — kaipo bepartyviams — visai zacija. Bet tie „darbininkų va darbo
atlikta!
Vilniečiai ir pylęs — žodį netaręs, nė ne kad gyventi jam tik tenai bu sėkmingai padėtų priešo linijas*
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
Nekartą ra duotojai” nelaimei pakliuvus, abelnai Lietuvos lietuviai kaip pažvelgęs ten link, kur Pijus, vę smagiausia, nors jau dikčiai sulaužyti, kad mes kodaugiau
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū neturėtų rūpėti.
tų priešų išžudytume, kad die
po pasaulį išsitrankęs.
susirinkimuose kabinasi
už Susivienijimo ir lygiai ir mes, čia likusie ir rė- nueina sau prikandęs lupą.
ros. Netinkami
spaudai smulkus miuose kuopų
raštai — korespondencijos,
eilės, pakeliama „alkas” priešais tik taip nešvariai, kad jį nustumus musie šią taip prakilnę Dr. Al Matydami tokį atsinešimą link
Bet neilgai apie tai kalbėta. vas mums padėtų kožiauriau,
pranešimai ir tt., naikinama ir auto
galėsime pasi vienas kito jų redaguojamų laik Keli neužmirštami šį vakarą be jokio pasigailėjimo, juos už
jiems nepatinkamus grynai par į klampynę. Jiems darbo žmo seikos misiją
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
tinius reikalus. Apskričiai, su nių pašalpines organizacijos rei džiaugti. „Varpo” B-vė daug raščių skaitytojai kartais net ištryškusie iš daininkės muzi- mušinėti?...
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
Lietuvai suteikti rankomis plodami sakydavo:
kos sudėtiniai jų krūtinėse nevažiavę aptarti SLA. labui dar kalai neapeina. Jiems nesvar gero galės
Taip, gražu.
ir — Tikrai vyriškai! Ideališ leido niekam kitam vietos.
buotę, tankiausiai kur kas dau bu butų jei ir 124 kp. ir visas spausdindama laikraščius
NEDORĖLIŲ DARBAI.
♦
Saulutė šviečia.
giau kalba apie visai Susivieni Susivienijimas žlugtų. Jie ka knygas ir abelnai platindama kai!...
*
*
Girdžiu kanuolės baubia, var
J ■
*
Buvo laikai, .kuomet musų or jimą nepaliečiamus klausimus. bina savo kromelį mums ant apšvietą.
*
♦
ganizacija, SLA., visuose Ame Yra kuopų, kurios net ir aukų bepartyvių pečių ir nepaiso kas Daugiausia Dr. Alseikos dar
Jau buvo vėloka nakties va- pas tolumoje liūdnai gaudžia,
buotė remta šiose kolonijose: Buvo koncerto ir pasilinksmi landa. Užgęso paskutinė mu žinau, tenai žmonės meldžiasi.
rikos lietuvių gyvenimo reika nepasigaili toli-toli ne lietuviš toliau mus gali patikti.
luose žaidė gana svarbių rolę. kiems ir ne musų organizacijai Kuopos būtinai šitai atsimin Chicagoj, Baltimorėj, Naujojoj nimo vakarėlis.
zikos styga svetainėje, žmonės Jie meldžiasi, beabejo, kad die
vas mums sėkmingai kariauti
Tiek kokiu nors partijos, tiek artimiems reikalams.
Sakysi kit ir šluokit partyviškumus iš Anglijoj ir New Yorko-Brook- Daina jame skambėjo, muzi skirstėsi, ėjo namon.
lyno apygardose.
padėtų.—
abelnai lietuvišku
reikalu, — me visai sovietizmu atsiduodan- savo tarpo.
ka liejosi pačiame savo akordų Ir Pijus su Leonu išėjo.
Bet tokis varpas gaudžia ir
ypač reikalaujančiu pagalbos, tiems reikalams.
Jau kelintu
kartu pabrė Gerų pasekmių linkime šiai pilnume ir žavėjo visus. Klau Kuomet gi jiedu skyrėsi,
B-vei! Jos leidžiama literatū sytojai klausėsi, gėrėjosi, plojo jiems ant širdies buvo gera, kitoje pusėje — pas musų prie
— atsidurdavome prie SusivieTai blėdinga.
žiam—
. nijimo Lietuvių Amerikoje du Tai ne musų reikalai!
Susivienijimas
yra ir turi ra, tai sunki buožė tamsos pa delnais, džiaugėsi juos liūliuo malonu. Jiems, ištiesų, rodėsi, šą. Ir tenai žmonės ko tai pa
jamomis melodijomis ir pakuž kad pasaulis yra platus, didelis, našaus pas dievą prašo...
rių. Klabindavom jas. Jos bū Tuomi tik stengiamasi pra but bepartyve apdraudos orga laiky to j ams Lietuvoj e!
* * *
O aš?
domis vieni kitiems šnabždėjo: mielas. Gera jame ir gyventi!
davo, veikiausia, atidaroma, iš silenkti, pasipriešinti musų or- nizacija!
:: Badas Rusijoje. — Rusi — O, kaip gražu....
Reiktų tiktai harmonijos, to O mano dauguma sandraugųtiesiama pagalbos ranka.
ganizacijaj jau pradedančiam To abalsio ir laikykimės.
kios sutartinės, koki muzikoje kareivių ?
Turėdavo tuomet užuojautos įsigyvendinti obalsiui — žiūrėti Tarkime tiktai musų Susivie joje siaučia bado šmėkla. Ji — Kaip miela!....
ir partiniai
reikalai. Būdavo tik savo organizacijos reikalų. nijimą paliečiamus klausimus. liečia, sakoma, tarp 18-20 milio- Šin vakarėliu ir Leonas su Pi slepiasi... Ir jiedu, jei nebūt Kodėl gi mes nesimcldžiam?
tais laikais
ir politikuojama. Tuomi ardoma musų
ramus Kitaip mes
sunkiai galime nų žmonių. Badas aprėpė tur jum buvo atsilankiusiu. Dar buvę susigėdusiu iš augšto Aš, podraug su tūkstančiais
tingiausias javais-maistu Vol programų! neprasidėjus, Pijui taip maloniai
klupau purvi
ir ramiai-šiltai kitų kareivių,
Susivienijimo seimų laukiama darbas, kenkiama sekminges- nukentėti.
gos apygardas. Bado priežas praeinant pro sale takelio sėdin žiūrinčio int juos mėnulio, bu nam apkasely ir, atkištu šautu
su nekantrybe, prie jų rengia niam. darbui prirašyme daugiau Pavyzdžių jau turime!
tis — javų neužderėjimas lie tį Leoną, abu tik žvilgterėjo tų prispaudusiu vienas kitą sau vu, laukiu priešo ateinant. Lau
masi, agituojama už tuos ar ki narių!
taus stokos delei, nevykusio so vienas kitan, timtelėjo lupomis įprie krutinės, pažvelgusiu drą kiu kada mums reikės gintis ar
tus narius
delegatais seimai)
Bet ir tai dar neviskas.
vietų valdžios perversmai ūky ir nuleido žemyn akis. Abiem siai iv akis ir tarusiu:
I užpuldinėti.
siųsti. Seime vėl frakcijų frak Tie pats „lygintojai” pasirįžo
je ir ilgų metų
išlaukinė bei rodos net visoje svetainėje ank — Lai taika tarp mudviejų
Pagaliau — čia nėra nedėlcijos, ginčai, vis daugiausia par dar ir kitiems
tikslam musų
dienio; čia ne visų tikima į mal
:: Smunka kirvelis. — Lie naminė karė.
viešpatauja!
šta pasidarė.
tiniai ginčai. Artinanties SLA. Stfsivienij imą panaudoti.
valdybos
rinkimams vėl kiek Štai faktai.
(Plačiau apie tuvos krikščionys demokratai Milionai badaujančių rusų Bet dainos ir muzika buvo to Tačiau atsiskyrė tik rankų das; čia tik retkarčiais varpo
gaudimas teatplaukia ir, didžiu
sujudimo būdavo. Ir kaip pa tai pasiskaitykite SLA. reika esą galingi, bet savo spėkomis kaimiečių bėga iš tų apygardų, kioš gražios^ taip giliai klausau ' paspaudimu, pasakydamu:
moje, jau užmiršta to gaudimo
nepasitiki, bijo pasitikėti ar, kur nėra maisto. Pasakojama, čiojo krūtinėn smigo, kad ir Pi — Iki pasimatymo!
prastai visur, kaip by respubli lų skyriuje).
*
prasmė...
koje, kaip by demokratinėj šaly Keletas- dienų atgal gavome pagaliau, patys savo vardo dro- jog didelės badaujančių minios jų su Leonu užžavėjo; ir jų su
*
*
Čia svajojama, galvos suka— čia būdavo laimėtojų ir pra iš musų 124 kuopos, Hartford, Įvisi. Tai pasirodė . pastaruose puola ant Maskvos, kur sovietų stingusias jausmo stygas užga i
Maskva, vo. Jiedu ir giliai klausėsi, plo j Sakoma muziką es ant galin- ma tik tuo,
rinkimuose, nes valdžios galvos sėdi.
kad kodaugiau
laimėtojų. Vieni '„triumfuoda Conn., gan
stebėtinos rųšies ■savivaldybių
ant sąrašų apsikasusi ravais ir apsiginkla jo delnais, paskui, pakėlusiu ' ga. Vienas mokslininkas
'priešų išžudžius, kad pačiam gy
vo”, kiti žemyn galvas nulenk nusiskundimus.
Rašoma, kad 'jie daugely vietų
„rdo i vu išlikus...
davo” priešais pirmuosius.
Hartfordo miesto federale val- inesivadino save krikščionimis vusi, laukia tų išalkusių minių. galvas, dairėsi aplink, ko tai yra pasakęs : „Muzika ir kard
bet prisidengė Badaujanti
Rusija, vardu j ieškojo akimis ir, susitikusiu aštruma gnl .sušvelninti!” Vie-1
Tai buvo gerai,
buvo savu džia įsakiusi vietos Y. M. C. A. ! demokratais,
laiku. Nebuvo tais laikais kam neduoti svetainės
121 kuopai I įvairiais kitokiais pavadinimais. įžymių savo žmonių — M. Gor žvilgsniais, vienas kitan šypte nok musų redaktorių amžinai! Girdžiu dar aš varpo gaudi
Štai kaip „L. Ūkininke” api- ki ir kt. — šaukiasi prie pasau rėjo, linkterėjo galvomis...
apgalėti ■ n<?i st6ij|,ė. Ji jiems i mą, bet jis manęs negraudina.
ir kur tokiais reikalais rupin- susirinkimus laikyti!
| budinama pastarų rinkimų įvy- lio darbininkų, maldauja pagal Programai gi užsibaigus, su buvo tik liknai
k.... 1 fsapnas žiemos Būdavo, bet tai jau senai. Tuos
tis-užsiimti, tai juos atlikdavo Nuostabi tai žinia!
bos.
■
ėję ir paspaudę dešinėmis sa ’metu apie žaliuojančią pievu- laikus aš vos tegaliu prisiminme kaipo .SLA. nariai ir po tos
Susivienijimas' Conn, valsti :kiai žemaičiuose. Rašoma:
„Mažeikiuose
visi
5
sąrašai
bu
Amerika
ruošiasi
didelėn
pa

Po to taip įspudingp jų s
kė:
pačios organizacijos skraiste- joje yra čarteriuotas, bet drau
vo „nepartiviai”, bet jų vienas bu galbon.
Bea'bčjo ir kitos šalįs — Sveikas!
susitikimo, visai netrukus, jie
priedanga.
džiama susirinkimai laikyti.
vo profesines
sąjungos
narių.
paduos
Rusijos
žmonėms
pa

— Kaip gyvuoji, gerasai!
du ir vėl, kaip ir kituomet, ra II.
šiandien betgi kitus laikus Kame gi dalykas?
Tirkšliuose 5 sąrašai buvo krikš
čionių demokratų. Sedoj 13 sąra galbos ranką.
— Senai matytas...
šė ir dar teberašo straipsnius Iš priešo pusės t šovinys atū
gyvename. Partiniams ar kitos štai.
šų, kurių 8 ar 9 buvo jei ne Val
Šitas įvykis — badas — yra —- Senai, ištiesų !
priešais vienas kito įsitikini-! žė.
rųšies reikalams svarstyti turi Birželio 28 d., š. m., tūli
stiečių Sąjungos, tai jai artimų begalo reikšmingas.
Tai
gali
Kaip jaunikaitis jauną mer mus: Pijus kritikuoja materi Jis trukšmingai sprogo, išneme ir tam tikros krypties orga „svieto lygintojai” dalinę agi
žmonių.
Ilakiuosc iš 7 sąrašų 5
krikščionių, o du tų persekioja galutinai sutruškinti dabartinę gaitę susitikęs Pijus savo links alizmą, Leonas smerkia tauty- šioj° žemos į padanges,
nizacijas. Partiniais reikalais tuojančius nuversti dabartinę
mųjų „bolševikų”, pasak Iląkių sovietų valdžią.
Keletas kareivių užmušta ir
momis akimis žvelgė Leonui vei bę.
.
gali užsiimti Sandaroje, Socialia valdžią atsišaukimus. Kuomet
valsčiaus šios dienos ponų.”
dan, tasai gi rodos kieno perse Jų gi vedamų laikraščių skai i sužeista. '
tų Sąjungoje, Federacijoj, ir jei juos policija pagavusi ir teis Kaip matome, čia tik mažu
Vienas gi, sprogimu užtrenk
Pr. Bajoras. kiojama mergaitė, nuleido akis tytojai, matę anuomet įvykusį
jau tokia yra Komunistų parti mui beteisiant jie pareiškė, kad ma krikščionių demokratų są
žemyn, bet neparaudo, nesusi- vakarėly atsitikimą, jaučiasi ko tas, iš proto išėjo...
joj. Kiti, pramonės ir abelnos jie yra 124 kp. nariais, kad ta rašu, vienok tame pat „L. U.”
gėdo...
kiame tai užburtame veidmai Kareivis, apkasuose, iš proto
liet, kultūrinės organizuotės rei kuopa užsiima komunizmo pla sakoma:
išėjo! ?
—- Na, kaip gi daina? — pa nystės pasauly.
kalai aprūpinama tos rųšies or tinimu vietos gyventojuose ir
„Tie sąrašai
išanksto sudaryti
Ir kas gi čia tokio ypatingo ?!
klausė Pijus.
Nekartą jie ir pasako dar:
ganizacijose*
klebonijose ir juose
yra įrašyti
kad tuos lapelius-atsišaukimus
zakristijonai
ir panašus į juos
— Kur jau! Atsigėrėt nega —- Veidmainystė ir melagys Kas čia tokio jei jis, apsvai
SLA., kaip ir kitoms tų pa taipgi tos pačios kuopos vardu
žmonės.”
Persitikrinusiu
savo
idejosegęs, numetė šaudyklę, pradėjo
lima!
tė pasauly tik viešpatauja!...
čių tikslų organizacijoms, pasi dalinę.
»
Tai gudrus „skymas” balsuo įsitikinimuose du redaktorių,
drąskytis, kvatoti,
kabinėtis
— A, a — sakysim, kad ir
lieka rūpintis tiktai apdraudos Kuomet valdžia sužinojo, kad
tojų
meškeriojimui. Vienok Pijus, kaipo karštas tautinin mes-lietuviai daug kuomi jau
prie visų, meilintis? Ir kas čia
ir pašalpos reikalais.
musų kuopa „esanti komunistiš iš to galima daryti išvada, kad
Pr.
Bajoras
kas ir Leonas, kaipo pakantus galim pasididžiuoti. Tik dau
tokio, jei jis juokėsi visai berei
Tokia mintis jau keletas me ka”, tai tuojau ir įsakiusi Y.
krikščionims demokratams sa socialistas, net už gėdą buvo
ITACTW
kalingai, mėtėsi į visas puses-—
giau tvarkos pas mus reikėtų.
tų musų nariuose randa stip M. C. A. direktoriams tai kuo vu vardu nekaip jau sekasi, nes
sau išsirokavusiu vienas su ki — Aš ir senai taip manau.
kaip tikras beprotis — o pas
rios paramos ir užuojautos.
pai duris uždaryti. O jei nori „L. U.” bendradarbis sako:
tu sutikti, pakalbėti. Nekartą,
kui šoko iš apkasų ir norėjo
Ir dar po keletą žodžių sume
O tai labai sveika mintis.
ma gauti susirinkimams vietos
„Vieną dalyką turiu
pabrėžti,
mat; jiedu savo redaguojamuo tus, Leonas paklausė:
bėgti (pas
priešus ar atgal,
Ji daugumui, net ir šitos or tai turi gauti valdžios leidimą,
kad važinėdamas po Žemaičius
Diena graži.
kas jį žino), bot mes — sučiupę
pastebėjau, jog čia žmonės krikš se laikraščiuose, begindamu sa
— Ar geriat alų ?
ganizacijos ne nariams patinka. kur dabar eina tyrinėjimas ar
Saulutė šviečia.
čionių, katalikų vardu drovisi, nes vas idėjas ir bovesdamu minias
— Ne taip labai užsipuolu, Priešai, kaž-kodėl, ant musų jį už rūbų, o vėliau sugriebę
Ta mintimi vadovavos jau net SLA. kuopa yra komunistų, ar
kur tais vardais vadinasi pavaldi- savon pakryptin ir smarkokai
už rankų — parmetėm ant že
bet su tamsta — visuomet su nepuola.
du SLA. seimu.
Juose buvo ne.
ninkauja, tai
jau ten nesirodyk
vienas antrą pabarė, paniekino. tiksiu išsigert...
krikščioni ir katalike!”
reiškiama, kad būtinai reikia Štai kaip toli nuvažiuota!
Turiu valandėlę visai „liuo- mės ir laikėm, neleidom jam
♦
Blogai kuomet žvirbliai var O dar labiau jų santykius pa
vengti partinių ginčų musų Su Ot kokiems tikslams musų
so” laiko, Norisi pasvajoti, pa trukšmuoti ?
*
*
sivienijime, kad
musų visas komunistai į Susivienijimą ver nos plunksnų bijo, bet daug aštrino šitas įvykis. Kartą, be
siklausyti, kas apygardose de- Kas čia įdomaus, jei jo veidas buvo
perkreiptas, jei jis
blogiau yra kuomet pati varna skaitydamas Leono parašytą Svetainėje muzika
griežė dasi.
pastangas dėjus tiems reika žiasi!
gyvūnėlis mykė,
lams, kurie mums — kaipo .to Dabar, kada jie Susivieniji savęs ima baidytis. O pas kr. straipsnį, Pijus net tris pypkes linksmus Šokius. Jaunimas šo Girdžiu, tolumoje — musų ir kaip kokis
išrūkė ir taip užsikarščiavo, ko, linksminosi, žaidė. Prie sta priešų —
kios organizacijos nariams — me tik bailiai pašsukanti gali dem. taip yra.
pusėje kanuolės bau- kankinosi ir — pagalų-galiau
kad netrukus parašė straipsnį liukų, apkrautų^ alaus stiklais, bia. šlykštus ir erzinantis jų — ištrukęs iš musų, pasileido
turėtų but brangus.
jau visus savo „griekus” sten Spėlioti galima, kad krikščio
Sakome — ta mintis daugu giasi nusiplauti Susivienijimo nių demokratų kirvelis nuo ko „Kritika Materializmo”, kurį, sėdėjo žmonės. Jie gėrė, šneku balsas į ausis' lenda ir neduoda linkui priešo ir „Niekeno že
mui patiko. Nekurios kuopos, vardu. O kas butų jei tie žmo to smunka su kiekvienos dienos pirmiausia, susišaukęs savo pa čiavos.
man ramybės, Erzina jis žmo- mėj” nuo musų oficiero ar prie
Vienam kampe ir Pijus su gų begaliniai, Rodosi griausti- šo šūvių krito?
išbraukė sau iš minties partijų nės daugiau įtekmės musų kuo pradžia vis kožymiau, ir gal ne sekėjus, perskaito jiems kaipo
toli tie laikai, kada jie, kaipo lekciją, paskui laikrašti n .patal Leonu prie stalelio sėdėjo, gėrė nis bildentų,
reikalus. Jos Šiandien sėkmin pose ar centre turėtų !
rodosi perkūnas Kas tokio jei jis skėtriojo
dar rankomis, graibstėsi — ro
toki, pilnutėlei savo dieneles už pino ir, pagaliaus, atspaudęs at ir šnekučiavos. Ne apie politi žemelę kratintų-judintų.
gai gyvuoja narių
skaičiumi.
skiron brošurėlėn su dideliau- ką, ne apie priešingas ar kiek Ir vėl girdžiu.dos norėdamas išsigelbėti, pas
Tautininkai pamojo
ranka ir Kaip tasai visas reikalas dar baigs.
siu pasišventimu ją platino. Vie vienam jų arčiausiai širdies sto Pro kanuolių
pasakė, kad
SLA. tai tiktai užsibaigs — nežinome.
baubimą, oru kui pašlijo ant žemės, pilvu
Spėti Ne kažkaip laikosi ir musų
na tų brošurų net Leonui pa vimas idėjas šiuom syk jie kal
vos pasiekia mano girdą varpo šliaužė dar linkui musų, bet
fraternalė-apdraudos organiza galime tik, kad apkaltinti mus klerikalai Amerikoje.
siuntė, pasakydamas:
galop sužlibo ir daugiau jo jau,
bėjosi. Išimtinai jų kalba ap gaudimas.
cija ir joje partijos reikalams negalės, nes kaip visas Susivie
— Lai pasiskaito! Lai žino, ėmė tik muziką, dainas, jų pra
nebematėm ?
ne vieta. Jie paliko Susivieni nijimas, taip ir 124 kuopa nie :: Dr. D. Alseikos darbuotis
Malonus
tasai
varpo
gaudi

ką aš, ištiesų, manau apie mate džią, istoriją, praeitį, garbin
Didžiumai tai neįdomu...
jimą Lietuvių Amerikoje ramy ko su komunistais neturi. Jei Amerikoje. — Pereitame „T.”
mas
ir
ištolo.
Iš
tos
apygardos
bėje. 'Juos taikosi pasekti ir jų yra kuopose, jei jie kaipo numery, vietinių žinių skyriuj, rializmą ir, abelnai, materialis gus dainų-muzikos tvėrėjus... kus žmonės civiliai gyvena, kur Jie iš jo tik kvatoja.
Ir ilgokai taip, šaukdami už daug ramesnis gyvenimas, kur — Beprotis buvo! — sako.
socialistai. Klerikalai mažiau toki šūkauja, tai visa daro tik įdėjome žinutę apie Dr. D. Al tus, o podraug ir jį patį.
Leonas gi, perskaitęs tą „kri sakymas po užsakymo gėralų
Man tik jo truputį gaila.
sios įtekmės musų Susivieniji kaipo pavienės ypatos. SLA. seikos išvažiavimą Lietuvon.
užmušinėti draudžiama, kur įsa
tiką”, kaip ožiukas straksėjo sveikinosi gerdami:
Jis buvo žmogus ir geras
ar jo kuopų vardu veikti jie Kaip jau ten paminėta, Dr.
me neturi.
koma
vienas
kitą
mylėti.
žmogus, kiek pamenu. Buvo
—Sveikas Pijau!
Ir išrodytų viskas jau tvar mažiausios galės ir teisės netu D. Alseika pas mus, Amerikie savo redakcijoje, prikando lupą
ir, nieko negalvodama, pasakė:
lėtas, mandagus, daug mąstan
— Į sveikatą Leone!
koj.
Atsiekta daugumos pa ri. Neturėjo tokios teisės ir čius, buvo atvykęs su gan svar
Kodėl
tas
varpas
gaudžia?
tis. Tankiai, būdavo, savo mo
—Na, palauk tu!...
— Sveikas Leone!
geidavimai būti bepartyve or Hartfordo LDLD. kuopos nariai biais reikalais: rinkti aukas Vii
Jau
senai,
jau
daug
laiko
kai
tiną — sesutę-žilgalvėlę — pri
organizuoti Ir nuo tada jisai rašė ilgus — Į sveikatą Pijau!
ganizacija.
124 SLA. kp. vardu veikti. Mes niaus vadavimui,
aš
tokį
varpo
gudimą,
jo
skau

simena, aimanuoja...
Matydami juodu sėdint prie
Bet deja!
esame
fraternalė-apdraudos Spaudos B-vę „Varpas” ir susi straipsnius priešais tautybę,
dų
dejavimą
girdėjau.
Labai jis ir gyvu išlikti troš
Kaip visur, taip ir pas lietu draugija ir tuo reikalu tik užsi- pažinti su amerikiečiais ir pas kiekvieną Pijaus pasijudinimą, gėralų stalo žmonės tik traukė Bet, palaukit, gal atsiminsiu.
ko...
vius nekurie
žmonės apsirgo imam. Bet šitas atsitikimas taruosius supažindinti su dabar jo nekaip išrodantį švarką... Pi-! petimis ir laukė, kada čia pama
Turbut Bet dabar jo jau nėra.
jus ir netylėjo.
tys baisų skėlimą, garsius gin A, turbut tai taip.
„svieto lyginimo
liga.” Jie, mums nesmagumų jau padarė: tine Lietuvos padėtimi.
' tai nedeldienis? žmonės, kiek Jis dingo.
tie „lygintojai” ir nusprendė sa valdžia ir vietos gyventojai vi Tuos savo pasirįžimus Dr. Al Tokiu budu tai užvirė idėjinė čus...
pamenu, paprastai tokiu varpo Iš proto išėjo ir amžinai ŽUVO
Bet jie apsivylė.
sėkmingai vykdė. ir vidujinė kova tarpe tų dviejų
vo perų pasėti ir musų bepar- sai neatatinkamai mus apkaI-< seika gan
gaudimu dievmaldybon šaukia- „Niekeno žemėje.”
tyvėj organizacijoj; jie per gy tino, netiesotai mus komunizmo Jis apvažiavo veik visas dides- musų karžygių. Abu, lyg susi- Tiesa, Leonas buvo užsimik
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lies pinigo vertei, supirko daug svečių iš Luzerne ir Lackawanna ap Racine, Wisconsinc, surinkta 18.00 Visiems aukautojams ir prakalbų
Rochester, N. Y., surinkta
25.60 rengėjams, varde Vilniaus Atvada
pinigų (būdami vargšais!), vė skričių.
17.70 vimo Komiteto tariu širdingą ačiū!
Pastebėti reikia, kad atsirado žmo Mahanoy City, Pa., surinkta
liau
pardavė
ir
padarė
*
milijo

Shenandoah,
Pa.,
surinkta
5080
Taipgi pareiškiu visiems
aukauto
Vos prasidėjus pasaulinei ka
nių, kurie pasistengė apskųsti musų
jams, prakalbų rengėjams ji- visiems
apskritį kaipo bolševikiškų organiza Edward.sville-Kingston» Pa., surei rusų, kaip ir kitų kariau nus frankų!...
109.00
geros valios tėvynainiams bei rčmėrinkta
turtuoliu
niekad ciją parko savininkams. Kiek suse Wilkes
jančių valstybių, pinigo valiuta Tapts
97.00 jams Komitetą Vilniaus AtvadaviBarre, Pa., surinkta
kama, tokiu darbu užsiėmė apygar
gan žymiai nupuolė. Prieš-ka- nebuvau nė pamanęs, todėl ir dos kunigėliai. Jų, mat, norėta ant Pittston, Pa., surinkta
51.30 mui Remti, kad išvažiavus Dr. Alseikai Lietuvon,
Komitetas Vilniaus
rinuose laikuose rusų rublis bū mano pusdraugio žodžiai tik tos pat dienos ir ta pati vieta paim- Philadelphia, Pa. (Richmond
Atvadavimui
Remti
tapo likviduotas,
55-00
dalyje)
davo apie 50-ėSc vertas, bet -pro ausis švilpė, ant manęs ma ti dėlei SLRKA. išvažiavimo, Bct Philadelphia, Pa. (South dalyj) 22.00 nes jis buvo sutvertas
su tuo tikslu,
kadangi musų apskritys parką buvo
dar carui viešpataujant ir kau- žiausios įtekmės nepadaryda gavęs dar sausio mėnesy, tai kuni- Chester, Pa., surinkta
23.00 kad laike Dr. Alseikos buvimo AmcBaltimore, Md., surinkta
jantis su pasauliniu priešu, V0- mi. Bet nelaimė! Mudu vienoj geliai savo atsiekti neįstengė.
47-95 ikoje, pagelbėti jam parinkti aukų
26.50 Vilniaus atvadavimo reikalams. Iš
Newark, N. J., surinkta
kiečiu, jau buvo nupuolęs iki įstaigoj dirbova, o jis turi „lak Tai negražus darbas!
Tėvynės Mylėtojų Dr-jos auka 10.00 važiavus Dr. Alseikai Lietuvon ir
štutės balselį” (taip žfnonės sa
20-25c.
suteikdamas du šimtu
1500 Komitetas
Šios apielinkes kunigai sutvėrė mu A. Burokas, Baltimore, Md.
Nuvertus gi carą, rublis vi- ko) ir tą savo balselį manęs sų mieste milioninę bendrovę. Ta K. Vileišis, So. Boston, Mass. 10.00 tūkstančių auksinų Vilniaus atvada
5-oo vimo reikalams, jaučiasi pilnai savo
sai žemai puolė — būdavo ga- „sučiupimui” panaudojo: kiek bendrovė leis laikraštį „Tėvynės Pauža, Brooklyn, N. Y.
pareigas atlikęs ir tuomi savo darbą
Framingham,
Mass.,
lietuviai
Įima (kaip vėliau sužinojau) į vieną veik dieną kaldavo apie Balsas”. Laikaštis pradėsi eiti kaip
6.60 užbaigia.
tik iš Europos sugrįš jo busiantis
suaukavo
už 15-10 dol. visas šimtas rub- rublius, praturtėjimą, Rodčil- redaktorius kun. Dobužis.
M. L. Vasiliauskas,
dus!
hų nusipirkti.
Viso per šį laikotarpį įplaukė 835.96 c. sekr. par. Kom. Vii. At. Remti.
Aivalas.
Viso
nuo pradžios įplaukė $3,778.09
manote
?
Lietuvių visuomenei, kaip ii’ Ir ką
PA.
man, šiuos žodžius rašančiam, Jieva Adomą prigundė obuolį LieposMINERSVILLE,
Išmokėjimai:
25 d., 1921, ant Lietuvių
Nors girių paukščiai neturi
tokie dalykai — rublio ar kito- prakąsti, nežinant gero ar blo- Laisvų kapinių tapo palaidotas Juo „V. B.” atmokėta .paskola
200.00
namų, bet jiems yra platus pa
kio pinigo puolimas ar kilimas go užtai susilauks, aš gi tikri- zas Bubnis. Jis buvo dar nevedęs Už svetaines, apgarsinimus ir
saulis.
— buvo nežinomi; mes buvome namas tapti turtuoliu nepasi ir paėjo iš Suvalkų rčd., Prienų pa kiti prakalbų rengimo išmo
Užupių kaimo.
kėjimai per šį laikotarpį
198.80
kaip ir dabar esame įkibę į ki duosiu ? Kas, pagaliau, nenori rapijos,
Kadangi velionis buvo nevedęs, tai
tokius reikalus: ir gulam ir ke but turtingu?!
vietos vaikinai, jo draugai, nupirko Viso per šį laikotarpį
išmokėta 398.80
liam besvajodami apie busian ' Vieną gražią dieną nuėjau •karsto papuošimui daug gėlių, kas
gerai
puošė
laidotuves.
Viso
nuo
pradžios
išmokėta
911.98
čią dieną, apie Lietuvą. Toks bankan, išsiėmiau savo visus
A. a. Juozas Bubnis buvo gero
„bussiness” kaip pinigų puoli pinigučius ir atnešęs savo pus- pasivedimo vaikinas.
Liko — $2,866.11
mas ar kilimas — tai ne mums. dr_ugiui-agentui padaviau, sa
Visi likusieji pinigai pasiųsta Lie
„MunšainČ” musų apygardose nau- tuvon Vilniaus atvadavimo reikalams
Vienok atsirado lietuvių, ku kydamas :
dojama
Daug pelno iš to du šimtai tūkstančių auksinų.
rie ir musų visuomenėn šitą — Še, tamsta!—Nupirk man daro to pusėtinai.
raugo spekulentai.
reikalą įvezdino. Tai darė, su rusiškų rublių!
prantamas dalykas, delei „Lie Jo smailios akys sužaibavo. SLA. kuopa gyvuoja neblogai. Pa
tuvių ir potfraug Pačios Lietu Paėmė jis mano pinigučius, gra tartina vietos lietuviams kodaugiausia rašytis prie musų kuopos, kad at
vos geroves” (ir kas pas mus žiai suvyniojęs, įsidėjo kišenėn sitikus nelaimei nereikėtų graudinšiuo obalsiu neveikiama!), nors ir pasakė:
tis, jog nepriklausė prie organizaciPAIEŠKAI! DARBO.
tuomi, kaip vėliau matysi, pa — Protingai tamsta darai I jos kurioje randama broliška pagalPaieškai! darbo
lietuviš
ba.
&
koje
įstaigoje.
Esu
dirbusi
Už
poros-trejeto
metų
galėsi
sinaudojo tik tie žmonės, kurie
SLA. 13 kuopos narys.
keletą
metų
įvairiose
lietu

šiame
reikale tarpininkavo- kelis syk tiek už rublius gauvių įstaigose, kaipo sekreto
til...
agentavo.
rė ir stenOgrafe. Turiu ge
NEW BRITAIN, CONN.
rą patyrimą ofiso vedime.
Tuomi tai laiku lietuvių laik- Už poros valandų aš jau tu- Besidarbuojant ALTS. 32 kp., L.
Del platesnių
informacijų
rašiuose ir šiaip pranešimuose rej au daug tūkstančių rublių! N. Šelpimo 26 burini ir D. D. „Var
atsišaukite:
galėjai matyt garsinimus, rašo Priešais mano akis stovėjo vaiz po” čia Liepos 10 d. buvo surengta
didelis piknikas. Visas pikniko pel
MISS B. K.
mus stambiomis raidėmis se dai, atęitis — krūva pinigų, nas bus skiriamas Lietuvos Raudo
c/o „Tėvynė”,
kančiai: „Rusijos rubliai atpi turtai! Laimingas gyvenimas! nojo Kryžiaus naudai.
307 W. 30-th ST.,
Piknikas surengta su programų.
NEW YORK, N. Y.
go! Pasinaudok proga! Nusi
Susirinko
gana
didelis
lietuvių
ir
pirk rublių, kol dar pigus!” Ir Jau pusėtinas laikas po to lietuvaičių būrelis. Programas bu
būdavo išrokuojama, kad tiek praėjo.
vo sekamas: Choras, „Varpas” ve
ir tiek, labai pigia kaina galima šiandien Rusijos rubliai be- 1 damas P. Brazausko, sudainavo ke
dainelių. Paskui buvo Icnklyj
gauti rublių nusipirkt. Baugi vertės!... Reiškia aš vieton už- ikta
NAUJAUSIAI IŠRASTAS MUZIKALIS LAIKRODI!
1 nes maisuo.se.
lenktynių dovanama, taipgi, buvo, kad jei da dirbti krūvas pinigų, savo sun nas laimėjo V.. T'ų
Savickas;
dovaną
Vienas iš įdomiausių laikro
(?
r*.
bar tų rublių nepirksi, tai nie kiai uždirbtus dolarius praki skyrė A LTS. 3;2 kuopa 2 dol. pinidžių yra žinomas kaipo ninzigaiš arba $2.50
knygomis. Po to
kad \ tokios laimės praturtėti šau.
mu
Dabar aš esu dvasioje nupuo prasidėjo šokiai ir įvairus žaislai.
jau nepasitaikys. Tuo reikalu
Raud. Kryžiaus naudai šitas pikni
daugiausia užsiėmė viena lietu lęs. Gaila man mano sunkiai Į kas davė $127.40 pelno. Pinigai pa1 kia tik užsukti, o jis, pats
vių, tuo metu gan augštai sta uždirbtų pinigų skaudu, kad i siųsta Kaunan.
liau griežia apie 20 miliutų lai
ko.
Laikrodis yra padarytas
Buvęs
Piknike.
toma, įstaiga ir ypač vienas lietuvis mane taip apvylė! Vis
tvirtai, iš geriausios medžią- į
galvoju, kaltinu pats save, kam
prie jos dirbantis asmuo.
gos
ir gali laikyti į
AMSTERDAM, N. Y.
Kaip su kuom ėjosi — neži aš paklausiau to savo pus-drau- Rugp. 20 d. š. m. Amsterdame
parodo dar geriau už bile laik
nau, kas ir kiek savo sunkiai gio, kuris „lakštingalos balse yra rengiama nepaprastas piknikas.
rodį. Savo
skambiu, gražiu
uždirbtų skatikų prakišo — ir liu” mane prikalbino. Ima taip Manoma bus vienas įvairiausių pasi
grojimu šitas laikrodis užima
kitų
muzikalių
instrumentų
gi negalėčiau pasakyt. Bet ži gi piktumas, kad ir pas lietu linksminimų ką kuomet nors musų
vietą. Kuomet sveikas nori,
mieste buvo. Rengia L. L. P. sto
nau tik, jog yra žmonių, kurie vius atsirado įstaigų ir žmo tis. Bus Crescent Parke; prasidės
kad tave
rytmetyj prikeltų,
užstačius, vietoj inkyraus čirš
už paskutinius savo pinigus nių, kurie delei keleto savo nau 1 vai. po pietų.
kimo šitas
laikrodis pagros
pirko rusiškus rublius, žinau, dai uždirbamų skatikų kitus ve Dalyvaus Šv. Cicilijos choras, jau
gražų
muzikos
gabalėlį. Tai
nimas šoks lietuviškus šokius, griežš
kad nekurie tūkstančius dolarių da amžinon pražūtim
yra laikrodis, kuris kiekvienam
Liet. Vytauto benas, kalbėtojas sa
patinka. Laikrodis
yra kur
ton įstaigon siuntė, net maldau žinau, kad ir daugiau lietu kys prakalbas.
kas didesniu negu paveikslėliu parodoma. Šitas laikrodis yra vertas
darni, kad kogreičiau rublių nu vių, pasidėkavojant musų gera Visi kviečiama atsilankyti.
$20.00, bet kad visuomenę su gerumu supažindinus parduodame labai
Presos komisija. žema kaina, lik už $7.95. Prie kiekvieno šitų parduodamų laikrodžių mes
pirktų, kad „kogreičiau pratur širdžiams agentams, savo ska
pridedam dar dovanoms gražų kišeninį laikrodėlį vertės $4.00, kuris yra
tėjus”.
tikus į rublius sukišo.
tvirtai padarytas ir gerai laiką rodo. Kiekvienam garantuojam, jog jei
Vienas iš paklausiusių „sald Ir jie šiandien aimanuoja.
laikrodis nepatiks, pinigus atgal sugrąžinsim. Rašyk dabar, šiandien,
kol da kaina žema. Dabar pasiųsk mums $1.00, o likusius $6.95 užmo
liežuvio” agento esu aš. Tuo Mes aimanuojam, bet tas,
KOMITETO VILNIAUS
kėsi kuomet laikrodį jums į namus prisiusimu Adresuok:
laiku sudėjau savo pinigus į ru kuris mums Siame reikale tar
ATVADAVIMUI REMTI.
PRACTICAL SALES COMPANY,
blius.
navo tuomet valgė gardžius
1219 NORTH IRVING AVE.,
DEPT. 300," CHICAGO, ILL.
Įplaukos:
Tai atsitiko sekančiu budu. pietus ir šiandien, trindamas
Juozas Bartkus, Cleveland, O. 13.00
Kaip jau sakiau viena įstaiga rankas džiaugiasi, nes —
Aleksa Rutkauskas, Chicago, Ill. 5.00
tuo reikalu užsiėmė, o ypač vie Jis laimėjo!
Vincas Vilkimas, Chicago, Ill, 10.00
nas toje įstaigoj dirbantis as Jis nuo kiekvieno musų įde Jonas Rašinskas, Chicago, Ill. 10.00
Ill., surinkta
26.76
muo.
damo į rublius šimto dolarių, Westville,
Nashua, N. H., lietuvių auka
3-25
Tas asmuo yra gerai žinomas mažiausia po dešimts dolarių Dr. Juška, Chicago, Ill.
30.00
Tiesi kelionė į LIETUVĄ
musų lietuvių visuomenėje. Jis uždirbo!
Pr. Tupikaitis, Chicago, Ill.
15-00
PER P' I L I A V Ą
ir neblogų darbų del lietuvių y- Tai tau, Jurguti, ir devjnti- Mykolas Palionis, Chicago, Ill.15.00
(K a r a 1 i a u č i o prieplauka)
Ona Vidikicnė, Chicago, TU.
10.00
ra atlikęs, bet tuo žvilgsniu, pa- nes!
Chicago, Ill., 18 st. surinkta 107.50
Arba per L1BAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS.
sitarnavimu pardavinėjime ru Puikiai uždirbau! Kaip ZabŠhiomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
blių, nevieną nuskriaudė.
lackas ant muilo!
yadoz'’ ■
■
••u'■
musų
pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai i
Jis buvo mano idėjų ir kas
KURSAS NUPUOLĖ. įį * Piliavą.
Vieną Butų patartina lietuviams
dieniniu pus-draugiu.
Lietuviai, važiuojant j Piliavą, aplenkia lenkų juostų (Kondo
Tai geriausia proga daug auk-S
dieną jis užklupo ir mane, pa manantiems daryti kokius nors
sinų į Lietuvą nusiųsti. Grci-p ė rą) h* P’ivalo turėti liktai lietuvišką pasportą; jokiu vizų nereikia.
Susinėsimas su Piliava, tai yra nauja' šaka musų reguliariško
klausdamas
:
tume nusiuntimo pinigų nieksn Į
piniginius investmentus, apie
p
ę susinėsimo su Hamburgu, j ■anzigu ir Licpojum, o del lietuvių tai
su mamin negal lenktyniuoti
■
— Ar tamsta neskaitei?
tai apgalvoti šaltai, nepasiduoti
visiems pinigų siuntėjams Pi’i-H A trumpas ir parankus kelias namon dašigauti.
— Ko? Apie Lietuvą?
minkštalįežuvio agentėlio salDIDELI DVIEJŲ ŠRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
statau kvitas su parašais pn-sj
Į
— Ne, ne apie Lietuvą, bet džiakalbystei. Gera butų pasi
ėmėjų pinigų.
Š. S. POLONIA rugp. 24
S. S. LATVIA nigs. 21
Į
Laivakorčių agentūra į Lie
musų firmos garsinimo?
> S. S, IJTUANIA rugs. 7
S. S. ESTONIA spal. 5
teirauti žmonių, ypač sąžiningų
I
pojų, Hamburgą ir visur.
Taipgi naujas tiesioginis kelias tarpe
— Neskaičiau. Ką gi garsi žmonių, kurie nėra gaudagraPasai kelionei į Lietuvą.
LIEPOJ AUS—DANZIGO—HALIFAX, Kanada.
nai?
šiai.
Padarymas lietuviškų doku-,
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klcsos keleiviam.
?
d
— Mai, gudnius, tamsta gerą šitokiuose atsitikimuose, spe
mentų.
į
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.
£
Pinigus siųskite per pašto
progą praleisi! Rusijos rubliai kuliacijoj, neturint tinkamo su
Money Order. Rašydami pri-l|
dabar begalo nupuolė! Pasipirk pratimo ir klausant gaudagradėkite 2c. štampą, ir visados^
kiek — pasinaudosi. Tik pamįs- šių galima save labai nuskriau
adresuokite:
Ar jua Rknkina Ploiekanos ?
lyk, tamsta, — pradėjo jisai sa sti.
P. MIKOLAINIS,
I
Ar Jums Ga-fvOa 'Odą. Niešti?
vo švelniu agento liežuvėliu, —
Jaunas Patrijotas.
53 HUDSON AVENUE,
^NAUDOKITE
Rusiško rublio normalė čienia
BROOKLYN, N Y.
J ąsų Plaukai 31©nka?1
apie 53 centai, šiandien gi gali
NAUDOKITE
Ar
Jus Norite Aįpsauj/oH0 Juos ?' /
ma tokis rublis pirkti už 15-12
LIETUVIAI AMERIKOJE
. nauoomite
Skausmus ir gėlimus nutildo
centų (o kaipo tamstai, savo
saVO plaukų, grazms ir tankiai
WILKES BARRE, PA.
draugui) aš nupirksiu po 10
NAUDOKITE
SLA. 7-tas apskritis rengia išva
gaivina odos OMeSLei ir Svariai
centų). Puiki proga! Pasinau žiavimą, kuris atsibus Rugpjūčio 15
*
NAtiomšTE
dok. Galima praturtėt.
d., Rochey Glen Park’e.
. Ir daugiau jis man kalbėjo. Reikia pastebėti, kad ši vieta yra
Ruffles galima gauti visose aptiekose po G5e. bonką, arba tiesiog
VaizbaŽDtaklis užreg. S.. V. Pat. Ofise.
labai graži, randasi tarpe geležinke
iš išdirbeju per pašty už ‘75c. bonkę..'
Pasakojo kaip tūli Francijos lio,
Wilkes Barre ir Scranton. Lie
F. AD. RICHTER & CO.
Rodčildai, visai buvę neturtingi, tuvių išvažiavimas čionai įvyks pir
3rd Ave. & 3 Sth St.
Brooklyn, N. Y.
bet laike revoliucijos, puolus ša- mu kartu. Taigi tikimasi daugelio
DRAUGAS REIKALU
wimw—1 ■uiHiwtmi n i>11■ 1
,
,„

RUBLIAI

EXTRA

Mandagumas yra didesnis už
teises.
Tikru džentelmonu yra tas
žmogus, kuris nesididžiuoja jo
kiais savo darbais. — La Ro

venimo yra linksmesnė, negu
viduramžis. — Ronald Macdo
nald.
Daugelis žmonių pastoja ge
resniais vien dėlto, kad jie yra
chefoucauld.
laikomi geresniais, negu ištikAš netikiu, kad pabaiga gy- rųjų jie yra. — Dr. Jowett.

SUSIVIENIJIMO LIET. AMERIKOJE
KNINGYNE
GALIMA GAUTI SEKANČIAS KNINGAS
AMERIKA — Informacijos apie Ameriką ir tt.
APDRAUDA IR PAŠALPA — pusi. 32 .............

1.00
IOC.
05c.
20c.

APIE SVEIKATĄ — pusi. 16 ......................... ..
DAKTARAS IŠ PRIEVARTOS (Komedija) ...
DARBININKŲ PADĖJIMAS AMERIKOJE
35 puslapių ............................................................................

IOC.
JAPONŲ KONSTITUCIJA — pusi. 31 ................. TOC.
KAS IŠ KUR PAREINA? ......................................... 20C.
KAIP GYVENA: Latviai, Suomiai, Anglai ...... 20C.
KELIONĖ Į ŠIDLAVĄ — pusi. 48 ....................... I5C.
KONRADAS VALENH^DAS — pusi. 24 .......... I5C.
KRAŽIŲ SKERDYNE ir Jos Pasekmes .............. I5C.
LIETUVIŲ TAUTOS KLAUSIMAS EUROPOS
KARES METU pusi. 102 ....................................... 35C.
LIETUVIŠKA CHRESTOMATIJA — pusi. 180 40c.
LIUDVIKAS PASTERIS — grasi. 48
........ 200.
NUO DEGTINĖS — pusi. 19 ........................... .
TOC.
PASNINKAI LIETUVOJE — pusi. 16 ................. 05C.
PETRAS ŽEMAITIS — pusi. 69 ............................. 20C.

PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKĖJIMĄ
— pusi. 63 ......................... ....................................
TOC.
RUOŽAI IŠ SLA. H ISTORIJOS — 35 pusi......... . . TOC
SLA. ISTORIJA (1896-1915) $1.50; audimo apdar. 2.00
SUSIPRATO — 64 pusi.................................... ............. 20C.
TRACHOMA—PRIE ŠVIESOS — pusi 100 ... 20C.
Viršminetas knygeles SLzV.
nariai gauna už pusę
kainos.

Toasted

4 *<!>*♦•<»•

PAIN-EXPELLER

1

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

m-.—-.

SEKANČIOS KNYGOS PARSIDUODA UŽ PILNA

KAINĄ:
A1SUPO PASAKOS -.. pusi. 364 ....................
LEN KŲ A I’AŠTALAV IM AS LJ ETUVOJ E
— pusi. 258 .......................................................
PASKAITOS IŠ BTJOLOGIJOS IR BARTE
RIJOLOGTJOS — pusi. 172 .........................

1.00
50 c

SVETIMOJ

TUOS!

Dainos ir

200.

— pusi.

i.i£ i 11 v •. ;■

AW 4F

NEW YORK, N? Y.

Dykai!.puiki Muzika! Dykai!
z —NAUJAUSIS IŠRADIMAS—
Pagarsėjęs laikrodis delei savo pasaulin.?^
se»W"

Jus busite nustebinti ir sužavėti, kuomet išgirsite tokią puikią muzi
paslėptą
šitame naujai išrastame laikrodyje. Jei jus norite turėti šitą
ką
stebėtinai harmonišką muziką savo namuose, tad neprivalote išleisti sun
kiai uždirbtų savo pinigų del aukštos rūšies „instrumentą kaip pianas,
grafafonas, ar jų roliams ir rekordams ir tt., ties šis laikrodis padarytas
taip, kad jo muzika pavaduos aukštos rūšies instrumentus.
Jis groja puikias melodijas garsiausių pasaulio artistų, ir jus turSsite progos tai išgirsti tildai užsukdami šį laikrodį ir paspausdami giiziką.
Jis groja taip puikiai, kad jus patys ir jūsų draugai tik stebėsis, šitas
laikrodis groja selekciją per 20 niinutų ir yra visiškai užslėpta mašinerija,
šitas laikrodis yra tvirtai padarytas
iš bronzos
ir storai apklotas
auksu. Jo puikiausias i šm argi n imas brangaus laikrodžio išvaizda, kuris
bus gražum jūsų namų papuošalu. Jo viduriai
padirbti Vokietijoje ir
taip nustatyti, kad laiką laikys goriau, negu bilo laikrodis, koki ligi šiol
tik buvo padaryti.
Muzikaliai viduriai patalpinti dugno laikrodžio, ir yra visiškai liuosi
nuo efekto laiką rodančių vidurių, kas užtikrina tyrą ir malonų muzikos
toną.
Šitas laikrocHs kiekvienam yra labai pageidaujamas, kuris netik teisiagM laiko rodytoju, bet ir aukšto# nešies muzikaliu instrumentu ir yra
garantuotai ant 25 metą,
Jis yra vertas daug daugi*®, nei 25 floi, tačiau musą kaina per se
kančių 30 dienų laika yra tiktas 8 dol. Atminkite, kad šis r upini rūmas
btM tiktai per trumpą laiką, nes vCLiaas jo kaina bus 30 dot
Nesiųskite pinigų iš kalno, tiktai parašykite
saro vardą ir adiesą
AIŠKIAI ir prisiųskite mums kart® su 50c. pašto markams persiuntimo
Ušotns, o už laikrodį užmokėsite kuomet bus pristatytas į jtisų namus.
Galite išmėginti šitų laikrodį savo namuose per dešimts dienų ir jei at
rasite, kad j-n jus nepatenkiu®, tad sugrąžinkite jį, o mes jums grąžinsi
me pinigus. RAŠYKITE ŠIANDIEN!

SALES COMPANY, DEPT. 100,
#73 W. Madhon St,

Chicago, TIL

4

TĖVYNĖ

ANT PARDAVIMO

Daktaras Petras Šimaitis
Naprapath’as

Parsiduoda farma
gražioj lietu
vių ūkininkų kolonijoj, Hart, Michi
gan. Tai gera proga norinčiam įsiukę, be agento tarpininmaža kaina.
, geri budinkai, didelis solictuvių ūkininkų.
joti greitai, nes šaukia
Pasinaudokite proga.
informacijų ir apie

Neiškęsi jy nenav
mėgęs!
Jie yra SKIRTINGI

Jie yra GERI

Gydau be vaistų ir operacijos.
Priėmimo valandos:

Nuo 8 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 5 po pietų.
Vakarais pagal sutartį, išski’ rent ketvergus.
Į
2418 W. 45 St., prie
į Western Ave.,
Chicago, Ill.

‘

I. B. BRONUSHAS, H. D.

Dr. A. P. Dambrauskas

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

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

t

f

CIGARETTES
810 Broau Sir.,

Bank

Telef. Watkins 2142.
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Lietuvos žmonės ir Lietuvos jaunimas nusiskundžia,
kad neturi knygų. Mes jų turime daugiau, negu suvarto
jome, tad siųskite jas LIETUVON!
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE pataria
savo nariams, kad jie siųstų nors po vieną musų knygų
savo draugams ir giminėms Lietuvoje.
Pasiųsti galima
paštu. Patartina siųsti šiuo laiku sekančias knygas:
AISOPO PASAKOS, — didelė knyga, su daugybe pa
veikslų, 364 pusi., kaina------------------------------------- $1.25
AMERIKA, —ypatingai reikalinga tiems, kas nori iš
Lietuvos Amerikon atkeliauti, 288 pusi., kaina ----- $1.00
ŽMOGAUS PAREIGOS, — svarbi knyga auklėjimui
tėvynės meilės ir tikrojo patriotizmo, 245 pusi., kaina $1.00
Kas ims visas tris knygas, GA US VISAS TRIS Už
*3.00. Užsakymus su pinigais siųskit Centrui šiuo adresu:

Building,

Net ir mažyčiai žino, kad

Newark, N. T.

»

t
1
t
»
I
♦
t

»
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Artimas susiekimas j visas dalis
Geras maistas ir užtekLietuvos,
Visi parankamai.
Dideli
linai jo.
deniai, Visi moderniško laivo sinagumai.

V5- Red Star Line
Išplaukia kas savaitė iš Pier 58-62
North River, New York. Tiesiai į
Dancigą:
Samland (tik 3 kliasa) rugsėjo 1 d.
Gothland (tik 3 kliasa) rugsėjo 22 d.
Iš New Yorko į Autverpą:
Lapland .................. rugpinčin 20 d.
d.
F aland ......................... rugp.
rugs. 10 d.
rugs. 17
Kroonland

PIRMASIS IR VIENINTĖLIS TIKRAI LIETUVIŲ
BANKAS RYTINĖSE VALSTIJOSE

NEWARK, N. J.

INTERNATIONAL MERCAN
TILE MARINE CO.,

a7.- WtY

116 laivų — 1,250,000 tonų.

9 Broadway, New York,
arba pas yietinius agentus.

X •

P,‘ėmimo valandos:
RelI Phone 1803—J.
Nuo o išryto iki 8 vai.
Nedalioms, nuo 10 išrvto iki 2 po piet.

n

•$>

DAKTARAS I. W. HODGENS
PRAKTIKUOJA 25 METUS.
Specialistas užsisenijusiu ir kroniškų ligų.
Durys iš dešinės puses — sale krauuvės duriu 2 aukštas, ant viršaus Clicsterš Drabužių krautuvės,
60 S. MAIN ST.,
'
WILKES BARRE, PA.

|

294 EIGHTH AVE.,
&

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

Didžiausi, greičiausi garlai
viai pasaulyje. Puikus patarna
vimas pasažieriams.
Yra vie
tinis agentas
jūsų mieste ar
artimoje apielinkėje.
Į Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją
ir kitas Baltijos valstijas per
Hamburgą ir Danzigą:
Saxonia išplauks rūgs.

„Vienybės” įstaiga per 35 metus siunčia pi
nigus, į visas pasaulio dalis, parduoda laivakortes
ant visų geriausių linijų ir viskuom keleivius ap
rūpina, atlieka visokius spaudos darbus greitai ir
gražiai, turi didžiausi Amerikoje lietuviškų kny
gų sandėlį ir leidžia didelį laikraštį „Vienybė” du
sykiu savaitėje. Preunmerata: $3.50 metams.
Visi kreipęsi į „Vienybę” kitur niekados nebesi
kreipia. Visais reikalais rašykite:

15 d.

Brooklyn, N. Y.

ni, rodei VEIKITE TUOJAUSI

UNION SALES C O., DEPT. 258,
į #73 W. MADISON ST.,
\
CHICAGO, ILL.

Musų atstovai Lietuvoje per-

Baigtai, siunčiami per mus.

yra

po

11
&p- Į'

Lietuvos B

Informacijų ir sąlygų klauskite per laiškus. Rašyki- !
te lietuviškai.
!
ADRESAS:
'
I

!

j
|

VAN CLEEF.

|

EXPRESS AND FORWARDING COMPANY,
j
303 WEST 30-th STR.,
NEW YORK, N. Y. |

<w>

I

>t

— —■ - -- — th
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PINIGAI IR LAIVAKORTĖS

^ii

- |

j
Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kitos fe
3 įstaigos. Parduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausių laivų i®
I Padarome pažportus važiuojantiems Lietuvon. Atitraukiame gimi
3 nes ir šeimynas iš Lietuvos Patinkam keleivius ant visų N-v, |E
S Yorko stočių. Siųsdami pinigus Lietuvon arba užsisakydami ’1 ■ ' BO
S kertę visuomet išpirkit Money Orderį ir adresuokite sekančiai: « [a,

iW

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS,
168 Grand Street,
Brooklyn. N. V.

'

(SLA. Nariai.)

TH. Greenpoint 5975

❖
TIESIOG TARPE NEW YORKO HAMBURGO
Tninwas susisiekimas su visom dalim Euronus.

S. S. „MOUNT CLINTON” (naujas) rugs. 1 d.

j-f

Laivai iš New Yorko išplaukia nuo Pier No. 86,
North River — gale West 46-th st.

Eid

rugsėjo 15

S. S. „MOUNT CLAY”

a

ĮeJ

įi"*

Laivai „Hansa” (Ex-Deutschland), „Ba
yern” (naujas) ir „Wuerttemberg” (nau
jas) netrukus bus paleisti veikmėn.

Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų. kJŽĮ
Specialiai valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kam
bariai ir visi pasivaikščiojimui deniai skiriami tik
tai trečios klesės pasažieriams.
WIT I

Speciališki be persėdimo trukiai laukia Cuxhaven’e su patyrusiais lietuviai vertėjais. Galima vežties dykai 275 svarus bagažo
iki rubežiui.
,
Užsiregistravimui vietos rašykite į bile agentą arba
39 BROADWAY,

NEW YORK CITY.

HAMBURG AMERICAN CINE

Tūkstančiai
Moterių
i

silpnų, nervuotų, su nudėvėtą svei
katą ir kentančiu vargingais ir neregulariškais perjodais, aplaika pagelbą per vartojimo

GRIGAS
KUNAŠAUSKAS

SEVERAIS
REGULATOR

TIESUOTAS AGEN
TAS VISŲ GARLAIVINIŲ

(Severo Regulatoriu). Kuris pri
duoda stiprumą, prašaliu skausmų
ir regulujo moterių priedermę. Per
keturios dešimtys metu davė užga
nėdintą pasekmę. Prekė $1.26.
Gaukite pas sava Aptiekoriaus ar
rašykite pas
W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIPS, IOWA

Phones:
Bell — Kensington 5316

LIETUVIS GYDYTOJAS
Priėmimo valandos:
9—ic zalandai ryte.
6—8 valandai vakare.
2538 E. Kllegheny Avė.,
PHILADELPHIA, PA.

LINIJŲ
X

AGENTŪRA
UŽDĖTA

AUTOMOBILIU KURSAI
Ilmokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ypatą:
išardymą, pataisymą, su
statymą, važinėjimą, viso
kių pienų, taipgi duodame
lekcijas
apie
elektriką.
Mokiname Hetuviškoje ir
kalbose.
Inangliškoje
struktoriai paženklinti eks
pertai
L. TYCHNEVIČIUS ir kiti. Gvarantuojame laisnius ir diplomą.

♦ 293 AVE. B, COR. 17-th ST

NEW YORK, N. Y.

— 1910 M. —

LAIVAKORTES I LIETUVĄ
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antver
peną, Amburgą, Bremeną ir Liepojų ant geriausių ir
greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliau
jantiems. į LIETUVĄ PINIGŲ siuntimas ir mainy
mas pagal dieninį kursą. Išvažiuojanti į Lietuvą mai
nyti pinigus ne priverčiami.
Su visomis informacijomis krefpkit®fl
ar
ba per laišką pas seną ir užtikrintą agentą

G. KUNASHEVSKY
179 E- 3-rd STREET,
NEW YORK, N. Y.
Visuotiną užsitikejimą įgijau teisingumu ir mano
geru patarnavimu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu

ir jus.

;

i rubežių.

WITH

193 Grand Street,

I,

(drabužius ir ki

j drauda Amerikos Insurance Kompanijtj iki pat

JOINT

r\>'Ą'-SėyiBroš''Gj^lublės įižiaįk.bif'^§
■ \ Y, seim;<nos’ šyoĮkh ta. '■

Net vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskir.ium, nes mes
darome šitų pusdyki pasiūlymų tokia žema kaiųa vien tuo tikslu, kad pa
siekus kuodaugiau žmonių. Jei jus atrastumėte, kad minėti dalykai nėra
dukart daugiau ar nors jus pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pinigus.
Šitas rinkinys aukščiau minčtų dalykų
patrauks ir jūsų draugus ir jie
•orės jj gauti taipgi gal ir jus patys norėsite gauti kitą toki patj rinki

I
J siunčia į vietas.

NEW YORK.

LIETUVIŲ ĮSTAIGA GYVUOJA 35 METAI

II kliasa į Hamburgą $145;
į Danzigą
$200. III kliasa į
Hamburgą
$125; į Danzigą
$135. Karės taksų $5.00.
Per Cherbourg^, Southamptoną, Liverpool arba Glasgow:
Algeria išplauks rugp. 20 d.
Albania išplauks rugp. 20 d.

REIKALAUKITE ŠIANDIEN viršui parodyto rinkinio iš šešių da
lykų ir kuomet jį aplaikysite, tad parodykite savo kaimynams, draugams
ir tt. ir tegul jie sprendžia apie jų aukštą vertę.
Jei jus norite patyrti tą didelę vertybę šitų dalykų, tad pasistengkitt 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 50c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimo lėšoms
apmokėti ir priytųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai tokius
dalykus kaip aukščiaus parodyta, o žemiau išvardyta1. Aukštos vertės Kukų Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvirčiatiaio medžio, su rankų darbo išmarginimais, kas padaro jj daug bran
gesniu. Geriausiai atliktas darbas ir taip nustatytas, kad visuomet laiko
teisingų 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 styliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais pui
kiai nušlifuotais ir išmargintais. Jo nikeliniai viduriai taip nustatyti, kad
visuomet laikys teisingą laiką ir yra garantuojamas ant daugelio metų
4. Paauksuotas žiedas su jūsų inicialais.
j. Barometras, naujai pagerintas išradimas, kuris nurodo oro per
mainas viena diena ankščiau. Parodymui giedraus oro išeina laukan lėllukė-moteris, o lietingą orą parodo vyras-leliukė
išeidamas laukan su
lietsargiu. Ant sienos viduje yra Termometras, kuris parodo tempera
tūrų. Yra toks parankus dalykas, be kurio nei vienas neprivalėtų būti.
6. Puiki užrašų knygutė, apdaryta gražia skūra su veidrodėliu apda
ruose. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali

’ tokius) su pilna garantija.

BALTIC STATES BANK

>

Mes pristatome Lietuvon daigius

0

KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori tu
rėti gerą kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą
Amerikoje, ant laivo ir Lietuvoje, — LAI KREI
PIASI Į BALTIC STATES BANKĄ.
KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašal
pos giminėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui
— pirkimui ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose,
ir nori, kad pinigai butų teisingai, be nuostolių ir
greitai pristatyti, — BŪTINAI LAI KREIPIASI Į
BALTIC STATES BANKĄ, kurs persiunčia Lietu
von pinigus greičiausiai ir teisingiausiai.
KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas mėnuo, — LAI SIUNČIA DE
POZITUS Į BALTIC STATES BANKĄ per paštą,
Money Orderiais arba banko čekiais.
KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ -MES GREITAI^ ATSAKOMO Į LAIŠKUS.
PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PAS
KOLOS BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BO
NŲ KUPONUS.

^American. Line

SIUSKITE LIETUVON DAIGIUS

I

BALTIC STATES BANK

1 Hamburgą ir Danzigą per Chcrbourgą:
Manchuria .............. rugpiueio 25 d.
Mongolia ............ /.................. rugs. 8
Minnckahda (j Hamburgą ir
Danzigą ................................. rugs. 22 d.
Norėdami tikro patarimo apie kai
nas, plaukimo kelius, imigracijos ir
pasportų taisykles atsišaukite į

Parduoda laivakortes ir siunčia pinigus į
sas dalis svieto, o ypatingai į Lietuvą.

♦

Borough of Brooklyn, New York City

3rd Avenue & 35th Street,

Pel. Market 4867.

195 ADAMS

WIKES BARRE, PA.
Telephone 4256 Market.

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį;
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c.
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos.
F. AD. RICHTER & CO.

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

*

308-9-10 Coal Exchange Building

Kūdikiai mėgsta jį!
Jie prašo daugiaus!

MUŠKITE LIETUVON KNYGŲ

I

SLA. Advokatas-PatareJas,

11 Vaikai nustokite
bereikalingai peštis —
yra užtektinai BAMBINO
jum abiem

Room 810
Stn*e

rney snd Counseler-at-Law

1624 So. 4-th Street,
PHILADELPHIA, PA

R N E Y -AT-L.AW
NiCionM

At

ronai»>i<hiei'c■ 1 e imEronntBiiH.iiBro ♦4»an».ų.»eMC»v

IGN. SMETONA,
R. F. D. į.
Hart, Mich.

BEECHNUT

JOHN S. LOPATTO

Phone — Calvert 3210

Bell Phone—Dickinson 1198 W

NOTARAS IR AGENTAS
Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų li
nijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pi
nigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaukau svetaine mi
tingams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galimi
atsišaukti laiškais.

26 Broad Street,
v

New Britain, Conn.
Telephone S5O

ffl

