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SLA. KONKURSAS

ir musų žemes pajėgas, kurioje mes
„šventasis Tėvas pakėlė Kau liai, nors ir pripratę prie savo taip aš nebepajėgčiau abi jas
MOKSLO
VERTĖ
gyvename ir tikime, kad ateis die
no Katedrą Bazilica Minor. Nepriklausomybės, o vis dėlto mokyt. Algos gaunu 1,000
na, kada ir iš to pasinaudosime.
Balandžio 30 dieną d-ras Puric- negalime šaltai žiūrėti į musų auks. į menesį,
Jus pinigais
(Tą iš praeito numerio)
j Dclko apie tai nesvarstyti? Slap
bet pas mus Prie šitos pačios progos pasiryžau tybė, be abejonės, lengva, guli užsi Pradėjus SLA. konkurso va
kis išvažiavo Rygon ir Reve- Tėvynės iškilmes, kariuomenės butų 16 dolarių
MEKSIKOS
RESPUBLIKA lin. Iki sugrįžimo Ministerijos gražias—galingas
parodas, viskas pigiau, negu Ameriko- jums priminti kelias galimybes lin slėpusi jūsų smegeninėje. Iškask ją jų, kad tuomi išaiškinus Ame
kui pasiryžimo ir ieškojimo
naujų aikštėn.
rikos lietuvių visuomenei .būti
PRIPAŽINO PILNĄ LIETU valdytoju yra paskirtas Balu triukšmingas
manifestacijas, j e.”
idėjų artai moksle ar šiaip kasdieni
Jeigu pasirodytų, kad toks mąsty ną reikalą prigulėti prie pašal
VOS NEPRIKLAUSOMYBĘ. tis, kaipo Ministerio pareigas klausyti kariškų
dainų ir tt.
niame gyvenime. Ir taip, vienas di mo darbas yra sunkokas, tai pasirin
Meksikos Respublika, kaipo einantis. Elta.”
Širdis ima smarkiau plakti, iš
dis raščjas sako, kad jei žmogus nu kite kokią nors lengvesnę užuuotį ir pos ir apdraudos organizacijų,
visus
viena iš didžiųjų Amerikos res
manytų, kad jo daržo žemėje randa dirbkite. Tik vaikutis taip tegs^tų ypač, kad supažindinus
akių veržiasi džiaugsmo ir pa
si aliejaus šaltinis, tai jis stengtųsi pasakyti:
lietuvius su SLA. tikslais ir ta
PADĖKA ARGENTINOS
publikų, yra suteikusi pilną de
sididžiavimo ašaros; jauti lais
šiokiu
ar
tokiu
budu
gręžti
skylę
be—
Aš
mąstau,
bet
niekuomet
ne

nauda, kurią gauna kiekvienas
jure Lietuvos Respublikai pri
RESPUBLIKAI.
vę, jėgą, grožę... Ir tuomet no „Laisvė” darydama peržval ieškomamas kerosino. Jeigu gi pa mąstau apie svarbius dalykus.
pažinimą. Tai antras^
iš eilės Užsienio Reikalų Ministeris risi dirbt iki paskutinio lašo gą W. B. Vanderlipo aprašymo tikėtų, kad toje žemėje randasi Kerosinas, aliejus nesiranda už še lietuvis prigulintis prie šios pra
Amerikoje pripažinimas.
d-ras Purickis balandžio 30 die- J spėkų, nuveikt ką nors gražaus, apie Rusiją, džiaugiasi šitokiu aukso kalnas, tai jo ir kaimynų atlie šių pėdų žemėje, tačiau jį pasiekia. kilnios draugijos, tuo patim
I
karnos valandos butų užimtos prie Pasekmingas aukso kasikas, iškasęs laiku pradėjo agitacijos vajų ir
• Gegužės 5 dieną musų legaci- ną yra prisiuntęs per Lietuvos prakilnaus, atnešti dideliausią rusų susipratimu:
kąsinio.
/
porą mastų duobę, nenusimena auk musų kaimynas — S. L R. K.
jos biuran tapo
prisiųstas iš Atstovą tokį atsakymą Argen- auką tai Tėvynei, . kuri dar to „Kuomet prasidėjo lenkų im Jeigu kas nors pakviestų Tamstą so neradęs, bet kasa toliaus.
Meksikos Ambasados
žemiau finos Respublikai:
kia jaunutė, tiek daug kentė perialistų avantiūra, visų rusų išeiti ir veltui laiką praleisti, tai jus Aukso kasikas tik del to atranda A., kad gavus daugiau narių,
auksą, kad jis visuomet dirba su pa žinoma, niekas negali uždraus
talpinamas laiškas ir įteiktos) „Tamstai pavedama pranešti jus ir kartu tokia stipri, graži... upas buvo pakilęs- Valdžią rė atsakymuiėt:
kad ten ti nei vienai organizacijai
— Palikite mane šventoje ramybė siryžiniu, jei tik numano,
ieškortelės Meksikos Respublikos Argentinos vyriausybei per jos Taip, mes stiprus ir gražus mė net jos priešai.”
je; aš turiu aukso kalną it visas at gali būti aukso.
Atstovybės narių:
Manuel C. Atstovą Washingtone sekan- savo dvasia, ištverme, savo ge Taigi Rusijos bolševikų val liekamas valandas praleidžiu bekas- Žmogus, bevargdamas šiame pa- koti būdų padauginimui savo
šaulyje, turėtų atrasti užtektinai sa- narių, tačiau taip išrodo, kad
Tellez, kaipo reikalų
vedėjo, čiai: Lietuvos Vyriausybė, ga- rais norais, dorais siekiais, savo džią rėmė net jos priešai, kuo damas.
protiško
aukso, musų kaimynas visuomet stenKiekvienas musų ieškome turto; vo smegeninėje
Juan B. Saldana, kaipo sekreto-^vus per savo Atstovą Washing- uolumu ir pasišventimu.
Mes met Rusijai grūmojo išlaukinis ieškome būdų, kaip greičiau palikti kurs atneštų didelią naudą, jei žiugiasi kartu su kitais savo dar
riaus, Manuel J. de Negri, kai- tone pranešimą apie Argenti- stiprus dvasia ir už tat mus pavojus nuo Lenkų imperialis turtingais; ieškome galimybių, svar- retų minties akimis.
po antrojo ir Servando Barre- nos Respublikos nusprendimą negali nugalėti nei lenkai, nei tų avantiūrų.
Tačiau kaip besnių, negu aliejaus šulinių arba Todėl, kąskite savo smegeninėje bus sutaikinti.
za, kaipo trečiojo sekretorių, pripažinti Lietuvą de jure, pra-l raudonoji jura—rusai, nes jei „Laisvė” su savo pasekėjais el aukso kalnų; ir didžiuma musų už ir gręžkite į savo neišsemiamą min- Į Nors mes širdingai linkime,
Nenusiminkite, jei nepasisektų
kad musų kaimynui darbas pa
Adresuotas Lietuvos Atstovui šo priimti širdingiausios padė- gu nugalėt Lietuvą, tai pirma giasi, kuomet tie patys lenkų mirštame galimybes iš visų atžvil tį.
pirmą
dieną, pirmą metą arba pirgių nuo lopšio
iki viduramžiui ir
Amerikoje, J. Vileišiui, laiškas kos pareiškimą ir užtikrinimą, reiktų išžudyti visus lietuvius. imperialistai tokias
pat savo nuo viduramžio iki kito atsilsio — mą dešimtį metų atrasti tą, ko gei- sisektų kuogeriausiai, nes yra
džiate atsiekti.
šimtai tūkstančių lietuvių, ku
yra tokio turinio:
,kad -šitas prietelingumo aktas, Kiekvienas doras lietuvis su avantiūras varinėja prieš Lietu lopšiui-grabui.
kur
rie prie jokių draugijų neprigu
„Gerbiamas!
ypač šiuo laiku, kada Lietuvių pranta kas jis esąs, ką jis gali vą? Ji netik kad negelbsti Lie Visa, kas dabar yra gero, paeina Mintys stebuklingai iš kasžin
ateina
į
smegenis,
kaip
žinios
bevėMeksikos
Respublikos Vy- Tauta sunkiai kovoja del savo' ir ko gali tikėtis nuo svetimų tuvos valdžiai atsiginti nuo tų nuo mąstymo, įsivaizdinimo galybes liniu telegramų, Reikia tik priėmi- li ir todėl but daug geriau, kad
slepiasi žmogaus smegenyse.
jie prigulėtų prie kokios nors
riausybė, kurios reikalus aš tu- laisvės, gyvai jos atjaučiamas jų. Net bolševizmas, kurio taip avantiūristų, bet dar visokiais kuri
Nuo kokios) tai galingos
apveiz- mo minčių įtaisą priderančiai užtačiau ir mus,
riu garbės atstovauti šioj sosti- ir niekados nebus užmirštas, bijo pasaulis, mums nėra bai galimais budais trukdo Lietu doS, kuri sutvėrė ir užlaiko mumis laikyti, kad gerai veiktų, o mintys organizacijos,
ateis
savais
keliais.
nėj, yra
pavedusi
pranešti:
D-ras Purickis.” sus, nes viena, nėra Lietuvoje vos žmonių apsigynimo kovą. ant šios žemės, ar mes norėtumėm Vieną blogą būdą dauguma iš mu- visų SLA. narių, pareiga yra
pasidarbuoti visomis išgalėmis,
Tamstai, jog ji, po tinkamo ap- Kaip jau buvo pranešta laik- tų pragaištingų luomų skirtu Jei „Laisvė” moka pasidžiaugti ar ne, mes įgijome tris dalykus:
sy turime, tai kad apleidžiame minŽemę — po musų kojų.
svarstymo Tamstos , laiškų iš raščiuose, Argentinos Ambasa- mų, o antra nemaža musų pa kitų tautų tokiu susipratimu, Spėką, kaip elektriką, garas ir čių kelią, kurs vėliaus atsisako veik- kad padauginus ir musų orga
ti; arba mes tiesiog užkemšame min- nizacijos narių
skaitlių nors
vasario 2 ir 21 dienų š. m., dorius Washingtone laišku iš > tyrė jo baisenybes gyvendami tai kodėl ji panašiai nepasiel magnetizmas.
čių kclią pusiau išsivysčiusiomis saadresuotų šiai Ambasadai, ofi- kovo 24 dienos
yra pranešęs' Rusuos, arba matė raudonai’- gia Lietuvos apgynimo klausi Protą, toji mąstymo galybe, kuri v o mintimis; arba mes pasisaviname iki 25,000. žinoma musų kai
nurodo mums išėjimą, be kurio tiemynas turi geresnes progas akcialiai pripažįstanti
Lietuvos,Lietuvos Atstoyui Amerikoje,)! miečiams okupavus nekuriuos mu?
kitų idėjas.
du dalykai, t. y. žemė ir spėka, neApart dalykų, kuriuos galima at tyvę agitaciją vesti, nes kiek
Respublikos nepriklausomybę. įjog Argentinos Vyriausybė yra Lietuvos plotus.
turėtų vertės.
C
Galingi mes
likti ir jie 'turės būti
atlikti, žmo viena parapijinė svetainė jam
Šiuomi meldžiu
leisti man pripažinusi Lietuvos Respubli- ne skaičium, technika ar pri- Vienas
klerikalinių organų Kiekvienas žmogus yra turtingas, gus
vargu dar tepradėjo darbą.
ištarti Tamstai mano ypatišką ką, kaipo laisvą ir neprigulmin- tyrimais,, bet susipratimu, svei „Da-kas” labrn pasididžiuojan- kaip aukso arba aliejaus turtai, nes Teisybė, mes padarėme didelį atvira, kuria jisai veltui gali
žmogus turi protą, tik jį reikia iš žingsnį pirmyn ' palyginus tiems žmo naudotis; kiekvienas lietuviškas
nusidžiaugimą, jog man prisėjo gą valstybę, nutarimu iš kovo ka sąmone, Kiekviens. musų čiai šitaip sušunka:
vystyti. Musų pareiga yra kasti ir nėms, kurie žiloje
senovėje nieko „prabaštėlis” yra jo aktyviu or
tą žinią suteikti Tamstai ir. 14 dienos š. m.
kareivis žino, kad jis svetimo „Tada finansų ministeriu bu gręžti atsidėjus iki laimes atradi nežinojo, kas antroje kalno pusėje
ganizatorium, kurių dauguma
drauge užtikrinti Tamstą, jog
Lietuvos Informacijų Biuras- ieškot neis, bet ir savo neati vo garsusis Vileišis. Jau „Dar mui.
dedasi ir bėgo nuo kiekvieno gyvo
Veltui yra laukti gerovės, kad ją
Meksikos liaudis ir Vyriausybė
Mes susikalbame po vi ir su dangaus, ir su peklos pa
duos, užtat jie toki narsus ir iš bininke” kartą buvo užsiminta, koks geradarys atneštų; reikia dau- sutvėrimo.
są pasaulį, apvažiuojame apie jį ir galba savo organizacijai dirba.
nepagailės by kokių pastangų
tvermingi, kad nekalbant apie kad žvirbliai čirškia, kad Vilei g i aus vartoti smegeninė ir protas, o ką tik jį nevaldome.
f Musų-gi
darbuotei aplinkybės
palaikymui sutartinų ir drau
lenkus, net vokiečių prityrę ve šis paliuosavęs dvarininkus nuo savo pageidimus atsieksime, nesą Tačiau mes vis-gi dar tebesame
giškų ryšių, kurie, kaip aš ti
nieks atsiektos laimės, kaip iškepto mintyje prisirišę prie žemės; labai daug sunkesnės. Kuomet mu
teranai stebisi musų kariuome mokesčių. Užgineij imo negir karvelio
Yra
nemažai
tokių
žmonių
nesusilaukė.
kiu, visados užsiliks tarp Mek
mažai yra tokių, kurie daugiaus ma sų kuopos nori surengti prakal
dėjome.”
ne.
Nekartą,
kai
eina
musų
Visa
tai,
kas
augščiaus
pasakyta,
bas, tai ir kalbėtojų trūksta ir
sikos ir Lietuvos Respublikų tarpe Amerikos lietuvių, kurie
Bereikalingai „Da-kas” lau yra noro valios klausimas, kurs reiš to.
kariuomenė
dainuodama
karo
Žmogus
pirmiaus
atrado
sparnus
dar ir šiandien drįsta abejoti
liaudies ir Vyriausybių.
kia užginei j imo
šmeižtų, ku kia pasiryžimą ir galėjimą save su pavydale orlaivių, negu jis dasižino- už svetaines reikia brangiai mo
dainą,
girdisi
senių
•
balsai:
Lietuvos ateitį.
Pasinaudodamas
šia proga, apie laimingą
riuos jisai
nuolatos skelbia, valdyti.
jo apie savo ambaciją
ir protišką keti, nes mat musų organizaci
„Kad
kas
numestų
nuo
mano
meldžiu priimti
mano tikros Nors žinoma, tuo tarpu prisei- pečių nors dešimtį metų, ir aš nes kas galėtų spėti tas visas Apart idijotų ir žemo išsivystimo laisvę, kuri išliuosavo jį nuo neži- ja visas partijas lygiai toleruo
asmenų, gi šiaip kiekvieno žmogaus nystes ir aprubežiavimo jungo.
na Lietuvai daug visokių sun
ja, todėl musų partijų darbuo
pagarbos užtikrinimą.
provokacijas
ir
tuos
visus
smegeninėje randasi užtektinai spė
eičiau
jų
eilėse....
”
Kiekvieno žmogaus
smegeninėje
pergyventi,
tačiau
(parašas) Manuel C. Tellez.” kenybių
šmeižtus užginčyti, kuriais kiek kų šiokio-tokio gero atsiekimui, jei randasi milionai neišvystytų idėjų, tojai mums dirbti labai mažai
Neviskas
"ir
pas
mus
tobula
—
ateis
laikas,
kuomet
išlaukinė
kaimyno
Apie tokį Meksikos Respubli
vienas Da-ko” nuemris užkimš tik ją butų galima priversti prie milionai galimybių, tik reikia pamą tepadeda. O musų
yra
daug
taisytino,
bet
daugiau
mąstymo.
styti.
darbus dirba visa dešinioji srokos draugišką pareiškimą su kova su Lietuvos priešais apsis
tas.
Vargas yra tame, kad mes vienur
gero
negu
blogo
ir
be
skirtumo
Dr.
Ip.
Bronušas.
!
! vė —y visi jos darbuotojai ~
teiktą žinia Lietuvos Valdžiai. tos ir bus galimybės Lietuvos
Pagaliau nėra nei reikalo rim ar kitur teužeiname tik kelis astnepažiūrų,
partijų,
luomo,
tikybos
piliečiam pagalvoti apie viduji
pradedant kunigais ir baigiant
tam žmogui kreipti domės į kle uis,1 kurie dirba, mokinasi, gręžia
ir
tt.
visi
mes
mylime
tėvynę.
smegeninčn, o greta jų yra milionai ATSIŠAUKIMAS į
LIETU i jų paskutiniais klapčiukais.
SUTARTIES PROJEKTAS DE nį susitvarkymą.
rikalinių klapčiukų
šmeižtus, žmonių,
tarytum
butų
visai
užganė

VIUS AMERIKIEČIUS.
Kiekviena tauta, nežiūrint ar Gyvent pas mus nebloga, bet nes jie vien užtai gauna nuo dintais, kaip kad avys graibsto žolę,
JEI VILNIAUS JAU PADA
Tačiau mes stovime ant tvir
didelė ar maža, kuri savo atei kas metai vis būvis gerėja. Bet „prabaščių” geras algas ir dar kuri pasipina po jų nosimis ir dau Papilė, Šiaulių apskr. Aukštam tesnių pagrindų ir tas mums
RYTAS.
Papilės kapinių piliakalnyje ilsisi viDerybos Lietuvių su Lenkais ties gyvenimui pagrindus tiesia jei greit pasibaigs karas, tai laiks nuo laiko pasivažinėja po giaus nieko nežiūri.
siems
žinomas rašytojas
istorikas duoda galimybės lengvai kon
šimtus tūkstančių metų žmo
Briukselyje tęsiasi. Nauji Len mokslo ir doros dėsniais, visuo gyvenimas bus puikus. Apie Europą, kad ir patys, neatsi- nėsPergyveno
kuruoti su musų kaimynu. Mes
pasiganėdindamj tokiais Simanas Daukantas.
kų kariuomenės žygiai užimto- met skaisčios ateities susilauks. dabartinį gyvenimą, musų did Žvelgdami į savo sąžinę, meluo-’ Žudymo gyvulių ir savęs įrankiais, Daug jau metų praslinko nuo i° savo darbo pagrindan dedame
■ je Lietuvoje. D-ras Purickis O Lietuvoje šiandien kiekvienas vyrius, apie lenkų žvėrišką žiau ja ir koliojasi ir savo vardais kuriuos jie galėdavo pasidaryti iš mirimo dienos ir net užverstas ant ne partijų imereligijos reika
kapo to garbaus vyro, didžiulis akišvažiavęs Latvijon ir Estijon. pažangesnis jaunuolis tik ir rū rūmą galėčiau parašyti daug, slepia visus „prabaščių” pasi- akmenų.
Per šimtmečius jie pasiganėdinda- muo-paminklas pradeda užželti me lus, bet pašalpos, apdraudos ir
bet
į
jokį-laišką
netilps.
pinasi,
kad
kaip
nors
šviesos
ir
Šiomis dienomis gautos yra
koliojimus ir provokacijas nepa VO paprastais smailiais akmenimis, džiais ir samanomis, tarsi norėda- apšvietos obalsius.
Musų-gi
kelios „Eltos” telegramos. Svar mokslo •'pasiekus. Pagaliau tas Tėveliai piano labai pavargę. tinkamų jiems asmenų ir jjrau- kuriuos jip prisitaisydavo prie ilgų inas pats pasislėpti ir drauge paslep kaįmynas svarbiausiu SaVO tiks
musų garbingojo istoriko kapą.
blausioji —• tai trumpa ir pave- Lietuvos^žmonių pasiryžymas, Karas sunaikino
musų viską, gtfo.- Kas galį rimtai skaitytis■’ lazdų su pagalba dirželių padarytų ti Tačiau
Simo Daukanto darbai ne lu laiko pridabojimą, kad kiek•
savo gimtojo krašto mylėjimas, liko tik žemė. Mes visa šeimy- su šitokiais „laikraštininkais”?I1 iš negyvų gyvulių odų.
lipfa žinia iš Briukselio :
Vicnur-kitur atsirasdavo gudruolis leidžia mums pamiršti nci jo nei jo' vienas jo narys atliktų velyki
„Lietuvos delegacija yra iš prisirišimas prie tų žemės dul naiki 1918 metų prabuvom Ru Tai butų kova su vėjiniais ma ncpasigančdinantis iš bukų paprastų kapo.
nę išpažintį. Todėl musų kaiPaminėti
ir
pagerbti
Simano
Dau1
dirbusi projektą
sutarties su kių, kurios jų prakaitų suvilgy sijoje. Grįžom biedni — nebu lūnais.
akmenų, kuriuos jis aptašydavo ir
mynas tegali gauti į’ savo
nam. gegužes i .
.
kanto asmeniui
1919
pasidarydavo
aštresnį
durtuvą.
Lenkija delei Vilniaus.
Mini- tos ir savo Tėvynės laisvės vo iš ko pradėt gyvent; baisus
nų tarpą tik tuos lietuvius, ku
Kuomet Amerika likosi
atrasta, mėn. 19 d. yra įsikūrusį Papilėj drau
steris Galvanauskas perstaty* branginimas, laiduoja Lietuvai vargas. Brolių ’ neturime —• Pas Amerikos lietuvius vėla tai tuose laikuose jos gyventojai in gija vardu: „Simo Daukanto” kny- rie reikalingi savo sąžiniai val
Šitai kuoaiš- esam, penkios sesutės. Trys iš įeina madon „vogti” slapyvar di jonai jau vartojo aštrius akmeni gynas-skaitykla, kuri, užsibrieže sau dono, kurie dar myli dvasios
siąs šį projektą Paryžiuje, o T. skaisčią ateitį.
tikslą platinti liaudies tarpe kultūrą,
Norus — Londone.
Gegužės kiausiai liudija žemiau talpina mus buvom jau baigę mokslą džius. Jau teko pastebėti ke nius durtuvus, bet jie tuomet dar mokslą ir susipratimą, įkuriant di verguvę, kurie sūtinka, kad po
geležies.
pirmą dieną jie grįžta į Briuk- mas laiškas Marijampolės gim Rusuos) tad grįžę Lietuvon jau letas nusiskundimų. Tas pats nevartojo
jųjų sielą klampotų sąžinės biz
Paskui atėjo taip vadinama bron- džiulį nepartinį knygyną-skaityklą.
selį. Derybos prasidės išnaujo nazijos mokytojos p-lės J. Avi- galėjome tarnaut. Tat mes vi- atsitiko ir su manim.- Aš, zo gadyne. Iki tol milionai pasiga- Knygynas jau įkurtas tik del lėšų nieriai su savo purvinais baprie mu3ų 0rgani2acij0s
žienytes, kurį ji prisiutė savo sos trys ir atiduodam savo al- „Dzūkelis”, jau apie desetkas nėdindavo akmeniniais durtuvais iki stokos negali tinkamai savo veikimo 1
šiomis dienomis. Elta*”
prRplcsti^
todcl
jjSinio
•
J-zHtilcctfido
i
e
> • « •
Ši telegrama buvo pasiųsta dėdei a. a- T. Astramskun Kiek gas tėvų ūkio atstatymui; su- metų, kai slapstausi po galingu neatsirado mandruolis, kurs pastebe knygyno-skaityklos Valdyba ir kreipi
Įgulėti
kie Vienas doias
jo, kad ugnis ištirpina geležį, todėl
karves ir tt. dzūkų sparnu, tačiau pastaro jis išrado ginklus ir naminius įran piasi į brolius amerikiečius prašyda- lietuvis, nežiūrint prie kokios
„progai pasitaikius”
(kaipo vienas amerikietis^ perskaitęs pirkom arklius,
end C. tf.) ir buvo gauta gegu šitą laišką, nustos abejoti apie Bet tėvukam gyvent nesiseka— mis dien. žiuriau ir „Keleivio” kius, kurie nors nebuvo labai kieti, ma neatsisakyti sušelpti savo auko- partijos ar religijos jisai prigumis tą taip svarbų
musų liaudžiai
laimingą Lietuvos
ateitį, nes jau pora arklių krito — nespė bendradarbis iš New Britaino tačiau vis-gi buvo didelis pagenni- kultūros
Ii arba ir niekur nepriguli. Mes
žės 8 dieną.
židinį.
Kuomet planuojama
sutar šiandien Lietuvoje šimtai tūk jom uždirbti ir vėl nėr. Pasi pasiraŠO ,,Dzūkeliu.
Be to prašo
Amerikoje einančių į žmogaus sąžinės
šventyklą
( Vėliaus atėjo geležies ir plieno galaikraščių
Radakcijų
neatsisakyti
stančių
jaunuolių
yra
su
tokiu
statę
turį
tik
galą
stubos
ir
ga
ties projektai, tai iŠ Lenkų už
nei į politinių įsitikinimų bran
NorS aš esu dzūkas iŠ pačios,dyneį pamatas dabartines pramonės
siuntinėti
savo
laikraštį,
kuo
bus
ke
imtosios Lietuvos
dalies pri galežiniu pasiryžimu, su tokiu lą tvarto. Bet parduot ūkį tė širdies Dzūkijos — seniaus sa- Į išsivystimo, grobiai statymui debe- liama šviesa, kultūra, susidomėjimas genybes nelendame su jokiais
nesulaužomu dvasios tvirtumu. velis nesutinka sako: „Kai aš ko musų krašte gyveno net uo- sius s'el'ianči'j.
™džiT
duodamos yra šios žinios:
reikalavimais. Mes šituos da
v
viens kito zudimui, kuri nebuvo zi- bei bendradarbiavimas Lietuvoje ir
kita
ko

numirsiu darykit
ką norit, o deguoti, dzūkai, tačiau kuomet nofria akmenų gadynėje.
Amerikoje gyvenančių lietuvių.
„Gudų spaudos biuras prane P-lė Avižienytė tarpe
lykus paliekame kiekvieno žmo
Viskas
prašoma
siųsti
sekamu
ad

kol gyvas ant savo žemės gy kartą mane, „apvogė” ir kitas Taigi, nusmailytas akmuo, bronza,
ša: nors lenkų
agitatoriai, o šitaip rašo:
gaus laisvai valiai.
resu: „Simo Daukanto” Knygynasplieną,
parakas,
dinamitas,
garlaiviai,
dabartine
„Jus
įdomaujat
vensiu.
”
Bėda.
tarp kitų ir Seimo narys kunipasisąvino
mano slapyvardį,
Todėl šitai
atmindami visi
orlaiviai, automobiliai tapo atrasta Skaitykla, Papilėje, Lithuania.
gasj^faciejevicz, šaukia „remki- Lietuva, tačiau tikrai nežinau Šįmet jaunesnė sesuo ištekė tai šiuomi aš jo atsižadu. Aš proto
„Simo Daukanto” knygyno-skai- SLA. nariai, ypa^jtie, kurie my
kasyklose — prote tokių žmo
tyklos
valdyba:
apie
ką
rašyt,
nes
bijau
pakar

jo
už
karininko
(aficieriaus)
,
te Lenkiją, kitaip badu mirsi
mat jau pradedu ištautėti, nes nių, kurie neužkenčia neveiklumo,
Ii laisvę ir neapkenčia kaip kū
Pirmininkas
— J. Šliauteris.
jaunesnė, esti įsimylėjęs į gražią „zane- bet visuomet sako jam:
te”, tačiau badaujantiems uki- toti tą, kas j ūmi jau yra žino kita, irgi už mane
no taip ir dvasinės priespaudos,
Už sekretorių — A. Sakas.
— Tu turi veikti.
ma.
Jei
atydžiai
skaitote
iš
Lie
Kaune
gimnazijoj
mokytojau

‘ ninkams dalijo Amerikos mai
rųįmčikaitę”, todėl nenoriu eiti Ką tik žmogus sumano ir įsivaiz
Iždininkas — Pr. Šliauteris.
privalo stoti darban ir parody
Knygin. — Jone Gedaminaite. ti musų kaimynui, kad jisai su
stą. Kovo 22 dieną buvo lenkų tuvos laikraščius, tai apie mus ja, tad Marijampolėj tik aš vie s^vo senuolių pėdomis, kurie ši dina, tai tą atlieka ir padaro.
butų taip Kad šitas sakinys nėra tuščiu pa
sušaudytas
žibalu klebonas žinote daug. Gaila tik, kad vi na gyvenu ir todėl man iš savo tokiame atsitikime
mumis niekuomi negali susily
sigyrimu,
parodo
kadir
orlaivių
iš

kun. Lajauskąs, važiavęs Vil- są tą negalite matyti savo aki algos reikia da užlaikyt ir leist basakę: „Už mano lašų kraujo
Biogas upas kanda iš abiejų ginti, nors ir turi geresnes iš
radimo faktas, Mes mąstėme apie
mokslan
dvi
j
aunesnės
sesers,
mis.
niun. Jo lavonas rastas užkas
rtavo trys gorčiai turi išbėgę.” skrajojimą po orą daugelį šiintme- galų.
gales savo agitacijos darbuotei
tas miške. Bus palaidotas šir- Nežinau kokio įspūdžio pada viena# keturioliktų metų 4 kly Aš ant toliaus pasięlepiu jau čių ir dabar tatai atsiekėme, nors
Pyk palengva: laiko yra už vesti. Taipgi tuomi padarysite
rytų į jus, gyvenusio
čia da gimnazijos, kita devintų 1 ku lietuviškesnių slapyvardžiu —- tuomet neišmanėliai juokus iš to da- tektinai.
vintuose.”
daug gero ir savo draugams,
re,
bet
darbininkai
dirbo.
Be to suteikiamos
čios ži- prispaudos metu, dabartinė Abi labai gerai mokos, tai nor/s „Dzukaitis’J
Duok vaikui valią, nustos nes juos pritrauksite prie tik
Mes dabar svarstome apie sunaulaisva Lietuva. Mes. jaunuo- už mokslą mokėt nereikia.
Dzukelis-Dzukaitis. dojitną neapribotd saulės karštumo verkęs.
rai naudingos organizacijos.
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las nusprendęs sustiprinti Pavėl butų grąžinami
prie dvarų $1,400. Tačiau į šitą fondą ginčiai. Nepaisant šios sutarties jie lošė J. Butėnas, J ievos D. Baukiutė kūmų pastebėti. Tačiau
tuo tarpu
naudojimo. Ar geriau darbinin
yra
nuėję
su
savo
Želigovskiu
į
Vil

ir
grafo
K.
Kriaučiūnas.
Pianu
baltjurio valstybėms komunis
užteks
pasakius,
kad
jiems
dar toli
nuo pat jo įkūrimo įplaukė
kai butų aprūpinami dvare, negu
nių
ir
apėmę
visus
Lietuvos
Rytus.
akomponavo prof.
Zbitnievskis ir ligi to, kad galėtų atsistoti šalimais
Stvaitinii Susivienijimo
Lietuvių tinę propagandą ir tam tikslui
$7,034.55, o ne $50,000 kaip Taigi pirmas žodis „proszepanams” smuiką V. Mockaičiutė. Reikia pa pirmiaus
atskirame
ūkyje,
kuris
priklausy

minėtųjų artistų. Y pač p.
Amerikoje organas, leidžiamas kai griebtasi visokių
priemonių,
tų vienai kuriai darbininko šei „Moterų Balsas” garsina.
—
išeikite
už
tos
linijos.
Mes
neži

sakyti, kad kaip
koncertas taip ir Kraučiuno balsas gludi
dar giliai
Muktadienis.
mynai, apie
tai netenka
ilgai
kad ir šiose valstybėse „apnome,
ar
taip
yra
pareiškęs
gerb.
operetė
pilnai
nusisekė,
nes
visi
da

užsislėpęs
nei
jam
pačiam
nežinoPagaliau bene komunistinei
kalbėti,
nes
kiekvienas
dvaro
dar

Galvanauskis,
bet
sulig
esmės
tai
lyvavusieji
išpildyme
programo
savo
mose vietose. Vienok ir p. Kraučiu
Taip
S. E. Vi tai ti s — Redaktorius, sprendus darbininkus”.
bininkas žino, kad jo gyvenimas spaudai rupi faktai ir tikreny -tas pareiškimas turėjo
tą prasmę, užduotis puikiai atliko.
Ypatingo nas ir kt. turi gražią medžiagą ir po
gi pastariomis dienomis nei iš
tik tada tepagerės, kada jis turės bė! Ot, jie neturėdami ką ra Jeigu visa delegacija
ir nieko kito paininėjimo yra verta V. Mockaičiu- keliolikos metų
lavinimosi galima
jof W. jo-th St, New York City šio, neį iš to Rusijos
Užsienio! savo nors ir nedidelį, bet pakan šyti sugalvoja visokias insinu neatsiektų, tai butų gana šio vieno tę, kuri smuiką lengvai valdo ir iš tikėtis gerų dainininkų. Ypač p-lė
kamą savo pragyvenimui ūkį. Ar
pareiškimo ir musų delegacijos kc- kurios Su laiku bus galima sulaukti Stoliunaitė turi labai gražų — pilną
čicerinas
Visi raitai skiriami „Tėvynei” turi Reikalų Komisaras
dvarai bus privatinių
žmonių ar acijas ir bereikalingai kabinė lionė butų pilnai pateisinta.
talentuotos artistės.
metalingunio balselį.
jut siunčiami
Redakcijos vardu ir pradėjo kabinėtis prie Suomi
valstybės, visada juose turės būti jasi prie organizacijų ir asme
Toliau
buvo
daromi
du
posėdžiai
buvo
pilna
svetainė
ir
Publikos
Taipgi manome yra reikalinga pa
mri but su autoriaus parašu ir adre jos, kaltindamas ją sulaužyme
vienas kuris tvarkytojas ar ūkve nų.
Dauguma
komunistinės — balandžio 22 ir 24 dd. Lietuvių su atidžia klausėsi. Žinoma, publL stebėti nekuriems artistams, kadi
su. Prisiunčiamas raštus Redakcija
dys, kuriam turėtų lenktis kiek
sutarties sienų reikale.
Nors
spaudos riksmų yra tiek verti, Delegacijos su pirmininku Hyman- kai galėjo būti truputį nesmagu einant ant scenos reikia pasirūpinti
.rumpina ir taiso sulig savo nuožiuvienas
darbininkas.
Valstiečių
Są

su. Suprantama, jog apie ką buvo dėlto, kad užėmė gan ilgai permai- kiek tinkamiaus prisirengti — reikia
ro«. Netinkami spaudai smulkus Suomija aiškiai išrodė, kad užjunga nori tokiai dvarų darbinin kiek šitas „Moterų Balso” iš tarp savęs kalbėta, pilnų žinių būti nymas scenų, tačiau reikia atminti,
jau nors žodžius gerai išmokti, kad
raštai — korespondencijos,
eilčs, tai kalti bolševikai, kurie ginkkų vergijai galą
padaryti, todėl pustas muilo burbulas.
negali,
bet
čion
galima
išsivaizdinti,
kad
musų
svetainės
nėra
tam
tyčia
bedainuojant nereikėtų
užmiršti ir
pranešimai ir'tt, naikinama ir auto luotomis bandomis susiorganiieško kelių, kuriais lengviausia ga
*
*
♦
kad
bent
du
klausimu
turėjo
būti
įrengtos,
kur
butų
galima
gauti
vis

sustoti
viduryje
punkto.
riams negrąžinama, jei nčra pridėta
Įima butų išdalyti dvarų žemė be
zavę užpuolė
Suomijos pasie:: Kada baigsis jų vargai? paliesti. Pirmiausiai paties Vilniaus ką taip greitai, kaip tikruose teat Abelnai imant koncertas buvo ge
tašto ženklelių jų sugrąžinimui.
žemiams ir mažažemiams.”
klausimas, kaipo
musų
sostinės.
Garbė
Lietuvos
Dukterų ras ir padare
malonaus įspūdžio.
nio sargybą ir apart to Suomi Taigi iš šito gana aišku kiek — Kuomet
Lietuvos valdžia Lietuviai yra paskelbę savo neprik ruose.
Amerikoje
draugijai,
kuri tokį pui Publika, rodosi, buvo pilnai užganė
jos Atstovybėje Maskvoje įsi
SLAPTA LENKŲ-RUSŲ
vienam, kad socialdemokratai pasivedusi Tautų Sąjungai sau lausomybes aktą, aiškiai jame pa- kų vakarą parengė, ir garbė tėvams, dinta, kurios buvo susirinkę pusėti
veržę ginkluoti bolševikai, ta
brieždami, jog 'tos naujos valstybės kurie savo dukreles dailos mokina. nai.
SUTARTIS.
priešingi dvarų dalinimui, ta šaltai planuoja kuriuo budu sostinė
tur but Vilnius,. Tą patį yra Tas vakaras ilgai pasiliks Mahanočiau ar tokis pareiškimas užga
Gegužio 28 d., toje pačioje salėje,
ir Amerikos susitaikinti su Lenkais ir to sa pareiškęs pirmame posėdyje ir jaus lietuvių atmitnyje.
Savu latku
buvo paskelbę nėdins Tarybų Rusus, tai lieka čiau ir Lietuvos
vietinė Operetės
Draugija statys
socialdemokratai labai tankiai vo negirdėto nuolaidumo politi Steig. Seimas, Nuo to akto didžiai
Korespondentas. scenoje komp. M. Petrausko operą
’Amerikos skaudoje
Lietuvos ateities klausimu„Velnias Išradėjas.”
Kadangi šita
smerkia Lietuvos valdžią užtai, ka galutiną klausimo išrišimą sunku nueiti, Ir Vokietija ir Rusija
valdžios pareišikimas, kad suži
ir
daug
kitų
valstybių, kurios yra
WORCESTER, MASS.
opera jau senai buvo lošta Brooknetiktai Lietuvos kad Lietuvos biednuomenė ligi velka nei gudas ratus, tuo pa
nota iš labai patikėtinų šalti Pagaliau
pripažinusios mus ar tai dc jure ai
lync ir šis perstatymas gal bus pas
Draugijų Darbuote.
apie slaptas šiol dai’ negavusi žemes. Ame tim laiku Lietuvos piliečiams, de facto turėjo skaitytis su tuo pa
nių, jog yra padaryta
slapta valdžia pranešė
Balandžio 19 d. Suvienytos Drau kutinis, nes greitu laiku visos musų
patekusiems
po
Lenkų
okupaci

Lietuvos
Rusų-Lenkų
sutartis,
reiškimu,
su
tokiu
lietuvių
tautos
rikos lietuvių socialistai net rei
Sutartis tarpe Tarybų Rusijos
gijos nurengė koncertą, kuriame da operos ir operetės persikels Lietu
noru,
nes
jeigu
vietoj
Vilniaus
Lie

iškur nebus taip lengva jų gau
ir Lenkijos, Šita slapta sutar- laikraščiai praneša, kad Vokie kalavimus rašinėja Ministerių jos jungu, neišpasakytas skur tuviai butų apsirinkę savo sostinės lyvavo du choru: „Aido” ir „Aušre von,
ti,
todėl
reikia tikėtis, kad Brooklypaskelbę Kabinetui šituo klausimu. Ko das ir barbariškiausi persekio vietą, na, kad ir tokiuose Raseiniuo les”. Abu choru vadovavo gerb. Jo
timi Lenkai pasižada nesikišti tijos laikraščiai net
no ir apielinkės lietuviai pasinaudos
jimai
tenka
iškentėti,
štai ko- se, tai gal but 'tos valstybės ir nebu- nas Dirvelis.
tos
sutarties
turinį,
iš
kurio
dėl
tat
vienaip
manoma,
o
ki

šia proga ir pasistengs pamatyti šią
agresyvius žygius
ir Rusijos
Chorai
yra
gerai
išlavinti
ir
tuotų
Lietuvos
Taigi
kių
žinių
„Sietynas
”
pripažinusios.
paduodą
puikią operą. Perstatyme dalyvauja
Latvijoje ir kitose Pabaltijos paaiškėjo, kad tarpe kitų daly taip kalbama? Nėra mažiaumi reikia pasidžiaugti, tačiau nega
atsisakyti
nuo
Vilniaus
kokiu
PO
visos
vietines žymiausios
spėkos,
pasižada kų, Lenkų valdžia net pasiža isos abejonės, kad žemės refor apie Varšavos banditų darbus nors pretekstu jau šiandien ir nega- lima nepastebėti, kad tuose choruo todėl geras vaidinimas iškalno užtik
valstybėse, o Rusai
Įima, nes tuomet galėtume suteikti se apsireiškia kraštutiniausias party rintas. Tikietus
junkerių dėjusi Sovietų Rusams padėt ma sektųsi pravesti daug spar užimtoje Lietuvos dalyje:
rodosi jau dabar
nesikišti į Lenkijos
viškumas. Pirmiausiai „Aido” cho
„Lenkai
pradėjo
rinkti
jaunus
teisės
ir
progos
šioms
valstybėms
kovoti
su
visais
priešais,
kurie
galima
gauti
nusipirkt
„Vienybės”
čiau, jei ir socialdemokratai šir
kruvinus darbus užgrobime Lie
ras dainuoja „Sveika Rusija” (Ta
vyrus
okupuotose
vietose
Seinų
kaip
ir
atsiimti
savo
pripažinimą.
adm. ir kitose
lietuvių įstaigose,
bandysiu nuversti
komunistų dingai tai remtų.
Bet dabar,
tuvos.
apsk. ir gaudo visus sulig sąrašo Vilnius buvo ir pasilieka, iškilmin rybų Rusijos imnas. „Tėv.” Rad.), taipgi ir pas Operetės
Dr-jos na
valdžių. Kad panaši sutartis kuomet vieni traukia vienon pu
o „Aušrelės” choras ant galo sudai rius.
ir
šiaip
sulig
išvaizdos
nuo
18
iki
gai
tariant,
Lietuvos
širdimi.
Ant

šitų Lietuvos valdžios pareiš
Tėvynė”
musų
yra padaryta, sakoma, neginči sėn, o kiti kiton, tad ir ne dy35 metų. Vyrai, nenorėdami pa ru dalyku, kursai 'turėjo būti palies navo „Lietuva
,Tev.” Korespondentas.
kimų ir Varšavos ir Maskvos
(Nejaugi
galima
pavadinti
partyvištas,
nes
apie
tai
Lietuvos
Valdžia
tekti
į
lenkų
nagus,
bėga
į
mu

imno
dainavimą?
valdžios užginčijo, buk tai esąs ja ir Varšavos laikraščiai. Sa vai, kad visas reikalas velkasi
sų pusę, ieškodami čia prieglau jau nesykį yra prisiminusi, tai būti kuinu Lietuvos
koma, paskutiniu sukilimo me vėžio eiga.
dos. Lenkai nubaudimui už pa nas reikalas, kad Lietuvos Respubli Juk tautos imną, kiekvienas tos tau
neteisingas paskalas. Tačiau ši
SLA. REIKALAI
♦ ♦ ♦
tu Rusuos, Varšavos spauda ne
bėgimą įtaisė barakus; apipynė ką pripažintų de jure ir kitos valsty tos žmogus gerbia. Tik ’lietuviški
to neužtenka. Kiekviena valsty
degeneratai savo tautos imno bijosi.
:: Lietuvos savivaldybių rin namus spigliuotoin vielom, apsta bės, bent tos kurios nori padėti iš „Tėv.
bė savo slaptas sutartis ir slap tiktai ne prijautė sukilėliams,
” Red) Taipgi publika gar INFORMACIJOS SLA.
tė sargyba ir taip laiko nusikal spręsti musų ginčius ir Lenkais, ir
NA
bet dargi juos vadinusi monar- kimai. — Kauno
„Lietuvos
”
daus
juoko
turėjo
iš
musų
karšta

tus planus mėgina užginčyti ir
tėlius. Čia pat gyvena ir jų žan pirmoj eilėj pati Lenkija. Mes ga
RIAMS, VAŽIUOJANTIEMS
chistais, parsidavėliais ir tt. pranešimu, birželio 12—13 dd.
darai,
kad tuo budu apsisaugojus lime tartis tiktai kaip lygus su ly galvių, kuomet „aušreliečiai” uždai
slepia juos iki
paskutiniųjų.
LIETUVON.
Vieni bėga
Mat lenkai nusimano, kad griu įvyks visam
nuo šaulių puolių. Lazdijų kryp giais ir nekitaip. Pačiam pirminin- navo Lietuvos imną.
Nepriklausomos
Kitaip negalėjo pasielgti ir Var
Nariai, kurie palieka Suvieny
buti nesmagu laukan, kiti sėdasi, vėl kiti kepures
timi lenkai
nepaliauja puolę į kui Hymansui gali
vus
bolševikų
valdžiai,
Rusai
Lietplote
rinkimai
į
valsčių
ant
galvos
maujasi,
'tarsi
bijosi,
savos ir Maskvos valdžios, ži
dviem
bent teisės
kaimus, kurių dar nespėjo išplė- pirmjninkauti
tas Valstijas ir važiuoja Lietu
savivaldybes trims
kad Lietuvos imnas galutinai nesuš'ti. Atrėmimui
tokių puolimų žvilgsniu nelygioms pusėms.
noma, yra žmonių, kuriems už atsiims nuo Lenkų Gudijos ir ir miestų
minkštytų jų ištižusių smegenų, tad von arba į kokių kitų šalį, turi
Ukrainos dalis, kurias jie pagro metams.
Išleistas
įstatymas
buvo
Trečiuoju
klausimu,
jeigu
jis
ginkluojasi
vietos
gyventojai
ir
tenka to, kad
suinteresuotos
nesykį įvyksta smarkus susirėmi paliestas, tai turėjo būti musų pada- skubina nors kepure savo pakvai- prisilaikyti šių taisyklių:
bė sekant Rygos sutartim. To išplečia tas pačias rinkimų tai
tuja sutartimi valdžios jų už
1) Pranešti Centrui, kad ap
mai, kuriuose yra nukautų lenkų, rytoji ir pasauliui paskelbta sutartis šusę galvužę pridengti. O gal bidėl jie ir pasižadėjo ginti bol- sykles ir Apskričių Tarybų
Tčvynė
musų
”
josi,
kad
„Lietuva
ginčija ir tie žmonės
(pav.
įniršę lenkai, jeigu jiems pavyk su Rusais. Su jais, t. y. su rusais,
leidžia šių šalį ir prisiųsti nauševikų
valdžių.
narių
rinkimui,
tačiau
šiais
me

sta puolimas,
užpuolę kaimą, mes esame nustatę savo sieną ir to bedainuojant tautininkais nepastotų,
Amerikos lietuviški
komunis
jųjį antrašų.
tais
Apskričių
Tarybos
bus
baisiausiai plėšia, muša senus vy relei ncpanickindami tos sutarties ru- todėl ir bijo savo tautos imno, kai
Sovietų
Juokingas
daiktas.
tai) net mėgina savo pasekėjus
2) Atsisakyti
iš pašalpos
rus ir net moteris, paima jaunus I sai negalėjo užleisti tame paseny ki- velnias šventyto vandens, Tai prosudarytos
iš
Valsčių
Tarybų
na
Rusai
skelbia
visam
pasauliui
teliai
šitų
nelaimingų
ligotų
žmoneįtikinti, kad buk Lietuvos val
o jie yra lenkus
vyrus, išsivaro
su savim, atima tiems užsigyventi,
skyriaus, nes pašalpos ligoje ne
rių.
Rinkimai-gi
į
Apskričių
revoliucijų
ir
deda
pastangų
vi

išgėdina
užleidę
visame
tame
pasienyje
iki
gyvulius
net
vietomis
džia pardavusi Lenkam Vilnių
mokama
nariams, gyvenan
Balandžio 24 d., LDLD.
11 kp.
moteris ir jaunas mergaites. Tat, pat Dauguvos. Padarytos tarptau
ir kitas Lietuvos teritorijas ir sur įvesti proletariato diktatū Tarybas įvyks tik su antrais
diskusijas, temoje: tiems užrubežyje. Tačiau jeigu
dalyku. surengė viešas
žinoma, dar labiau įtikina gyven tinės sutartis yra šventu
Rinkidabar tik norinti visų kaltę su- rų, o tuo patim laiku susidrau rinkimais — 1924 m.
tojus apie
gynimosi reikalą, o Rusų Sovietų Respublika, gelbėdama „Ar verta remti dabartinę Lietuvos narys tik ant trumpo laiko ap
„Lietumuose
dalyvauja
anot
gauja
su
atžagareiviškiausiais
‘ versti ant Tarybų Rusijos, kad
vietomis lenkai sutinki didžiau- ,savo kailį, galėjo užleisti lenkams, valdžią?”
leidžia ,Suv. Valstijas, jis gali
vos
”
:
Priešai Lietuvos
valdžią štai kobet
mums tai. ne
. šio pasipriešinimo ir su nuosto ką tik ji. norėjo
ji slaptai
Lietuvų atidavusi kaimynais. Nesenai pasiskel
pasilikti prie pašalpos skyriaus,
„Dalyvauti rinkimuos gali kickliais priverčiami atsitraukti. Be vistiek, nors kad ir dėlei tos pras kius argumentus vartojo „Aš gavau
bė
kad
jie
yra
širdingiausi
drau
Lenkijos junkerių globon.
vienas -Lietuvos pilietis, kuriam
rašo, kad bet atsitikus ligai Europoje —
tos priežasties, jog reikia iš Rusijos laišką nuo sesers, kuri
veik kasdien susišaudoma.”
Pirmiausiai šitokių kaltinimų gai su Turkų nacionalistais, da
kaip 20 metų,
suėjo ne mažiau,
Tai šitaip Varšavos junkeriai miškas gauti, ir mes dėlei to su jais bile piemuo atsistojęs pasako: ,aš jam pašalpos nemokama; sugrį
kaip
ir
moters,
kurie
lygiai
vyrai
bar
vėl
net
slaptomis
sutarti

šaudo
turėtume pasiskaityti ir bent nieko esu valdininkas’ ir tuomet
Rusijai niekas nedarė — buvo
šeimininkauja užimtoje Lietu nedaryti, kas tokį Rusijos Sovietų ir kankina žmones, Antras vėl iš žęs gi Amerikon, — jis skaito
valsčiui
ar
mieste
gyvena,
'tam
pasakyta tiktai įvykęs faktas. mis susirišo su Varšavos kruvi
turi butą, tarnybą ar kurį nuola- voje. Tačiau laikas paklausti, Respublikos žingsnį galėtų iš musų tokių pat „išmintingų žmonių” sa- si pilnu pašalpos skyriaus na
naisiais
junkeriais.
O kad kas nors tokio slapto yra
tinį darbą. Kadangi visi Lictu- kada baigsis šitų barbarų nuož pusės sankcionuoti.
Taigi išeina, ko: Jci aš galėčiau, 'tai visą Lietu- riu.
vos piliečiai gyvena savo rankų
perverčiau ir
padaryta tarpe Rusų ir Lenkų,
mums kaip ir negalima lenkams vos valdžią durtuvu
3) Narys turi užsimokėti už
mus darbai ir Lietuvos žmone kad
darbu,
tai
dalyvauja
tuo
budu
vi

Niekas
prie
sienos
prismeigčiau,
siūlyti liuoso
transito Nemunu ar
tai tas matyti iš daugelio da
si, kas tik ne dykaduoniauja ar lių nepakeliami vargai ir kan geležinkeliais, nes jie kaip tik labai neabejoja, kad Tamsta taip padary vienus arba pora metų iškalno,
vinių. Mat norint spėti ar slap
ne kalkata.”
pastebėti arba gali palikti pinigus gimi
mažai sulig tos sutarties prie ,to Ne tai, tačiau čionai tenka
čios ?
tos sutartys yra ar ne, reikia
anas teisingas priežodis: „Jei kiaulė nei ar draugui, kurie už jį mo
Vadinasi valkatos ir kiti dy
muno prieina arba gali prieiti.
::
žemės
reforma
Lietuvoje:
Bet tai vis spėjimai,
kas galėjo ragus turėtų, tai visą svietą išbady kestį užmokėtų kuopoje, kurio
sekti susitariusių valstybių dar
kaduoniai rinkimų teisės netu
”
bus, o ne išsižiojus laukti ir ver — Kaip tenka pastebėti Lietu ri, Tačiau butų įdomu žinoti, LIETUVIŲ IR LENKŲ DE būti kalbama, o kas reikėjo pasaky tuŠitokiais
„išmintingais” argumen je jisai prigulėjo.
ti, tai jau 'tapo
pirmame posėdyje
vos
laikraščiuose
iš
Lietuvos
RYBOMS
PRASIDĖJUS.
giškai tikėti, kų tų valstybių
dykaduoniais ?
kas skaitoma
4) Atsitikus mirčiai ant ke
pasakyta: „proszepanai” eikite lau tais dauguma publikos pasipiktino.
darbuotės Jei tokiais laikoma -visi tie, ku- Amerikos lietuviai
vienu bent kan.
O triukšmo buvo daugiau, negu rei lio LietuVon arba
valdžios pasakys.
O Lenkijos Steigiamojo Seimo
>
kiton šalin
žvilgsniu
gali
pilnai
pasitikėti
dery

Naudos-gi
nei
už
centą.
kia.
Lietuvos
Informacijų
Biuras.
žemės
reformos
klausimu,
tad
ir Rusijos darbai rodo visai kų
rie jokib naudingo darbo valsty boms, prasidėjusioms
nario
pomirtinė
Brukscly
Jokių rezultatų ši'tos diskusijos ne važiuojant,
kitų, negu jų valdžios pasako reikia pripažinti, kad šitas klau bei nedirba, tai prie jų reikėtų tarp Lietuvių ir Lenkų, būtent mukliūčių
davė, išskiriant tai, kad pakvaišėliai bus išmokėta be jokių
simas
priseina
pravesti
labai
ja.
priskaityti visi dvarponiai, dau sų delegacijos sąstatu, Musų Valgavo progos parodyti savo išmin- kaip greitai bus pristatyta mir
LIETUVIAI
AMERIKOJE
derybas
detis” besikoliojant
ir besikeikiant ties
aplinkybėmis dir guma kunigų ir kitus parazi džia yra pasiuntusi į tas
Pirmiausiai aišku kiekvie- sunkiomis
prirodymo dokumentai.
kiek tik jų seilė nešė.
legaciją po Erti, Galvanausko vado
narų, kad Lenkijos junkeriai tu bant. Kaip matome dalis kleri tus, kurie darbo žmonių prakai vybe.
MAHANOY CITY, PA.
.'Balandžio 24 d. įvyko Jono Bute- Jeigu nario pašalpgavis gyvena
Jon įeina jau pasižymėjusie
kalų
stoja,
kad
Lietuvos
dvarai
ri tvirtų laidų, kad iš Rusijos
tu minta. Bet vargiai šitokį ji musų diplomatai, dalyvavę įvai Labai retai tenka matyti ką nors no išleistuvių koncertas, kuris pavy- Lietuvoje, pinigai bus pasiųsti
pusės nebus pasipriešinimo Lie butų sugrųžintj Lenkų ponijai, ponai prie dykaduonių priskai- riose derybose: T, Norus ir P. Kli laikraščiuose iš šio kampelio lietu ko neblogai. Publikos buvo apie pagal Amerikos pinigų kursų.
darbuotės; rodosi čia visai lietu 3OO.
kad butų tomi.
tuvos užgrobime, nes nežiūrint kita jų dalis stoja,
Dykaduoniais
turbut mas, du buvusieji premjerai M. Sle vių
5) Jeigu narys
nori, kad
Balandžio 28 d.
„Aušrelė” statė
ževičius ir Ern. Galvanauskas, to vių nebūtų, arba jie visai nieko ne
dvarų savininkam skaitoma kas kitas.
nei Briukselio derybų, lenkai atlyginta
Bet kas liau atstovas Prancūzijoj Milosz, veiktų. Bet yra visai kitaip: čia lie scenoje „Valkatą”.
Veikalas yra „Tėvynė” butų siunčiama Lie
nuo
80
iki
600
auksinų
už
de

visu Lietuvos frontu tvirtina
jie toki?
o ka tuvon — turi prisiųsti 75 cenkun. Jurgutis ir be to buvęs genera- tuvių yra ir jie veikia. Žinoma, jų gana geras ir pamokinantis,
*
*
*
lio štabo viršininku svarbiausiais lai darbuotė susideda daugiausiai iš ren dangi lošėjai gerai vaidino, todėl ir tus pašto lėšomis.
savo
pozicijas. Ir Lietuvos šimtinę. Apart to dar ii- so
paprastų balių su padare didelio įspūdžio į žiūrėtojus.
kais pulk. Klesčinskis ir „Eltos” Te feiino prakalbų,
spauda labai rimtai pranašau cialdemokratai priešinasi dvarų
:: Priekabių
ieškotojai. — legramų
6) Visi SLA. nariai, sugrįžę
,
I,skystimėliu
”
ir
tam
panašiai.
Reikia pastebėti, kad musų lošė
Agentūros
direktorius
ja besiartinantį pavojų iš Len dalinimui. Socialdemokratų or Amerikos lietuvių komunisčių d-ras Eretas. Nerandamas yra tik Pastaruoju laiku tačiau pradėjo jai *kas kartas vis geriau ir geriau Lietuvon,
turės
priklausyti
ganas
„Socialdemokratas
”
Nr.
veikti
lietuvės
moterys
ir
reikia
pa

pradeda
atlikti
savo
roles.
Taip
ir
kų pusės ir spėjama, kad trum
organas „Moterų Balsas” štai prof. Voldemaras, kursai plačioj
kuopos Lietuvoje.
prie SLA.
sakyti,
kad
tą
paprastą
vietos
lietu

šiame
vaidinime
stebėtinai
gerai
vai

Amerikiečių
spaudoj
labiausiai
yra
14
štai
kokį
nusistatymų
pa

poje ateityje lenkai puls Lietu
kokių pastabų padaro SLA.:
Tokios kuopos Centras tuo tar
pragarsėjęs. Gal but jo pasiuntimui vių „programą” pakeitė. Na ir štai dino p-lė J. Rauktytč, K. Budinavi„Kelius našlaičius sušelpė SLA.
vą, Jau dabar įvairiose • vieto reiškia Lietuvos dvarų dalinimo
yra kiek pakenkęs savo rašiniais iš Lietuvos Dukterų Amerikoje draugi čia, B. Mingilas, F. Skliutas ir kt. pu bus Kaune ir ten visi nariai
su
ta
apie
$50,000
suma,
kuri
bu

klausimu:
se stengiasi suprovokuoti lietu
Gaila galės užsimokėti
savo mokes
Paryžiaus tūlas „Lietuvos” korespon ja surengė puikų koncertą ir pasta Užtai garbė x „aušreliečiam”!
vo
surinkta
del
našlaičių?
”
„Nedraskyti
dvarai
duoda
gali

tyta
scenoje
M.
Petrausko
operetė
tik,
kad
nedaug
publikos
tesusirinko.
dentas
Mucius
Scevola,
kursai
yra
vių kariuomenę ir įtraukti į ko
tis. šiuo laiku rūpinamasi kuo
Iš šitokios
pastabos reikia parašęs keletą straipsnių, kurie bent .Adomas ir Jieva”. Šitas vakaras
mybės greičiau sutvarkyti dabar
Worcesterio Vaikas.
vą, kad gavus pretekstų pradė
pų sutvarkyti ii’ kaip greitai
iširusį jų ūkį. Dirbant dideliam suprasti, kad SLA.
rinko ar savo pamokinančiu tonu visai pana įvyko 26 d. balandžio, p. Norkeviti mušius- Taipgi vis tankiau
ūky, galima pritaikinti įvairias renka aukas našlaičių
tas bus užbaigta, tuoj aus bus
BROOKLYN, N. Y.
sušelpi- šus yra į raštus ■ p. Rene Vinci, čiaus svetainėje. Koncerto progra
ūkio mašinas, galima mažiau dar
buvo sekantis: 1. J. Butėnas, a)
ir tanldau lenkai pradeda skelb
Gegužio i d. vakare, McCaddin sa paskelbta kuopos valdybos ant
mui. Tačiau SLA. niekuomet kursai yra rašynėjęs Amerikos mas
bo
padėjus
daugiau
pagaminti
Gale
sodo
rymavo,
b)
Švinta
aušre

lėjc^
įvyko p. J. Butėno
koncertas.
„Draugui”. Tačiau reikia spėti, jog
ti pasaulio diplomatijai, kad
rašas, kur sugrįžę nariai galės
ūkio produktų. Tokiam ūky gali jokių aukų našlaičiam nerinko. buvo ir kitos svarbesnės priežastys, le, Abi kompozicijos
A .Pociaus. Programas buvo ilgokas ir pusėtinai
lietuviai nesilaiko demarkacijos
ma geriau ir pačius darbininkus Ši organizacija
turi įkūrusi o gal ir patsai prof. Voldemaras ne 2. K. Kriaučiūnas, a) Yra viens žo vykusiai parinktas — išskiriant porą užsimokėtį savo duokles be jo
linijos ir nuolatos užpuldinėja
aprūpinti. Be to darbininkai kar Našlių ir Našlaičių Fondų, ku- tiko važiuoti. Jeigu sulyginti, musų dis, Welsh, b) Kur bakūžė samano dalykėlių, kurie yra menkos vertės kių kliūčių.
tu dirbdami pratinasi prie sude
rimtam
koncertui.
delegaciją su Lenkų, kurioj yra tik ta — S. Šimkaus. 3. Piano duetas, ir netinkanti
lenkų pozicijas.
Gi ištikrųjų
P. Jurgeliute,
rinto ir tvarkingo veikimo išvien, rin kiekvienas SLA. narys mo keturi, iš kurių tik vieno Aškenažy „Qui Vive” — St. Grauz, skambino Programą pildė sekanti dainininkailenkai patys taip daro. Praei
SLA. Sekr.
be ko socialistinis ūkis visai ne ka duokles — po 10c. į metus. vardas tėra žinomas, tai musų per Fl. Mockaičiutė, vietinė ir M. Juo- dainininkės: J. Butėnas, M. Sidabties įvykiai mokina, kad lenkai
galima vesti. Todėl šiandien že Iš šito fondo yra šelpiami SLA. galė yra aiški, ypač kad patsai Aš- deškitvtė iš Shenandoah. 4. D. Bati- riutė, M. Butėnienė, J. Stoliunaitė ir
mės ūkio darbininkai turi visais
sudainavo M. Petrausko, a) K. J. Kraučiunas.
visuomet taip daro, kuomet ren
AIŠKUMO DELEI.
nariai — našles ir našlaičiai ir kenazy nėra dar Brukselin atvykęs kiutė,
budais
nedaleisli
dvarų
išdraskyPavasary
’
ir
b)
Na,
ir
ko-gi
Kadangi
p.
Butėnas
ir
p-lė
Sidab*
ir yra tebelaukiamas. Visa padėtis
5.
giasi Lietuvą pulti — pirmiau
Sumanymas
įkurti
SLA.
reikalingi šios taip
nio. Dvarai turi būti paimti val šiaip pagalbos
„Licbespucd” - F. rintė Brooklyn© koncertų lankyto
susideda, jog kokių nors dides Smuikos solo,
patys užpuldinėja ir vėliaus pa
stybės nuosavybėn, o ūkis . juose organizacijos
nariai. Tačiau nių rezultatų sunku laukti. Aiškiai Kreisler, grieže V. Mockaičiutė, pia jam yra gerai žinomi, tad apie juos Prieglaudos Namų Lietuvoje, iš
sauliui skelbia,
kad lietuviai
turi būti vedamas didelis, dalyvau to negalima
Ff. Mockaičiutė. daug rašyti nei nepriseina. Viskas vienos pusės žiūrint butų labai
pavadinti,
kad matoma, jog lenkai norėtų kaip nors nu okomponavo
jant
jo
vedime
ir
patiems
darbi

tai kad jie ir
6.
J.
Butėnas
sudainavo,
a) La Spa- ką galima pastebėti,
juos puola. Taigi aišku, kad
SLA. renka aukas našlaičių šel nuo šių derybų išsisukti. Kaip ty gniola, N. N. ir b) Slumber — šiame koncerte puikiai pasižymėjo ir prakilnus sumanymas, nes kam
ninkams.”
čia ir pačių derybų antrasis posėdis
Varšavos
junkeriai rengiasi Lietuvos Valstiečių Sųjun- pimui.
grįžta laimė — reikia pridurti, kad su kiekvienu pa nesinorėtų nors savo senatvės
tapo atidėtas į balandžio
pabaigą. Guonad. 7. Te
prieš Lietuvą ir stengsis išnau gos organas „Lietuvos Ūkinin Jei- „Moterų Balsas” nori ži Taip juk nedaroma kuomet suvažiuo Denzo sudainavo A. Juodeškiutė iš sirodymu jie vis labiau ir labiau dienas praleisti savo tėvynėje.
užžavi.
Ypač
Shenandoah, akompanuojant
pianu Brooklyn© publiką
doti savo slaptų sutarčių vai kas” į šitų socialdemokratų or noti kiek našlaičių sušelpta ši ja skaitlingos delegacijos.
Tačiau steigdami PrieglaJHos
p-lė
Sidabriutė
sparčiai
progresuoja.
Fl.
Mockaičiutei
ir
smuiką
V.
MocSulig
pačios
derybų
/
esmės,
tai
sius ant kiek tas jiems bus ga- gano pareiškimų šitaip atsako: to fondo pinigais, tai tegul pa
Namų Lietuvoje susiduriam su
padarytas pirmame posėdyje gerb. kaičiutei. 8. K. Kriaučiūnas, sudai Taigi ir šiuo sykiu ji stebėtinai pui
jiems leis
„Lietuvos .prošepanai’, paskaitę varto SLA. atskaitas nuo 1912 Ern. Galvanauskio pareiškimas, kad navo a) Vakarinė daina, — S. Ma- kiai sudainavo „The kiss” — Luigi vienu svarbiu klausimu: kas ap
Santarvė ir Tautų Sąjunga, o
tokį straipsnelį,
tik delnais iš metų, o mes užtikriname, kad Lenkai privalo
pirmiausiai pildyki niuško ir b) Širdelė moterių — G. Arditi. P-as Butėnas geriausiai su- mokės kelionės lėšas, kad pasie
džiaugsmo
trina, nes nepameta tenai atras šimtus našlių ir naš Suvalkų sutartį dėlei užlaikymo tarp Verdi. 9. D. Baukiutė
Petrausko
„Kalvį.” kus Lietuvų tokiam susenusiam
sudainavo. .dainavo M.
svarbiausiai —- ant kiek bus
vilties del savo dvarų išlikimo.
Lenkijos ir Lietuvos demarkacijos; M. Petrausko, a) Be laimužės ir b) Nors kitus numerius jisai irgi gerai
silpna pati Lietuva.
pastebiamas ar nesugalėjusiam nariui, kuris
Tegul, sakysim, tuos dvarus lai laičių ir šiaip nelaimingų SLA. linijos
10. J. Bu išpildė, tačiau buvo
Varčna-Bastunai-Molodecz Eisiu mainai pasakyti.
Imant Rusiją,
irgi matosi,
senatvės
jausmo-gyvumo, ko ne norės pabaigti savo
kinai kas nors kitas valdytų, vis narių šio fondo pinigais sušelp no, buvo labai geru žingsniu. Sulig ’ tėnas
sudainavo M. Petrausko,' a) trukumas
dėlto
jie
nebūtų
išdalyti
žmo

truko
„Kalvį
”
dainuojant.
kad ji rengiasi prie naujų žy
dienas Prieglaudos Name Lie
tų, kuriems tūkstančiai dolarių tos sutarties, Lenkai yra tvirtai pa Kalvis ir b) Pasakyk Lietuva.
nėms,
ir
todėl
dvarininkai
dėtų
Apie
kitus
artistus,
kurie
pirmu
Užsibaigus
koncertui
buvo
persižadėję
neiti
toliau
tos
linijos
į
Lie

gių Pabaltijos valstybėse. Pir
tuvoje? Nesą tokis narys, ku
visur pastangas, kad galėtų suda išmokėta, nes tik vienais 1920 tuvos Rytus iki nebus galutinai iš trauka, o po tam
sulošta operete kartu pasirodė Brooklyn© publikai,
miausiai, trečiasis intemacionaryti vėl tokią padėtį, kurioje jie metais šitai pašalpai išmokėta spręsti tarp Lietuvių ir Lenkų visi „Adomas ir Jieva”.
Adomo rolę butų daug kas pasakyti — daug tru? riam bus reikalinga prieglauda,
M
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jau tokių lėšų pakelti neturės kad
kuoveikiausiai įsteigus trumpai žodžiu, iš kurio paaiškėjo, Darbas atlikti pavesta komisijai ir so šiuo adresu: Lithuanian Lega
tion, 1925 F Street, N. W„
W., Wa
iško, arba bent didelė dauguma Prieglaudos Namą, kad tuomi jog vasaros išvažiavimui (piknikui) Į suvažiavimo vedėjams.
shington,
D.
C.
parkas dar nepasamdytas. Raportas
10. Skaityta protesto
rezoliucija
žengenčių prieglaudon bus rei- suteikus progos nelaimingiems priimtas.
II.
prieš paskyrimą
Lietuvos Misijos 1
kalingi tokios pašalpos.
musų viengenčiams nors savo b) Vice-Pirmininko raportas iš Amerikoje nariu p. Mastausko, ku- Į Delei parsiuntimo pinigų Lietuvon
ris yra nepatikėtinas asmuo. Rezo giminėms, nuo karo nukentėjusiems
• Šitas klausimas, mano supra senatvės dienas užbaigti ramiai duotas žodžiu — priimtas.
arba delei parsiuntimo aukų Lietu
timu, yra gana svarbus ir jį savo locnoje pastogėje ir savų c) Susinėsimų Sekretoriaus rapor liucija vienbalsiai priimta.
vos
Valstybės reikalams, Lietuvos
Vieta
15
suvažiavimui
dauguma
tas išduodamas raštu, iš kurio pasi
11.
reikėtų rimtai pasvarstyti.
jų globoje.
Gynimo
Komitetui,
Lietuvos Šau
rodė, jog surengta 9 vietose prakal balsų išrinkta Wilkes Barre, Pa. |
1 -1
-v
, - • I
Taipgi manau reikalinga pa
P. M. Banevičius. bos. gerb. S. E. Vitaičiui ir visose
liams, Liet. Raud. Kryžiui ir kitiems
Nutarta visos bilos išmokėti.
Suvažiavimas
Lietuvos
užsibaigė
vietose laike maršruto surinkta aukų
5:30 reikalams, o taipgi visais
13stebėti, kad bereikalingai nekuPaskolos reikalais, Prekybos ir Pralėšų padengimui $49.52, bet padengi vai. po pietų,
NEKROLOGAS.
rie nariai tvirtina, kad tie, kuptnigiškas
sto
apskričio
mui visų lėšų apskritys
turėjo ne7-to
A. f A. Veronika Urboniene,
f rie nei sudilusio cento aukų ne
liečiu registracijos rašykite visados
datekliaus $56.48, arba viso maršruto vis:
narė SLA. 4 kp. iš Sioux City, la.,
šiuo
adresu: Lithuanian Representa
suvažiavimo
pas
Nuo
davė, visi balsavo prieš steigi 34 metų amžiaus, po sunkios 3 mė — lėšos $106.00. Raportas priim
13
Avenue, New
Iždininką buvo $209.21 tive, 370 Seventh
mą Priegl. Namo Lietuvoje, tuo nesių ligos, persiskyrė su šiuo pašau tas.
York
City,
N.
Y.
14-to
suvažiavimo
įėjo
d)
Turtų
Sekretoriaus
raportui
pa
Ligi
15-30
mi norėdami sugrauti šį prakil-Jiu
d. balandžio,, š. m., ir 17 d. ! sirodžius neaiškiam, atidėtas antrai
iškilmingai palaidota be bažny-;
nų sumanymą. Toks pasaky bal.
$224.51
Viso labo .............
' sesijai, su pastaba, kad butų forma
tinių apeigų
Lloyd kapinėse.
Išmokėta ................
$39-00
mas, beabejonės, yra perdėtas, Nors velionė Veronika nebuvo liai prirengtas.
Balandžio 24 d.,
1921 m.,
7-to
e)Iždo
Globėjų
raportas irgi
nes visi žino, kad ne kiekvienas pasiekus jokio mokslo, tačiau buvo antrai sesijai paliktas del geresnio apskr. ižde liko:
žmogus gali aukuoti, o savo išmintinga, drąsi ir gerai suprantan apdirbimo.
Pinigais .............................
$85-5i
ti
pažangiosios
visuomenės
kelius.
x 00.00
L.
Paskolos
Bonas
nuomonę kiekvienas gali išreikf) Iždininko raportas išduotas žoSusikurius čionai 1912 metais SLA.
ti, taip kaip jam dalykas ištik 4 kuopai, velione Veronika pirmu džiu — liko priimtas.
Sykiu
$185.51
g) Organizatoriaus
raportas 1Srųjų išrodo.
tinė iš moterų stojo į musų kuopos
dliotas raštu, iš kurio pasirodė, jog
Steigimas Prieglaudos Namo narių eilę, nepaisindama jokių kal naujų narių laike maršruto mažai Rezoliucija, Priimta antroj sesijoj
Ir jos padarytas žingsnis nepa
paliečia visus SLA. narius, nes bų.
po maršrutui yra sekanti:
prirašyta, bet visgi
siliko be naudos, nes ji mirdama pa
SLA. 7-to apskr. 14-tas suvažiavi
vien aukomis toksai namas ne liko musų kuopoje jaw apie tuziną kuopos daugiau naujų narių gali gau mas,
kuriame dalyvavo 54 delegatai
ti, negu pirmiau.
galės nei įsistėigti, nei įsteigus moterų.
nuo 17 kuopų — atstovaudami virš
ii. Nutarta eiti pietų ir antrą se
paliko
dldeliaVelionė
Veronika
1,100 narių, vienbalsiai priėmė seužsilaikyti. Ir įsteigimas ir už
siją pradėti 2 vai. po pietų.
vyrą
Petrą
Urkančią rezoliuciją:
laikymas tokios prieglaudos be me nubudime savo
Gudelį,
boną, vieną brolį Antaną
Kadangi Lietuvos Valstybės
Sesija'II.
didelės paramos SLA. negali Chicagoje, 5 seseris ir 2 broliu Lie
sienių
Reikalų Ministeris Dr. PuricAntrą sesiją atidarė suvaž. vcmas pasiekti, todėl šį klausimą tuvoje.
kis paskyrė p. Mastauską L. Misidejas A. Galinskas.
galutinai sprendžiant ir reikia Velionė neturėjo šeimynos, tačiau 2. Delegatų vardošaukis; pasirodė, jos nariu Amerikoje,
remtis didžiuma . SLA. narių, gražiai sugyveno su savo vyru virš jog B. Kundrotavičius, A. Nataitis Kadangi p. Mastauskas yra nepa-.
10 metų. Ji buvo gera, dora mote
nes neturint didelės didžiumos ris ir su visais gražiai sugyveno, už- ir A. V. Sucta į antrą sesiją nepri tikėtinas asmuo ir tarpe Amerikos
lietuvių pasižymėjas
nepagirtinais
narių paramos nebūt išgalių to tad ir jai pasimirus visi vietos lie buvo.
3- Skaityta protokolas pirmos se- darbais, kas nemažai pakenkė ir Lie
kį namą ir įsteigti ir užlaikyti tuviai labai jos gailėjo. Gyvų gėlių sijos ir priimtas originaliai.
tuvos valstybei,
vainikus aplaikė nuo sekančių ypa
Kadangi p. Mastauskas būdamas
Pagaliau Priegl. Namas steigia tų: nuo savo krikšto vaikų — Vikto 4- Nutarta užbaigti raportus:
Europoje
ėjo ranka rankon su Lie
mas ne vien tiems nariams, ku ro ir Birutės-Bronės Valeikų, nuo a) Raportas komisijos reikale
J. Nieniaus išklausytas ir po apkal tuvos priešais — su J. Gabriu pririe išgali jo įsteigimui keletą M. Darulienės, A. Miltonienės, J. bėjimui priimtas.
šakyje, kuris tapo iš Lietuvos praUrbonienės,
F.
Rosmano
ir
gražiau

Valstybės
dolarių paaukuoti, bet yra stei
b) Turtų Sekretoriaus, B. J. Sa šalintas kaipo Lietuvos
si nuo SLA. 4 kp., su parašu: „Ve vicko raportas ir antru kartu pasiro priešas,
giamas visiems SLA. nariams, ronika Urbonienė teisingai užsitar
do neaiškus todėl negalimas nepri
Tad
paskyrimas p. Mastausko
o gal net ir neprigulintiems navusi musų pagarbos.”
FARMU BARGENAI
imti ir nutarta, kad sekretorius ki Lietuvos Misijos nariu sukelia Ame
prie SLA. užsitarnavusiems lie Balandžio 17 d., 2-rą vai. po pietų, tam suvažiavimui parūpintų aiškesnį rikos lietuvių visuomenėje nepasiti Viena farma 80 akrų geros žemės,
griežiant benui liūdną
maršą apie raportą.
tuviams,
kėjimo Lietuvos Misijos nariais ir 40 akrų, aremos, kita pievos ir miško.
35 galvijai, pora gerų arklių,
300 žmonių palydėjo savo draugę į
šito rimto ir naudingo suma- kapus ir amžinai su ja atsisveikino. c) Raportas Iždo Globėjų priim- tuomi kenkia Lietuvos valstybei,
tas.
Todėl SLA. 7-*to apskričio suva kiaulių, vištų, visoki padarinei, usėnymo negalima apleisti ir už- Laidotuvėse dalyvavo ir SLA. kuo 5- Bilą J. Ažio ant $3.00, kuri tę- žiavimas
$5000, be nieko
reikalauja, kad p. Mastaus lis; SU visukuom
$3000.
mesti į šalį, tačiau pirmiausiai pa.
sėsi nuo 13 suvažiavimo, panaikinta. kas butų atšauktas iš Lietuvos Misi
Kita 1farm a 60 akrų su gera žeme
reikia rimtu keliu visi neaišku- Ilsėkis ramiai brangi drauge — 6. Apkalbėta išvažiavimo (pikni- jos Amerikoje narių tarpo.
ir
daug pievų.
12 galvijų, 3 arkliai,
mai išsiaiškinti
ir nustatyti lai buna tau lengva šios šalies že- ko) surengimas ir nutarta, kad ap- Nutarta šią rezoliuciją pasiųsti kiaulių, vištų; su visukuom $4000, be
skričio valdyba tuo darbu rūpintus. Lietuvos Užsienio Reikalų Ministcmelėje!
aiškus planai jo įkurymui už7. Studentas B. Kubilius priduoda rijai Dr. Purickio
Viktoras Valeika.
vardu, Lietuvos nieko $2700. Tos farmos parsiduo
da nuo savininkų.
laikymui ir pagaliau išgalės ne
raštu prašymą, kad 7-tas apskritis Atstovybei Amerikoje ir spaudai.
Taipgi turime naujo sodų medaus,
tartų žodį Pildomąja! Tarybai kaipo Suvažiav. Vedėjas — A. Galinskas.
sugalėjusių arba susenusių na
PROTOKOLAS
kad jisai galėtų gau Suvaž. Sekretorius — J. S. Gilvickas. kuris labai skanus; seniau 5 svarų
rių į prieglaudą nugabenimui. SLA. 7-to apskričio 14-to suvažiavi rekomendaciją,
viedrukas buvo po $1.850., dabar po
mo, laikyto balandžio
24 d., 1921 ti paskolą iš Moksleivių Fondo už
$I.5OC.
Siunčiam į visas
valstijas
Kuomet šituos klausimus pasta
baigimui mokslo ir paskolą pasižam., Wilkes Barre, Pa.
nuo
farmos
į
jūsų
namus.
LIETUVOS ATSTOVYBĖS
dėjo sugrąžinti.
tysime aiškiai
ir kiekvienas
Adresuakite:
Nutarta rekomendaciją P. T. paAMERIKOJE NAUJI
SLA. narys juos supras, tuo
Sesija I.
AMERIKOS ŪKININKAS,
siųsti raštu, ir jei galima, kad p.
ADRESAI
met ir finansavimo darbas spar 1. Suvažiavimą atidarė apskričio Kubiliui tokią paskolą suteiktų.
119 Washington St., Hart Michigan.
pirmininkas
V.
J.
Tabaras
10
vai.
čiau eis ir greičiau galėsime pa
8. Nutarta, kad Iždininkas rūpin
ryte.
siekti savo užsibriežto. tikslo — 2. Paskirta mandatų sutvarkymui tųsi išduoti kvitas kuopoms, kurios Delei išgavimo pasų, vizos ant
į apskričio iždą savo mo pasportų, affidavitų paliudijimo par. įsteigsime taip visiems pagei komisija: J. Auskartis, V. Kaspa- užsimoka
gabenimui giminių iš Lietuvos ir dė
kesčius. .
ravičius ir J. Derius.
daujamą prieglaudą.
9. Nutarta, kad vardu šio suvažia lei patvirtinimo įgaliojimų, visokios
J. Galinis, 194 kp. narys. 3. Delegatų pribuvo nuo sekančių vimo butų pasiųsta rezoliucija Su rūšies dokumentų ir delei suieškoji

Tetef. Watkins 2142.

'*8

toasted

LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

CUNARD-ANCHOR

kuopų:
vienytų Valstijų valdžiai reikalaujant mo turtų, bylų vedimo visados kreip
1 kp., Edwadsville, Pa. — V. Ka
pripažinimo Lietuvos neprigulmybęs. kitės prie Lietuvos Atstovybės ofimarauskas, S. Paukštis,
J. Gibavičius, P. Rėkus, A. Matulevičius, K.
Višniauskas ir J. Janušonis.
6 kp., Plymouth, Pa. — M. A.
štai Negirdėtas Pasiūlymas—
Raginskas ir A. V. Sueta.
7 kp., Pittston, Pa. — A. Galins
ŠEŠI DALYKAI TIKTAI Už $6.00.
kas, J. Kazakevičius, J. S. Gilvickas,
T. Paukštis, F. Ramiza, S. Norkus
ir J. Saulis.
12 kp., Nanticoke, Pa. — J. Asadauskas ir M. Diksa.
30 kp., Scranton, Pa. — K. Zorskas ir V. Kerševičius.
33 kp., Miners , Mills, Pa.
Jankevičius.
35 kp., Kilkes Barre, Pa.
Anskaitis, V. Kasparavičius, J. Ažys,
V. J. Tabaras ir J. Mickevičius.
67 kp., Luzerne, Pa. — B. J. Sa
vickas ir V. Rygelis.
68 kp., Lee Park, ,Pa. — A. Der
vinis, J. Kupetas ir J. Južbainis.

KAPITALAS $250.000.00

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir
kablegramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%.

PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš
a Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių
$
aI Čekius ir Kredito Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnaujame
teisingai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.
0

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo g iki 3 v. p. p. Užsienių
Skyrius atdaras kasdien nuo g v. ryte iki 5 vai. Subatomis iki
7 v. vakare.

BALTIC STATES BANK,

a 294 Eighth Ave., Kamp. 25 gatv.,

New York.
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SILPNI, LIGOTI IR NERVUOTI ŽMONES
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.
silpni, nervuoti, ligoti, ne darykite
klaidos ką kiti darė, bet ateikite pas
mane ypatiškai ir paslaptai pasikal
bėsime.
Laukti yra pavojinga.

Visos kroniškos ligos yraxPasekmingai gydomos per mane.
jeigu
turite užkietėjimą,
katarą nosies,
gerklės, vidurių ar inkstų,
kepenų
netvarką, nervuoti, nusilpnėjimą, du
sulį, ronas, pūsles ir šlapumo ligas,
kreipkitės pas mane
nepaisant ko
kiam padėjime esate. Daug ligų išgydžiau ką kiti daktarai
atsisakė
DAKTARAS L W. HODGENS, gydyti.
Specialistas užsisenėjusių 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, ne
jums jo PASEKMINGĄ BUDĄ GY ramumas, nemiegis, stoka ’energijos
DYME JŪSŲ DUSULIO.
ir taip toliaus išgydomi po gvaranMano ekzaminavimas yra pasek- cija. Informacijos ir slaptingas pa
mingas ir moksliškas. Jeigu esate sikalbėjimas DYKAI.

Didžiausi, greičiausi, puikiauSLA. NARIŲ PAREIGOS.
si garlaiviai pasaulyje. Puikus
Užėjus nedarbui, buvau pri
pasažieriams.
patarnavimas
verstas važinėti
po įvairius
SUSTOK, ŽIŪRĖK IR KLAUSYK!
Yra vietinis agentas jūsų mie
miestus 'ir ieškoti darbo, todėl
ste ar artimoje apielinkėje.
teko aplankyti ir tokius mies
Į Lietuvą per Hamburgą:
tus, kur gyvuoja SLA. kuopos.
„Saxonia” išplaukia birž. 9 d.
Suėjus su SLA. nariais, teko
2-ra kliasa $180, 3-čia kliasa
išsikalbėti apie musų organiza
$125. Pridedant $5.00 kares
cijos darbuotę ir jos siekinius
taksų.
ir pastebėjau, kad SLA. nariai
Per Southampton arba Liverlabai užganėtintį savo organi
pool:
zacija. Ir ištikrųjų yra kuomi
Carmania išplaukia geguž. 17 d.
pasididžiuoti, nes nei viena
Aquitania (45,467 tonų) išAmerikos lietuvių organizacija
DOCTOR HODGENS, SPECIALIST.
plaukia gegužės 24 d.
taip nesirūpina lietuvių darbo
Ofiso valandos: 9 ryte ligi 8 vakare. Nedėliomis nuo 10 ryte ligi
1
d.
Caronia
išplaukia
birželio
i po pietų. Ant viršiaus Chestus drabužių krautuvės. Durys iš deši
žmonių reikalais, kaip musų
Albania
(naujas)
nės pusės, 2 aukštas.
SLA- Negana kad išmoka poWilkes Barre, Pa.
60 South Main Street,
išplaukia birželio
mirtinę ir ligoje pašalpą, bet 72 kp., Plainsville, Pa. — M.- Stra
apart to rūpinasi dar ir apie vinskas ir S. Gabeckas.
tuos lietuvius darbininkus, ku 79 kp., Inkerman, Pa. — J. Ulis,
ir A. Kemezis.
rie sunkiai dirbdami per visą P. 85Tamošiūnas
kp., Edwardsville,
Pa. — K.
DYKAI! — STALTIEamželį, negali susitaupinti pini Navadarskas, F. Šupienius ir B. Ku
SĖ — DYKAI!
gų senatvės dienoms. Tuo tiks bilius.
lu yra besirūpinama įsteigti no kp., Plains, Pa. — B. Kundro
niekas tokio
Lig šiol
REIKALAUKITE ŠIANDIEN viršui parodyto rinkinio iš šešių da- Į
tavičius, J. Derius,
J. Urbonasį A. lykų ir kuomet jį aplaikysite, tad parodykite savo kaimynams, draugams
im
didelio
ir
brangaus
ne
Priegl. Namas.
Mikelionis ir A. Nataitis.
buvo pasiūlyta dykai.
ir tt. ir tegul jie sprendžia apie jų aukštą vertę.
Rodos nereikia nei aiškinti 115 kp., Wilkes Barre, Pa. — J.
Jei jus norite patyrti tą didelę vertybę šitų dalykų, tad pasistengkiKodėl tat nepasinau
G.
Alenskas
ir
J.
Kundrotą.
te
būti
pirmutiniais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jus busite
apie netekusio sveikatos darbi
doti
šia proga kol dar
atstovu. *
kiekvienas 221 kp., Duryea, Pa. — J. Seniū musųPasiūlymas
ninko padėtį, nes
nevelu. Mes turime tik- •
yra taip lengvai atliekamas, todėl jus neprivalote abejoti.
nas ir B. Vaškevičius.
tai 500 šitų rankų dar
kuoaiškiausiai gali
permatyti 230 kp., Wanamie, Pa. — J. Kva- Tik iškirpkite šitą įliustraciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavar
bo
staltiesių, .su pui
kas laukia tokį žmogų. Kuo- daravičius, F. Stravinskas, V. Stra- dę ir adresą, įdėkite 35c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimo lėšoms
kiais artistiškais išmar
apmokėti ir prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai to
ginimais, kurios bus pa
met besočiai šios k šalies kapita vinskas ir P. Šerkšna.
kius dalykus kaip aukščiau parodyta, o žemiau išvardyta.
siųstos dykai kiekvie
267 kp., Wyoming, Pa. — J. Kai. Aukštos vertės Kukų Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvirlistai
iščiulpia iš darbininko daras.
nam, kas tik bėgyje 30
medžio, su renku darbo išmarginimais, kas padaro ji daug branpaskutinį lašą sveikatos, tuo 4.Dalyvavo 5-4 delegatai nuo 17 čiausio
dienų nuo dabar užsisa
gesniu. Geriausiai atliktas darbas ir taip nustatytas, kad visuomet laiko
kys iš mus keturias lan
met jam lieka vienas kelias — kuopų, atstovaujanti su viršum 1,100 teisingą laiką, nes yra reguliuojamas su svarstyklėm ir garantuojama vigų firankas.
sam jūsų amžiui.
prieglauda (poor house). Ta narių.
Tik pažvelgkite j šias
5. Nutarta priimti 3 kuopų delega
2. Automatiška mašinukė plaukų kirpimui. Galima nusikirpti pačiam
puikias ir
naujausios
čiau kokis likimas sutinka pate tus: 79, 85 ir 115, kurios prisidėjo savo plaukus lygiai kaip jus sušukuojate juos.
mados firankas čionai
3. Geležinkeliečių styliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais pui
kusius svetimtaučių prieglaudo prie apsk. ir delegatai turėjo tiesoparodomas, kurios bus tikru papuošalu jūsų langų. Jos yra vėliausio mo
kiai
nušlifuotais ir išmargintais. Jo nikeliniai viduriai taip nustatyti, kad
delio ir padarytos taip, kad tiktai vienos firankos užtenka kiekvienam lanse lietuvius, ypač tuos, kurie Hfcs paliudijimus ir mokesčius į ap visuomet
laikys teisingą laiką ir yra garantuojamas ant daugelio metų.
skričio iždą pažadėjo užmokėti.
L
gui.
negali tinkamai susikalbėti vie 6.Suvažiavimo vedėju vienbalsiai
’ 4. Paauksuotas žiedas su jūsų inicialais.
5. Barometras, naujai pagerintas išradimas, kuris nurodo oro per
Jų artistiškas iš dirbimas ir garantuotas rankų dafbas suteikia joms brangių firankų išžiūrą ir jus net už
tine kalba, taipgi gali kiekvie išrinkta A. Galinskas, pagelbininku
mainas viena diena ankščiau.' Parodymui giedraus oro išeina laukan lė- $15.00 negalėtumėte gauti geresnių nei drūtesnių už šitas, kurias mes jums pasiūlome labai specialia kaina,
B. Kubilius.
nas aiškiai įsivaizduoti.
liuke-moteris, o lietingą orą parodo vyras-leliuke
išeidamas . laukan su nes tiktai už $2.95 kiekvieną; bet jeigu jus užsisakytumėte keturiem langam, tad sučėdytumete $1.00, nes mes
Taigi jei mes suprantame 7. Rezoliucijų ir presos komisiją lietsargiu. Ant sienos viduje yra Termometras, kuris parodo tempera- jums atiduotumėm tiktai už $xo.8o. Apart to, jus gautumėte visai dykai puikią STALTIESĘ,
išrinkta iš trijų ypatų: J. Kazake
toks parankus dalykas, be kurio nei vienas neprivalėtų būti.
kasUai yra patekti svetimtau- vičiaus, V. Kasparavičiaus ir V. 4 urą.6. Yra
Atminkite, kad šitas specialis supažindinimo pasiulymas bus tik per šį mėnesį. Todėl veikite tuojaus, ko
Puiki užrašų knygute, apdaryta gražia skūra su veidrodėliu apdaniekuomet
nesigailėsite.
čių prieglaudon netekusiam Kerševičiaus.
1 uosc. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali
sveikatos lietuviui darbininkui 8. Protokolas 13-40 suvažiavimo apseiti.
Nesiųskite mums jokių pinigų. Prisiųski
Nei vienas iš z§ių šešių dalykų nebus parduodama atskirtum, nes mes te tiktai kuponą su 35c.
KUPONAS
skaitytas ir su mažais
pataisymais
pašto markėmis
ir jei norime suteikti pagalbos priimtas.
darome šitą pusdykį pasiūlymą tokia žema kaina vien tuo' tikslu, kad pa persiutimo lėšoms.
Gerbiamieji:
— Malonėkite prisiųsti man .................
Balansą užmokėsite,
fiiankas, uz kurias šiuomi išsiunčiu 35c. persiuntimo
savo nelaimingiems
viengen 9. Tarimai 7-to apskričio valdybos siekus kuodaugiau žmonių. Jei jus atrastumėte, kad minėti dalykai nėra kuomet siuntinys bus pristatytas į jusu na
daugiau ar nors jus pinigų verti, tai sugrąžinsime
jūsų pinigus, mus.
lėšoms. $10.50 užmokėsiu kuomet bus pristatyta į na
čiams, tad kiekvienas stokime 2-jų posėdžių ir prakalbų maršruto dukart
šitas rinkinys aukščiau minėtų dalyku patrauks
ir jūsų draugus ir jie
mus. Užsisakau jų keturias tuo tikslu, kad gavus .vi
į eiles SLA. narių ir rūpinki atskaita skaityta ir vienbalsiai pri norės jį gauti taipgi gal ir jus patys norėsite gauti kitą tokį patį rinki
UNION SALES CO., DEPT. 144,
sai dykai staltiesę.
imta.
Vardas
.............................................................. . ..................
673 W. MADISON ST., CHICAGO, ILL.
TUOJAUS!
mės visomis išgalėmis darbuo 10. Raportai apskričio valdybos: nį, todėl VEIKITEUNION
SALES CO., DEPT. 486,
Adresas
................................................................... ............
Mes užtikriname pilną užganėdinimą ar
tis šitam kiltam
sumanymui, a) Pirmininkas išduoda raportą 673 W. MADISON ST.,
CHICAGO, ILĮ,.
Miestas ir Valstija ....t.............................................

NAUJAS IR ĮDOMUS PASIŪLYMAS

q

ba pinigus sugražinsime.

t

Paieškojimai

I

VIETINES ŽINIOS
Sumažėjus Amerikoje dar
bam, daug
lietuvių važiuoja
Lietuvon. Teko sužinoti, kad
Baltic States Bankas nemažai
laivakorčių parduoda, mat jie
suteikia pasažieriam labai gerą
patarnavimą. Taipgi teko pa
tirti, kad ir per Ambraziejaus
-Danieliaus agentūrą pusėtinai
lietuvių iškeliauja, tarpe kurių
gegužės 4 d. iškeliavo Lietuvon
pil. J. Segevičius — Lietuvių
Mechanikų Sąryšio atstovas ir
tūlos klerikalinės draugijos at
stovas Jonas šėškauskas.
Pereitą savaitę lankėsi „Tė
vynės” redakcijoje pil. P. šaučiulis —darbuotojas SLA. 200
kp. iš Binghamton, N. Y. ir
pil. A. J. Povilaika — darbuoto
jas 11 kp. iš Waterbury, Conn.,
kurie gegužės
7 d. išvažiavo
Lietuvon.
Laimingos
kelionės linkime
gerb. SLA. darbuotojams.

Paieškau savo
brolių Vinco ir
Juozo Valaikų. Jau apie 12 metų
kaip nuo jų jokios žinios nagaunu
ir nežinau ar jie gyvi ar ne. Jų ad408 North S.
resas buvo tokis:
Sherman st., Wilkes Barre, Pa.
IGNAS VALAIKA,
307 W. 30-th St., New York, N. Y.

PRANEŠIMAS.

Garsus per daugiau kaip
50 metų.

Naujame mėlyname pakelyje.

Visos tvirtos, gemalus užumšančios ypatybės šiame vaiste idčtos,
su priemaiša priimniai švelnaus
kvėpalo.
Ruffles yra labai paveikiu n.L
pleiskanų pašalintojas — begalini ai
puikus plauku sutaisytojas, kuris

patiks k;.G
ir gačnian
siaiypatai,

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

CONTt •'ATS 3 FLUID’<?ZS.

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

BUSH TERMINAI (HOG S

BROOKLYN
NEW YORK.

Dr. E. G. K L I M A S
LIETUVIS GYDYTOJAS
Priėmimo valandos:
9—ic zalandai ryte.
6—8 valandai vakare.
2538 E. Allegheny Ave.,
PHILADELPHIA, PA

s

Iš New Yorko į Liepojų be persėdimo
Iš New Yorko j Liepojų per Hamburgą
Iš New Yorko į Eitkūnus per Hamburgą
Iš New Yorko į Eitkūnus per Rotterdam
M New Yorko į Eitkūnus per Antverpen

$145.00
$133.00
$130.00
$104.60
$107.15

Prie tų kainų dasideda $5.00 'karės taksų.

PASAI GRĮŽIMUI Į LIETUVĄ $10 00.
Keleiviai yra. pasitinkami ant stočių, aprūpinami jų bagažai, gera
nakvyne, apmokėjimas „income tax”, * palydėjimas ant laivų.
Veik visuose lietuvių laikraščiuose tilpo apgarsinimai jog tūli
„biurai” gauna pasus į 3 dienas ir paskiausiai, kad „pasportus gau
nam už dyką” yra neteisingi ir tokiems netikėkite. Je ikas gauna
„dykai pasportus”, tai yra falšyvi ir keleiviams kainuoja dešim
teriopai daugiaus. Rašydami pridėkite 2c. Stempą ir adresuokite:

Po MIKOLAINIS, 53 Hudson Ave.,

Brooklyn, N. Y.

,

Nuga-Tone
j|
Lį
I
M

stimulates and
strengthens
the vital pow
ers. It i s a
valuable blood*
nerve and
health tonic. A
combination of
corrective and re*

Nėra kitą gyduolą lygių Nuga-Tone, ncivienos "nėra taip geros" neivienos neduoda
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra
sudėta iš sudėtinių astuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuončs gydulės už vienų kainų.
Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu.
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybe jo gyvenime ir veikime.
Pradek šiandien grąžinti savo nervų sistemų i stiprių, sveikų padėtį, vartojant Nuga-Tone.
Jus greitai pamatysite savo senąją sveikatų; stipruma ir energijų sugrįžtant. Jus pajausite
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu isnaujo.
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvi, grobus,
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitų, pataiso virškinimų, duoda gerų miegų, regulioja
tustmimo grobų, sutaiso cirkuliacijų, prašalina gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų
kvapų, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimų, išpūtimų, koktumų, gasus ir
panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-Tone
tuojau.
MUSŲ ABSOLIUTE GVARANCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra $1.00
už butelį pilsų, visam menesiui gydyties, arba šešį buičiai už $5.00. Imk
Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas pa
sekmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo
pinigus tuojau. Jus matote, kad jus nežudote nei cento. Mes už tai at
sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptiekuose tomis pačio
mis sąlygomis ir gvarantija.

storative agents,
that has the high
approval of Med
ical Science.

........ Prisųsk $į Kuponą Šiandien..... .
NATIONAL LABORATORY, L806

537 So. Dearborn St., Chicago.

Gerbiamieji:-—Čia rasite įdėtų

už kų malonėkit prisiųsti man

persiuntimą, apmokėtą,

(Severo Nervoton), tam tikrus gydules dėl tokiu negalų. Jie nutilda
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti
miegą ir atgaivin nervu systemą.
Prekė $1.25. Gaukite nuo sava
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo.
Neimkite kitokiu.

CHICAGO, ILL.

JAU AT
PIGO

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

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

Laivakortes parduodu visoms linijoms į Lietuvą ir iš Lietuvos,
per portus, Hamburgo, Brėmo, Rotterdam©, Antwerpo ir Liepojaus.
Siunčiu pinigus ir išmainau pagal dienos kursą, reikale telegragratnu. Visuomet kreipkitės sekančiu antrašu
pridedami už 2
centu krasos ženkelį.

S

JUOZO AMBRAZIEJAUS AGENTŪRA,
168 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

i
|

|

SLA. Narys.

Tel. Greenpoint 5975

I
1
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AUTOMOBILIU KURSAI
IĮ
E

Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ypatą:
išardymą, pataisymą, su
statymą, važinėjimą, viso
kių pienų, taipgi duodame
lekcijas
apie
elektriką.
Mokiname lietuviškoje ir
angliškoje
kalbose.
instruktoriai paženklinti ekspertai
L. TYCHNEVIČIUS ir kiti. Cvarantuo.iame laisnius ir diplomą.

NEW YORK, N. Y.

$ 293 AVĖ. B, COR. 17-th ST.,

♦♦♦♦♦♦♦♦

Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

SEVERA’S B
NERVOTON iI

Dept. 92.

Kurie manote keliauti Lietuvon balandžio, gegužio, birželio mėneoiuose, dar laikas užsisakyti vietas antros ir trečios klesos, nes
tuose mėnesiuose visada buna stoka vietą.
Laivakortes preke ii
New Yorko iki Eitkūnų $109.60.

............................................................................................................... ...... iimmiiiiiitiiinmniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiinniuiiniimJ

puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,

NEWARK, N. J

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
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Nuaa-Tone

Atgaivinkite
sava nervus.
Jeigu jaustite pavargis, aržus, nėrvuotas, lengviai sujudintas, jausiąs
nuo triunksmu, negalite miegoti —
tada nepadarisite giariaus imdamas

195 ADAMS STREET

ži

s

Jūsų Silpni Nervai, Skystas
Kraujas ir Nusilpnėjimas
Kūno reikalauja

Sevėros py^uolęfsužlaiko
'k seimynoš'sveikata.

|
I
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GRĮŽTANTIEMS lĮET U V 0 N

»«•*

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

F. AD. RICHTER & CO.

I1
■ ■
|i
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Parduodu laivakor
tes geriausiais ir grei
čiausiais laivais į Lie
tuvą ir iš Lietuvos už
žemiausias
kainas,
gimines
iš
Partraukiu
Lietuvos,
parūpinu
keliaujanpasportus
tiems į Lietuvą, o
taipgi įvairius doku
mentus: įgaliojimus, (daviernastis) pirkimo ir pardavimo aktus ir tt.
Dykai duodu patarimus ypatiškai ir per laiškus kaip geriausiai
yra galima čia minimus ir kitus reikalus atlikti.
Visokiais reikalais adresuokite:

Phones:
Bell — Kensington 5316

Tel. Market 5599 M.

iį

Aptiekoso
parsiduoda I
po 65c. arba
atsiųskite ’
75c., tad Į'
atsiusime i
per paštp ?
tiesiog iš j
labaratorijos.

SWSiUN’lWlF
pooMorrv T>'.,
HEALHIY&iALP'
LUXURIANT* HAIR

laivakortes

PINIGUS

V. AMBRAZEVIČIUS,
SLA. Narys
178 Ferrv St., Newark, N. J.

II

PRACTICAL SALES COMPANY,

j

ADVOKATAS IR NOTARAS
403 LYOM BUILDING,
SEATTLE, WASH.
Turiu pilnas tiesas visuose tei
smuose, Pribunu ypatiškai vesti
provas į kitas valstijas ant pakvietimo, Taipgi duodu patarimus per laiškus.

IB
= :r
1E
II

mašinftjlę. Labai nauoperuot tą
nas gali
mokslo, nes kiekvieir tam nereikia jokio
laiškus ir dokumentus
šyt teisingai ir greitai
kės kiekvienas
sna. Ant tos mašinų
kiau negu su plunkparašys geriąu ir aiškun
PEWRITER”
drukavimui,
,,TYmašinukę
nusipirkti
žus
pinigus galima
sna, kadangi už maKam rašyt su plunk
dingą kiekvienam. Padaryta gražiai, tvirtai ir niekad neužsikerta, Rašo
švariai, aiškiai, taip kaip ir brangi mašina. Turi
‘---- didžiąsias
------------ ir mažasias
Tokią
mašinukę
turėtų
raides, numerius ir ženklus. ’
_
_
_ .įsisteigti kiekvienas,
nes didelis parankumas. Prie mašinukės pridedama dykai visus nurody
mus kaip ją operuoti.
Kaina No. . .....................................................................
$5-50
No. 4. Daug didesnė. Kaina ....i........................................ $7-75
Siunčiant mums užsakymą, atminkite paduoti numerį, katrą mašinukę no
rite, taipgi $1.00 rankpinigių, o palikusius užmokėsi kaip mašinukė ateis
ant jųsų adreso. Rašykit tuojaus tokiu adresu:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

MliąilM ĮiHiHiMiiM

KAZYS KRAUČUNAS
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NAUJIENA! KASOMA MAŠINĖLE!

|

Išdirbu pasportus į Lietuvą va
riuojantiems ir padarau paliudijimus
(affidavitus) ii Lietuvos atvažiuo
jantiems. Taipgi legalizuoju viso
kius dokumentus (daviernastis) kai
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
tintas.
šifkortės ant geriausių laivų.
Pinigų siuntimas užtvirtintas.

VISAS KELIAS Į LIETUVĄ $104.60.

615 COLUMBIA AVE.,
Baltimore, m d.

.

NOTARAS IR AGENTAS

fJ

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 svetainę mi
tingams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.

26 Broad Street,

I

New Britain, Conn.

Telephone 550
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BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
9 BROADWAY

NEWYQRK.N.Y

~

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

.. butelį Nuga-Tone.

(LIETUVĄ

> Vardas.

Laivai išplauks kas 14-ta dieną.

Adresas

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:

„POLONIA” Gegužei, 18
„LITUNIA” Birželio 1

I

,,ESTONIA” Birželio 22
„POLONIA” Liepos 6

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams.

- W. F. SEVERĄ CO. *
CEDAR RAPIDS, IOWA

Ttfmyk Įkarę (Anchor) Valzbaženkl^

1219 NORTH IRVING AVE.,

VINCAS AMBRAZEVIČIUS

Tel. Market 4867

Ofiso valandos:
Nuo 7 iki 8:30 vakare.
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų.

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

II

Su užregistruotu vaisbaženkliu Suv. Valst.
Patentu Biure.

Tiesus patam avimas iš New
Yorko į Hamburgą.
Patogiausias važiavimas del
Rusų ir Lietuvių.
Didžiausi modemišką dviejų
Sriubų garlaiviai.
Laivas Minnekahda (naujas)
3-čio klesos pasažieriams
išplaukia gegužės_____ 21 d.
Laivas Manchuria
išplaukia birželio__
__ 2 d.
Laivas Mongolia
išplaukia birželio _____ 16 d.

PAIN-EXPELLER

I. B. BRONUSHAS, M. D.

Dr. A. P. Dambrauskas

==

AMERICAN LINE

Darbininko Draugas

Attorney and Counseler-at-Law
SLA. Advokatas-Patareias,
308-9-10 Coal Exchange Building
WIKES BARRE, PA.
Telephone 4256 Market.

F A R M 0 S

Pamėginkite

>r

Iš New Yorko į Hamburgą,
Liepoją, Danzigą.
Laivas Poland
išplauks gegužės _______ 26 d.
Kreipkitės į Kompanijos ofi
są 9 Broadway, New York
arba prie vietinių agentų.

a
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Parsiduoda krautuvė visokių aprėdalų (Dry Goods), tabako cigarų,
cigaretų, saldainių ir minkštų gėri
mų. Atsišaukite greitai, nes važiuo
ju į Lietuva.
J. S. STANAITIS,
423 S. Union St., Bridgeport, Conn.

RED STAR LINE

n

3 Bell Phone—Dickinson 1198 W

AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
PINIGŲ SIUTIMO.

Šiuomi
pranešam
Brooklyniečiams, Kliubams ir Draugijoms, kad
SLA. 5-tas apskritis rengia puikų
išvažiavimą (pikniką) 12 d. birželio,
Clinton Parke, Maspeth, L. I. N.
Y. Todėl malonėkite vietos ir apiedienos nelinkės lietuviai ant tos
pasilinksminimų, nes
rengti jokių
5-tas apskritis SLA. stengsis užganė
dinti su puikia muzika visus svečius,
kurie tik atsilankys,
Su augšta pagarba
5-to Apskr. Sekretorius.

ANT PARDAVIMO

i

JOHN S. LOPATTO

evy

Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.
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Kad Užlaikyti Jūsų Virtuvę Čystą ir Priimną
-Kepk su Mazola
Šeimininkė jaučiasi labai nesmagiai, jeigu atsitikime jos vyras
pareina anksčiau iš darbo, negu paprastai ir randa ją ką nors kepant
virtuvėj pilnoj dūmų ir nemalonaus kepimo kvapsnio.
Jeigu jūs kepsite su Mazola, jūsų virtuve bus liuosa nuo dūmų.
Skirtingai yra,(su paprastais riebumais. Mazola pasiekė augščiausio
laipsnio, virime kur kas pirmiau, negu kiti riebumai.
šalę palaikymo jūsų virtuvėj šviežio ir priimnaus oro, Mazola
sumažins jūsų virimo išlaidas.
Mazola yra nepaprastai ekonomiška,
kadangi ji gali būti vartojama daugeliui virimo ir kepimo būdų. Remian
tis patyrimais, jogei ji niekados neatmaino savo kvapsnio, ta pati Mazola
gali būti vartojama kepimui daugelio skirtingų valgių, tokių kaip žuvis,
mėsa, kiaušiniai, cibuliai ir kitos daržovės, viskas kas yra reikalinga, tik
reikia iškošti likusį aliejų po kiekvienam kepimui.
Jeigu jūs dar nesate vartoję Mazolos, nusipirkit
blešinę nuo savo groserio krautuvininko šiandien.
Jūs
nebusite daugiau be jos.. Parsiduoda po po pusę kvortos,
kvortą, pusę galiono ir galiono mieros blešinėse.

UNITED AMERICAN ONES!
o
N

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

Gegužio 19 d.
S. S. „MOUNT CARROLL” (naujas)
Gegužio
26 d.
S. S. „MOUNT CLINTON" (naujas)
Laivai iš New Yorko išplaukia nuo Pier No. 86,
North River — gale West 46-th St.
Laivai „HANSA” (Ex-Deutschland), „BAYERN” (naujas) ir
„WUERTTEMBERG” . (naujas)
bus paleisti veikmėn birželio mė
nesyje.
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų. Specialiai
valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir visi pasi
vaikščiojimui deniai skiriami tiktai trečios kleses pasa
žieriams.
v
Užsiregistravimui vietos rašykite i bile agentą arba

39 BROADWAY,
WITH''*'
*'*'■’''**" ”***>

NEW AWX1.XX
YORK Vii
CITY
■ WITH

HAMBURG AMERICAN (INE

UŽTIKRINAME

4TIDAI LIETUVIO
Jeigu jūs nebūsite galutinai
užganėdinti kokybe ir ekonomišku
mu Mazolos, jūsų krautuvininkas
sugrąžins jums pinigus.

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

* PURE

SĄLad

nutGikiame paaiškinimus, kaip geriau važiuoti tSvynln ir
išdirbame p asport* trumpiausiam laike.
Partraukiame iš Lietuvos gimines ir pažįstamų*.
L<aivakortes važiuoti krajun ir ifi krajaus sinntiiiMUi Ir
mainymas pinigą; priimama pinigus ant pačMumo Kr
mokamas nuoMmti*.
HENRY C. ZARO,
8 Avė. Cor. • Street, Dept. L. 4,
1
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