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SLA. PRIEGLAUDOS
NAMAS

šimį, šeštadienį š. mėn. 16 d. Pastebėjo, kad abiejų pusių b.) pareiškė, kad Briuksely len MUSU KELEIVIU VARGAI tęs Bankų arba kitas teisingas
lietuvių įstaigas ir daugiau ne
įvyko lietuvių ir gudų bankie- reikalavimai labai nesutaikomi, kai susitinka su Lietuvos demo
tas, kuriame dalyvavo apie 100 nes lenkai siekia prie unijos, kratine delegacija Steigiamojo Dabar, pradėjus musų žmo tikėti svetimų gražiems žode
Prelimina- nėms būriais keliauti Lietuvon, liams, kurie tik tykoja pinigus
abiejų tautų įstaigų ir partijų federacijos ir militarinių
ko- Seimo pastatyta.
DERYBOS BRIUKSELYJE
atstovų, kurie savo kalbose pa- vencijų. Mes to visko priimti riams pasitarimams Briuksely daugelis jų patenka į sunkias iš musų ištraukti ir labai tan
DAR EINA.
briežė lietuvių ir gudų vienybę negalim (salėj ploja).
einant, turi but Suvalkų sutar sąlygas, atvykę į New Yorką, kiai mus įstumia į apverktiną Jkurimas SLA. Prieglaudos
Namo virto vienu
svarbiųjų
Lietuvos Atstovybė yra ga ir pasiryžimą ginti savo šalių Esamomis žiniomis Tautų Są ties
padėtį.
respektavimas (ploja). jei nežino pas ką kreiptis.
vusi šiandien tokį „Eltos” kab- nepriklausomybę nuo pasikėsini junga ir Ententes valstybės Ginčijamam klausime
Keliauninkas. musų organizacijos klausimų.
daug Del pavyzdžio paminėsime po
Organe rašoma, kuopose kalba
legramą, pasiųstą iš Briukselio mų. Visų upas
buvo kilnus, pripažįsta Vilnių organiškai su svers vietos gyventojų nuomo rą atsitikimų.
Iš Kenosha,
ma, svarstoma, ginčijamasi ir
gegužės 11 dieną:
kalbos nuoširdžios ir drąsios. , Lietuva surištu. Priminė, kad nė, bet jai pareikšti turi but Wis., keliavo du vyru (p. šil
„Gegužės 6 dieną derybos vėl Buvo jaučiama tikrai broliškas
labai tankiai net prie vaidų pri
autoritetatingam kas su drkugu). Pirko laiva
Lenkija dabar kaip tik reikąlau laidavimas
prasidėjo. Atvyko Aškenazy. į vieni kitus lietuvių ir gudų ja
einama, kuomet nuomonėse ne
asmeniui. Pareiškė, kortę pas kokį ten agentą Ke-Tautų Sąjungos paramos, trečiam
Jau keletą kartų teko paste susitaikoma. Tačiau visa dar
Hymansas yra pareiškęs, jog nusistatymas. Ta8 bankietas .jęgį įurį j§sjrigti Aukštosios Si- kad ekonominės ii’ prekybos su
noshoje, kurs atsiuntė juos į bėti, kad lietuviški komunistai
derybų pamatu yra lygybe ir dar labiau sutvirtino tarp jųjų lezijos klausimas.
buotė šituo klausimu vien žo
Tas klausi_ tartys gal but abišalio naudin New Yorką irgi 'pas savo agen
pasekė religinių fanatikų pėdo džiais ir pasilieka,
abiejų v sty iu nep * aušo-ypačiai Vilniaus dirvoje, tuoslnias j^^ijai yra svarbesnis už gumo prinčipu paremtos.
išskiriant
tą į tūlą „internacionalį” hote- mis. Kaip seniaus kunigų su
mybe. Mes esame patiekę dekvieną kitą išimtiną atsitikimą.
dek- 1 ryšius, kurie yra jau užsimezgę yjjn^
Steigiamojo Seimo' Vice-Pir- lį. Čia juos sukišo po 6 žmo
mušdavo
kurstytos davatkos
laraciją, kurioj
Nejaugi gerb. SLA nariai ma
pabriežiama, praeitą rudenį, Lietuvos ir Gu- _ . .
Rylų Lietuvos
visuomenė mininkas d-ras Staugaitis pažy nes į kambariuką —- be van kitokių įsitikinimų
žmones, no, kad vien tuščiais žodžiais
jog Vilniaus grąžinimas yra pa- dų vyriausybėms tarp savęs
mėjo Briukselio derybose pre dens nusiprausimui, be šilumos
vis
labiau
įsitikina,
kad
Vilnius
matinia sąlyga, toliau kulturįnė susitarus.
liminarius pasitarimus, kur tu — ir pareikalavo po $2.00 nuo ypač kalbėtojus, kurie drįsdavo bus galima įkurti Prieglaudos
ir
politiškai
ir
organiškai
su
pakritikuoti peiktinus kunigų
autonomija visiems
Lietuvos Lietuvių Informacijų Biuras.
ri but pareikalauta Želigovskio žmogaus už
nakvynę.
Per darbus, taip dabar komunistai Namas? Nepaisant kur mes
/Vakarų
Lietuva
surišti.
Vidu

piliečiams, kurie vartoja lenkų
nekursime tokią
įstaigą, viskariuomenės atitraukimo iš Vii „Tėvynės” Redakciją jie dasijinis
įsitikinimas
yra
svarbus,
kalbą, toliau duodamas sąjun Iš LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ
kapitalas, o
niaus. Pastebėjo, kad mes su klausė Baltic States Banko, kur elgiasi, jei kas išreiškia savo vien reikalingas
.nes
galutinai
nuo
jo
priklausys
gininkams (lenkams)
liuosas
tinkam duot maisto ir sėklos gavo dykai draugišką patarna nuomonę netaip, kaip komunis mes jo visiškai mažai turime.
Lietuvos Susisiekimo Ministe' Vilniaus klausimo
išsprendipriėjimas transitui prie juros. rija patiekė sąmatą Kaune ga-;mas_
mums kontro- vimą del nekvynės, del keliones tai nori, štai kokių stebuklų Taigi vietoje kelti nepabaigtiRytų Lietuvai
„Naujienos”
papasakoja apie nus ginčius kur kurti, ar ne
Lenkai yra pasiūlę muitinių lingą radio stotį
plo.ia). Mes ir tp.
Įkurti. Tas Pareiškė nuomonę, kad Pa- liuojant (salėj
suvienijimą ir panaikinimą muij duotų
būt geriau, kad pašvęstumėm
turim reikalauti prijungti Sei Kitas atsitikimas — tūla lie- komunistų kulturingumą:
galimybės
Lietuvai baltjurio valstybės
labai
yra
to rubežių tarp abiejų valsty
„Dabar vėl ima kartotis tie daugiau savo energijos apkalbė
ūmam susisiekimui su visu pa-'surištos politl!)iais ir ekonomi nus, Vižainius ir Punską. To tuviška bendrovė (Lithuanian
bių delei išdirbinių abiejų ša šauliu.
nepaminėjo Ministeris. Nepri Sales Corporation) pardavė mo komunistų
žiaurumai. Nese jimui kai įkurti šitokia įstai
niais
santykiais.
Musų
kaimy

lių. Mes esame atmetę uniją,'
imtina mums su lenkais nei uni terei
(Macelei
Vingelienei, nai jie sumušė ir apiplėšė sočia ga, t. y. kaip sukelti reikalin
nai
užtektinai
įsitikinę,
kad
žuir pasiulinę ekonominę sutartį, I
ja nei federacija (ploja). Pa Christopher, Ill.), su dviem kū listų kuopos narį, drg. J. Degu gas kapitalas?
„Vilniaus
redaktoriui
vus
Lietuvai
ir
jų
padėtis
pasipamatuodami ją ant santikių,
J., kuomet Yra tiesiog nesąmonė tvirtin
Pabalt- reiškė Užsienių Reikalų Minis dikiais, laivakortes ir iš Bosto- tį, Elizabeth’e, N.
Įęurie teikiami labiausiai mums1 Mykolui Biržiškai atsisakius i(jaryS problematiška.
pritarimo, kad no telegrafuoja
mokėti 50,000 markių pabau-; jurio valstybių solidarumas> de. terio politikai
keletą klausimų ti, kad su dabartiniu kapitalu
jai į Illinois jisai uždavė
draugingoms valstybėms.
Paminėjo Lai- valstiją, kur ta moteris gyve- komunistų kalbėtojui, kuris, ne galima jau pradėti 'darbas.
Jdos, kurių jam paSKJlo leu ų j-yboms einant, yra musų nau- lenkų -nepulti,
kinosios Konstitucijos nustaty na: „Atvažiuok tuojau į New mokėjo atsakyt į juos. O šio Jei taip į nieką neatsižvelgda
1
1 Elta.” .teismas už tai, kad lietuvių laik
Delei tokio rimto delegacijos! rastis
bus tenai.” mis dienomis jie suardė socia mi darytumėm, tai galima drą
įdėjo telegramų
ir Lenkų politika ir gązdinimai, mą, kuris duoda pakankamai Yorką, pasportas
nusistatymo galės pasidžiaugti straipsnių lenkų kalba, tad ad-H , T • x
garantijų tautų mažumoms plė Nei adreso, kur kreiptis, nei listų prakalbas Chicagos prie siai pareikšti, kad kaip greitai
u
• x-v. v
. .L. / . x .
1 n x kad Lietuva bolsevistiska sahs, totis. Pastebėjo, kad musų pa dienos, kada iškeliauti! Varg miestyje, Roselande, ir norėjo tokią prieglaudą
Amerikos lietuvių visuomenė. mimstratono
įkurtumėm,
teisėjo paskelbta, į
, .
.. v
..
_ . nustojo savo reikšmes Santar- daryta klaida, nes per daug kai šę moterį su kūdikiais koks tai sumušti kalbėtoją, drg. T. KuVilnius tur but prie Lietuvos. ,kad_ jis
taip greitai priseitų SLA. na
gaunąs o menesius
vėj. Lenkai bijo, kad Lietuvai beta su Varšava, o mažai santy
Duodama autonomija ne Lietu arešto.
geros širdies
nepažystamas činską.”
riams ekstra
mokesčius dėti
esant išliuosuotai, jie negautų kiuota su Rytų Lietuvos visuo žmogus atvedė į Baltic States
vos Rytams, bet kultūrinė au
tos prieglaudos užlaikymui. O
Kas gali abejoti, kad šitoki
. x
. .įtakos priešingų veiksnių San- mene.
tonomija Lietuvos
piliečiams, _Lietuvos
Reikalinga
tinkamas Banką •— iš čia jau buvo suras
kas iš SLA. narių nori ekstra
Susisiekimo Ministe
_ politikos.
.....
TT
- xtat deryj
fanatikai išžudytų visus žmo•
.
v
..tarves
Uz
kurie kalba lenkiškai. Lenkų
Daugiausiai,
ge z
programą statant reikia vi išvadas padaryti iš lenkų pusės ti tos bendrovės agentai Bro- nes, jei tik jie turėtų galę. Ta mokesčius dėti?
kaipirnžra. Ant jokios uni-. njos pranešimu,
vo. pajamų
pavojui gręsiant.- Išreiškė vil oklyne ir ta moteris įteikta jų
kelis šimtus tokių rastumėm,
nį. kovo!
...
. .
.
čiau jie garsiai šukaūja apie
* įsus veiksmus, kūne sudarys ties, kad delegacija Briuksely
jos netinkama. Norima suda-i _
o visi kiti didžiausį triukšmą
globon.
meilę, laisvę, lygybę, brolybę ir
derybų rezultatus tiktai įver galės tinkamai musų reikalus
ryti ekonomine sutartis, sulig
Toliaus — keliauja Lietuvon kt. gražius obalsius, kuriuos pakeltų prieš ekstra mokesčių
kurios Lenkijai,
kaipo musų,
7 auks 70 sk. tinti.
apginti, Valstiečių Sąjungos ir
uždėjimą, štai musų organas
kaimyniai valstybei, pažadama siaurųjų gelžkėlių
■
Del musų valdžios linijos, de socialistų-liaudininkų vardu siu p. Sal. Žiūraitis iš Waterbury, buk' įkūnys proletariato diktar- sumažintas, kurio padidinimui
Conn* Kasžin delko kreipiasi tura.
dubti ^geriausios prekybos sąly
iki 8-nių puslapių užtektų kiek
49'3.264 auks. 58 sk. rybose, tai Ministeris pareiškė, lo reziliuciją: išklausius Užsie į nepažystamus agentus, perka
gos, faaip kokias mes galime su
Lietuva kol kas pasižadėti ga nių Reikalų Ministerio prane
vienam nariui po $1.00 ekstra
pas juos draftus, maino pinigus
teikti ir kitoms valstybėms, * su
linti,
kad:
šimo Steigiamasis Seimas pe
Kadangi pagaliau Tautų Są mokesčių
užsimokėti, : tačiau
Viso 4,925.332 auks. 28 sk.
kuriomis mes draugingai gyve
1. Lenkijos nepuls; 2. Mes ga reina prie kitų dienotvarkes ir moka po $20.00 už 1.000 auk jungos Kontroles Komisijos pir kiek rasite tokių SLA. narių,
sinų o tą pat dieną Baltic Sta
name. Tuo tarpu dar nekalbarį
mininkas pulkin. Chardigny kurie sutiktų šitas savo privaKardinolas
Gasparri notoj. lim duot Lenkijai laisvą tranzi punktų.
tes
Banke
butų
gavęs
po
$16.00
ma apie rubežių nustatymą, nie
musų Atstovui prie Vatikano tą gelžkeliais ir Nemunu prie Kalbėjo at.
Rozembaumas — butų sutaupęs po $4.00 ant Tautų Sąjungos posėdy puse lu lingas pareigas atliktu
ko nekalbama apie Lydą arba
jurų;
3.
Palaikyti
ekonomi

pų prasitarė, kad lenkai sulau
kan. Narjauskui pranešė, kad
at.
Venslaus(žydų
frakcijos)
tūkstančio.
Prieš
išvažiuo

Taigi gerb. SLA. darbuoto
Gardiną. Lenkai gali panorėti,
Šv. Tėvas padaręs
tam tikrų nius santykius ir mums naudin kas (s. d.) savo kalboj pareiškė siant užėjo į Banką ir, sužino žė nekartą duotuosius savo žo jai! Vienkart, kuomet rašote
idant mes ant visados išsiža
žingsnių lenkus su Lietuviais gus; 4. Susiartinę su Pabaltju- nusistebėjimo, kad ligi šiol dar jęs, kaip liko apgautas, graudi džius ir todėl trukdė visuomet kritikas ir savo patarimus ki
dėtume Gardino ir kitų miestų
rio kaimynais vaduovautis ben
įvykdinimą taikos ir ramumo
Briuksely sutaikyti.
Lenkijos naudon,
jeigu jau
dra su lenkais politika politi- nepaaiškėjo Santarvės nusista nosi, kad nesikreipė į savo žmo rytuose, užtai lenkai neišpa tiems duodate Priegl. Namo
tymas ir išreiškė nepasitikėji nių, savo draugų įstaigą.
klausimu, malonėkite nepamirš- ^
mums turėtų patekti Vilnius.
sakytai
supyko
ant
pulk.
Char

Gudų spaudos biuro praneši niuose ir ekonominiuose santy- mo tuo
klausimu Santarvei
Čion bus sunkesnis ginčias. Pa
Vieną keleivį koks ten agen- digny ir pradėjo jam keršinti. ti užsimint ir apie kapitalo kė
mu Rygos sutarties priskirtos kiuose. ’ Į separatinius santy- (kairėj
ploja). Jo nuomonė tukas, pasigavęs gelžkelio sto
limą. Taipgi ir patys
neuž
lauksime žinių.
Lenkams Gudų žemės apima knis su Lenkija nesidėti.
Lietuva vienintelis išėjimas užklausti tyje, vedė į lietuvišką banką — Štai Vilniaus endekės išsišau mirškite nors penkinę prisiųsti
teritoriją daugiau, kaip 77.000 Santykiai su Rytų
Rytams visuomenės ar ji norės prigulėt ir nuvedė į Hoboken, N. J. Vos, kę pulkininką ant balkono pra kartu su savo kritika.
„ELTOS” ŽINIOS
kv. verstų,
3,436.000 žmonių nustatoma, duodant
prie Lietuvos. Socialdemokra pagalinus,
' vargais-negalais dėjo žaliais kiaušiniais šaudyti Aukų nuo pereito SLA Sei
gyvenamų. Lenkai sudaro šioj autonomijos teises.
APIE PADĖTĮ NEITRALĖJ teritorijoj (išskyrus Bielsko ir Apie politinę taktiką pabrie- tų frakcija mano, kad reikalin pats keleivis supratęs, kad blo į jį. Sakoma vos spėjęs pasis mo suplaukė visai mažai. Mat
beveik visi musų darbuotojai
žė du griežtu politikos metodu: ga sušaukti Seimas ir sudary gu keliu vedamas,
ZONOJ.
dasiklausė lėpti nelaimingas francuzėlis.
Balstogės apskritis) 1—5%.
1. Kada apmąstoma gerai tiks ti tam aplinkybės. Siūlo dau Baltic States Banką esant New Taigi, kuomet Vilniaus ir vi vien tuščiais žodžiais Prieglau
Neitralinės
zonos pasienio
(Kauno „Lietuva.”)
P. N.
las ir priemonės jį įgyti, sąmo giau kreipti domės į lenkų san Yorke, o ne Hobokine.
gyventojai skundžiasi:
sos Rytų Lietuvos biednuomenė dos Namą budavojo.
ningai prie jo einama ne slap tykius, o nepasitikėti ginklams:
Lenkai nuo pat neitralinės zo
Daug yra faktų, kurie paro badauja, tuomet Lenkų ponijos Fondo finansinė padėtis yra se
tai. Čia griežtumas apsireiškia Socialdemokratų frakcijos var do, kaip musų keleiviai buna pačios ir dukterys kiaušiniais kanti :
nos nustatymo neprisilaiko zo
metodo lankstume.
2. Kita du pasiūlė priimti rezoliuciją. prigauti, apvogti, nuskriausti. šaudo į savo prietelius francu- Iki pereitam SLA. Seimui
nos ir visą laiką kankina savo
(1. f.)1 pareiškė, Todėl kiekvienas, kas keliauja,
buvo ________ $5,502.65
'griežta politika einama aklai, At. Liaus
plėšimais vietos
gyventojus.
zus. Matyt Lenkų ponijai ne
ji daugiausia veda prie katas kad lenkų frakcija stovėjo vi lai atsimena, kad niekas tokio tenka patyrti kas tai yra bar Nuo Seimo ligi Naujų
Daugiausiai plėšia etapo žanda
Metų įplaukė nuo
trofos (Vokietijos ir Rusijos suomet ant Valstybinio Lietu teisingo
rai ir ginkluota
kariuomenė.
patarnavimo negali das. O gal šitie kiaušiniai iš
šimčių ________ $220.10
politika). Mes einame griežtai, vos nepriklausomybės pamato duoti kaip lietuvių bankas ir Kauno atvežti?
Užpuldinėdami gyventojus, jie
Juk Lietuva
Aukų___ ,_____ $260.30
reikalauja įvairių mokesnių ir Aukščiausiu Lietuvos Res- bet ne aklai. Liudendorfo poli (salėj ploja). Lenkų politinė kitos lietuvių sąžiningos įstai apsiėmė maitinti savo Rytus,
<organu tikos varyti mes neprivalome. programa supranta Lietuvą ne gos, kurioms rupi, kad jų klen- kuriuos valdo Varšavos ende- 1921 metais įplaukė:
daro rekvizicijų. Nuo šių me publikos valdančiuoju
To- Pastebėjo lenkų gandus del mu vienos tautos valstybe, bet visų tai
tų pradžios * užpuolimus daro yra Lietuvos St. Seimas,
vientaučiai
nebūtų nu kai. Todėl endekės norėdamos 59 kp., Coal Centre, Pa. 7.50
10.50
dideli kareivių
būriai, dažnai del yra begalo svarbu patyrti, sų jų puolimo. Tais gandais joje gyvenančių tautų suda skriausti, kad butų patys užga parodyti
neapykantą Kauno 122 kp., Chicago, BĮ.
So. Fork, Pa.____ 4.33
šimtai apsiginklavę kulkosvy- kokio nusistatymo laikosi šita lenkai norėjo pagaminti presos rančia. Reikalavo daugiau tu nėdinti ir kitiems patartų rei kiaušiniams jais pavaišina neiš 141
Byesville, O.
10.00
145
aukščiausia Lietuvos Respubli moralės paramos, kad greičiau rėti ekonominių ir politinių san kalui esant prie savųjų kreip tikimą savo prietelių.
Elco, Pa._____ 10.00
298
uo kovo 21 d.- užpuolimai kos instancija santykiuose su prie savęs prilenkti. Del to at tykių su Lenkija.
tis.
Buffalo, N. Y. 100.00
i nuolat. Nuo balandžio Briukselio konferencija ir abel- sargumas šiandien yra labiau Užsienių Reikalų Ministeris Mes žinome, kad Baltic Sta Lietuvos laikraščiai praneša 304
5.00
V. K. Račkauskas
10
lenkų kariuomenė buvo nai šiandieniniuose ginčiuose reikalingas, kad lenkų bandy pridėjo del Seinų ir Punsko sri tes Bankas ir kitos lietuvių są kad:
I?
perėjus demarkacijos liniją ir su lenkais. Kad supažindinus mams prasidėjus galėtum at čių prijungimo Lietuvai. Nu žiningos įstaigos stengiasi ke ?,Balandžio 1 dieną sugrįžo į
Viso______ $6,130.38
okupavus musų pusėjo Kreivė „Tėvynės” skaitytojus su šiuo- remti. Susirėmimo norima iš rodė priežastis, kurių delei ne leivius tinkamai aprūpinti. Pa Kauną iš Tarybų Rusų 21 pilie
nų, Valinčių, Naujųjų Alksnė mi svarbiu klausimu, čionai pa vengti, bet jei lenkai pultų, tai gali but gyventojų atsiklausi- sitinka stotyje, jei keleivis iš tis, kurie iki šiam laikui buvo Vadinasi Priegl. Namo Fonnų, Senųjų Alksnėnų, Rodiškių, duodame Lietuvos Informacijų visomis jėgomis ginsimės (sa mo. Okupaciją prašalinus ga anksto praneša apie savo atva laikomi kalėjime.
de ligi gegužio 15 d. viso pinigų
Del demarkacijos lima bus su visuomene tartis žiavimą, kad tuomi apsaugojus
Cirailių,
Užukalnių, Burokų, Biuro prisiųstą „Eltos” prane lėj ploja).
buvo $6,130.38. Ką šioje bran
linijos, laikysimės sutarty pažy bet negalima išanksto užmesti nuo visokių žulikų, kurių ne- Kauno stoty juos iškilmingai gumo gadynėje su tiek pinigų
Mlklašuvkos ir kitus kaimus. šimą:
Gyventojai suimami, muša- Užsienių Reikalų Ministeris mėtos. Konstatavo, kad musų Rytams, mes duosim jiems au trūksta New Yorke ir nuo ku sutiko mušiu valdžios atstovai.” galima
nuveikti?
Jei visos
Na o lietuviški komunistėliai
,mi, neatsižvelgiant į moteris, d-ras Purickis
pranešė apie reikalavimai randa vis daugiau tonomijos teisę (ploja).
rių sunku išsisaugoti pateku
SLA. kuopos butų tiek pasidar
Tautų Sąjungoj ir Del socialdemokratų pasiūly siam į tokį didmiestį kai New sako, kad Rusijoje taip laisvai
vaikus ir senius. Daug vaikų Briukselio derybas, kurios turi paramos
tos rezoliucijos at. Draugelis Yorkas; parūpina geras ir pa žmogės gyvena, kaip jokioje ki bavę kiek pasidarbavo 304 kp.
ir moterų sužeista kiti užmušti didelės svarbos, nes tai pirmas Santarvės valstybėse.
nariai, tai jau butų kitas klau
vietoje.
faktas su lenkais tarimosi kai Po Ministerio pranešimo at. (k. d.) išsireiškė apie jos ne- togias nakvynes, duoda genis toje šalyje.
simas — jau šiandien turėtu- .
dalyvauja
liudininkais Tautų Venclauskis pasiūlė pradėti dis priimtinumą. Priimta socialis patarimus, aprūpina
Turtas plėšiamas.
bagažą, Matyt ir komunistiški kalėji mėm minėtame fonde apie 31
, Jaunesnieji vyrai
priversti Sąjunga. Ligi šiol lenkai dar kusijas tuo klausimu ir padary tų liaudininkų ir valstiečių pa išlydi į laivą ir tt.
mai yra skaitomi laisvo ir lai tūkstantį d. Su tokia suma jau
pertrauką susitari siūlytoji rezoliucija.
slapstytis ir bėgti iš namų.
niekur nesuformulavo aiškiai ti mažą
Kiekvienam rupi, kad kelio mingo gyvenimo namais, nes drąsiai galima pradėti darbas.
savo reikalavimų, bet Briukse mams frankcijose. Pirma pa
nėje butų gera, kad gavus tei mat juose nereikia komunistam Taigi pasistengkifne
daugiau
ly turės aiškiai juos padaryti, siūlymo dalis priimta, o per Kiekviename atsitikime ženg singą ir malonų patarnavimą, puti — jie užkimšti kitų įsitiki realiu darbu, o ne vien tuščiais
BANKIETAS.
tai busianti žodžių ir diskusijų trauka atmesta. Diskusijose žingsnį atgal, o visuomet turėsi todėl ir patartina kiekvienam nimų žmonėmis.
žodžiais šį klausimą gyveniman
dalyvavo: at» čemerius (k d. progą.
„Vilniaus” laikraščio
kova.
Dzūkaitis/ kūnyti.
lietuviui kreiptis į Baltic Stai 1 !i,;i r
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voje, atimama a pilietinės teisės, nors įvyktų ramybė ir taika?
gu atliekamus -pinigus jie dės į Į tarė, kad reikia nors kartą su-* ti, Lietuvos Atstovybė Ameri balsuosime ne pagal keno reko
kurie veda Varšavos legionus, Ir už šitas lenkų avantiūras yra
bankus ir gaus už tai procentus, drausti ir įžeboti Varšavos po- koje šiuomi turi garbės prašy mendacijas bei
geismus, bet
—
tai jie darys lygiai taip, kaip
Savaitinis Susivienijimo Lietavią kad Lietuvą prigirdžius josios lygiai kalta visa
Santarvė su
nija. O kai tik panorės su- ti visų Amerikos lietuvių orga taip, kaip musų pačių interesai
visų kitų šalių valstiečiai.
Amerikoje organas, leidžiamas kas piliečių
kraujuose. Kiti visi Francuzija priešakyje. Juk li
„Valstiečiai-gi Rusijoje sudaro drausti įdukusius Varšavos im- nizacijų (kaip tat visų Pasko diktuos.
senktadienis.
Lietuvos lenkai, kurie nenusidė gi šiol Varšavos junkeriai ne
apie 90 nuošimčių visų gyventojų, perialistus, taip greitai priseis los stočių, Lietuvių Piliečių Są
Taigi jeigu aš išėjau į opo
Jeigu po žmonių iš šimto gyvens ' susiremti gu franCuZėliais.
tarptautinės
S. E. Vitaitis — Redaktorius, ję prieš šalies įstatymus, naudo prisilaikė jokios
jungos skyrių, abiejų Susivieni ziciją tiems, kurie pasikėsino
burzuazineje tvarkoje, tai supran-1
■
jasi tomis pačiomis pilietinėmis sutarties, o tačiau visa Santar
Bet ar taip pasielgs Suv. jimų, Chicagos Lietuvių Tary musų kelių metų triūsą dievai
taniai, kad ir likusieji 10 žmonių
joj W. jo-th St, New York City.
teisėmis kaip ir lietuviai ir ki vė remia jų reikalus. Kad ir
negales gyventi komunizme.
Valst. atstovai Santarvės orga bos ir kitų, Amerikos L. R. Ka žino kur nunešti ir kurie rišo
„Tuo budu visa bolševikų pasa
tų
tautų
žmonės.
7
Tačiau
kle

toje.pačioje
Silezijoje,
juk
aiš

Visi raitai skiriami „Tėvynei” turi
nų konferencijose, tai yra di talikų Federacijos įstaigų, A. L. si Amerikos lietuviuose vilties
ka apie tai, kad jie įsteigę RusiHt siunčiami
Redakcijos vardu ir rikalinė spauda: ir „Draugas”, ku kaip diena, kad Lenkai prajoje komunizmų,
pasirodo, yra delis klausimas ir tenka labai Tautinės Sandaros kuopų, Tė ugnelę ir gerus norus užgesinti,
tari b«t su autoriaus paraiu ir adre ir „Darb.”,
ir kt. prisispyrę Taimėjo plebiscitą — Vokiečiai
muilo burburas.”
abejoti, nes dar ligi šioliai nau vynės Mylėtojų Draugijos kuo tai nereiškia, kad aš esu priešu
ts. Prisiunčiamas raitus Redakcija
♦
♦
♦
tvirtina, kad Lietuvos lenkam gavo 60 nuoš. visų balsų; Ta
joji valdžia nei puse lupų ne pų, Lietuvos Vyčių, Liet. Mote pačiai idėjai. Ne. Aš rėmiau,
trumpina ir taiso sulig savo nuožiu:: Lietuvos kariuomenės ark prasitarė, kokios politikos ji lai rų Sąjungų, Lietuvai
Gelbėti remiu ir remsiu šį sumanimą
spaudai smulkus buvo varžoma pilietinės teisės. čiau kuomet dabar Varšava pa
Netinkami
korespondencij os,
raitai — korespondencijos,
eilčs, Mat jie Lietuvos dvarų dalini siuntė ten savo avantiūristus, liai laukų darbams. — Lietu kysis linkui naujai susikurusių Draugijos skyrių, Liet. S. Są steigti Prieglaudos
Namą su
praneiimai ir tt, naikinama ir auto mą bežemiams ir mažažemiams tai Francuzų kariuomenė dau vos Tiekimo Viršininkas Majojungos
ir
tt.)
ir
šiaip
įvairių
Pabaltjurio
valstybių. Grei
kolionija, bet niekur kitur kaip
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
gumoje
vietų
gelbsti
avantiū

vadina
Lenkų
ponijos
pilietinių
’
ras
Zaskevičius
paskelbia
vi

čiausiai musų valdžia eina į draugijų ar įstaigų, kurios pa tik čia, Amerikoje.
vaito 'ženkleliu jų sugrąžinimui.
ristus,
o
Santarvės
Aukščiau
suomenės žiniai „Įsakymą Ka Santarvs organus vien didžiojo norės išrinkti ir prisiųsti Wa- Nereikia svajoti,
teisių varžymų, Bet jei atėmikad kada
m„ kovo kapitalo reikalų verčiama.
mas netiesotai
užgrobtos že- sioji Taryba į tą visą komediją riuomenei” iš 1921
shingtonan
savo
atstovus
ant
nors iš dangaus kris kepti kar
NORS KARTĄ
■'J
*
♦
♦
žiuri pro pirštus ir dar nuola 30 d., ištraukas, po kuriomi
mes,
paliekant
jos
50
dešimtigegužės
30
dienos
š.
m.
Atvyk
veliai, ne. Taippat nereikia bū
ATVIRAI PASISAKĖ.
ir nereikalau- tos grūmoja Vokiečiams, kad pasirašo Krašto Apsaugos Minių savininkui
:: Vokietijos kritiška padė stantieji, kaip vyrai taip ir mo ti tokiais pesimistais kaip tie,
Jau
minėjom „Tėvynėje”, j ant užtai jokio atlyginimo, ga pastarieji nedrįstų
užkabinti nisteris Pulkininkas-Leitenan- tis. —< -Pagaliau sudarius naują ters, yra prašomi įsiregistruoti, kurie sako kad už tuos pinigus,
kad Amerikos lietuvių klerika- lima vadinti pilietinių teisių avantiūristų gindami savo pi tas Žukas, ir kuriomis einant koalicijįnį Vokietijos Ministe- nuo kokios kas organizacijos at koki dabar randasi P. N. Fonde
lai stoja už sugrąžinimą Lenkų atėmimu, tai ką bekalbėti apie liečių teises ir gyvybę.
Lietuvos ūkininkai gali naudo rių Kabinetą su Dr. Wirth, kai vykęs ar šiaip patsai be įgaliuo nėra galima ne svajoti apie kū
ponams Lietuvos dvarų.
Pir tuos Lietuvos piliečius, kurie
Nors Santarvės plebiscito ko tis kariuomenės arkliais laukų po kancleriu priešakyje, priim jimo,
Lietuvos Atstovybėje rimą P. N. Amerikoje.
Girdi
miausiai šitą mintį ne drąsiai netik jokio gabalėlio žemės ne misija tikrina, kad šitie Varša darbams sekančiai:
North
West,
(1925
F.
Street,
ta Santarvės brukamos karės
jeigu kurti tokią įstaigą Ameišreiškė kunigų organas „Drau turi, bet net neturį ko pavalgy vos junkerių žygiai nepadarys
„Norint pagerinti musų krašto nustolių atlyginimo sąlygos, ku ant kampo 20-tos gatvės), kur
rinoje, reikia
kapitalo turėti
ekonominę padėtį,
kariupmenės rios abelnai imant
gas”, vėliaus jį pasekė ir kiti ti nei kur prisiglausti ir*kad jokios įtakos į jų sprendimą
atvažiavusiems $250,000.
yra seka bus suteiktos
dalims įsakau stengtis kuomažiau
klerikalų laikraščiai ir dabar įgijus nors gabalėlį žemės, jau Aukštosios Silezijos klausime,
visos jiems reikalingos informa Gaila, kad tie žmonės, kurie
šia naudotis
ūkininkų
arkliai's mos:
jau sutartinai visi traukia, kad ketvirti metai tranšėjose varg tačiau nėra mažiausios abejo
„Išmokėti Santarvei vieną bi- ei jos link posėdžių Vietos, apsi
„stuikomis” ir teikti pagal gali
taip mano ir kalba, nestudija
lioną
markių auksu su 1 d? birže gyvenimo ir tt.
tas bus Lietuvos priešas, kuris sta, bekovodami
su tų pačių nės, kad lenkam teks tos da mybę laisvais arkliais pagalbų la
Sakoma yra vo vystymosi šios šalies institu
lio š.< m., kurie
reikėjo išmokėti
biau nukentėjusių nuo kąro ūkių
priešinsis Lietuvos dvarų grą dvarininkų
vedamais
legio lys, kurių jie butų negavę, jei
su 1 d. gegužės; teisimas Vokieti numatoma, kad pirmas posėdis eijų, įsteigtų tokiais jau pama
laukams apdirbti.
šitų savo
žinimui Lenkų ponams. Mat nais, kad pavergus Lietuvą ir nebūtų inscenizavę
jos aficierių, kareivių ir jūreivių, įvyks 3 vai. po pietų, o antrasis
„Pirmoje eilėje pagalba 'teikia
tais, kokiais manoma kurti P.
kaltinamų už kriminalius prasižen vakare.
nežine iš kur papūtė į klerika sugrąžinus baudžiavą musų Tė- avantiūrų. Jei Santarvė ištikma naujakuriams kariams ir ma
N. Jeigu jie butų įsigilinę į
gimus laike karės; galutinas nu
žažemiams, paskui vidutinio didu
rųjų norėtų parodyti, kad avan
lų abazą vėjas, kuris jiems da vynėje.
ginklavimas Vokietijos kariuome
tą klausimą ir jį butų tyrinėję,
mo ūkiams ir prireikus esantiems
vęs suprasti, kad jei Lietuva Taipgi dasileidimas nors ma- tiuromis negalima nieko atsiek
nės,
laivyno
ir
oro
laivyno;
išmo

Ž. Ūkio ir Valst. Min-jos žinioje
Kaip kada, reiškia niekada. beabejonės jie butų radę, kad
grąžintų Lenkų ponijai dvarus, žiausios minties, kad reikia eiti ti, tai turėtų leisti Vokiečių ka dvarams. Ūkininkams duodamas
kėjimas karo nuostolių Santarvės
Puikybė visuomet apskelbia dauguma šios
šalies
labda
valstybėms, kurie siekia $33,750,arklių skaičius
neturi
viršyti
tai Lenkai grąžintų
Lietuvai į kokius nors kompromisus su riuomenę į ginčijamas vietas
000,000. Šita suma bus mokama pergalę pirm negu kova laimė ringų įstaigų iš karto įsikūrė
30% esamųjų daly.
Arkliai gali
Vilnių ir sutiktų įkurti gerus Lenkais delei
Vilniaus, ' ant ir apmalšinus Varšavos avan būti duodami į apylinkę ne toliau
po
$485,000,000
kas
metai ta.
Lynch. su visai mažu kapitalu — su ke
kaimyninius ryšius. Ir šitokią kart sumažina lietuvių teises tiūristus, turėtų paskelbti, kad
kol
nebus
galutinai
iškaip 35 kilometrus
ir išimtinai
Išmintingieji senai jau butų liais šimtais dolarių. Tik pas
Vokietija
mokėta.
Taipgi
nusistatymas yra ne vien Ame prie savo sostinės, Vilnius bu- del tos priežasties, kad Lenkai
laukų darbams.”
turės mokėti kas metai 25 nuo- išviję iš pasaulio kvailybę, jei kui, laikui bėgant, išaugo į mil
Reikia
pasakyti,
kad
tokis
sulaužė
tarptautines
sutartis,
rikos lietuvių klerikalų — jų vo, yra ir turi
buti Lietuvos
nebūtų radę ją sau naudinga. žiniškai dideles turtingas insti
sintį ant viso savo eksporto.”
vedamoji agitacija šituo klausi sostinė! Apie kokius nors nu visa Aukštoji Silezija atiduoda karinės valdžios nusistatymas Tai yra svarbiausi Santarvės
La Nochesoucauld. tucijas. Kodėl gi mums, lietu
nes tas
mu, aiškiai vaizduoja, kad ir sileidimus ar kompromisus Vil ma Vokiečiams, kas ištikrųjų yra labai pagirtinas,
reikalavimai, kurie tiek daug
viams, nepradėti su tuo ką tu
duoda
galimybės
Lietuvos
ūki

jiems
ir
priklauso.
Bet
negali
Liet, klerikalai šituo pačiu ke niaus atgavime tikram
lietu
neramumo sukėlė Vokietijoje.
rime? Kodelgi mums negalima
liu traukia, ir nėra abejonės, viui* negalima net pamislyti, ne būti nei. kalbos, kad Santarvė ninkams apdirbti ir įsėti visą Nors priėmimas šitų išlygų užeiti tų pionierių, veteranų pra
kad iš tenai ir visos direktyvos tai kalbėti, o dar blogiau — ra panašiai pasielgtų. O kol Len savo žemę, nepaisant kiek daug krauja ant Vokietijos beveik
mintais keliais? Juk už tuos
kijos imperialistų
kokia nors jie yra nukentėję nuo karo. nepakeliamą naštą skolų ir kito
paeina.
PRIEGLAUDOS NAMO
šyti.
5,000 dol. suviršum, ką dabar
duodama labai
Tačiau x giliau įsižiūrėjus į Nėra abejonės, kad Lenkai jėga galutinai nesuklupdis, tol Nesą arkliai
REIKALE.
kių sunkių pareigų, ką per dau
turime P. N. Fonde, galima ir
šitą klerikalų akciją, tenka pa šitais klerikalų raštais pasinau negalima laukti, kad subanditė- lengvomis ir prieinamomis išly gelį metų atjaus visa vokiečių
ponija nustotų gomis. Be to dar, rūpinamasi taijta, tačiau Vokietijai nebuvo — Niekur kitur kaip tik Lie čia, Amerikoje nupirkti pusėti
stebėti vienas aiškus apsireiki- dos. Reikia tik ir laukti, kuo jus Varšavos
mas. Daug kartų buvo paste met Varšavos junkeriai pakiš kalaviju barškinus ir nuolati ir Lietuvos arklių ukiu, nes ta kitokios išeities, kai tik pasi tuvoje —< sako p. Račkauskas nas gabalas žemės da ir su trio
užpereitame
„Tėvynės” num. bėsiais. Perkant tokią ukęme pačiame įsakyme yra štai
bėta pažangiosios spaudos, kad Santarvės diplomatams doku nes avantiūras rengus.
duoti |TSantarvės reikalavimams. Aš gi sakysiu, kad niekur kaip farmą reikėtų atsižvelgti, kad
musų kunigų vadovaujama kle mentus: „štai žiūrėkite — pa Taigi kuomet Lenkai jokių kokis punktas:
Rodosi reikėtų tik pasidžiaug tik čia Amerikoje steigti Prieg butų prie kiek geresnio trakto
„8) Pagal dalies vado nuožiūrų
rikalų partija savo simpatijo- tys lietuviai pripažįsta, kad Lie sutarčių nesilaiko, kol jiems ne
Iš karto
Ir ir netoli miesto.
mainyti kumelingas ku ti, kad pagaliau prieita prie su laudos Namą su kolionija.
mis linksta Lenkijos imperialis tuvos valdžia yra Vokiečių ir gresia iš kur nors pavojus, ar leidžiama
meles ii' vcisliųgus eržilus į tinka sipratimo su Vokietija, tačiau š,tai delko:
steigti ant mažos skalės tik rei
tų pusėn. Seniaus klerikalų Rusų bolševikų
ba
kol
nepastatoma
jiem
neper

mus kariuomenei arklius per ko Francuzų militaristai tuomj ne
padarus, kad
a) Ta idėja gimė čia, Ameri kalui esant praplėsti arba nauspauda už šitokias
misijų iš atstovų: mio kariuomepastabas Lietuvoje lenkams pilietinės galima jėga užpakalyje tų su
užganėdinti. Jie mat žinoda koje, ir ji per metų eilę nenusi jus skyrius kurti,
Jeigu mes
nes dalies Žemes, Ūkio ir Vallabai pykdavo, bet dabar jųjų teisės atimamos, kad, pagaliau, tarčių, tad ar verta kokios nors
mi,
kad
Vokietija
šiuo
tarpu
stybės Turtų Ministerijos, Vetedėvėjo, bet atpenč — tą darbą pradėtume eiti prie įsteigimo
autoritetas „Draugas” aiškiai patys lietuviai abejoja apie sa derybos su šitais banditais vesrinarijos Gydytojo
ir Valstybes yra kritiškoje
padėtyje, buvo sistematingai stumia į priekį ir P. N. šitokiu budu, tai mes jį
pasisako kur jų širdys traukia. vo neginčijamas teises prie Vil ti? Ar galima tat laukti, kad
Kontrolės.
prisirengę galutinai sunaikinti ką&. kartas vis daugiau ir dau greitai turėtume
ir tas butų
„a) Pirmoje eilėje mainyti nauŠtai kaip kunigų organas išsi- niaus ir todėl rengiasi siūlyti ir Lietuvių-Lenkų
ginčio išnes vajone, bet faktu. Kuomet
jakuriams
kariams,
apdovano- Vokiečius, kad jau daugiau ne giau naujų pritarimų įgija.
reiškia:
sprendimas derybų keliu duomums atlyginimą už Vilnių.”
tiems žeme, neturtingų karių šei reikėtų Prancūzams jų bijoti.
b) šis dalykas yra po protek mes įkurtume P. N. daleiskime
„Mus
social-liaudininkai ir Reikia spėti, kad musų kuni tų kokių nors realių
išdavų ?
mynoms,
mažažemiams, paskui Patys franeuzai buvo pasiruošę
ant mažos skalės už virš pažy
social-demokratai nenorės atsi giją prie šitokio žalingo žygio, Kol gyvi Varšavos imperialis- tik ūkiams vidutinio didumo, Ž. užimti Ruhr rajoną, kuris yra cija SLA. kaipo oficialiai inkor
U. ir V. T. Min-jos žinioje esan
poruotos organizacijos šioje ša- mėtą sumą ir tuo sykiu mes
žadėti dvarų dalinimo, nors ži kurio pasekmių tik tamsiausis tiškieji junkeriai, tol ramybės
tiems dvarams ir stambesniems svarbiausiu Vokietijos industri
lije, tai tik ji, o ne kas kitas ir nieko nenustotume, o apie pus
no, kad už tatai galima butų ignorantas negalėtų permatyti, ię pastovios taikos
Europoje
ūkiams.”
jos centru. Iš rytų-gi buvo su
ne kur kitur, kaip tik čia Ame tuzinis senelių jau prieglaudą
atgauti Vilnių,
Jų širdys la- stumia Vatikano valdžia. Pa negali būti ir nebus.
Taigi pasirodo, kad Lietuva organizavę ir pilnai
aprūpinę
rastų. Kuomet padarysime pra
biau linksta prie
Vokiečių ir galiau
tvarkosi ne juokais. Ypač pa mašininiais šautuvais ir kito- rikoje, gali ir turi šansus pana džią, atsiras ir įplaukų
ir patiems kunigams
šaltišią instituciją įkurti ir jos eg
Rusų, kurie iš mus nereikalau daug parankiau draugauti su
girtinas dalykas, kad statoma kia karo medžiaga
Varšavos
yra
niai. Mat pas žmones
ja paĮikti Lietuvos dvarus po Lenkų ponija ir viešpatauti ant
pirmon eilėn biednuomenės rei banditų gaujas ir pasiuntę į zistenciją palaikyti.
Kuoįprotis teorijai netikėti.
nams.
statistikai ap
kalai. Stambieji
žemvaldžiai Aukštutinę Sileziją, kad užpuo- c) Kaip tūli
Lietuvos liaudies, negu skaity
met įvykdinsime
šį klausimą
:: Bereikalingas džiaugsmas. paliekama ant pat galo^ kurie
skaito, kad čia, Amerikoje, ran
„Kuomet krikščionys demo tis su tos liaudies valia ir būti
lūs
Vokiečius
vienu
kartu
iš
praktikoje, tuomet
atsiras ir
— Savu laiku lietuviški komu tik tuomet gali pasinaudoti ši
dasi
apie
700.000
lietuvių
gy

kratai patirs, jog Vilniaus at draugais prakaitu
aptekusių
labdarių ir filontropų. Tad į
nistėliai neišpasakytai garsiai tuo kariuomenės įsakymu, kuo dviejų šonų, Ir dabar Vokie- ventojų, tai ar tokiai
masei
gavimas priklauso nuo dvarų pilksermėgių. Todėl
galimas
čiams
sutikus
ant
Santarvės
darbą visi, kuriuos tik apeina
neužkabinimo, tuomet jie ims daiktas, kad šituo du dalykai krykštavo, kad Rusijoje eina met nuo naujakurių karių, ma reikalavimų, Francuzų nedori žmonių nėra reikalingas Prieg šis dalykas!
linkti prie Prancūzų ir Belgų ” ir verčia musų kunigiją stoti ma prie visiško pinigų' panaiki žažemių, neturtingų ūkininkų planai suira. Vienok ateis lai- laudos Namas su kolionija? Ar
nimo ir kad tuoj aus bus įvesta ir nuo valdžios žinioje esančių
jie neįstengs tokios įstaigos Kurti Prieglaudos Namą su
Vadinasi
klerikalai aiškiai Lenkų ponijos pusėn.
kas,
kad
ir
Franeuzai
ir
jiems
Kolionija reikia
pradėti tuotokia tvarka, kurioje nereikės dvarų atlieka valdžios teikiama
įkurti ir jos palaikyti?
pasisako, kad jie linksta Lenkų
bernaujanti
Varšavos
banditai
nei pinigų, nebus nei jokios kon pagalba.
Jeigu tas dalykas da iki šiol jaus, nieko nelaukiant, ir kurti
pusėn, tiktai bijodami liaudies AVANTIŪRŲ
gailėsis
šitų
savo
žygių,
nes
trolės ant visokių daiktų — tik
■ * * *
neįsikunijo, tai vien dėlto, kad ne kur kitur, kaip tik čia, Ame
kerštu tą savo pasisakymą pri- VULKANAS.
visas
pasaulis
piktinasi
šitomis
:: Suv. Valst.
tarptautinės šlikščiOmis jųjų avantiūromis. nebuvo tam tikro meisterio-ge- rikoje.
dengiaXLenkų junkerių drau šiandieninė Lenkija yra nie imki ko tau reikia ir naudokis
J. D. Taunis.
nijaus, kuris butų jį padaręs
politikos pakitėjimas. — Pa
gais ir globėjais Francuzais ir kuomet neužgesinamu avantiū visukuom.
Tačiau dabar pasirodo, kad daliau ir Suv. Valstijų naujoji
Belgais.
,,Amerikos Lietuvis” prane praktišku ir realizavęs.
rų valkūnu Rytų
Europoje. tas tų nelaimingųjų
IŠ SLA. KUOPŲ DARBUOTĖS.
džiaugs valdžia nutarė dalyvauti kon
Taipgi pastariuoju laiku pil Nuo pat pradžios
ša, jog Volfo agentūros prane Tiesa, mes matėme ir girdė
1919 metų mas buvo perankstyvas. Nese
304 kp., Buffalo, N. Y., savo mčna klerikalinė spauda tokių Varšavos junkeriai
be jokios nai pranešė Amerikos spauda, ferencijose Santarvės Aukščiau šimu iš Madrido, Ispanų Mi- jome jau ne šimtus, bet tūk tiesiniame
laikytame ge
stančius įvairių įvairiausių pro gūžio 8 d.,susirinkime,
sios Tarybos, Ambasadorių ir nisterių
straipsnių, kuriuos lenkai be- perstogės braidžioja po savo pi
Kabinėtas
nusprendė
tapo pakeltas klausimas
abėjonės sunaudos priešais Lie liečiu ir savo kaimynų kraują. kad Sovietinės Rusijos valdžia Atstatymo Komisijos. Vadina .pripažinti Lietuvos Respubliką. jektų, tuo klausimu, bet visi ir apie tą $100, kuriuos 304 kuopa turi
nutarė sugrąžinti sidabrinius pi si p. Hardingo valdžia grįžta į
pasiliko tik projektais, kadangi uždirbus perengdama balių Prieglau
tuvos reikalus, nes juose aiš Ir nesimato jokios vilties, kad
nigus, kurie per ilgą laiką buvo tą poziciją iš kurios
Namo naudai. Kuopos nariai
neatsakė tikslui. Tas pats yra dos
Vilsono
kiai patvirtinama tie šmeižtai, kada nors butų galima susilauk
matydami
reikalingumą ir naudin
panaikinti einant prie galutino valdžią ištraukė republikoniš- LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS ir bus su sumanimu kurti P. N.
kuriais Lenkijos junkeriai ligi ti pastovaus ramumo tose Eu
gumą Priegl. Namo, vienbalsiai nu
WASHINGTONE.
pinigų panaikinimo.
Negana kas Senatas, kad tuomį užtik
Lietuvoje.
tarė tą $100 dolarių pasiųsti į SLA.
šiol paraližavo Lietuvos klausi ropos dalyse, kur eina Lenkijos
to. štai praneša oficialis Ru rinus savo partijai laimėjimus Pranešimu
gerb. Lietuvos Įkurus tokį P. N. Lietuvoje, Centrą, kartu su mėnesinėm kuopos
mo išsprendimą pasaulinėje sienos. Nėra nei vieno Lenkų
sijos bolševikų laikraštis „Eko- pereituose rinkimuose. Ir re- Atstovo J. Vileišio
mokestim. Tai yra pagirtinas darAmerikos butų padaryta stambi klaida: bas,
diplomatijoje.
kaimyno,z su kuriuo jie nebūt nomičeskaja žizn”, kad Rusijo
kurį atliko 304
kp., tik reikia
publikonų partija pilnai to at Suvienytų Valstijų Prezidentas butų atstumta tūkstančiai žmo palinkėti, kad musų kuopa ir ateityTvirtinimas, pavyzdžiui, kad kariavę, o su nekuriais dar ir
je rengiamasi atgaivinti net
Lietuvos
socialdemokratai ir šiandien kariauja. Kur negali taupomi bankai, ir mokėti nuo siekė. Tačiau norint dalyvauti Warren G. Hardingas yra suti nių, kurie ar vienokiu ar kito j e darbuotųs šitam prakilniam reisocial-liaudininkai, kurie šian jie tiesioginiu budu pradėti ka šimčius už pinigus padėtus į tarptautinėje politikoje, reikia kęs priimti gegužes 31 dieną kiu budu remia šią idėją. Ir kalui.
Taigi šiuomi
aš vardan 304 kp.
Name Amerikos koks gi išrokavimas butų na patariu visoms SLA. kuopoms Paeiti tuo pačiu keliu, kuriuo ėjo B ai t amj ame
dien beveik vieni veda visą Lie rės, tai ten sugalvoja avantiū tuos bankus.
tuvos tarptautinę politiką, nes ras ir oficialiai
atsisakę nuo Lengva mat apie daugelį Vilsono valdžia, nors žinoma lietuvių delegaciją, kuri prista riams mokėti ekstra mokesčius sekti viršminčtos kuopos atsinešimą
klerikalai tam tinkamų žmonių avantiūristų, slaptai juos re kad ir nepasiekiamų dalykų Vilsonas perdaug buvo pasijun tys jau seniau surengtą su mi- ar rinkti aukas tos įstaigos įkū prie prakilnių ir naudingų darbų,
kokiu yra įkūrimas
Priegl. Namo.
diplomatiniams lionų parašų Amerikos piliečių rimui ar palaikymui, jei iškalno Jei
neturi, linksta Vokiečių ir Ru mia ir instiguoja. Taip Varša svajoti ir save žadinti gražio- gęs Europos
kiekviena kuopa parengų po ko
peticiją deleį Lietuvos Valsty žinosi, kad jaja nesinaudosi. kią nors pramogą ir uždirbtų nors
sų pusėn, kai kartas patvirtina vos junkeriai pasielgė su Vil mis iliuzijomis. Tačiau tas ga mekleriams.
Ar rasite žmogų, kuris pirktų po $100 P. N. Fondui, tai į trumpą
tuos lenkų šmeižtus, kad dabar nium, pasiųsdami ten* Želigovs Įima tik per tūlą laiką. Kuomet Gerai, kad pagaliau Suv. bes pripažinimo.
laiką šis prakilnus sumanymas įsitinė Lietuvos valdžia yra vien kį, taip dabar jie pasielgė ir gi priseina susitikti su praktiš Valst. įstoja pasaulinių reikalų Toksai tat atsakymas buvo ar kurtų tokius dalykus, kurių kūnytų.
Vokiečių ir Rusų bolševikų pa Aukštojoj Silezijoj, pasiųsdami ku gyvenimu, tad ir reikia nu svarstyme, nes gal kiek nors gautas nuo Valstybės Sekreto jam nereikia, kurie jam nenau
p. M. B
padarys
įtakos
visoje
Santar

riaus
per
kurio
ofisą
Lietuvos
dingi?
Niekad!
ten
Korfanty.
Kaip
Vilniui
daru.
sileisti iš savo išsvajoto iliuzi vės akcijoje, o ypač gal pamė Atstovybė Amerikoje yra pra
Gerai dar — labai gerai, kad 21 kp. Detroit, Mich., savo susi
Taipgi nuo pat pradžių įsikū avantiūristai paskelbė neva „ne jų pasaulio ir eiti
tuo keliu, gins įžeboti Francijos įduku šiusi tokios delegacijos priėmi
Pildomoji Taryba Prieglaudos rinkime laikytame 1 d. gegužio, pa
rimo Lietuvos nepriklausomy priklausomą Respubliką”, taip kuriuo visa žmonija eina.
Namo klausime referendumą, kele klausimą, kaslink žemės neforbės, lenkai nuolatos šūkauja, dabar rengiasi padarytį jr Auk Gi apie įsteigimą net paties sius militaristiškuosius impe mo.
mos klausimo Lietuvoje ir kilo kuo
rialistus, kurių direguojami ir Norėdama tinkamai pagelbėti kuris nepersenai atsibuvo, ne- pos susirinkime karštų ir ilgų gin
kad Lietuvoje
atimamos len štojoj Silezijoj.
komunizmo Rusijoje, „Naujie- Varšavos junkeriai dūksta. Jau Amerikos lietuviams atlikimui
užgyrė ir paliko tą dalyką taip čių, kuriuose daugelis išreiškė nepaAkyvaizdoje
šitokios,
padė

kams pilietinės teisės. Tačiau
nos” padaro labai logišką ir tei dabar net toki žymus republi- šio svarbaus darbo, o be to ir
kaip buvo, t. y. posenovei. Reiš- siganedinimą Lietuvos valdžia ir že
kiekvienas lietuvis žino, kad tai ties, ar galima laukti, kad Ry singą sekančią išvadą:
reforma, kokia manoma praveskonų partijos nariai, kaip Ex- visų kitų, kurie gali būti Ame- kia, kad da mes kada' nors tuo mės
yra neteisybė. Tik nuo tų Len tų Europoje, kur šitas avantiū
ti
Lietuvoje.
Prieita
net prie to.
„Jeigu valstiečiai lasvai parda
Prezidentas
Taftas
rimtai
išsirikos
visuomenei
svarbu
aptarklausimu
turėsime
balsuoti
ir
kad buvo įneita atšaukti musų kuoliepsnoja, kada
kijos ponų, gyvenančių LietU- rų vulkanas
vinės savo javus ir gyvulius; jei
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pos komisiją iš LL. Paskolos sto
ties, kuri dabar rengiasi prie pravedimo antros paskolos. Tačiau rim
tai šį ' įnešimą apkalbėjus, nutarta
komisiją palikti prie
paskolos sto
ties, o viršminetu klausimu nutarta
išnešti rezoliuciją.'
Antras neužsiganedinimas išreikš
ta prieš Lietuvos valdžią už atsiunti
mą Amerikon Lietuvos Misijos na
riu p. B. Mastausko. Juk šitas žmo
gus mažai
žinomas
lietuviams, o
kiek žinomas, tai irgi žinomas tik
tai kaipo lenkų draugas, nes jis vi
suomet draugavosi su lenkais ir net
Skelbęs
svetimtaučių laikraščiuose
straipsnius už didelę Lenkiją. Taigi
ir musų kuopos nariai išreiškė didžiausį nepasiganėdinimą šituo Lie
tuvos Misijos nariu.
Toliąus
svarstoma
Waterburio
streikierių aukų atskaitoje įvykusis
neaiškumas, o gal ir suktybė. Tai
gi ir musų kuopa, kaipo aukavusi
minėtam streikui
paremti ir paste
bėjusi laikraščiuose tuos trukumus,
jaučia turinti, teisę žinoti, kam su
naudoti musų pinigai
Prašydami
aukų žadėjote paskelbti „Tėvynėje”
tačiau to nepadarėte, tai padarykite
nors dabar tą ką žadėjote.
Patėmiję, jog yra paskirta komisi
ja suradimui kaltininkų,
taigi mes
prašome tos komisijos
darbuotis
kiek galint ir suradus
kaltininkus,
prašalint tokius gaivalus iš lietuvių
tarpo ant visados.
Jei reikalinga
butų musų pagalba, mes neatsisakysim ją suteikti, bile tik butų surasti
llraltiiifalrąi,
*
Pirm. M. Černius,
Rast. P. J. Šlapelis.
104 kp., Hartford, Conn., laikyta
me savo susirinkime i d. gegužio,
kuopos raštininkas
pranešė, kad
nuskirti nariai lankymui ligonių ne
pildo savo pareigų.
Susirinkimas
vienbalsiai nutarė uždėti bausmę, jei
narys, paskirtas lankyti ligonio neat
liks savo pareigų. Ligonių lankyto
jai yra skiriami kas trys mėnesiai,
tai kuomet kuopos raštininkas duos
žinią tokiem lankytojam, kad yra
sergantis narys, tad jie privalo at
lankyti ligonį du kartu,
o mažiau
siai vieną kartą į savaitę ir mėnesi
niame kuopos susirinkime turi išduo
ti raportą. To nepadarius, bus bau
džiami sulig SL'A'. įstatų nurodymo:
pirmą kartą 25c
antrą kartą 50c.
ir itt.
Taigi gerbiamieji 142 kuopos na
riai, stengkitės pildyti savo pareigas
prisilaikydami SLA. konstitucijos ir
kuopos nutarimų,
o tuomet nerei
kės jokių baudų mokėti neigi jokių
nesmagumų turėti.
M. Mikalonis — kp. koresp.

PROTOKOLAS
SLA. i-mo apskričio n-tas suvažia
vimas įvyko bal. 24 d., 1921 m.,
Willkinson salėje,
Shenandoah, Pa.
Suvažiavimą atidarė apskr. pirm.
J. Taunis u-tą vai. ryte, pakviesda
mas A. Staniškį ir S. Bulotą priimti
ir sutvarkyti atstovų mandatus; pats
gi pirmininkas taria žodį į suvažia
vusius apie organizacijos reikalus.
Mandatų komisija skaito
atstovų
vardus, kuriuos
atsiuntė šios SLA.
kuopos:
13 kp., Minersville, Pa. — J. Vit
kauskas, J. Bubnys ir J. Sebeika.
23 kp., Shenandoah, Pa. — A. Staniškis, A. Žilinskas ir K. Zeleckas.
187 kp., New Philadelphia, Pa. —
S. Bulota, A. Jakaitis ir J. Klimaitis.
204 kp., Tamaqua, Pa. — P. Buš
kevičius.
211 kp., Mahanoy City, Pa. — J.
Miliūnas, St. Gegužis
ir Zig. Karkauskas.
, 241 kp., Kulpmont, Pa. — J. Aukš
tinis ir T. Petieris.
Nuo apskričio suvažiavime daly
vavo pirm. J. Taunis ir organizato
rius A. Banišauskas.
Suvažiavimo
vedėju išrinkta J.
Taunis, rašt. — S. Bulota.
J. Taunio
patiekta dienotvarkė
priimta vienbalsiai.
Apskr. rašt. perskaito pereito su
važiavimo protokolą, kuris priimtas
vienbalsiai.
Apskr.
valdybos — pirmininko,
raštininko,
organizatoriaus ir iždi
ninko raportai priimti vienbalsiai.
Iš pirmininko raporto pasirodė,
kad pereitą žiemą surengtas Filmų
Bendrovei judomų paveikslų maršru
tas- Schuylkill
apielinkėje, per 14
vakarų davė
apskričiui pelno arti
šimto dolarių.
Organizatorius savo
raporte pabfiežė, kad minimo maršruto finan
sinis reikalas dar nėra užbaigtas tar
pe apskričio ir Filmų Bendrovės, to
dėl suvažiavimas organizatorių (AL
Banišauską) įgaliavo tai atlikti.
Išnešta pageidavimas, kad delei pa
liginimo ligoje pašalpos, kuopos bu
tų prisirengę paduoti
reikalavimus
įstatų komisijai prieš busiantį SLA.
Seimą.
Nutarta rengti apskričio išvažiavi
mas (Lake Side Parke), kurio dieną
paskelbs tam išrinktoji
komisija.
J komisiją įėjo: A. Banišauskas, St.
Gegužis ir J. Taunis.
„ Nutarta išvažiaviman užkviesti A.
Račiūną, kad susirinkusius nuimtų
judomuose paveiksluose.
Nutarta, kad išvažiavimo progra
mas susidėtų iš dainų,
žaidimų ir
prakalbų ir kad prie
to prisidėtų
visos šios apielinkės SLA. kuopos.
Nutarta išleisti delei SLA. agita
cijos sieninį ■ kalendorių 1922 me

tams. To darbo atlikimui komisijon
ėjo: A. Staniškis,
S. Bulota ir A.
Banišauskas.
Įgaliota apskričio
valdyba, kad
gerai progai esant,
rengtų prakal
bas, koncertus ar kitas
pramogas
naudai organizacijos nelaukiant su
važiavimo.
Sekantį suvažiavimą
nutarta lai
kyti rugpiučio 28 d., 1921 m., Ta
maqua, Pa.
Nutarta apmokėti apskričio valdy
bos paneštas išlaidas reikale orga
nizavimo l-mo apskričio laike pa
starųjų dviejų metų. Išlaidos išne
ša sekančiai:
pirm. J. Tauniui —
$11.47, rašt.
S.
Bulotai — $9.83,
organ. — A. Banišauskui
— $5.24,
iždin. J. Klimaičiui — $2.50.
Užbaigus apskr. reikalus, J. Tau
nis užsiminė apie sušelpimą senelio
Šerno. A. Banišauskas perėjęs per
salę surinko $7.45.
Pinigai įduota
apskr. iždininkui pasiuntimui Šerno
gelbėjimo fondui.
Suvažiavimą uždarė J. Taunis 2:3b
vai. po pietų.
Vedėjas J. D. Taunis.
Rašt. S. Bulota.

PROTOKOLAS
SLA. Connecticut valstijos
IV-to
apskričio valdybos suvažiavimo, bu
vusio gegužes 1 dieną 1921 m., New
Haven, Conn., organizatoriaus M. J.
Vokietaičio kambariuose.
Posėdį atidarė 2 vai po pietų ap
skričio pirmininkas
Jonas Tareila.
Posėdin pribuvo: pirmininkas J. Ta
reila, raštininkas J. F. Makoveckas,
iždininkas Jonas Mikalauskas ir or
ganizatorius M. J. Vokietaitis.
1. Nuodugniai apsvarsčius ir M.
J. Vokietaičiui rekomenduojant nu
tarta rengti SLA. IV-to apskričio
išvažiavimą (pikniką) Indian Grove,
New Haven, Conn.
Nusamdymui
minėtos vietos
valdyba įgalioja M.
J. Vokietaitį.
2. Išrinkta
išvažiavimo rengimo
komisijon M. J. Vokietaitis,
kuris
bus ir išvažiavimo pirmininku ir J.
Tareila. Pastaramjam pavesta pak
viesti dainininkus,
šokėjus ir kitų
žaislų
išpildytojus, jei toki butų
reikalingi prie minėto
išvažiavimo
programo išpildymo.
3. Nutarta pakviesti Lietuvos Mi
siją arba ir taip kokį atstovą, kurių
neužilgo laukiama iš Lietuvos atsi
lankant, kad
atsilieptų į publiką
Lietuvos vastybės reikalais. Taipgi
nutarta pakviesti
žymų kalbėtoją.
Šitas pakvietimo darbas pavesta J.
Tareilai.
- 4. Nutarta atspausdinti 2,000 pla
katų tokio didumo, kad galima butų
atspausdinti visas išvažiavimo pro
gramas. Plakatus paruošti pavesta
J. Tareilai.
5. Išvažiavimo darbininkam nutar
ta mokėti sulig išvažiavimo pirmi
ninko nuožiūros, tačiau
nedaugiau
$3.00 už dieną.
6. Nutarta išrinkti kontrolės ko
misiją, susidedančią
iš trijų narių:
raštininko ir dviejų pa'gelbininkų, ku
ri turi sąžiningai kontroliuoti visas
įeigas ir išlaidas
šio išvažiavimo.
Tokią komisiją išrinkti pavesta vie
tinei SLA1. 142 kuopai, kuri artimiau
šiam savo susirinkime turi tai atlik
ti.
7. Nutarta duoti
dainininkam už
>asižymėjimą dainavime
sekančios
dovanos auksu: i-ma $10.00 vertės,
2-ra $5.00 vertės ir 3-čia $2.00 ver
tės.
8. Nutarta imti įžangos į išvažia
vimo daržą po 10 centų nuo ypatos,
išskiriant dainininkus, šokėjus ir ki
tus dalyvaujančius programo išpil
dyme.
Jiems turi būti
iš anksto tikietai pasiųsti taip, kad jie liuosai ga
lėtų įeriti į daržą.
9. Nutarta kreiptis į IV-to apskri
čio kuopas, kad jos kiekviena pakvie
stų savo kolonijos visus savo miesto
lietuvius veikėjus ir profesionalus—
daktarus,
aptiekorius,
advokatus
ir tt.
10. Nutarta
nupirkti reikalingus
daiktus del išvažiavimo: laimėjimų
tekinį, stiklus,
pečių ir tt. šitas
nupirkimo darbas pavesta M. J. Vo
kietaičiui.
u. Išvažiavimas
rengti nutarta
nedėlioję, liepos 24 dieną 1921 me
tų, Indian
Grove, New
Haven,
Conn.
12. Nutarta pakviesti Filmų Ben
drovės atstovą gerb.
Račiūną, kad
nutrauktų paveikslus visos publikos
ir dalivaujančių išvažiavimo programe, šis pavesta J. Tareilai.
13. Suvažiavimas uždaryta 5 vai.
po pietų.
Pirmininkas Jonas Tareila.
Raštininkas J. F. Makoveckas.

kuomi nepasidarbavo 304 kuopos ge
rovei, tai turiu
pasakyti tik tiek:
prirašiau prie 304 kuopos 27 naujus
narius ii* dalyvavau parengime visų
1 balių ir piknikų,
kurie davė pelno
musų kuopai apie $400. Pavyzdžiui
kuomet buvo
rengiamas
balius
Prieglaudos Namo naudai, tai aš vie
nas pardaviau tikietų už 32 dol. Pa
galiau kas pajėgs viską išskaitliuoti,
kas tik teko dirbti kuopos raštininku
esant.
Dabar tenka paklausti, ką gero p.
Rederis padarė
vietiniai kuopai ir
SLA. gerovei?
Taigi dabar jisai
būdamas kuopos organizatorium tu
rės pasidarbuoti kuopos ir SLA. ge
rovei nors tiek, kiek
pasidarbavo
buvusis sekretorius, jei nenori, kad
tie visi užmetimai, kuriais jisai mė
gino apjuodinti buvusį sekretorių,
nekristų ant jo paties.
Taipgi rei
kia priminti, kad p. Rederis, jei ji
sai yra teisingas ir sąžiningas žmo
gus, turėtų atšaukti tuos visus savo
šmeižtus, kuriais mėgino bereikalin
gai mane apjuodinti.
P. M. Banevičius,
buvęs 304 kp. rašt.

LIETUVIAI AMERIKOJE
CHICAGO (BURNSIDE), ILL.
Tai yra
Chicagos
priemiestis,
kuriame lietuvių' gyvena ne mažas
būrelis ir turi šiais pašalpines drau
gijas: Šv. Jono Krikštitojo, Apšvietos ir Dailės. Draugiją, kurion prik
lauso vyrai ir moters, BurnsidėS Jau
nuomenės Pasilinksminimo Kliubas,
kuris tik 1920 m. įsikūrė be pašal
pos. Taipgi yra SLA. 63 kp., kuri
turi daugiausia narių už visas minė
tas draugijas.
Praeitais metais SLA. 63 kp. sek
retoriaus sumanimu parengta du ba
liai pastangomis trijų draugijų, kaip
tai: Šv. Jono Krikštitojo, Apšvictos
ir Dailės Draugija ir SLA. 63 kp.,
iš kurio buvo labai
geros pasek
mės ir visos trys draugijos buvo už
ganėdintos, nes buvo
pelno. Bet
kai pavieniai seniaus
rengdavo, tai
daugelį kartų reikėdavo lėšos pačiai
draugijai padengti. Bet ne ilgai bu
vo tas musų
džiaugsmas. Iškilo
mažos priekabės tarpe draugijų na
rių ir kur buvo galima lengvai su
sitaikyki, tai nariai
vien del savo
neužsiganėdinimo visą darbą išar
dė. Vėliaus susiprato patys nariai,
kad didelę klaidą padarė ir tuomi
savoms draugijoms
daug pakenkė.
Bet klaida atitaisyti
buvo jau per
vėlu.
Darbai pas mus eina silpnai. Nekurios dirbtuvės
kad ir dirba, bet
vis per pusę sumažinę darbininkus.
O kitos suvis tapo uždarytos. Šituo
laiku labai yra sunku darbas gauti,
nes yra daug vietinių darbininkų be
darbo. Nepatartina niekam iš kitur
važiuoti j čionai darbo ieškoti — jo
negausite.
B. B.

WORCESTER, MASS.
Paminėjimas Pirmos Gegužes.
SLA. 57 kp., paminėjimui pirmos
gegužės, surengė koncertą ir prakal
bas. Kalbėjo teisių studentė p-lė Z.
Puišiutė, puikiai ir aiškiai nupiešdama, ką kiekvienam darbininkui reiš
kia Pirmoji Gegužės. Taipgi ragino
darbo žmones lavintis ir nuosekliai
sekti pasaulio nuotikius ir žmonijos
gyvenimą. Kalbėtoja labai publikai
patiko ir užtai nepasigailėta jai šir
dingų aplodismentų.
Antra dalis vakaro susidėjo iš dai
nų. Pirmiausiai P. Skrickis sudai
navo solo dvi daineles, kurios išėjo
labai puikiai. Reikia pažymėti, kad
P. Skrickis pradeda jau visai gerai
dainuoti — iš to aišku, kad sparčiai
žengia pirmyn savo balso lavinime.
Toliaus p-lės J. Mitrikaitė ir Montviliute sudainavo duetą. Nors dar
ir jaunos dainininkės,
bet kadangi
turi labai malonius
balselius, tai jų
dainavimas publiką tiesiog sužavėjo,
ką liudija širdingi aplodistentai ir
net po kelis kartus jų iššaukimas.
Po to „Aušrelės” vyrų aktetas ge
rai išlavintais balsais puikiai sudai
navo keletą gražių dainelių, kurį va
dovavo gerb. J. Dirvelis. Ištikrųjų
galima pasidžiaugti, kad Worcesterio lietuviai turi tokį gabų muzikos
darbuotoją, kaip
gerb. J. Dirvelis,
kuris netik vieniem Worcesterio lie
tuviam brangus, bet ir visai musų vi
suomenei, nes jis nemažai pasidarba
vęs visuomenės labui.
Nėra mažiausios
abejonės, kad
Worcesteris ateityje duos lietuvių
visuomenei būrelį gana gabių dailės
mylėtojų, nes čionai
dailės srityje
daug veikiama ir tuo budu auklėja
ma musų jaunimas.
Ypač tuomi
IR MANO ŽODIS.
prakilnum darbu daugiausiai rūpina
„Tėvynės” Nr. 16 SLA. 304 kp. iš
si „Aušrelė”, o vaikučius
auklėja
Buffalo, N. Y. organizatorius P. Re„Žiburėlis.”
deris atsakydamas
„Bėgusiam per
Lėšų * padengimui
aukų surinkta
duris” be jokių
faktų ir prirodymų
$12.50. Žmonių
buvo prisirinkusibereikalingai mėgina įtarti buk tuopilna svetainė ir visi likosi pilnai už
mi „bėgusiu per duris”
esu aš -*
ganėdinti, nes SLA. 57 kp. visuomet
buvęs 304 kuopos raštinifikas.
stengiasi puikius vakarus surengti.
Nors „Tėvynėje” vieta brangi ir
Tą pačią
dieną L. D. L., D. n
neapsimokėtų vesti
kovą su vėji
kp. irgi 'turėjo surengusi panašų pa
niais malūnais, bet kad visai berei
rengimą, bet publikos pas juos atsi
kalingai tenai mane
apšmeižia, tai
lankė daug mažiau.
manau turiu pilną teisę į tai atsiliep
Worcesterietis.
ti.
Pirmiausiai noriu pareikšti, kad aš
GRAND RAPIDS, MICH.
niekuomet ne esu pakėlęs
kuopos
Gegužės i d., Lietuvių Dailės Cho
susirinkime tokių
klausimų, kurie
dramą
„Alkani
galėtų pakenkti vietinės kuopos au ras state scenon
Žmoens
”
,
kuri
suvaidinta
neblogai.
gimui arba SLA. gerovei.
Kasling
pareiškimo p. Rederio, Geriausiai lošė Juozo Biručio rolėje
buk buvusis kuopos raštininkas nie- T. Jurėnas, kuris su laiku gali išsi
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dirbti į gabų vaidintoją, j Taipgi ne
blogai lošė Motinos rolėje Sabaliaus
kiutč ir Tėvo — Naudžius. Kiti lo
šė silpnai — už nekuriuos supliorui
prisėjo atkalbėti žodžiai.
Pertraukose dainavo
choras, ta
čiau išėjo nekaip — choras
silpnas
ir menkai išlavintas. Seniaus čionai
buvo susitveręs geras
choras, kurį
vadovavo gabus mokytojas S. Vaite
lis, tačiau „susipratėliams” tas nepa
tiko, — mąt jame
buvę
perdaug
„buržujų”, tad ir pradėta jį griauti.
O kadangi minėti „susipratėliai” yra
specialistai grovime, tai darbą atliko
neblogai, nes dauguma gabesnių dai
nininkų pasitraukė — pasiliko tiktai
„košer” draugai. Todėl tad ir dainuoja silpnai, nes vienos
partijos
žmonės negali sudaryti
tinkamo
choro.
Gegužio 19 d. Grand Rapids jau
nuomenės būrelis
buvo surengęs
koncertą Lietuvos našlaičių naudai,
dalyvaujant gabiausioms scenos spė
koms. Šio koncerto surengimu, ku
ris puikiai pavyko, daugiausiai pasi
darbavo: p. S. Vaitelis, p-lės Abromaičiutės, M. Aleksiunas, T. Jurė
nas ir kt. Taipgi ir Šv. Jurgio drau
dija prisidėjo medžiagiškai, duoda
ma veltui svetainę kaip pamokoms,
taip ir koncertui.
Našlaičius mylintis.

ELIZABETH, N. J.
Gegužės 1 d., Lietuvių
Giedros
Kliubas, savo kambariuose surengė
vakarienę. Svečių
prisirinko apie
120 ypatų. Jei butų buvę
daugiau
vietos, tat dar kita tiek
birtų buvę
svečių, nes daugelis norinčių daly
vauti vakarienėje, delei vietos stokos
turėjo atsisakyti nuo to, todėl malo
nės nepykti tie viengenčiai, kurie pa
sivėlavo užsisakyti vietas. Vakarie
nė visais atžvilgiais pavyko kuopuikiausiai ir visi atsilankiusieji buvo
pilnai užganėdinti.
Apie 8 vai. vakare, pirmininkui J.
Budriui pareiškus, kad vakarienė jau
prasideda, svečiai sustojo padainavo
„Lietuva Tėvynė musų”. Po to se
kė kalbos, dainos ir deklamacijos, o
po visų ceremonijų, jaunimas links
mai pasišoko.
Reikia pastebėti, jog jaunos lietu
vaitės: Kačinskiutės, Brazaičiutė ir
Ribinskiutė savo puikiomis deklama
cijomis sužadino svečių sielose mei
les ir atsidavimo jausmą linkui mu
sų brangios Tėvynės Lietuvos. Gar
bė jums sesutės! Garbe ir jums tė
veliai, kurie iš pat kūdikystės dienų
auklėjate jaututėse
kūdikių sielose
Tėvynes meilę!
Dainuota įvairios dainelės, kurios
pusėtinai pavyko.
Dainininkėms ir
dainininkams pianu akomponavo vie
tos vargonininkas J. J. Hodelis.
Balandžio 24 d., A. Liutvino sve
tainėje įvyko metinis susirinkimas
Lietuvos Laisvės Išgavimo Komite
to. Susirinkime buvo atstovaujama
beveik visos vietos lietuvių draugi
jos — net ir parapija.
Valdyba plačiai išdėstė jau nuveik
tus ir užsibriežtus
veikimui darbus
pereitais metais. Specialė komisija
patiekė susirinkimui smulkmenišką
metinę atskaitą finansinio
stovio.
Pats susirinkimas buvo gana gyvas
ir rimtas. Valdybon sekantiem me
tam išrinkta: pirm. V. Senkus, pirm,
pągelb. J. Akulionis, sekretoriais J.
Žalionis ir J. Butkus ir ižd. A. Liutvinas; presos komisijon: A. P. Zailskas, F. Soroka ir R. Džiovalis.
Oficialiais
organais
pasiskyrta
SLA. organas „Tėvynė” ir SLRKA.
organas „Garsas”.
Iš nutarimų paminėjimo verti šie:
1. Kiekviena vietos draugija gali
ir net privalo užsiimti aukų rinkimu
nuošaliai L. L. I- Komiteto Lietu
vos apsigynimo ir labdarybės tiks
lams. Tačiau surinktų aukų skait
linės turi būti priduotos aukščiau
minėto komiteto žiniai.
2. Surinktų aukų siuntimas Lietu
von turi būti
atliekamas su žinia
L. L. I. Komiteto — kiek ir kokio
mis įstaigomis yra pasiunčiama.
3. Kvitos už aukas
iš Lietuvos,
turi pirmiausiai
pasiekti L. L. IKomitetą, gi Komitetas įrašęs kvi
tas į savo knygas, perduoda jas drau
gijai, kuri aukas buvo surinkusi.
4. Išreikštą pageidavimas, kad ori
ginales kvitos\siunčiamos iš Lietu
vos nebūtų išrašomos pavienių as
menų vardu, jei tokia auka nėra vien
tos ypatos, bet ant kvitos turi būti
užrašyta tos draugijos vardas, kuri
siunčia auką. Ligi šiol šito nebuvo
daroma. Todėl šiuomi
Elizabetho
draugijų atstovai išreiškia pageidavi
mą, kad Lietuvos Atstovybė Ameri
koje, stengtųsi šitai įkūnyti gyveni
mam Susirinkimo
supratimu yra,
kad draugija aukščiau stovi už pa
vienes ypatas, todėl su draugijomis
ir reikia skaitytis.
J. B. Kniburis.

' Kuopu Susirinkimai
Lorain, Ohio. SLA. 62 kp. pusmetinis susirinkimas įvyks 5 dieną
birželio, 2 vai. po pietų, 1666 Broad
way. Malonėkite visi nariai atsilan
kyti ir naujų atsivesti.0
Kp. sekr. Alz. Zieniuviene.
Woodlawn, Pa. SLA.
247 kp.
pusmetinis susirinkimas įvyks 5 d.
birželio, 1 vai. popietų, J. Einikio
kambariuose, 202 First avė. Malo
nėkite visi nariai atsilankyti, nes tu
rime daug svarbių reikalų apkalbėji
mui. Taipgi atsiveskite ir naujų na
rių.
J. Plečkaitis.
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Cigarette
it’s Toasted

is;
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CJIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir
kablegramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.

PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%.

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

PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš
Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių
Čekius ir Kredito Laiškus.
5

VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnaujame
teisingai, greitai ir draugiškai.

KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 v. p. p. Užsienių
i Skyrius atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Subatomis iki
. 7 v. vakare.

VINCAS AMBRAZEVIČIUS
AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
( ? PINIGŲ SIUTIMO.
Išdirbu pasportus į Lietuvą va
žiuojantiems ir padarau paliudijimus
(affidavitua) iš Lietuvos atvažiuo
jantiems. Taipgi legalizuoju viso
kius dokumentus (daviernaatia) kai
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
tintas.
šifkortės ant geriausių laivų.
Pinigų siuntimas užtvirtintas.
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BALTIC STATES BANK,
294 Eighth Ave., Kamp. 25 gatv.,

FARMU BARGENAI

CUNARD-ANCHOR

V. AMBRAZEVIČIUS,
SLA. Narys
178 Ferrv St.,
Newark, N. J. ' bidžiausi, greičiausi, puikiau
Tel. Market 5599 M.
si garlaiviai pasaulyje. Puikus
patarnavimas
pasažieriams.
LIETUVIŲ FILMŲ
TREČIA’ Yra vietinis agentas jūsų mie
SERIJA JUDOMŲ PAVEIKSLŲ ste ar artimoje apielinkėje.
BUS RODOMA ŠIOSE VIETO
Į Lietuvą per Hamburgą:
SE:
Saxonia” išplaukia birž. 9 d.
Subatos vakare, gegužės 21 d.,
2-ra kliasa $180, 3-čia kliasa
K. Bajorūno
svetainėj (Columbus
Hall), 12003 So. Halsted st., Chica $125.
Pridedant $5.00 kares
go, Ill.
taksų.
Nedėlios ir panedėlio vakarais, ge
Per Southampton arba Liveri
gužės 22 ir 23 dienomis, Šv. Antano
par. svetainėj,
4943 W. 15-th st., pool:. *
Cicero, III.
Carmąnia išplaukia geguž. 17 d.
Utarninko vakare, gegužės 24 d., Aquitania (45,467 tonų) išŠv. Mykolo par. svetainėj, 1644 Waplaukia gegužes 24 d.
bansia avė., Chicago, Ill.
Seredos ir ketvergo vakarais, ge Albania (naujas)
gužės 25 ir 26 dienomis, Tatra sve
«
išplaukia birželio 7 d.
tainėj, Kenosha, Wis.
Mauretania išplauks
Delei informacijų ’ kreipkitės šiltom
birželio 9 d.
antrašu:
A

Lietuvių Filmų Bandrovč,
193
Grand st., Brooklyn, N. Y.
A. T. Račiūnas.
----- !y._------

--j

DIDELIS PIKNIKAS!
Rengia S. L. Amerikoje 51 kuopa
nedėlioj, gegužės 29 d. 1921 m., Fo
rest Grove Parke, Bridgeport, Conn.
Parkas atsidarys 12:30 vai. po pie
tų.
Gerbiami lietuviai
ir lietuvaitės,
nepamirškite atsilankyti ant viršminėto pikniko, nes piknikas bus vie
nas iš geriausių. Nors diena butų
ir lietinga, tai į šį pikniką
vistiek
važiuokite be jokios baimės, nes šia
me parke yra dvi didelės svetainės,
tai kad ir lietingoj
dienoj galima
linksmai laiką
leisti, o prie tam
dar dvi dienos šventa,
tai galėsite
linksmai praleisti šventas dienas ant
tyro oro, o taipgi bus gerų užkan
džių ‘ir gėrymų. Taigi dar kviečia
me visus kuoskaitlingiausiai atsilan
kyti.
Užkviečia Komitetas.

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

4> PAIN-EXPELLER ®
Vaizbažonklifl užreg. S. V.

Nors jau nekartą girdėjote, kad
Šauliai
reikalauja
ginklų — su
pagalba kurių tiktai galima išvary
ti ir panaikinti tuos žiauruosius len
kus iš Lietuvos,
kurie nužudė ne
vieną iš musų brolių,
nekalbant tų
visokių žiaurumų, kuriuos
aplaikė
ir aplaiko dar musų broliai bei sesu
tes Lietuvoje, plėšimus nei neminint.
Taigi Lietuvos
Šaulių Sąjungos
19-tas būrys daro pikniką ir užkvie
čia visus kas tiktai
gyvas ant šio
pikniko, ant kurio
yra užtikrintas
pasilinksminimas, ir
šiuom tarpu
pasidarys nuošimčiai pelno,
kurį ir
paleisime per Lietuvos Misiją kogreičiausiai
Šauliams
Lietuvoje,
idant šitie karžygiai greit gautų pa
sipirkti
šautuvus ir eitų
vyti tų
prošepanų iš Lietuvos
ir iš musų
sostinės Vilniaus.
Piknikas atsibus
30 d. gegužes,
ant Georgetown, Wilkes Barre, Pa.
Širdingai kviečia L. šauliai.

Ofiso.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį pec
daugiau kaip 50 metų.
Reikalauk, kad turėtų Ikaro (Anchor)
Vaizbaženklp

PRANEŠIMAS.
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 apie
linkės lietuviai ant tos
dienos nerengti jokių
pasilinksminimų, nes
5-tas apskritis SLA. stengsis užganė
dinti su puikia muzika visus svečius,
kurie tik atsilankys.
Su augšta pagarba
5-to Apskr. Sekretorius.
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Atgaivinkite .
sava nervus.
Jeigu jaustite pavargis, aržus, nervuotas, lengviat sujudintas, jauslas
nuo triunksmu, negalite miegoti —
tada nepadarisite giariaus imdamas

I

Viena farma 80 akrų geros žemės,
40 akrų aremos, kita pievos ir miško. 35i galvijai, pora gerų arklių,
kiaulių, vištų, visokį padarinei, usėlis; su .vfžffl5hom
$5000, be nieko
$3000.
Kita farma 60 akrų su gera žeme
ir daug pievų. 12 galvijų, 3 arkliai,
kiaulių, vištų; su visukuom $4000, be
nieko $2700. Tos farmos parsiduo
da nuo savininkų.
Taipgi turime naujo sodų medaus,
kuris labai skanus; seniau 5 svarų
viedrukas buvo po $1.850., dabar po
$1.500. Siunčiam į visas valstijas
nuo farmos į jūsų namus.
Adresuakite:
*
AMERIKOS UKININKĄS,
119 Washington St., Hart Michigan.

Nuga-Tone
Sugražina man sveikatą Ir pajlegas, saka Ponas Matuseylcls ;
Dalzell, Ill. .
“Ištariu savą neaprubežioutą padekavojimą
už jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda
tvirtumą visam kunui. Jos duoda naują
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau
daug pinigu už visokius vrnstus bet nieką ne
gelbieje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tonej
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie numett
man lazdą ir davi energiję ir tvirtumą. Galiu
dabar atlikti trys sykius daugiaus darba negut
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausis vaistas
ir geriausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą
^alvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir
kožnatn patariu Nuga-Tone.”
PETRAS MATUSEVICIS.

Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir
tvirtumą visiems gyvybes paj lėgom s, yra
stebuklingas vaistas dEl silpnu, nervuotu,
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naujg
gyvybę jaknoms ir žarnoms, atgaivin
inkštus, išmeta nuodingas atmatas, praialin gazus ir išpūtimus, nepriimną kvapą ir
išvala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatinius
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.
Kožna bonkuti Nuga-Tone talpiu pilną
vieną mSnesi gydymą, o preke yra $1.00.
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptie
koriaus, imkite per 20 dienų ir jeigu |no
busite visai užganėdinti, aptiekorius sugrąžis
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite
pilną menesi gvarantuotą gydymą, eptno.
kietą pačtą. NATIONAL LABORATORY,
537 So. Dearborn St., Chicago, III.

K

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

Pamėginkite naujo

I
|
|
||
|g
g
I

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame vaiste idėtos,
su priemaiša priimniai švelnaue
kvėpalo.
Ruffles yra labai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas —begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
-m u
patiks kad
ir gačniau‘
siaiypatai.

Raffle

(Severo Nervoton), tam tikrus gydel tokiu negalų. Jie nutilda
I dules
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

.t

Su užregistruotu vaisbaženkllu Suv. Valui.
Patentu Biure.

SEVERA’S
NERVOTON
miegą ir atgaivin nervu systemą.
Prekė $1.25. Gaukite nuo sava
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo.
Neimkite kitokiu.

t

Naujame mėlyname pakelyje.

Severos Gyduolės užlaiko
•• šeimynos sveikata.

WILKES^ BARRE
IR JOS
APIELINKęS LIETUVIAI
IR LIETUVAITĖS!

New York.

F.AD IMCI'IKM
HROdKI ••
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Aptiekose
parsiduoda
po 65c. arba
atsiųskite
75c., tad
.atsiusime
per paStę
tiesiog iŠ.
labaratorijos.

Batinai
reikalaikite
Šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų
INKARO
vais<
bažeaklis.
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VIETINES ŽINIOS
Gegužės 7 d. susirgo nervų
liga „Tėvynės” spaustuvės dar
bininkas Juozas
Žemantaitis.
Dabar randasi
Manhattan
State Hospital ligoninėje, ant
Wadr’s Island. Sulig gydytojo
tvirtinimo ims porą
mėnesių
kol sutvirtės nervai ir galės vė
la grįžti prie savo senojo užsi
ėmimo.

Taigi šiuomi norime atkreip
ti domę SLA. kuopų ir „Tėvy
nės” rėmėjų, kad jei pasitaiky
tų šiuo tarpu susivėlinti su ko
kiu nors spaudos
darbu, kad
dalykas —
žinotumėte kame
darbininkų stoka ir todėl nekal
tintumėte administracijos.
Gegužės 11 d. lankėsi
„Tėvynės” redakcijoje pil. V. B.
Ambrozaitis iš Boston, Mass.,
kuris keliauja į vakarines val
stijas su agitacija už Progress
Shoe Mfg. Korporaciją, kaipo
jos keliaujantis agentas-organizatorius.
Pasikalbėjus su pil. Ambrozaičiu, teko patyrti, kad minė
tai korporacijai viskas gerai se
kasi — biznis su kiekviena die
na platinasi. Taipgi pastariuoju laiku
rūpinamasi sukelti
daugiau kapitalo, kad kuogreičiausiai įkūrus šios avalų dirb
tuvės skyrių ir Lietuvoje.

F

KURSAS NUPUOLĖ.

Phone — Calvert 3210

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

KAZYS KRAUČUNAS
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.

Dr. A. P. Dambrauskas
Priėmimo valandos:
Nuo 10 išryto,
2—3 po pietų ir
d—8 vakare.
*1624 So. 4-th Street,
PHILADELPHIA, PA

P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Avenue,
Brooklyn, N. Y.

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda krautuve visokių aprėdalų (Dry Goods), tabako cigarų,
cigaretų, saldainių ir minkštų genmų. Atsišaukite greitai, nes važiuoAttorney and Counseler-at-Law ju į Lietuva.
SLA. Advokatas-PatareJas,
J. S. STANAITIS,
308-9-10 Coal Exchange Building 423 S. Main St., Bridgeport, Conn.
WIKES BARRE, PA.
Telephone 4256 Market.

JOHN S. LOPATTO

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

AMERICAN LINE

Tiesus patarnavimas iš New
Yorko į Hamburgą.
Patogiausias važiavimas del
Phones:
Rusų ir Lietuvių.
Bell — Kensington 5316
Didžiausi modemišką dviejų
šriubų garlaiviai.
Laivas Minnekahda (naujas)
LIETUVIS GYDYTOJAS
3-čio klesos pasažieriams
Priėmimo valandos:
d.
P—IC zalandai ryte.
.<4 išplaukia gegužės_____ 21
6—8 valandai vakare.
Laivas Manchuria
2538 E. Allegheny Ave.,
2
išplaukia birželio
PHILADELPHIA, PA.
Laivas Mongolia
išplaukia birželio_
16 d.

Beil Phone—Dickinson 1198 W

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

RED STAR LINE

SILPNI, LIGOTI IR NERVUOTI ŽMONES

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

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS,
168 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
Tel. Greenpoint 5975

Visos kroniškos ligos yra pasekminga! gydomos per mane,
Jcigu
turite užkietėjimą,
katarą nosies,
gerkles, vidurių ar inkstų,
kepenų
netvarką, nervuoti, nusilpnėjimą, du
sulį, ronąs, pūsles ir šlapumo ligas,
kreipkitės pas mane
nepaisant ko
kiam padėjime esate. Daug ligų išgydžiau ką kiti daktarai
atsisakė
DAKTARAS I. W. HODGENS, gydyti.
Specialistas užsisenejusių ir kroniškų ligų. Praktikavęs didžiausiuose PILES, arba išsikišusią žarnu^ę,
išgydyta ant visados. Daug žmonių
ligonbučiuose Philadelphia.
serga šitai liga ir kenčia neišpasaky
ASTHMA arba dusulis ir baisiau
siais kentėjimais
yra liga, kurios tą skausmą ir kitokias panašias li
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
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 ckzaminavimas yra pasek- cija. Informacijos ir slaptingas pamingas ir moksliškas. Jeigu esatc|sikalbėjimas DYKAI.

VISAS KELIAS Į LIETUVĄ $104.60.
Parduodu laivakor
tes geriausiais ir grei
čiausiais laivais į Lie
tuvą ir iš Lietuvos už
žemiausias
kainas,
Partraukiu gimines iš
parūpina
Lietuvos,
kėliau
j anpasportus
tiems į
Jetuvą, 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:

Štai Negirdėtas Pasiūlymas—
ŠEŠI DALYKAI TIKTAI Už $6.00.

Išmokiname pilnai automobilių mechanizmų kiekvienų ypatų: ♦
jį
išardymų, pataisymų, su- ▼
statymą, važinėjimą, visokių pienų, taipgi duodame
lekcijas
apie
elektrikų,
Mokiname lietuviškoje ir
angliškoje
kalbose. Instruktoriai paženklinti ekspertai L . TYCHNEVIČIUS ir kiti. Gvarantuojame laisnius ir diplomą.

REIKALAUKITE ŠIANDIEN viršui parodyto rinkinio iš šešių dalykų ir kuomet jį aplankysite, tad parodykite savo kaimynams, draugams
Ir tt ir tegul jie sprendžia apie jų lukštą vertę.
Jei jus norite patyrti tų didelę vertybę šitų dalykų, tad pasistengkite būti pirmutiniais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jus busite
musų atstovu.
Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl jus neprivalote abejoti.
Tik iškirpkite šitų iliustracijų, parašykite AIŠKIAI savo vardų, pavar
dę ir adresų, įdėkite 35c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimo lėšoms
apmokėti ir prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai to
kius dalykus kaip aukščiau parodyta, o žemiau išvardyta.
I. Aukštos vertės Kukų Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvirčiausio medžio, su rankų darbo išmarginimais, kas padaro jį daug bran
gesniu. Geriausiai atliktas darbas ir taip nustatytas, kad visuomet laiko
teisingų laikų, 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 teisingų laikų ir yra garantuojamas ant daugelio metų.
4. Paauksuotas žiedas su jūsų inicialais.
5. Barometras, naujai pagerintas išradimas, kuris nurodo oro per
mainas viena diena ankščiau. Parodymui giedraus oro išeina laukan lėliukė-moteris, o lietingų orų parodo vyras-leliukė
išeidamas laukan su
Hetsargiu. Ant sienos viduje yra Termometras, kuris parodo tempera
tūrų. Yra toks parankus dalykas, be kurio nei vienas neprivalėtų būtį.
6. Puiki užrašų knygutė, apdaryta gražia skūra su veidrodėliu apda
ruose. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali
apseiti.
Nei vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskirtam, nes mes
darome šitų pusdykį pasiūlymų tokia žema kaina 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 minėtų dalykų patrauks
ir jūsų draugus ir jie
norės jį gauti taipgi gal ir jus patys norėsite gauti kitų toki patį rinki
nį, todėl VEIKITE TUOJAUS!
UNION SALES CO., DEPT. 486

NEW YORK, N. Y. £

293 AVĖ. B, COR. 17-th ST.,

Kodėl tat nepasinau
doti šia proga kol dar
nevėlu. Mes turime tiktai 500 šitų rankų darbo
staltiesių, su puikiais artistiškais išmar
ginimais, kurios bus pa
siųstos dykai kiekvie
nam, kas tik bėgyje 30
dienų nuo dabar užsisa
kys iš mus keturias lan
gų firankas.
Tik pažvelgiate į šias
puikias ir
naujausios
mados firankas čionai
parodomas, kurios bus tikru papuošalu jūsų langų. Jos yra vėliausio mo
delio ir padarytos taip, kad tiktai vienos firankos užtenka kiekvienam ląngui.
Jų artistiškas išdirbimas ir garantuotas rankų darbas suteikia joms brangių firankų išžiūrą ir jus net už
$15.00 negalėtumėte gauti geresnių nei drūtesnių už šitas, kurias mes jums pasiūlome labai specialia kaina,
nes tiktai už $2.95 kiekvieną; bet jeigu jus užsisakytumėte keturiem langam, tadsučėdytumete $l.OO, nes mes
jums atiduotumėm tiktai už $10.80. Apart to, jus gautumėte visai dykai puikią STALTIESĘ,

Mes užtikriname pilną užganėdinimą ar
ba pinigus sugražinsime.

J

AUTOMOBILIU KURSAI

niekas tokio
Lig šiol
didelio ir brangaus nebuvo pasiūlyta dykai.

UNION SALES CO., DEPT. 144,
673 w. MADISON ST., CHICAGO, ILL.

NOTARAS IR AGENTAS
Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų linijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pi, nigųs 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 mitingams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.

26 Broad Street,

New Britain, Conn.
Telephone 550

BALTIJOS AMERIKOS LINU

KUPONAS
Gerbiamieji:— Malonėkite prisiųsti man ................
Brankas, už kurias šiuomi išsiunčiu 35c. persiuntimo
lėšoms. $10.50 užmokėsiu kuomet bus pristatyta į na
mus. Užsisakau jų keturias tuo tikslu, kad gavus vi
sai dykai staltiesę.
Vardas
Adresas
Miestas ir Valstija

_____ o

buoadavay________

________

York , n y 1
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Tiesi KelionS Be Persedimo IŠ NEW YORKO
Per LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS
Laivai išplauks kas 14-ta diena.
DIDELI DVIEJŲ ŠRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS
„LITUNIA” Birželio 1
„POLONIA” Liepos 6
/ESTONIA” birželio 22
„LITUANIA” liepos 20
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

r
Kiekvienos Merginos Troškimu
Yra - Padaryti Gerą Pają

UNITED AMERICAN CRO

NekUrie žmonės sako, jogei padarymas sluogsniuotos, priimnos ir
lengvai suvirškinamos pajaus plutos yra “artistiškumas”.
Gal ir buvo kada. Šiandien ir be jokio patyrimo mergina gali
padaryti geriausią pajui plutą. Tik du dalykai yra reikalingi. Geras
receptas — kuris telpa čionai. Ir Mazola, kuri parsiduoda kiekvienoj
groserio krautuvėj.
Mazola taip gerai yra pritaikyta padarymui kramšaus pąjąus,
kad net ir tos, kurios tik pirmu sykiu bando, yra užtikrintos, jogei bus
sluogsniuota ir kramši pluta.
švelnus, skystis Mazolos yra aiškus liudijimas, jog ji yra 100%
Čystas daržovių aliejus ir pilnai atsakantis užganėdinančioms pasekmėms.
Padaryk šitą išbandymą tu pats šiandien: nusipirk blėšinę Mazolos
savo groserio krautuvėj ir išbandyk šitąx receptą sudarymui geros
pajaus plutos.

Trumpiausias susisiekimas su visom dalim Centrelines
Europos.

Tiesiog tarpe NEW YORKO-HAMBURGO |
Gegužio 19 d.
S. S. „MOUNT CARROLL” (naujas)
s. S. „MOUNT CLINTON” (naujas) Gegužio 26 d.
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.

Kajutes su 2, 41 ir 6 lovom ant visų šių laivų. Specialiai
valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir visi pasi
vaikščiojimui deniai skiriami tiktai trečios klesšs pasažieriams.
Užsiregistravimui vietos rašykite i bile agentų arba
WITH

Jeigu jūs nebūsite galutinai ?
užganėdinti kokybe ir ekonomišku
mu Mazolos, jūsų krautuvininkas
sugrąžins jums pinigus.
CORN PRODUCTS REFINING
\
COMPANY,
17 Battery Place, New York.
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►

TRUPI SLUOGSNIUOTA PAJAUS PLUTA
2 puodukai miltų
žiupsnis druskos
i puoduko Mazolos
♦
šaltas vanduo
SumaiŠykMazola su miltais ir druska gerai, pridėk užtektinai
šalto vandens palaikymui krūvoj (apie vieną ketvirtdalį puoduko)
ir tuoj išvoliok. į arbatinio šaukštuko baking powderio galima
pridėti, jeigu reikalinga.

Mazola parsiduoda visose ge
resnėse groserio ir delicatessen’o
krautuvėse po pusę kvortos, kvortą,
pusę galiono ir galioną mieros blešinėse.

1

NEWARK, N. J.

195 ADAMS STREET

DYKAI! — STALTIESĖ — DYKAI!

Nesiųskite mums jokių pinigų. Prisiųskite tiktai kuponą su 35c.
pašto margėmis
persiutimo lėšoms,
Balansą užmolcesite,
kuomet siuntinys bus pristatytas į jusu namus.

(SLA. Nariai.)

Tel. Market 4867

NAUJAS IR IDOMUSIPASIULYMAS
_____ •

'

*

Paieškau savo
brolių Vinco ir
Juozo Valaikų. Jau apie 12 metų
DOCTOR HODGENS, SPECIALIST.
kaip nuo jų jokios žinios nagaunu
Ofiso valandos: 9 ryte ligi 8 vakare. Nedėliomis nuo 10 ryte ligi
ir nežinau ar jie gyvi ar ne. Jų ad
resas buvo tokis:
408 North S. 1 po pietų. Ant viršiaus Chcstus drabužių krautuves. Durys iš deši
Sherman st., Wilkes Barre, Pa. nės pusės, 2 aukštas.
IGNAS VALATKA,
Wilkes Barre, Pa.
60 South Main Street,
307 W. 30-th St., New York, N. Y.

ss?w

?

Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kitos
įstaigos. Parduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausių laivų,
Padarome pašportus važiuojantiems Lietuvon. Atitraukiame gimines ir šeimynas iš Lietuvos. Patinkam keleivius
ant visų New
Yorko stočių. Siųsdaiįni pinigus Lietuvon arba užsisakydami laiva
kortę visuomet išpirkit Money Orderį ir adresuokite sekančiai:

Iš New Yorko į Hamburgą,
Liepoją, Danzigą.
Laivas Poland
išplauks gegužės____ __ 26 d.
Kreipkitės į Kompanijos ofi
Atminkite, kad šitas spccialis supažindinimo pasiūlymas bus tik per šį mėnesį. Todėl veikite tuojaus, ko
są 9 Broadway, New York
niekuomet nesigailėsite.
arba prie vietinių agentų.

SUSTOK, ŽIŪRĖK IR KLAUSYK!

MADISON SJ

PINIGAI IR LAIVAKORTES

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

JAU AT
PIGO

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt šipkortes 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:

LITHUANIAN
TRAVEL BUREAU

PINIGUS

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

SIŲSKITE
TELEGRAFU

