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kalba Kongresmanas Chandle- į protes ton iškas bažnyčias ir
ris, kuris buvo delegacijos pas darbininkų unijas, draugystes,
Prezidentą spoksmenu ir labai kliubus ir kuopas. Tam tyčia
W.
daug yra pasidarbavęs Lietuvos yra pagaminti laiškai lietuvių
DERYBOS SU LENKAIS
nepriklausomybes pripažinimo ir anglų kalbose. Ir tie, kurie
Pranešama
iš
Washington,
BRIUKSELYJE PER
klausimu. Jo kalba buvo įspū aukauja ant syk
nemažinus
D.
C.,
kad
lietuvių
atsilankyTRAUKTOS.
dinga, kurioje jisai nušvietė $10.00, arba sukolektuoja nuo
mas
pas
Prezidentą
Hardingą
Nuo vice-ministerio P. Klimo
tuos pagrindus, kuriaisreika- kitų nemažinus $50.00, gauna
Ketvirtoji sesija.
ir
įteikimas
peticijos
ir
virš
iš Briukselio birželio 2 dieną
laujama pripažinimo Lietuvos
’ ’ ’
labaj gražų paliudijimą, kuris
Miliono
parašų
reikalaujančių
Pirmiausiai
raportuoja
Dr.
toksai kablegragautas yra
ir kitų Pabaltijos valstybių ne yra netik papuošalu kambario
pripažinimo
Lietuvos
nepriklau

Klimas,
kuris
skaitė
prieš
Pre

mas:
priklausomybės. Jam suvažia sienos, bet ir amžinos atmin
somybės, padaręs didelio įspū
zidentą Hardingą lietuvių peti
vimas iškėlė karštas ir širdin ties ženklas, kad prisidėjai prie
pertrauktos del džio į amerikonus.
„Derybos
Nesą šita
ciją, jog delegacija buvo malo
gas ovacijas.
tobulinimo Demokratiškos Lie
Lenkų pastatytos sąlygos, kad lietuvių peticija turi daugiau
niai priimta ir Prezidentas pa
tuvos Respublikos.
lygiomis teisėmis
dalyvautų siai parašų (išskiriant Ameri
reiškęs, jog Pabalti jos valsty Po jo kalbėjo p-nia VenciuVilniaus atstovai. Tas nepriim kos sufragisčių peticiją), kokia
Amerikos
bių pripažinimo klausimu jau vienė, primindama
3310 So. Halsted St,
tina teisės ir politikos žvilgsniu kada buvo sudėta Baltajam Na
yra daromi žingsniai Užsienio lietuviam, kad pasirūpintų sūdė
Chiago, III.
ir prieštarauja pačių lenkų en- me.
Reikalų Komisijoj ir tikrinęs, ti atatinkamą sumą aukų pas
S. Tik ką pasirodė Am.
gagementams (priimtoms su
kad trumpoje ateityje šis klau tatymui paminklo ant leitenan Liet, Daktarų Dr-jos leidžiamas
Sakoma net Senatorius Lodge
tartims) ir Tautų Sąjungos nu
simas bus galutinai išspręstas to Harriso kapo.
rimtai rūpinasi Lietuvos klau
tarimui Paryžiuje. Mes pasta
Moterų Globos Komiteto Prieglaudos vaikai laike gimnasIšnešta atatinkamos rezoliu mėnesinis žurnalas GYDYTOir
dekavojęs
delegacijai
už
pri

simu. Po šita lietuvių peticija tikos
(Kaunas, Mickcvičia us gatvė Nr. 6).
tėme Suvalkų sutarties vykdicijos, tarpe kurių ypač yra pa JAS, jame randasi straipsnis
minimą jam šituo reikalu. .*
yra pasirašę ir garsieji pugimą. Rytoj rodos paskutinis po
minėtina toji rezoliucija, kuria apie L. G. D., velitina, kad
listai:
Jack
Daupsey
ir
Jess
į
ynas
Yčas ir St. Šimkus rugp. mas plačiau paaiškinti ir patį Laike šito delegacijos pasima užgiriama Amerikos lietuvių kiekvienas asmuo, kuris aukavo
sėdis. Byla vėl eis Tautų Są
Williard, taipgi
žymus akto- j I1IL/I1.
loja Amerikon.
suvažiavimą pasveikinti gerb. tymo su Prezidentu buvo tame registracija ir antsidėjimas pa Liet. Raud. Kryžiui perskaityjungos Tarybon. Klimas.”
rius Charles Ray.
Liet. Garlaivių Beiftlrove. Lietuvos Atstovą Joną Vileišį. kambaryje ir Valstijos Sekre galvine mokestimi, kas geriau tų tąjį straipsnį.
Tokiu budu betarpiai tarp Mat kiekvienas
klabinimas
torius Hughes, kuris užklausė
Centro Sekretorius malonei
lenkų ir lietuvių vedamos Briuk turi savo reikšmės.
Pakilus gerb.
Atstovui nuo New Yorko teisėjo Levy, kokia siai galima atlikti dedantis prie prisius kiekvienam,
kuris tik
Lietuvių Piliečių Sąjungos.
sėlyje derybos nutruko. Spėja
kėdės,
pakyla
visi
atstovai
ir
LIETUVIU SUVAŽIAVIMAS kelia širdingas ovacijas Ameri- jėga stovi užpakalyje šito judė Suvažiavimą uždarė pirmsė- pareikalaus.
ma. jog Tautų Sąjunga vėl tu
jimo, kad pripažinus Lietuvos
WASHINGTONE
S. Gegužis 11 vai.
rės užsiimtPmusų ginčiais su
kos lietuvių mylimam Lietuvos | nepriklausomybę, tad teisėjas dis gerb.
IŠ LIETUVOS
atstolenkais, jeigu tik nepriseis tie
Atstovui.. Aprimus širdingiematsakė, kad apari pačių naktyje, primindamas
Kai jau buvo „Tėvynėje” mi- aplodismentam, gerb. J. Vileišis brikos lietuvių, šitą judėji- vams, kad neužmirštų realiu
ginčiai iŠnaujo ryšti kovos lau
LAIKRAŠČIU
LIETUVOS INFORMACIJŲ
nėta, kad gegužės 30 ir 31 dd. daro platesnį pranešimą, kokius
darbu paremti visų šitų gražių
ke.
Y_
•
-•
...
BIURO PRANEŠIMAI
yra šaukiamas Amerikos lietu darbus šitas suvažiavimas pri mą remia milionas Amerikos šio suvažiavimo nutarimų.
Yra žinoma, jog musų Dele
žydų.
Kaunas. Gegužės 1 d. šven vių suvažiavimas į Washington, valėtų atlikti ir kartu dėkoda
Užsiregistravusių atstovų da
gacija iš pat pradžios buvo pri
tė. Šiemet kaip tik papuolė ta D. C., tad šiuomi tenka pastebė mas Amerikos' lietuviams už j Priėmus delegacijos raportą, lyvavo apie 150, tačiau visą lai REIKALAUJAMA NUSKIminusi lenkams idant jie pildy
RIMO KONSULO.
šventė sekmadienį, kuriai švęs ,ti, kad minėtas suvažiavimas prijautimą Lietuvos Respubli-1’gerb. J. Vileišis praneša apie ką sesijose dalyvavo apie pora
tų Suvalkų sutartį, ant kurios
Gegužės 16 dieną Amerikos
abelną Lietuvos padėtį tarptau
lenkai spalių 7 dieną yra pasira ti negalėjo kliudyti joks darbi įvyko su geriausiomis pasek kai ir už širdingą rėmimą jos tinėje politikoje ir kokia akcija šimtų ypatų.
Dalyvavęs. Lietuvių Prekybos ir Pramonės
šę, ir pasisakę, jog toliau lini ninkų šventės priešas. Diena mėmis, išskiriant vieną negeis reikalų. Toliaus pranešė, kad daroma kitose šalyse. Taipgi
Tarybos vardu tapo išsiuntinė
buvo graži.
Socialdemokratai tiną atsitikimą musų vidujinio yra rimto pagrindo tikėtis, kad
jos Varėna — Bastūnai—Solyta visiems Senato’ ir Atstovų
priduria, kad įdėtuvos Atstovy
buvo surengę „Rotužės” salėje, santykiavimo reikaluose.
trumpoje ateityje
Santarvės
Švenčionis jie neisią, iki galuti
Rūmų nariams, o taipat ir Val
LU
bei Amerikoje be perstogės kla
Seimo narys
valstybės, pripažins Lietuvą de ;
nai nebus išryšti visi tarp lietu mitingą. Steig.
stybės Sekretoriui Hughes tam
binant pripažino Lietuvą de ju
(soc. dem.) Požėla atidarė mi
Nepaprastoji sesija.
jure. Taipgi pranešė, kad at
vių ir lenkų ginčiai. Ant ryto
L. G. D. jau du metu gyvuo tikra rezoliucija, kurioj reika
tingą.
.
Gegužės 30 d., I 11 vai. ryte, važiuoja Amerikon p. černec- re Argentina ir Meksika.
jaus po sutarties padarymo len
Seimo narys (soc. dem.) Ven gerb. M. Vinikas atidarė nepap kis, kaipo naujas Lietuvos At- Išklausius gerb. Atstovo pra ja ir gali pasididžiuoti nuveik laujama, idant Amerikos Val
kai puola ant Vilniaus ir po ke
Vienok darbas džia greičiau nuskirtų savo kon
nešimo išnešama padėkos rezo tais darbais.
slauskis rodė kelius į darbinin- rastąją sesiją, kurioje nustaty
stovas. Baigdamas kalbą prašo
lių dienų kovos
užėmė musų
liucija buvusiai Lietuvos Misi reikia kuosmarkiausiai pirmyn sulus ar konsuliarius agentus
,kų „rojų” tiktaį ranka į ranką ta tvarka apeigų papuošime a.
sostinę. Todėl pirmas primini
Amerikos lietuvių remti Lietu- jai ir daartiniai Lietuvos At stumti, nes begalinė spraga at
Lietuvon.
einant su III Maskvos interna a. leitenanto Harris’© kapo ir
vos Respubliką ir toliaus.
mas buvo, kad lenkai išsineštų
sidarė
pradedant
rekonstrukci

šiuo laiku Lietuvos žmonėms,
cionalu ir visomis jėgomis sie atidavime pagarbos šitam kar Renkama suvažiavimo prezi- stovybei už tinkamą ir nenuouž tos linijos. Lenkai nenorė
kiant tarybų valdžios.
žygiui žuvusiam Lietuvos ne diumas. ^irmsėdžiu išrinktas alsų darbavimasį Lietuvos Res jos darbą Lietuvoje. Visu pir kurie tur kokių nors reikalų
jo klausyti ir derybos ėjo to
Soc. demok. Belskis išrodinė- priklausomybę beginant. Taigi
publikos labui, kaip tarpe Ame ma sužeisti ir invalidai kariš prie Amerikos Konsulo, priseiS. Gegužis, pirmsėdžio pagelbiliaus. Lietuvių delegacija yra
rikos lietuvių, taip ir tarptau kiai; toliaus kariškių šeimy na keliauti Rygon, nes tik ten
jo kiek kitaip. Patarė jis uo-' nustatyta, tvarka ir išrinkta
padariusi visą sutarties projek
ninku — advok. Junika, sekre tinės „politikos sferose.
nos; našlaičiai — Lietuvos atei yra toksai konsulas, o reikalų
liai dalyvauti savivaldybių rin- kalbėtojai: kun. Jonaitis pakaltą delei Vilniaus atgavimo, kad
torium advok. F. J. Bagočius, Priėmus šitą rezoliuciją be ties piliečiai ir tt.
atsiranda visa daugybė, tai dekimuose.
bėti angliškai ir J. V. Liutkaustik užbaigus laimingai derybas,
antru sekr. A. Hertmanavičius veik vienbalsiai,
A. L. R. K. Toji tauta ar valstybė nemir lei išgavimo leidimo arba viPo jų kalbėjo du St. Seimo kas — lietuviškai.
/ ir trečiu sekr. Mickeliunas; re
tačiau lenkų
apetitas pačiose
nariai iš darbo federacijos — Sutartu laiku visi atstovai/au
Federacijos vardu, kun. Bučys tina ir galinga, kuri moka auk zos važiuoti Amerikon, tai dė
zoliucijų komisijon— Dr. E.
vis labiau
derybose pradėjo
pareiškia, kad Federacijos at lėti ir šviesti priaugantį jauni lei persiuntimo kokių /iokumenaugti. Rods p. Hymans juos Radzevičius ir Simanauskas, ku (tomobiliais nuvyko prie Arlihg- G. Klimas, p. J. O. ( Sirvydas,
stovai išeina
iš suvažiavimo mą. Mes girdime nusiskundi tų ir tt. Parvykusiems Lietu
r$odu nurodė, jog darbininkai ton kapų ir visi gražioje tvar
advok. J. S. Lopatto, p. Elijoyra pasmaginęs.
kaipo jo dalyviai ir pasilieka mus, kad Lietuvos valdininkai von tiems lietuviams,
tegali atsiekti savo tikslo per koje numažiavo prie karžygio
kurie
šius ir p. J. V. Liutkauskas;
Pagaliaus
jie pareikalavo, parlementarizmą ir savivaldy
yra
persisunkę
maskolišku
rau
yra patapę Amerikos piliečiais,
kapo, čionai įvyko nustatytos presos komisijon — Dr. Dam tiktai kaipo svečiai, nes Federa
kad prie šių derybų butų pri bės.
apeigos — pagerbimas kiekvie brauskas, p. Bielskis ir Dr. Ba eij a žinanti daug padaryto ne gu—ar persiėmę maskolišku po lygiu budu priseina susisiekti
imti lygiomis teisėmis su visos Kalbėjo dar nesenai grįžęs iš
atleistino netakto Lietuvos At niškumu. Tiems visiems truku su konsulu, o kad nuvažiuoti
no tikro lietuvio širdžiai bran cevičius.
Lietuvos atstovais dar ir Vil Rusijos Rimka, kursai gyvais
stovo ir todėl negalinti sutikti mams gali ateiti pagalbon tik Rygon, prisieina išsiimti pasas
gaus kapo.
Pertrauka pietums.
niaus atstovai, kuriuos prisiųs paveikslais nušvietė • darbinin
užgirt jo darbų ir jam teikti apšviestos įstaigos
sutvertos ir šiaip padaryti daug išlaidų,
Prie progos reikia pastebėti,
tų Želigovskis.
Tokiu budu kams duodamą rusų komisarų
padėkos. Po šitokio Federaci lietuvių dvasioje, kurios išauk- neskaitant jau sugaišties. Dė
kad Amerikos lietuvių nerangu
Antroji sesija.
jau pačias derybas
bevedant, laisvę.
jos atstovų pareiškimo, išrink lės tikrą demokratiškoms idė lei šių tat priežasčių ir delei to,
mas yra begalinis. Kada jau
lenkai panorėjo perskirti Lie Jis stebėjosi, kad Rusijoj gar
kad Lietuvos Respublika gyve
karžygis Horris palaidotas mi Pirmiausiai gerb. Vinikas ir ta skundų komisija iš Dr. Dam joms persiėmusį jaunimą.
tuvą į dvi dali, būtent į Vil .šiauši socialdemokratų vadai ei
nėtose kapinėse ir ligi šiol dar Bielskis praneša, kuria tvarka brausko, Dr. Klimo, p. J. Gri Pradžia yra padaryta. Išdy na jau suvirš tris metus, kai
niaus Lietuvą, kurią apgaulin na prieš bolševizmą, o čia gir
nesuspėta
pastatyti tinkamo turėtų būti atlikta visos apei niaus, adv. Juniko ir p. A. B. go daugybė mokslo įstaigų Lie po atskira nepriklausoma Val
gai yra užėmęs Želigovskis ir į di, kad socialdemokratų vadai
Direktoriatas
paminklo, kuris liudytų, kad gos įteikimo peticijos ir parašų Strimaičio, kuriai turėjo būti tuvoje ir apvainikavimui to vis stybė, Tarybos
Kauno Lietuvą.
siūlo darbininkams tarybų val- lietuviai moka/gerbti savo pasi Prezudentui Hardingui. Susi- priduoti skundai
ant minėtų ko atidaryta Lietuvos Univer ir yra sustatęs tam tikrą rezo
Suprantama, kad musų dele (džios
„rojų”. Pabrėžė dar, šventusius karžyžius, kurie no rinkimas jų pasiūlytą tvarką įstaigų ir kuri viską ištyrus tu sitetas. Štai jo darbuotė .’švie liuciją, kuri, su parašu adv. J.
gacija ant tokių pasiūlymų te kad dabar Rusijoj tarybų val riai aukoja
rėjo raportuoti
suvažiavimui. timo Minįsterija gautus 149,- Lopatos kaipo Tarybos Direkto
savo gyvybę už priima.
galėjo vėl pasakyti:
prošepa- džia ne ant darbininkų laikosi, musų tėvynės nepriklausomybę. iRenkama delegacija iš šešių Tačiau komisijai jokių skundų 300 auks., kuriuos amerikiečiai riato pirmininko, ir adv. F. Banai, pildykite Suvalkų sutartį, bet ant durtuvų ir komisarų na Dabargi menkutis nežymus ak žmonių, kuri kartu su Estų ir niekas' nepridavė ir todėl prane lietuviai atsiuntė Lietuvos Uni gočiaus, kaipo sekretoriaus ir
eikite iš Vilniaus.
gaikų.
menėlis rodo, kad šitame šalta Latvių delegacija vyks pasima ša, kad Federacijos atstovų už versitetui, posėdyje sausio 8 d., buvo kaip aukščiaus nurodyta
Ir tuomi užsibaigė derybos , Mitingas išėjo gana šaltas, me kape ilsisi prakilnios sielos tyti su Prezidentu Hardingu ii’ sipuolimai pasirodė neturi jo 1921 m., padalino sekančiai:
išsiuntinėta.
ant to pat punkto, nuo kurio nes daugelis piktinosi Venslaus svetimos šalies pilietis, žuvęs įteiks jam peticiją Lietuvos ne kios vertės. Komisijos rapor I. Kabinetams įtaisyti:
Tuo tarpu jau gauta yra nuo
prasidėjo. Matomai,
geruoju kio ir Požėlos kalbomis. Maty už Lietuvos laisvės idealą, ku priklausomybės pripažinimo rei tas priimtas.
1. Chemijos ir fizikos
daugelio Senatorių ir šiaip at
nieko neįveiksime. .
ti, Kauno darbininkai
aiškiai rios piliečiai net nesistengia tin kalu. Rekomendavus gerb. J.
Išnešta keletas
atatinkamų
50,000 auks. stovų daug atsakymų, kuriuose
yra patyrę tarybų valdžios sko karnai papuošti
pasiųsti 2. Gamtos______ 25,000 auks. pažadama tą klausimą paremti,
šito karžygio Vileišiui: Elijošių,’ Hertmanavi- rezoliucijų, nutaria
AMERIKONŲ SPAUDOJE.
nį, kad net iškalbingiems Požė kapo, šitaip dalykams stovint, čių, Dr. Klimą, J. Skritulską, pasveikinimas
Lietuvos
St. 3. Med., žmogaus
kaip tik jis bus įneštas svarsty
Paryžius, geg. 30 d. — Sulig lai ir Venslauskui nesisekė pat- negalima nei norėti, kad svetim A. Ivaškevičių ir kun. Jakaitį, Seimui ir pasveikinimas, kuris
anatom. 15,000 auks. ti ir tai dar gal šios sesijos me
gautų
pranešimų Paryžiuje, raukti į savo pusę.
taučiai lietuvius
gerbtų, kuo susirinkimas rekomenduotą są- turi turėti padrąsinimo reikš 4. Mechanikos
20,000 auks. tu.
įvyks birželio mėnesyje, Rygo
mės,
Lietuvos
delegacijai 5. Geodezijos___ 10,000 auks.
met patys lietuviai nemoka sa statą vienbalsiai užgiria.
je, Lietuvos, Latvijos ir Esto- Iš tikrų šaltinių mums pra- vęs pagerbti, privalingas savo Tuomi baigiama sesija.
Briukselyje. Taipgi išklausyta
LENKŲ KAREIVIAI NEUTnijos užsienio ministerių kon neša, kad Šveicarija pripažino pareigas atlikdami.* Taigi Ame
raportas ir apyskaita iš Lietu
1 Išviso ■— 120.000 auks.
RALĖJ ZONOJ.
ferencija. Yra kalbama Pary Lietuvą de jure.
Trečioji sesija.
vos Laisvės Paskolos darbuo II. Kygoms nupirkti:
Gegužės 27 dieną gautas yra tok
rikos lietuviai kuoveikiausiai tu
sai kablegramas iš Kauno nuo yažiaus diplomatiniuose rateliuo
(„Lietuvos Ūkininkas”)
atidaryta tės, kurią perskaitė p. Bielskis, 1. Humanitariniam sk.
retų sudėti nors 5,000 dol., kad Trečioji < sesija
karų
Depatamento direktoriaus 'B.
se, kad tokią konferenciją šauk
ir apyskaita aukų Lietuvos val
15,000 auks. K. Balučio:
pastačius
tinkamą paminklą 9:30 vai. ryte.
ti yra sumaniusi Suomija, kad DR. J. ŠLIUPAS LIETUVOJE. ant leitenanto Harriso kapo, Pirmiausiai prieita prie su- stybinėm įstaigom, kuria išda 2. Juridiniam, sk.
„Dvidešimts penktą gegužės die
sudarius Pabalti jos Valstybių PP. Yčas ir Šimkus atvažiuoja taip, kad kiekvienas svetimtau pratimo, kad pareiga visų at- vė gerb. M. Vinikas. Ypač yra
5,000 auks. ną pastebėta neutralėj zonoj apie
Suomija ir
Sąjungą. Tačiau
Amerikon.
tis galėtų pasigėrėti ir pasaky stovų susiorganizuoti valstijom svarbi rezoliucija, kuria reko 3. Teknikos sk.
5,000 auks. trisdešimts lenkų raitelių, besirenPenkančių
apie
širvįntus.
Lenkija, manoma, šioje konfe- Šiomis dienomis L. G. Ben ti, kad ne gaila nė gyvybės pa ir būtinai pamatyti savo valsti menduojama
Amerikos lietu 4. Medicinos sk.
5,000 auks. kiolika parsirėdžiusių žandarų dele
vienok drovės įgaliotinis p. A. Mika aukoti už tokios prakilnios tau jos Kongresmanus ir Senato viam atsisakyti bei paaukoti sa
rencijoje nedalyvaus,
guota suėmimui Širvintų
milicijos
kontrolės
komisijos
pastatytos,
taip
jei tokia Sąjunga įsikurtų, tad lauskas gavo laišką nuo Dr. J. tos laisvę.
rius. Toliaus skaitoma ir pri vo nuošimčius už bonus Lietu
Išviso — 30,000 a®ks.
kunigo
ir
kitų
žymesnių.
imama petecija, kuri bus skai vos valstybės
ją rems ir Lenkija ir Suomija. Šliupo iš Kauno, kuriame pareikalam, nes Broliai ir seserys lietuvia'i! gi
Milicija
ir kunigas
prasišalino.
didžiausia padėka
Tačiau atėję pranešimais Šuo reiškiama
toma prieš Prezidentą Hardin- šiandieninė Lietuvos medžiagi Ar
Pirmoji sesija.
sustosime pusiaukelėje? Pastebiama infiltracija ’ šio ra
mijos sostinės birželio 3 d., sa Amerikos lietuviams už prisidė 4 vai. po
pietų,
puikioje gą.
nė padėtis yra nepergeriausia. žinoma kad ne! Daug žmonių jono persirėdžiusiais kareiviais. Ba
*
.
ko, kad Lenkija trumpoje atei j imą prie Lietuvos Garlaivių Washington© viešbučio svetai- 10 vai. ryte visi, delegatai Tuomi sesija ir baigiama.
nedirba, ženklina turi laiko. lutis.”
Kitame
kablegrame pranešama,
tyje pakvies atstovus, Suomi Bendroves, ir kad tuomi Lietu nėję, gerb. M. Vinikas atidarė maršuoja į Baltąjį Namą, nuTad pakolektuokit nuo musų ir jog gegužės 22 dieną išvažiavęs Ame
jos, Estonijos, Latvijos ir Lie vos žmonės labai patenkinti.
Penktoji sesija.
suvažiavimą trumpai paaiškin- tarius susirinkti 1:30 vai. po
svetimtaučių pramoninkų, ban- rikonigerb. Void. Čarneckis.
tuvos j VarSavą, kad aukurus Taipgi primėna, kad pp. Mar- damas jo tikslą ir pakviesda- pietų.
Atidarius sesiją pirmiausiai kerių, profesionalų; kreipkitės

NAUJAUSIOS ŽINIOS IŠ

[Sąjungą iš visų
valstijų seniaus prigulėjusių Rusijai. Jau
yra padaryti
žingsniai tokios
konferencijos prisirengimui.

Prie Baltojo
Namo priėjus
atstovai paima visus parašus į
knygas gražiai apdarytas ir su
neša į Baltąjį
Namą. Po to
visi atstovai
atlanko galimas
vietas Baltojo Namo.

.„I EVY N E”

jęs h’ sulig reikalavimo perda
vęs Liet. Raudonąj am Kryžiui
— našlaičiams šelpti.
Tačiau
prie progos vyskupas štai kokį
įsakymą saviemsiems duoda: .
„Kaune yra
šv. Vincento
Draugijos Centras, kuris šelpia
našlaičius tikrai katalikiškose
prieglaudose — Kaune ir įvai
riose vietose, kaip tai: Šiauliuo
se, Panevėžyje, Telšiuose, Raseiniubsd? N. Žagarėje
ir tt.
Taigi šitoms prieglaudoms gal
butų tiksliaus pašalpą teikti.”
Vadinasi Liet. Raud. Kryžiui
siųsti aukos yra
netikslinga,
nes jisai šelpia visus našlaičius
reikalingus pašalpos, visiškai ne
atsižvelgdamas nei į jų tautybę
nei tikybą, o šv. Vincento Drau
gijai yra tikslinga siųsti aukos,
nes ji šelpia tiktai katalikų vai
kus.
Jei šitaip rašytų paprastas
klerikalinės partijos
agitato
rius, tai nereikėtų nei stebėtis,
nes jų toki darbai senai dirba
mi. Bet kuomet Kauno vysku
pas šitaip žemai nusileidžia ir
taip aiškiai sumina savo parti
jos dumblynėn prakįlniuosius
krikščionybės pagrindinius prin
cipus, tad priseina netik stebė
tis, bet ir sušukti: jus veidmai
ningi pirkliai, kurie pavertėte
Kristaus Bažnyčią į savo par
tijos šiukšlyną — į žmonių są
žines turgavietę!

kams 77.000 ketv. varstų gudų že
mių, nepatenkino
tačiau lerikų
dvarininkų, turinčių didelius dva
rus Guduos. Lenkų seimo balan
džio 14 d. posėdy kai Lenkų ministeris pirmininkas Vitos pradė
jo kalbą del Lenkų politinės pa
dėties, Lenkai dvarininkai pakele
trukšmą. Buvo girdėt šauksmas
Grabskio adresu „Kainas”. Šios
demonstracijos organizatoris len
kas dvarininkas Grabovski, išlei
do proklamaciją prieš Grabskį,
kurioj G. prakeikiamas amžiams
už tai, kad jis išdavęs gudus bro
lius, t. y. lenkus dvarininkus, kurių dvarai pasiliko
Sovietų Gu
duos. Grabovskio demonstracija
padarė labai didelio įspūdžio, sei
mo posėdis buvo nutrauktas.”
♦ * *

sylvanijos valstijos
paskolos1 darni Amerikos lietuvių kleri- menų esama: ištrukus sujudė nais pasiųsta Lietuvon. $190.stotims pasiūlymas, kad sureng Lalam ir skirdami Lietuvos Mi jo štabo raštinė ir per pusva 00 kasoje lieka, kurie ir bus iš
Savaitinis Susivienijimo
Rietuvių
tų prakalbas naujam Lietuvos sijo# nariais jų brukamus žmo landį dokumentai visiems buvo siųsti Lietuvos šaulių Sąjungos
Kmerikoje organas, leidžiamas kas
Misijos nariui p. Mastauskui, nes? Matote patys, kad musų paruošti! Divizijos štabo vir Valdybai, kaip
tik susirinks
penktadienis.
tat iš visų Pennsylvanijos val klerikalų tiktai gerklės plačios, šininkas išvedžiojo'mu# po šta daugiau.
' >'V
stijoje esančių paskolos stočių o realiu darbu jie visiškai nei bo buklą, supažindino su kariš Amerikos spaudoj
S. E. Vitaitis — Redaktorius,
buvo dary
tiktai dvi sutiko rengti prakal nemano prisidėti prie Lietuvos kių gyvenimu, ir mus didžiai ta šiokių tokių priekaištų šau
307 W. 30-th St., New York City.
bas. Kitos visos atsisakė.
valstybinių darbų. Jie visu pir nustebino musų karininkų nere lių Sąjungai, būtent kad ji ne
Šitas
kuoaiškiausiai
liudija
Visi raštai skiriami „Tėvynei”/turi
ma yra internacionalio klerika gėtas spartaniškumas.
norintį pasiduoti kontrolei Kra
kiek šituomi naujosios Misijos lizmo nariai, o tik paskui lietu Dvyliktą vai. išmušus jau bu
but siunčiami
Redakcijos vardju ir
turi but su autoriaus parašu ir adre
nariu pasitiki Amerikos lietu viai — ant kiek tas reikalinga vome besėdą į traukinį vykti to što Apsaugos Ministerijos, kad
jos nariai buk užsiima pagalba
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
vių visuomenė. Beniaus buvu jųjų internacionalo gerovei.
li'au. Tik štai gautas gelžkelių žvalgybos skyriui, trukdą Lie
trumpina ir -įtaiso sulig savo nuožiū
sios Misijos narius visur sutik
Senas Socialistas. direktoriaus įsakymas sulaikyti
ros. Netinkami
spaudai smulkus
tuvos piliečių laisvę ir tt. Visi
raštai — korespondencijos,
eilės,
davo su manifestacijomis ir jie
traukinį
Kaišedory
ir
palaukti
šie priekaištai netur prasmės.
pranešimai ir tt., naikinama ir auto
but galėję kalbėti kasdien po
dar
3
valdininkų
iš
Kauno
vyks
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
Įstatymas apie šaulių orga
24 valandas ir tai nebūt jiems
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
tant; traukinys su tais valdiniu nizaciją yra jau įneštas Steig.
pristigę vietos kur prakalbas
kais išeisiąs 14 vai. iš Kauno. Seiman ir buvo priimtas pir
:: Naujos lenkų avantiūros. rengti, o p. Mastaųsko niekas
Karininkas prancūzas sutiko tą muoju skaitymu.
BRIUKSELIO
— Želigovskio ofisiozas „SĮo- nenori už kalbėtoją prisiimti.
Rods šau
žinią
labai
nepatenkintas.
14
DERYBOMS SUIRUS.
wo Wilenskie” labai susirūpino, Tiesa, p. Mastauskas kaipo Dauguma Amerikos lietuvių
liams rupi pirmiausiai Lietuvos
valandą
išmušus,
klausiame
Ateina oficialus žinios, kad
entuziazmu ke
kodėl Vilniaus visuomenė taip nemokantis žmoniškai vartoti su didžiausiu
nepriklausomybės apgynimas ir
Kauno,
ar
jau
išėjo
ekstra
trau
Lietuvon, tikėdamiesi
Lietuvos-Lenkų derybos, prasi
šaltai žiuri į įvykius Aukštojoj lietuvių kalbos, visuomet kalba liauja
pačių piliečių teisių apsaugoji
kinys
su
3
valdininkais?
Kau

gėrybių rasti.
dėjusios prieš mėnesį laiko
Silezijoj, nes Varšava, Kroka- nepakenčiamu žargonu, perpil ten negirdėtų
mas. Jeigu kai kur šaulių Są
no
stoties
prievazda
atsako,
greitai pasiekia
Briukselyje,
galutinai suiro.
jungos nariams pasisekė suras
va, Lvovas,
Liublinas ir kt. dytu kiekvieno lietuvio ausį Tačiau kaip
traukinys
esąs
paruoštas,
2
paš
Tačiau žinant lenkų akyplešruti ir atiduoti teismų žinion
jau pasakė savo žodį, idealizuo draskančiais kalbos barbariz Lietuvą ir patiria Lietuvos gy
to
valdininkai
jau
stoty
laukią,
mą ir Tautų Sąjungos „teisin
dami Silezijos sukilėlius.
mais ir tas gal nemažai priside venimą, taip greitai jiems nusi tik vidaus reikalų ministerija kaikuriuos slaptus degtindarius
gyvenimas ir
arba aiškius Lietuvos nepriklau
gumą”, jau tuomet, kai tik bu
Iš šitokio Vilniaus tylėjimo da prie to atsisakinėjimo reng bosta Lietuvos
visą
dieną
ieškanti
ir
negalinti
vieni
jų
grįžta
atgal
Amerikon,
somybės ardytojus, tai rods ta
vo paskelbta, jog Lietuva su
Varšavos junkeriai padaro tei ti prakalbas p. Mastauskui, ta
savo
delegato
Maks.
surasti!
me yra tik jų nuopelnas. Kad
Lenkais pradės tiesiogines de
singas išvadas, kad
Vilniaus čiau pamatine priežastimi yra kiti-gi kad ir pasilieka Lietuvo
Susijungiame
su
V.
R.
M
ataje, bet savo pažįstamiems Ame
delei to atsiranda daug priešin
rybas, buvo galima aiškiai nu
visuomene nepalanki Lenkam ir nepasitikėjimas juomi.
tinkamu
direktorium
ir
praneša
gų šauliams, tai pilnai supran
matyti, kad iš to nebus galima
todėl rengiasi prie naujų avan Dabar pažvelgkime ant kiek rikoje visokių „stebuklų” prira
me
jam,
kad
ieškomas
delega

tama.
susilaukti jdkių rimtų ir realių
tiūrų. Sulig „Lietuvos” prane tinkamas šitai Misijai p. Mas šinėja apie Lietuvą, taipgi ir
tas
Maks.
seniai
sėdi
Kaišedory,
davinių. Vadinasi gaila tik lai
Norėdama išsklaidinti šiuos
šimo štai ko galima laukti nuo tauskas. Jam buvo surengtos grįžtantieji iš Lietuvos tankiai
kad
iš
Kauno
jis
išvažiavo
ryt

ko veltui praleisto.
įtarimus, šaulių Centro Valdy
Varšavos junkerių:
dvejos prakalbos Pennsylvani nepergeriausiai apie Lietuvą at metiniu ešelonu!
Įspėkite,
ar
siliepia.
Daugiausiai
nusiskun

„Mums Silezijos
įvykiai turi jos valstijoje, ir šitose dvejose
ba yra prisiuntusi Lietuvos At
Sakoma šitos derybos suiru
tas
ponas
direktorius
traukinio
dar savitos reikšmės.
Silezijos
stovybei tokį kablegramą:
prakalbose jisai gavo vieną pa dimų yra delei vyruojančios bet
sios vien dėlto, kad Lenkų atsto
komendanto žodžiais
įtikėjo?
įvykiai sena Vilniaus avantiūra, ir
varkds
Lietuvoje.
vaiS-eikalavę, kad butų prileisti
vyksta Briukselio derybų akyvaiz- sižadėjimą pirkti paskolos boTaigi, kad netikėjo ir pareikala „šauliai turi' pritarimą val
Nors
šitokia
padėtis
susidaro
doj, kurias lenkai visomis pajėgo ną už 50 dol. Na, o jau nekal
prie svarstymų su sprendžia
vo patį Maks. prie
telefono! džios: Seimas priėmė pirmuoju
mis
vilkina,
laukdami
Silezijos
delei
sekančių
aplinkybių
:
tru-.
bant apie buvusios Misijos na
muoju balsu ir Vilniaus, arba
Nudžiugintas Maks-o, vargšas skaitymu dviem balsam prieš .
skandalo vaisių. O tuo tarpu Vii
kūmas
išgalių
Lietuvos
gyveni

rių prakalbas, kuriose už tūk
šaulių
geriauk sakant Želigovskio at
niuj paleidžiami
iš kariuomenės
direktorius giliai atsiduso ir įstatymą apie šaulius.
mą
tinkamai
sutvarkyti
ir
Centro Valdyba.”
stovai. Žinoma lietuviai nega
ginkluoti kariai,
kurie persirėdę stančius dolarių išpirkdavo pas
tuoj
pabaigė
visos
dienos
dar

lietuvių įgudimas
•civiliniais rubais apsigyvena taip kolos bonų, ir šių žodžių rašy Amerikos
Visokias aukas Lietuvos šau
lėjo sutikti ant tokių reikala
bą!
sakant „na posterunku”.
Tokių tojui teko pasakyti
prie
nesulyginamai
geresnių
gy
kelioliką
liams, kaip lygiai Lietuvos Gy
vimų ir tuo budu derybos suiru
:: Lietuvos užsienio preky tipų jau priskaitoma apie du pul
Ekstra traukinys išėjo iš
venimo
sąlygų,
tačiau
negalima
nimo Komitetui,
Liet. Raud.
sios. Dabar,
sakoma, visas ba. — Atvykus Lietuvon Estų
ku reguliarinės kariuomenės, ku prakalbų paskolos agitacijai ir
Kauno vos 15 vai., ir man teko
nekaltinti
ir
tam
tikrų
Lietu

rios e uždaviny s kelti Vilniuj., maiš tai „griežno” žmogelio prakal
Lietuvos-Lenkų ginčių klausi pramonininkam ir padarius ben
reikalams
prancūzą už Kryžiui ir kitiems
tą, kai pasitrauks iš Vilniaus regu bose išpirkdavo* nuo 600 ligi vos valstybinių įstaigų už apsi raudonuoti prieš
prašoma siųsti adresu: Repre
mas vėla pereina Tautų Sąjun drą posėdį su Lietuvos Ministe
musų
netvarką.
liarinė lenkų kariuomenė.
Ir ne
leidimą
ir
savo
pareigų
nepaisy
3,000 dol. vertės bonų. O da
sentative of Lithuania, 370 —
gos Tarybon.
rija ir Pramonininkų Tarybos
gana to, kad Vilniuj rengiama tre
—
Mes
ne
tik
neverti
pripa

mą.
žinoma,
negalima
nei
daMisijos narys
7-th Ave., New York City.
Tačiau žinant Tautų Sąjun atstovais, pastarosios pirminin čioji Želigovskio laida (antroji — bar Lietuvos
leisti, kad Amerikos
lietuvis, žinimo de jure, iš musų reikėtų
Korfanty),
yra
žinių,
kad
rengia

dvejose
prakalbose
gavo
vieną
gos nusistatymą šituo klausi kas d-ras Leontijus Soloveičima jau ir ketvirtoji laida — Kau pasižadėjimą pirkti paskolos bo gyvenęs tokioje technikos išsi- atimti pripažinimą de facto, —
mu, nesimato jokių prospektų, kas, darydamas pranešimą apie
nui, kuriam
reikalui esą net ir
vistymo šalyje,
kai Amerika, murmėjo keleiviai!
ną net už 50 dol.l,
nustatytas kandidatas.”
kurie laiduotų, kad Tautų Są Lietuvos pramones padėtį ir už
kur visokis susisiekimas ir kiti Jau didžiai sutemus išvažia
junga šitą klausimą,' teisingu davinius, sulig „Vilniaus” prane Tačiau Vilnius tyli ir tas jo Taigi p. Stulginskas su dr. gyvenimo parankamai taip iš
KRIVŪLĖ No. 6.
vome iš Kaišedorio. Vievio sto
atsiekė savo
anot
„Lietuvos”, Purickiu pilnai
mo pagrindais besivaduodama, Šimo, šitaip vaizdavo Lietuvos tylėjimas,
New York City, N. Y.,
kontrolė: jaunas,
tikslo, skirdami p. Mastauską tobulinti, kadi Lietuvai reikės ty karinė
reiškia štai ką:
gegužės 18 d., 1921 m.
kada nors
rimtai išspręstų. užsienio prekybą:
gyventi dar daug metų kol prie (cenzūros išbraukta) panorėjo SLA. Pildomąja! Tarybai.
„Vilnius tylėdamas aiškiai pa Lietuvos Misijos7 nariu Ameri
„Nuvaizdavęs
bendrą padėtį,
Amerikonų spaudoje
tilpo ži
ir Lietuvoje atimti musų dokumentus ir iš Gerbiamieji:—
sisako — gana politinių nesąmo kon. Jie netik nuramino savo to prieis, tačiau
musų ūkis buvo sunaikintas
nių, kad Briukselio derybų pir kiek
nių, gana avantiūrų
politikos! sėbrus, kėlusius triukšmą prieš jau šiandien galėtų daug daly lydėti mus į Lenkus
ir kiek sunku
jis atstatydinti,
be jokių Šiuomi siunčiu Tamstoms gerb.
mininkas Paul Hymans pasiū teika musų eksporto ir importo
Vileišio atsišaukimą reikale bu
Metas pradėti kūrybos darbą, me
kų fukcionuoti daug sistematin dokumentų. Kad neatsidurus J.siančio
buvusią
Lietuvos
Misiją,
bet
suvažiavimo
Washingtone
tas ginčus spręsti ne kumščio pa
pereitųjų metų skaitmenis. Įvežta
lęs net tokį
planą susitaiky
giau
ir
geriau
jei
ne
„molio
mo
be
dokumentų
priešo
šalyje,
rei
delei pripažinimo Lietuvos neprik
jėga, bet teisybes ir tarptautinės ir visi Amerikos lietuviai prade
1920 metais į Lietuvą: cheminių
mui, kokio nei Varšavos impe
tie
jų
tvarka
”
—
i
jei
ne
daugu

■teisės pagrindais.
Ir tasai Vil da „nurimti” ir greitu laiku vi
kėjo vėl šauktis Kaišedorio divi lausomybės. Pasitarus su Preziden
produktų į 17,760.000 auks.; gėri
rialistai nedrįso
siūlyti, bū mų — i 2,126.000 auksinų; tabo
niaus reikšmingas tylėjimas tegu
mo Lietuvos valdininkų poniš zijos štabo, šis galutinai išrišo tu S. Gegužiu, prieita prie konkliusiškai
apsistos
medžiaginės
pa

zijos, kad tokiame suvažiavime Su
bus
karštosioms
galvoms
perspė

tent padaryti Lietuvą autono kos dirbinių — 13,772.000; gyvulių
kumas,
bereikalingi
visoki
of
i-'
klausimą
musų
keleivių
naudai.
galbos
teikimas
Lietuvai
nuo
sivienijimas Lietuvių Amerikoje tu
jimas, kad svajoti apie trečią ir
produktų 47,511.000;
manufaktū
miška
Lenkijos
provincija.
cialumai,
o
svarbiausiai
apsilei

Tuo
tarpu
vis
gaištis,
gaištis
ri imti dalyvumą.
ketvirtą
Želigovskio
laidą
—
yra
Amerikos
lietuvių.
Juk
visos
ros 104,978.000; maisto produktų
Jei derybų pirmininkas tokius —
darbas, negalįs būtį pateisintas jo darbuotės eiga priguli nuo Misi dimas savo pareigų ėjime.
ir gaištis!
Pagaliaus 21 vai. Dėlei to ir siunčiu krivulę šiame
122,348.000;
metalo dirbinių
planus siūlo, tai reikia supras
kiu
lenkų
romantizmu,
nors
jisai
18,162.000; galanterijos — 7,192.Kad „Tėvynės”
skaitytojai įvažiavome į lenkų
pozicijas. reikale ir kartu kandidiatais- nomi
jos
sumanumo,
o
kuomet
tos
nuoju p. S. Gegužį ir p. S. E. Vitaibutų ir ultra čigoniško pobūdžio.”
ti, kad jisai turi užpakalyje sa 000; medikamentų — 1,635.000;
turėtų
tinkamesnį
supratimą
Ties
Bikantais
mus
sustabdė
Misijos
nariai
neišmano
iš
ku

■tį.
X
abejoti,
muzikalinių
instrumenty .— 39,- • Tačiau reikia labai
vęs rimtą jėgą, kuri jo tokius
apie
išvengiamą
betvarkę,
ko

lenkų
sargyba.
Traukinio
revi
Kiti
Pildomosios
Tarybos nariai
500; mašinų padargų — 1,581.961; kad Vilniaus tylėjimas sulaiky rio galo tą darbą pradėti ir pa
planus ręmia. Ir todėl tenka
gyvulių — 2,974.000;
tepalų —
karininkas padarė malonės išreikšti savo nuomonę virš
galiau neturi
visuomenės pa kia vyriauja Lietuvoje delei vai ziją lenkų
tų
Varšavos
imperialistus
nuo
padaryti išvada, kad tąja jėga
6,543.000;
žibalo — 12,533.000;
dininkų apsileidimo ir savo pa stebėtinai greitai: prancūzo ka minėtame Klausime ir krivulę, kaip
ramos,
tad
ir
negalima
nei
no

tolimesnių
avantiūrų.
greitai galima, siųsti sekančiam na
spaudos dirbinių
ir popierio —
yra pati Tautų Sąjungos Tary
reigų nepaisymo,
čionai per rininko globa, matyti, padarė riui.
*
*
*
įLJ
rėti?
susilaukti
kokių
nors
realių
n,093.ooof^> išdirbto
medžio —
ba.
spausdiname straipsnį iš „Lie daug įtakos. Nepraėjo nei 10 Su gilia pagarba,
1,957.000; įyairių prekių — 11,350;
davinių.
::
Nepavyko.
—
Klerikalai
P. Jurgeliute.
Akyveizdoje šitaip susidėju
iš viso įvežta į 428,728.000 auks.
Teko pastebėti viename laik tuvos Balso!’ apie Lietuvos ge minučių, kaip musų traukinys
negalėdami
galutinai
priešintis
sių aplinkybių Lietuvos padėtis
Išvežta
gi sėmenų į 59,521.000;
nudumė tolyn ir 23 valandą at
raštyje išvadą, kad. buk Lietu ležinkelių betvarkę.
Gegužės 14 d., 1921 m.
šaukiamam
Vašingstonan
Ame

auks.,
sėklos
—
6,750.000;
odų
—
atsistoja labai rimtoje platinė
sidūrėme
Vilniuje,
išvargę
kelio
Susivienijimui
Lietuvių Amerikoje..
vos
vyriausybė
pamačius,
kad
2,673.060; gyvulių parduota — rikos
lietuvių , suvažiavimui,
ję. Ypač dar labiau šio klausi
Gerbiamieji:
—
KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI.
nėję 12 valandų!
18,043.000; malkų — 85.400; skur nes tuomi butų aiškiai pasirodę p. Mastausku nepasitiki Ameri
Pridedamas čion savo pranešimą,
mo siūlą supainioja ta aplinky
lių — 16,200.000; mineralinių dir
kos lietuviai, atšauks jį iš Mi Nepagalvota, ir paskirta trau Vilniaus lietuvių organizaci delei antrojo Amerikos Lietuvių Su
Lietuvos
nepriklausomybės
prie
bė, kad Lietuvai netenka tikė binių — 1,313.000; medžio dirbto
traukinį, bet važiavimo Washingtone, turiu gar
Atšaukti, tai; atšauks, kiny s eiti į Vilnių 3 dieną šven jos laukė musų
— 57,138.000; neišdirbto — 126,- šais, tad nors Federacija ir pa sijos.
tis užtarimo iš Rusijos pusės,
čių. Jau išvakariai. Generali nieko nepadarė palengvinti mū bės prašyti Tamstų paremti šį su
565.000; maisto — 28,216.000; ge siuntė savo atstovus, tačiau vi bet kas atlygins tuos- visus me
ir paraginti savo organiza
kuri šiandien yra susipynus su
ležies —« 205.200; linų apie 180,džiaginius nuostolius, kuriuos nio štabo duris apspito gelžke- šų kelionei atgal. Buvo įsakyta manymą
sais
budais
vedė
agitaciją,
kad
cijos
narius
pasiųsti
atstovus į tą
Lenkija slaptomis, sutartimis.
000.000; įvairių prekių — 3,288.lio
ir
įstaigų
tarnautojai,
kurie
traukinio
ir
garvežio
brigadoms
Lietuvos
valdžia
išleido
šito
suvažiavimą, idant galėtų būti panepasisektų
000; viso iki 500,000.000
auks. tas suvažiavimas
Taigi trumpoje ateityje galima
trokšta Vilniaus pasiekti.
rytdieną
17
valandą
pasiruošti
naujo
Misijos
nario
kelionei
ir
sekmingesnė visa akcija delei Lietu
Tokiu budu musų eksportas žy — kad mažai delegatų suvažiuo
tikėtis naujų įvykių Lietuvoje
— Šiandie juk šventė... Nie kelionėn. Daiktų
sukrovimas vos Valstybės prpažinimo.
miai prašoka
importą. Daktaro tų. Vienok tas jų žygis nepa mokėdama jam algą per kelis
Man rodos,
jog prie šio darbo
ir todėl visi lietuviai privalo bu Leontijo Soloveičiko suskaitymu,
mėnesius, kuomet jisai
netik kas čia nedirba, — kalbėjo vi ir lenkų kontrolė sutrukdė mus reikėtų atidėti kiek į šalį įvairius
vyko.
Suvažiavimas
buvo
skait
iš Lietuvos galima išvežti norma
dėti savo Tėvynės laisvės apgy
ligi 20 vai. Bet 20 valandą pa partijinius nesutikimus ir sutartinai,
nei už sudilusį centą nepadarė si Štabo sargai.
lingas
ir
tai
skaitlingas
progrelinėm
sąlygom
esant
kviečių
iki
nime.
Geležkelininkai sakėsi palauk aiškėjo, kad musų garvežio ma kiek galima visiems Amerikos lie
5 Jmil. pūdų, avižų — 35 mil. pū syvės visuomenės atstovais, ku gero, bet dar savo ypata sukir
šią kažkurio viršininko iš me šinistas kaž kur dingęs. Ištisas tuviams, pasirodyti prie musų bylos
dų, miežių — 1,750.000 pūdų, pas ris pilnai pasiekė
savo užsi- šino Amerikos lietuvius prie
pravedi mo.
ARTYMO MEILĖS
kui įvairių odų, šerių,
medžio ir
džioklės
grįžtant.
3
valandas
ieškota
mašinisto
šais
Lietuvos
vyriausybę.
Reikia spėti,
jog be tam tikros
jo dirbinių, paukščių,
kiaušinių, briežtų tikslų.
SKELBĖJAI
Ar tie broliukai
nebus tik veltui. Pagaliau buvo nutarta delegacijos, kuri bus pasiųsta prie
Pagaliau
jei
Amerikos
lietu

Lietuvoj galima parduoti — ma
Kiekvienas
tikintis Rymo
išmovę! — kreiptis į lenkų vyriausybę pas Suvienytų Valstijų Prezidento gali
vių klerikalai jau nuraminti p. perdaug taurelių
nufaktūros ir galanterijos, apavo
sudarytos atskiros
deputacijos
katalikas
žino,
kad
pa
ir odos dirbinių, metaliniy dirbi
Mastaųsko atsiuntimu ir jei jie juokavo; kareiviai, sargyboje kolinti mašinistą musų trauki būti
ir prie Valstybės sekretoriaus ir sa
nių, žuvies produktų, mielių, pogrindiniu tykybos dėsniu yra:
juomi pasitiki,, kaį tat tvirtino stovį. Eis mat jiems čia kas niui į Kauną nuvežti. Nežino vo valstybių kongresmanų, prieš
pero, baldų, cimanto ir kalkių.”
„mylėk artymą savo, kaipo pats
jau, kur akis dėti iš gėdos, kai kuriuos reikia Lietuvos klausimą pa
Kuomet sugrįžo Amerikon p. dr. Purickis, tai kodėl jie dabar dirbti tokioje šventėje!
Jei
dabar,
taip
nenormalinsave.” Kas yra kiekvieno žmo
Laukė gelžkelininkai visą ant musų delegacijai reikėjo pagal kelti. Jau iš kalno buvo nurodoma
Mastauskas kaipo Lietuvos Mi nedirba valstybinio darbo p.
gais
laikais,
Lietuvos
eksportas
Sekretoriui, kad suvažiuos
gaus artymu, taipgi kiekvienas
rąjį švenčių vakarą, ir nieko bos prašyti... iš želigovskinin- Valstybės
Mastauskui
vadovaujant?
Ko

sijos
narys,
visa
progresyvė
žmonės
iš
visų kolonijų ir bus ne
gerai žino, nes net paprastam prašoka importą net 71,272.000 Amerikos lietuvių spauda išrei dėl nerenka aukų Lietuvos val nesulaukę, nušalę grįžo namon. kų! Tik štai 23 valandą, šast, mažiau kai 200 atstovų.
katakizme pasakyta, kad kiek auksinų, tad normalingais lai škė pasigailėjimo, kad Lietuvos stybinėms įstaigoms, kodėl ne Trečią švenčių dieną, vos tik iš ir atsirado musų išsimiegojęs Kaip tą visą akciją iškilmingiau
vienas žmogus, neskiriant tiky kais Lietuvos užsienio prekybai vyriausybė paskyrė tokiai svar pardavinėja paskolos bonų?
aušus, tie patys pakeleiviai vėl mašinistas, j iš sakėsi buvęs įlin atlikus, nuspręs patys atstovai, kad
tik darbas eis sutartinai. .
ateities.
bos tautos nei rasės yra musų galima laukti♦ šviesios
nuo šitų bėgo į generalinio štabo raštinę dęs kažkurioje skylėje ir deja Prie šios progos meldžiu priimti
biai misijai taip netinkamą ir Tačiau to laukti
♦ i*
artymu.
ir pagalįaus, apie 9 vai. susilau vo, kam niekas jo neprikėlęs... nuo manęs geriausių linkėjimų.
:: Jiem niekad negana, — neturintį Amerikos lietuvių pa triukšmadarių gali tiktai tas,
Su pagarba,
Tačiau lietuvių sutanuoti po
sitikėjimo žmogų. Tuomet kle kas jų gerai nepažįsta. Jiems kė patarimo sėsti traukinyn ir O molio motiejų tvarka!
Jei
norėtum
pasotinti
Lenkijos
(pasirašo) J. Vileišis,
litikieriai, kurie turėtų būti tik
vykti į Kaišedorį: girdi KaišeA. Agaras.
nerupi
Lietuvos
valstybiniai
rikalų
spauda
šoko
ginti
savo
Lietuvos
Atstovas Amerikoje.
imperialistus, tai reikėtų prie
dory divizijos štabui busiąs duo
riausiais šito prakilnaus obalsio
reikalai,
nes
jie
suklimpę
iki
žmogaus,
ir
darė
net
tokius
nai
Lenkijos priskirti
kiekvieną
Mahanoy City, Pa.,
tas įsakymas parengti atatinka
apaštalais, suklimpę į savo par
PAGELBA LIETUVOS
kraštą, kur gyvena nors vienas vius priekaištus progresyvei ausų savo partijos darbuose. Ir mus dokumentus
gegužės
19 d., 1921 m.
kėliauj antijos dumblynę, visiškai atsito
dabar kuomet jų pastangomis
spaudai,
kad
buk
„laisvama

ŠAULIAMS/
Kadangi jau aš esu išsireiškęs už
lenkų dvarininkas. . Visas pa
.tiems į Vilnių.
.
lina nuo tikybos
pagrindinių
išreikalautas
naujos
Misijos
na

niai
”
todėl
priešingi
p.
Mastaus
tai,
kad SLA. gerb. J. Vileišio šau(Prisiųsta
Lietuvos
Informacijų
saulis žino, kad Lenkija laimė
Iš
Kauno
traukinys
turėjo
iš

principų. Ir netik musų kuni
kiaman suvažiaviman imtų dalyvu
Biuro).
rys sėdi nieko neveikdamas ir
jo Gudijos milžinišką plotą, ku kui, kad jisai esąs katalikas ir
mą, tai dabar tegaliu pakartoti, kad
gai, bet net ir vyskupai min
ima algą iš Lietuvos valstybės eiti 8 vai. rytą, gi išsiyepečkino
riame gyvena tik
—5 nuoš. kad ne jų partijos žmogus.
suvažiaviman dalyvauti rei
džioja šitą prakilnų ir pagrin
iždo, tai musų klerikalai išsi vos 10:30 vai. Prancūzų kapi Paskutiniu laiku vėl pradėjo minėtan
Tačiau
štai
jum
faktai:
teko
kia.
lenkų,, tačiati Varšavos junke
Lietuvos šau Gerai, aš apsiimu būti kandidatu
dinį
krikščionybės principą.
patirti ši Lietuvos Atstovybėje juosę dirba —- renka aukas į tonui N., kuris globojo musų plaukti aukos
riam vis dar ne gana, štai ko
Kauno vyskupas Karevičius at
dirbančių žmonių, kad beveik savo partijinį Tautos Fondą sa traukinį, tas nerangumas patik liams. Nuo vasario 1 d., 1921 ir jeigu busiu išrinktas, tai ir dele
kių žinių praneša Kauno „Lie
m., iki gegužės 23 dienos įplau gatu. Taipgi balsuoju už p. S. E.
ti negalėjo.
siuntė Amerikon vienam savo
jokia Amerikos lietuvių koloni vo partijos reikalams.
Vitaitį.
tuva” apie
Varšavos ponelių
Dabar leiskite paklausti Lie Kaišedoris. Divizijos štabe kė: $3,517.99 ir $500 Lietuvos
ja nenori prisiimti p. Mastaussėbrų kun. Juškaičiui laiškelį,
Su pagarba,
apetitus:
Laisvės
Paskolos
Bonais.
200,taip
pat
pusiau
šventė,
bet,
pako už kalbėtoją.
Pavyzdžiui, tuvos vyriausybės: kiek laimė
kuriuomi praneša,
kad CamSt.* Gegužis,
„Gudų spaudos biuro praneši
000
auks.
ir
$500
L.
L.
P.
Bo

SLA.
Prezidentas.
bridge’io lietuvių aukas apturė mu, Rygos sutartis, atidavusi Len buvo išsiuntinėta visoms Penn- jote Lietuvai naudos pataikau ’sirodo, tame štabe tikrų džentel

AMERIKIEČIAI
LIETUVOJE

PERŽVALGA

SLA. REIKALAI

ŠTAI JUMSFAKTAI

Pittston, Pa.,
gegužės 20 d., 1921 m.
Šiuomi pritariu, kad rekomenduo
ir S. E.
ti piliečiai — S. Gegužis
Vitaitis atstovautų musų organizaci
ją Lietuvos Atstovo gerb. J. Vilei
šio šaukiamam suvažiavime, gegužės
30 ir 31 dd.» 1921 m., Washingtone,
D. C.
Su pagarba,
T. Paukštis,
SLA. Iždininkas.
Edwardsvillė, Pa.,
Gegužės 21 d., 1921 m.
Pilnai pritariu, kad pp. S. Geguzis ir S. E. Vitaitis atstovautų SLA.
.30 »r 3i dd. gegužės, 192X m., Washington, D. C.
į
Su gilia pagarba,
V. Kamarauskas,
SLA. Vice-Prezidentas.
Tegu] važiuoja
»ti».

Geguži sir Vitai-

F. Matulaitis, M. D.,
SLA. Daktr.-Kvot

Pilnai pritariu dalyvauti suvažiavime ir balsuoju, kad minėtame suvažiavime SLA. atstovautų pp. Ge
gužis ir Vitaitis.
J. M. Danielius,
SLA. Iždo Globėjs.
Sutinku ant pp. Gegužio ir Vitai<io viršminėtame reikale.
M. A. Raginskas,
SLA Iždo Globėjas.

SLA IŽDO GLOBĖJŲ
RAPORTAS.
Gegužės 23, 24, 25 ir 26 dienomis,
š. m., SLA raštinėje, 307 W. 30-th
St., New York, N. Y., peržiūrėjome
SLA finansinį stovį devinių mėnešių laikotarpio ir sulig SLA. Centro
Sekretoriaus knygų atradome sekanmai:
»
Su 1 d. liepos, 1920 m.
įvairiuose fonduose buvo $284,753.33
Nuo 1 d. liepos, 1921 m.,
iki I. d. balandžio, 1921 m.
jeigu buvo .................... $132,95906
Ber tą laiką išmokėta
$85,867.74
Per devynis mėnesius
liko .............v................. $47.091.32
Nusidėvėjimas mašinų ir
kitų rakandų spaustuvės bei
raštinės skaitant 10%
pasidaro ............................... $1,138.82
Sulig apskaitliavimo val
džios ekspertų, SLA. namo
vertė šiuomi laiku nupuolusi ...................................... $4,000.00
Su i d. balandžio 1921 m.,
abelnas SLA. turtas
$326,705.83
Visas SLA. knygas atradome geroję tvarkoje.
Vienas iš svarbiųjų SLA. reikalų,
yra lėšų fondas, kuris bėgyje paskutinio pusmečio 1920 m. ir šiuomi
laiku eina geryn. Skola tame fon
de mažinasi.
Turime už pareigą pastebėti, kad
tūli moksleiviai, kurie turi pasisko
linę iš SLA. moksleivių fondo pini
gų užbaigimui
mokslo, dar ir po
šiai dienai paskolos nėra sugrąžinę,
nors mokslą jau senai yra užbaigę.
Gi. tuo tarpu vėl atsišaukusių moks
leivių esama daug norinčių
gauti
paskolos.
SLA. narių skaičius gana sparčiai
auga.
J. M. Danielius,
M. A. Raginskas,
SLA Iždo Globėjai.

nant tokio amžiaus
moterį kad ir
„velnio išradimo” prisiragavus, vie
nok nepritinka taip kraipitis ir šar
žuoti, kaip mergaitei per virvutę šokant.
Pats Operetės Choras sudainavo
puikiai. Orkestrą taipgi buvo gera.
Abelnai imant, atsilankiusieji bu
vo užganėdinti.
Koresp.

Gegužės 29 d., įvyko Liet Piliečių
Sąjungos New Yorko apielinkčs sky
rių suvažiavimas, kurio tikslu buvo
sutverti apskritį, kad pasekmingiąu
butų galima visuomet stovėti ant sar
gybos Lietuvos Valstybės reikalų ir
atremti musų tėvynės priešus, ne
žiūrint koki nebūtų — išlaukiniai ar
vidujiniai.
Dalyvavo atstovai nuo 5 skyrių,
Išrinkta pastovi valdyba, kuri temis
Lietuvos valstybės nuotikius, kiek
galima rems Lietuvos reikalus ir visados stengsis laiku nurodyti priešus, kad nuo jų apsisaugojuš.
Išrinkta 4 atstovai
į Vašingtono
suvažiavimą.
p. p.

CHICAGO, ILL.
Gegužės 20 d. netikėtai teko atsi
lankyti „Amerikos
Lietuvių Rūbų
Išdirbitno Bendrovės susiriųkiman,
kur teko patirti, kad šita bendrovė,
nors ir mažai besigarsindama ir sa
vo darbais besigirdama didelį darbą
atliko. Iš sekretoriaus raporto pa
aiškėjo, kad šita nauja
įstaiga jau
turi 548 šėrininkus, kurie sudėję ne
mažą kapitalą ir jau rimtai planuoja
steigti Lietuvoje
rūbų išdirbimo
dirbtuvę. Planuojama steigti dirb
tuvė užsiims
verpimu, audimu ir
siuvimu. Reikalingi
žingsniai jau
padaryta.

Taipgi šitame susirinkime pranešė
advokatas K. Gugis, kuris yra šios
bendrovės
direktorium, kad jisai
tuojaus išvažiuoja Lietuvon, ir nors
važiuoja savais reikalais, tačiau pa
sižada pasidarbuoti iar pagelbėti mi
Penktadienio vakare, geg. 27 U., nėtą dirbtuvę kuoveikiausiai ir kuo„Garso” name
įvyko „America’s tinkamiausiai įkurti.
Makirfg” parodos komiteto susirin
A. F. Kazlauskas.
kimas. Dalyvavo: J. Tumasonis, V.
Sirvydas, P. Mačulis, K. Laba n as,
Daubarienė, K. Dumblienė, K, Karpiu-tė ir buvo atvykusi p-lė Kižiutė,
"kuri suteikė apsčių informacijų apie
Joliet, I1L SLA. 167 kp. pusme
parodos bėgį. Nutarta: Išrinkti ko tinis susirinkimas
įvyks 12 dieną
misiją iš P. Mačulio ir K. Labano,
birželio, r vai. po pietų, Russų Hali,
kuri susižinotų su Prekybos ir Pra 406 Clay st.
Malonėkite visi nariai
monės Taryba, nes ir ta įstaiga pra
atsilankyti ir užsimokėti užvilktas
dėjo rupinties minėta paroda. Tat,
mokestis, nes nekurie greitu laiku
reikia sukordinuoti darbas.
Toliau
busite suspenduoti, Taipgi atsivesapkalbėtas parodos planas ir maž
kite ir naujų narių prirašymui.
daug priimta sekamas: parodoje tu
Sekr.. Jonas Mačiulis.
rės vietos 40 pė^ų
ilgio 20 gilio,
Tame plote manoma sutalpinti seka
mi skyriai: Lietuvių
rankų išdirbi
nių, kaip tai modelių, įvairių gražių
dalykų, ir tam panašiai; lietuvių iš
radimų, kur butų išstatyta lietuvių
išrastos mašinos ar kitoki naudingi
gyvenimo daiktai; lietuvaičių išdirbi
1 ai kaip juostos,
audeklai ir tam
panašiai; toliau, bus trumpai atvaiz
dinta lietuvių prisidėjimas prie ka
rės ir paskolų kėlimo. Be to, lietu
viams bus duotas
vienas vakaras
del koncerto ir perstatymų. Šiame
vakare manoma sudaryti gražus cho
ras, pastatyti kokis trumpas be žo
džių atloštas veikalas, parodyti lie
tuvių darytas krutamu paveikslų fil
mas, ir pakviesti keletą atsižymėju
sių lietuvių artistų, kaip p-lė Braduniutė ir kitus ką nors atvaizdinti.
Tokiu budu mes
parodysime, kad
lietuviai progresuoja
ir kultūroje
bei dc-eje.
Susirinkimas buvo gyvas. Sekan
tis įvyks
penktadieny, birželio 3,
„Garso” name. Į jį nutarta per laik
raščius kviesti visus inteligentus lie
tuvius, kad atsilankytų ir prisidėtų
su patarimais, kad paroda išeitų lie
tuviams graži ir naudinga.
Sekr. V. Sirvydas.

toasted

LUCKY
STRIKE

CIGARETTE

provas į kitas valstijas
kvietimo, Taipgi duodu
mus per laiškus.

B

Bell — Kensington 5316

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

LIETUVIS GYDYTOJAS
Priėmimo valandos:
9—ic zalandai ryte.
6—-8 valandai vakare.

ant papatari-

Gydau be vaistų ir 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.
Harrison St.,
Chicago, I1L

2538 E. Allegheny Ave.,
PHILADELPHIA, PA.

Vi
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SAUGUS INDELIAI
Įsivaizduokite sau išvaizdų Battery Parko ir Castle
orsbd
Ajoj; v g t?pzn?A§i nūs ojptonpzreAisf
atvyko ^Amerikon. Sulyginkite tą paveikslą su šiandienine išvaizda šitų vietų ir jus aiškiai pamatysite vertę
indelių į nejudomą nuosavybę.
%

Battery Park apstatytas aukštais ofisų budinkais, kurių verte kas metai kyla ir tas
puikų uždarbį. Tarpe šių budinkų didžiausios vertes yra šie:

atneša jų savininkams
MARITIME BUDINKAS

BATTERY BANK BUDINKAS
CHESEBROUGH

BUDINKAS

Šitie budinkai, t. y. budinkai num. 19, 21 ir 23 Pearl Street, num. 22 ir 24 Whitehall Street ir medžiagiškai
suinteresuota num. 8 State Street Realty Corporation, Battery Park Land Corporation ir South Ferry Building, kuris yra nuosavybe
THE AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION,

kurios savininkais yra Henry L. Doherty & Company, pląęiąį žinomą Indeliu įstaiga,
New York.
.
Pigiai ąpkainuotą vertybę šitų
nuosavybių išneša j $5,259,500.00

num.

60 Wall Street,

HENRY E. DOHERTY & COMPANY
pasiūlo saugiam ir pelningam pinigų įdėjimui Dviejų Milionų Dolarių vertės „6% preferred cumulative par
ticipating stock” AMERICAN GATEWAY REALTY KORPORACIJOJE, kurio galima pirkti kokioj tik no
rit kiekybėje.
Kaina $100:00 už Šerų, kurio aktualė vertybė yra $100.00 užmokant pilnai arba imant ant išmokesčių.

6 NUOS. KUMIULATYVIŲ PALŪKANŲ

Telef. Watkins 2x4a.

išmokama mėnesinėmis dalimis, kurios yra jums prisiunčiamos pirmą dieną kiekvieno menesio.

PRIE TO JUS GAUNATE
dividendus sekančiai: už kiekvieną dolarį dividentų mokama ant serų Common Stock, bus išmokėta po 50c.
ant Šerų Preferred Stock. Pavyzdžiui, jei ant Common Stock Šerų dividendų bus mokama $4.00 už šėrą ant
metų, tai už Preferred Stock bus mokama $2.00 už serą ant metų. Šitą pridėjus prie reguliarių 6% palūkanų,
sudarys $8.00 už Šerą, arba

J

8 NUOŠ. METINIŲ PALŪKANŲ

BENTON, ILL.
Gegužės 14 d., D. L. K. Vytauto
Kliubas pastatė scenoje S. E. Vitaičio 4 veiksmų dramą „Laimes Ieško
tojai.” Lošėjai savo pareigas atliko
pusėtinai gerai — nekurie net labai
gerai ir kadangi veikalas yra gražus
ir visiems suprantamas, tad ir publi
kai labai patiko.
Ištikrųjų vertėtų,
kad kiekviena
Kmerikos lietuvių kolonija šitą vei
kalą pastatytų scenoje,
nes iš jo
■ galima daug
pasimokinti. Čionai
beveik kiekvienas
ras progos save
pamatyti ir įžiūrėti tais klaidas, ku
rias jisai praeityje yra padaręs. Mat
„Laimės Ieškotojai” atvaizdina Ame
rikos lietuvių
gyvenimą ir aiškiai
nupiešia tais aplinkybes, kurios dau
gelj nuveda į gyvenimo žemumas.
Žiūrėtojas.

BROOKLYN, N. Y.
Užbaigimui Šio sezono, geg. 28 d.
suvaidino M.
Operetės Draugija
Petrausko trijų veiksmų operą „Vėlnias” Išradėjas.
Nors jau svetainėse
oras but ir
peršiltas, tačiau žmonių
prisirinko
arti pilna McCaddin svetainė.
Vaidinimą
galima
pavadinti,
apart" mažų trukumų, visai pavyku
siu. Ypatingai
pasižymėjo lošėjai
svarbiausiųjų rolių, J. Butėnas (Belzabubas) savo stipriu balsu kaip ir
visuomet, žavėjo publiką. Taipgi K.
Kriąučiunas (Artojų Velnias) turįs
malonų tenoro balsą nei kiek neat
siliko.
Kiti lošėjai taipgi atliko savo už
duotis gerai, kaip tai P. Bukšnaitis
(Vuošvis) gana prijuokino žmones
su savo mikčiojimu, ir vėliau besi
barant su Artojum, kurio rolę ge
rai atliko S. E. Vitaitis. P. Starkiutė (Močiutė) lošė gerai.
Tačiau reikia pastebėti, kad bobos
rolė sulošta netinkamai.
Atvaizdi-
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ADVOKATAS IR NOTARAS
k
403 LYOM BUILDING,
SEATTLE, WASH.
Turiu pilnas tiesas visuose tei
smuose, Pribunu ypatiškai vesti

Daktaras Petras Šimaitis
Naprapath’as

Bell Phone—Dickinson 1198 W

Šitame susirinkime atsilankė ir p.
V. B. Ambrozaitis iš Bostono, kuris
dabar čionai
darbuojasi Progress
Shoe kompanijos
reikalais, ir jam
pakalbėjus apie panašių
bendrovių
naudingumą ir apie šiandieninę Lie
tuvos ekonominę padėtį, dar dides
nio ūpo šėrininkuose sukelta.

LIETUVIAI AMERIKOJE

b

is’1 Phones:

KAZYS KRAUČUNAS

išmokama Preferred Stockholderiam.

Dabartiniai uždarbiai užtikrina . išmokėjimą ekstra
2% dividendų. Uždarbiai gali pakilti.
Šitie budinkai, kurie stovikaipo užtikrinimas užpakalyje Preferred Stock, yra pilnai ir nuolatos užimti aukštos
klasės arendoriais, tarpe kurių yra 5 Generaliai Konsulatai, 33 laivų ir persiuntimo kompanijos ir visa eilė eks.
porto ir importo įstaigų, visos surištos sutartimi nuo trijų ligi dešimts metų, kas užtikrina nuolatinį pelnin
gų uždarbį.
'

SI YRA JŪSŲ AUKSINĖ PROGA

KAPITALAS $250.000.00

Vienintšlis Lietuvių Valstijinis Bankas New Yorke.
SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir
kablegramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%.

S

Nuošimčiai kas menuo priskaitomi prie sumos.
Pinigus pasidejimui galima siųsti paštu. Musų Banke
laiko pinigus New Yorko Valstija, N. Y. Valstijos Ban
kų Departamentas ir didžiosios Lietuvių Organizacijos.

Persitikrinkite ir tikrai jus įdėsite savo pinigus. The Foreign Language Investor Department, Henry L. Do
herty ir Kompanijos yra gatavas jums patarnauti.

FOREIGN LANGUAGE INVESTOR DEPARTMENT,.

HENRY L. DOHERTY & COMPANY
No. 12 PEARL STREET, NEW VORK
Manadžierius.

PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams.

PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš
Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių
Čekius ir Kredito Laiškus.

PASIRAŠYKITE IR

VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnaujame
teisingai, greitai ir draugiškai.

PRISIŲSKITE SI

FOREIGN LANGUAGE INVESTOR DEPARTMENT
HENRY L. DOHERTY & COMPANY,
12 Pearl Street, New York.
Be jokių iškaščių man, malonėkite prisiųsti smulkmeniš
kus paaiškinimus jūsų ,.Auksinės Progos” Indėlių propozicijos.

KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.

Vardas

BANKO VALANDOS: Kasdien nuo g iki 3 v. p. p. Užsienių
Skyrius atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Subatomis iki
7 v. vakare.

BALTIC STATES BANK,
294 Eighth Ave., Kamp. 25 gatv.,

New York,

Gatve

Miestas
MES NESIUNTJNĖJAM
AGENTŲt

- *1

Valstija
(„Tėvynė”)

New Yorko ir apielinkės rubsiuvių kova su fabrikantais, ku
ri tęsėsi arti pusmečio, • oficia
liai tapo užbaigta. Nors darbi
ninkų laimėjimai menki, tačiau
sakoma, šitai kovai išleista apie
2 milionai dol. Vienok ir fabrikantam tapo ragai nulaužyti. /
Jie buvo priversti
atsisakyt?
nuo savo
brukamos
„open
shop” sistemos ir pripažinti
unijai jos senaisiais teises.
Taipgi palikta 44 valandos dar
bo savaitėje. Sutartis pasirašy
ta ant vienų metų.
Birželio 2 d. lankėsi ,,Tėvy
nės” redakcijoje
SLA. Įstatą
Komisijos narys advokatas K.
Gugis iš Chicagos, kuris birže
lio 4 d., Olimpia laivu išplaukė
Lietuvon. Gerb.. Gugis važiuo
ja Lietuvon savais
reikalais,
kur ketina užtrukti apie 3 mė
nesius.
Taipgi lankėsi „Tėvynės” re
dakcijoje žinoma lietuvių rašy
toja p. Žemaitė, kuri greitu lai
ku irgi žada išvažiuoti Lietu
von, „Bangos” redaktorius p.
Poška, SLA. Stovio, Skundų ir
Apeciacijų Komisijos narys p.
Sekys iš Lawrence, Mass., žy-L
mus darbuotojas p. J. Tareila
iš Waterbury, Conn, ir kt.

PINIGAI IR LAIVAKORTES

SIUSKITE LIETUVON DAIGIUS
Mes pristatome Lietuvon daigtus

SUSIVIENIJIMO LIET. AMERIKOJE

(drabužius ir ki
GALIMA GAUTI SEKANČIAS KNI^GAS

tokius) su pilna garantija. Musų atstovai Lietuvoje per
siunčia į vietas.

Daigtai, siunčiami per mus,

yra

drauda Amerikos Insurance Kompanijų iki pat

po

AMERIKA — Informacijos apie Ameriką ir ttĄ
APDRAUDA IR PAŠALPA — pusi. 32 .........į ..

ap-

Lietuvos

rubežių.
Informacijų ir sąlygų klauskite per laiškus.
te lietuviškai,

Rašyki

ADRESAS:

VAN CLEEF,
EXPRESS AND FORWARDING COMPANY,

KARES METU pusi. 102 .......................................
LIETUVIŠKA CHRESTOMATIJA — pusi. 180
LIUDVIKAS PASTERIS — »usl.
.....................
NUO DEGTINES

JOHN S. LOPATTO
Attorney and Counseler-at-Law
SLA. Advokatas-Patarejas,

LIETUVIŲ FILMŲ BENDRO
VĖS ANTRA SERIJA JUDAMŲ
PAVEIKSLŲ
BUS
RODOMA
ŠIOSE VIETOSE:

GEORGE MATULEWICH

IOC.

20C.

I LIETUVĄ IR E LIETUVOS

20C.

I5C.
I5C.
I5C.

LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų
ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETU
VIŠKĄ agentą G. KUNAŠAUSKĄ.

35c.

PASPORTUS išreikalauju visiems
LIETUVĄ.

40c.

......

AISQPO PASAKOS — pusi. 364 ........................
KRISTAUS TEISMAS — pusi, 30 .....................
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE
— pusi. 258 ................................................................
PASKAITOS Iš BIJOLOGIJOS IR BAKTE-

AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
PINIGŲ SIUNTIMO.
Išdirbu 1 pasportus į Lietuvą važiuojantiemsir padarau paliudijimus
(affidavitus) iš Lietuvos atvažiuo
jantiems.
Taipgi legalizuoju viso
kius dokumentus (daviernastis) kai
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
tintas.
Laivakortės ant geriausių laivų.
Pinigų siuntimas užtvirtintas.

Mus prašo
paskelbti, kad sinų į Lietuvą nusiųsti. Greitu-1
New Yorko įmesto Apšvietos me nusiuntimo pinigų nieks su
Taryba įsteigė vakarinę mokyk manim negal lenktyniuoti; vi
siems pinigų siuntėjams pristatau
lą visiems dykai, kurioje net ne ■kvitas
su parašais priėmiėjų .pi
reikia nieko mokėti už knygas, nigų.
į /1
Laivakorčių
agentūra
į
Liepoją,
popierą, paišelius ir tt. Moki
nama: anglų kalbos
visiškai Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei į Lietuvą. \
jos nemokančius, skaitymo, ra
Padarymas
lietuviškų
doku
V. AMBRAZEVIČIUS,
šymo ir aritmetikos, pamokos mentų.
Pinigus siųskite per pašto Mo
SLA. Narys
patobulinimo anglų kalbos jau
ney Order. Rašydami pridėkite
pramokusiems,
elementorinė 2c. štampą ir visados adresuokite: 178 Ferrv St., Newark, N. J.
knygvedystė,/ suvimo, skrybėlių
P. MIKOLAINIS,
Tel. Market 5599 M.
apdirbimo ir mezgimo ir pamo
53 Hudson Avenue,
kos apie Amerikos pilietybę.
Brooklyn, N. Y.
Galima užsiregistruoti jau da
Pamėginkite naujo
**
bar kiekvieną vakarą nuo 7 iki
10 vai. vakare. Adresas: Free
Evening Public School, 204-214
RED STAR LINE
vaisbaženklluSuv, Valst.
East 42-nd St.,
(arti trečios
Iš New Yorko į Hamburgą, Su užreglstruOTu
Futuutu Biuro.
•
Naujame mėlyname plakelyje.
avenue).
1
Liepoj ų, Danzigą.
Visos tvirtos, gemalus užmufianLaivas Gothland
čios ypatybės Siame vaiite idetos,
išplaukia birželio ------ L 18 d. bu priemaiša priimniai Švelnaus
kvepalo.
Laivas Samland
Ruffles yra laoai paveikiantis
išplaukia liepos
------- 16 d. pleiskanų
paSalintojas — begaliniai
puikus
plauku
sutaisytojas, kuris
3-čios kliasos pasažieriams.
- ------- kad
Kreipkitės į Kompanijos ofi
it gačniauDidžiausi, greičiausi garlai są 9 Broadway, New York
eiaiypatai.
viai pasaulyje. Puikus patarna arba prie vietinių agentų.
Aptiekose
vimas pasažieriams. Yra vieparsiduoda
po65e. arba
jusų mieste ar
tinis agentas
AMERICAN LINE
atsiųskite
artimoje apielinkėje.
75c., tad
Tiesus patarnavimas iš New
atsiusime
Į Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją Yorko į Hamburgą.
STOPS DANDRUK
per pašty
PROMOTES
I
tiesiog iŠ
ir kitas Baltijos valstijas per Patogiausias važiavimas del
HEALTHY-SCALP
labaraHamburgą:
torijos.
LUXURIANT HAIR
Rusų ir Lietuvių.
„SAXONIA” išplauks birž. 9 d. Didžiausi moderniški dviejų
CONTtN".
Būtinai
Sriubų garlaiviai.
reikalau
2-ra kliasa $180. 3-čia kliasa Mongolia išplaukia birž. 16 d.
kite
šitokio
$125. Pridedant $5.00 karps Minnekahda išplaukia birž. 30.
pakelio.
Žiūrėkite
taksų.
Manchuria išplaukia liep. 14 d.
kad
butų
Per Cherbourgą, SouthampINKARO
toną, Liverpool arba Glasgow:
vaisbaženklis.
Aquitania išklaukia birž. 14 d.
S e ve ros Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikata.
Mauretania išplaukia birž. 15 d.
Carmania išplaukia birž. 15 d.
Ar yra jusu
Columbia išplaukia birž. 18 d.
25 d.
Algeria išplaukia birž.

IOC.

Atvažiuojančius iŠ kitų įmestų patinau ant Ocoues.

Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
1
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet iš
mainau, jeigu kas klausia.
Kreipkitės ypatiškai arba per laišką pas

G. KUNASHEVSKY,
179 E. 3-rd Street,
New York, N. Y.

$1.25

U

25c.
i.00

SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE — Eilės, Dainos ir Prietikiai—pusi. 200.
Parašė A. J. Jokūbaitis ......................... ■.................. 2.00
ŽMOGAUS PAREIGOS — pusi. 245 ...................... 1.00

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
NEW YORK, N. Y.
/
f

Ieškomi giminės ir pažįstami:
Antanas Janulevičius,
gyvenęs
Du Bois, Pa.
Juozas Draslrinius, ‘iš
Sasnavos
valsč., Mariampolės apskr.
Jonas ir Ona Sabas, kaimo Pliop-

lių, Antanavo
apskr.
Mirijona

valse., Mariampolės

Mėšlungis, dieglys,
suiręs pilvas, perpilni
vuduriai suteikia mažyčiui bereikalingą nesmagumą.

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji ! Jie prašo
dau glaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad prisiųstumčm per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

NOTARAS IR AGENTAS

Borough of Brootfvn, New York City*

Juškauskiene, iš kaimo

Naujavalakių,
Krosnos valsčiaus,
1914 m. gyveno Minersville, Pa.
Juozas Vitkevičius, Kostantas Vit
kevičius, iš Židikių miestelio, Mažei

kių apskrities,

gyveno Patersone,

N. J.
Edvardas Motiejus Galinis (Ed
ward M. Gillen).
..Nathan Feinstein, gyvenęs Main
St, Rochester, N. Y.
A. N. Sakhnowsky,
gyvenęs 11
East 92-nd St., New York, N. Y.

Kas žinote apie šias ypatas suteikite pilnai visas informacijas ir žinias šiuo antrašu:
Representative of Lithuania
in America,
1925 F St., N. W.
Washington, D. C.

LAIVAKORTES

W. F. SSV.EpA4CO..
CEDAR RAPIDS, IOWA.

.

Phone — Calvert 3210

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

o BnOADWAY

i

Laivai išplauks kas 14-tą diena.
DIDELI DVIEJŲ Sriubų pašto laivai išplauks:
„ESTONIA” birž. 22
„LITUANIA” liep. 20
„POLONIA” liepos 6
„ESTONIA” rugp. 3

Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.
*r-

---------------------------------------

TMlWtl

UNITED AMERICAN LINES
liesiog tarpe NEW YORKO-HAMBURGO

Nėra kitą gyduolą lygių Nuga-Tone, neivienos “nėra taip geros” neivienos neduoti
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra
sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuones godules už vieną kainą.
Nuąa-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams'ir Geležies, kraujui. Be stiprių
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu.
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybe jo gyvenime ir veikime.
Pradek šiandien grąžinti savo nervų sistemą i stiprią, sveiką padėti, vartojant Nuga-Tone.
iųs greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite
aip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnaujo.
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvį, grobus,
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, reguhoja
tustinimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, prašalina gleives .nuo liežuvio, prašalina nemalonų
kvapą, prašalina.skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasus ir
panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-Tone
tuojau.
^!sXi.
MUSŲ ABSOLIUTE GVĄRANCIJA. Kainą už Nugą-Tpne yra $1.00
tiž butelį pilsų, visam menesiui gydytiės, 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.

Trumpiausias susisiekimas su visom dalim Centralines
Europos.
išplaukia birželio 23 d.
S. S. „MOUNT CLAY”
(naujas) birželio 30 d.
S. S. „MOUNT CARROLL”
(naujas) liepos 7 d.
S.
„MOUNT
CLINTON
”
S.
Laivai iš New Yorko išplaukia

Gerbiamieji:—Ci aYasite įdėtą $

No. 86,

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 klesės paša- |==fl
žieriams.

537 So. Dearborn St., Chicago.

Užsiregistravimui vietos rašykite i bile agentą arba

............ ......už ką malonėkit prisiųsti man

persiuntimą, apmokėtą, ....—....1........... butelį Nuga-Tone.

nuo Pier

North River — gale West 46-th St.

■.... .Prisųsk Sį Kuponą Šiandien............
NATIONAL LABORATORY, L806

NEW ■ VoRY?'N .Y.

-

1

Tiesi Kelionž Be Persedimo I§ NEW YORKO
Per LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS

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

Nuga-Tone

J

BALTIJOS AMERIKOS LINU

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU,
136 E. 42-nd St.,
New York, N. Y.

«

New Britain, Conn.
Telephone 550

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt laiva
kortes stačiai j Hamburgą, Eitkūnus, Kauną ar Liepojų.
Pašportus
parūpinant kožnam. Musų yra didžiausia ir atsakančiausia lietuviu agentūra. Rašykite ar stačiai važiuo
kite pas mus, jei norit turėti pigią ir malonią kelionę j Lie
tuvą-Tėvynę.

L

stimulates and
Btrengthena
the vital pow
ers. It i s a
valuable blood,
nerve and
health tonic. A
combination of
corrective and re*
storative agents,
that has the high
approval of Med
ical Science.

26 Broad Street,

JAU AT
PIGO

Jūsų Silpni Nervai, Skystas
Kraujas ir Nusilpnėjimas
Kūno reikalauja

?

.....
4*
Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų Iinijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pi- IT
ingus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių J
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir T
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaukau svetainę mi-j
tingams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais. ▼

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street,

NEW YORK, N. Y. ±

293 AVĖ. B, COR. 17-th ST.,

Nuga-Tone

(pirmiau vadintas Severo Gyvybes
Balzamas) ir Balzol plyskelei —su
jungimas skystimu ir plyskeliu, su
taisą tos netvarkumus, sutaisą jaknas, paragin apetitą ir pastiprin vi
rinimo maisto. Tam tikras vaistas
dėl priprasto žarnų užsikimšimo.
Prekė 85 centai. Aptiekosė visur.

f

Timokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ypatą:
išardymą, pataisymą, su
statymą, važinėjimą, viso
kių pienų, taipgi duodame
apie
elektriką.
lekcijits
Mokiname fcetuviškojė ir
kalbose.
lnangliškoje
struktoriai paženklinti ekspertai
L , TYCHNEVIČIUS ir kiti. Gvarantuojame laisnius ir diplomą.

“ Nereikia daugiau kankintis bo miego
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,”
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
ir paguldau į lovą.”
_

Severa’s

Balzol

steamship

AUTOMOBILIU KURSAI

U S.PĄTfNT OFF.RkG,

Jeigu teip, tai yra tas persergėjimų.
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusvą
pleiskaną paprastai rodą apei netwarkujno jaknu ir virinimo maito
aparatų..

IMI/kll

307fW. 30TH STREET,

CUNARDANCHOR

LIETUVOS ATSTOVYBĖS
AMERIKOJE PAIEŠKO
JIMAI.

Ck

Generoliški agentai del CENTRALĖS ir RYTINĖS EUROPOS :!.
North German Lloyd Bremek.
IŠ NEW YORKO tiesiai į BREMEN—DANZIG—LIBAU
Laivai plaukia j ŲIEPOJŲ per Danzigą. Tiesus persimainy- J
mas htio laivo ant laivo.
z
SUSQUEHANNA .......... Birželio 8, Liepos/23 ir Rugsėjo 7. Į
TOTOMAC (buv. ANTIGONE) išpl. Birž. 15, Liep. 28 ir Rugs. 14. ’
HUDSON .................................... ........... Liep. 13, Rugp. 30, Spalio 15 *
Iš New Yorko tiesiai į CHERBOURG—BREMEN
AMERICA išplaukia .... Birželio 22, Liepos 23 ir Rugpiučio 24GEORGE WASHINGTON .... Liepos 30, rugp. 27 ir Rugs. 24. '
Kreipkitės į 45 Broadway, New York ir į vietinius agentus.

50 c.

RIJOLOGIJOS —'pusi. 172 .............

Ruffles

liežuvis apvilktas?

keliaujantiems į

SEKANČIOS KNYGOS PARSIDUODA UŽ PILNĄ
KAINĄ:

VINCAS AMBRAZEVIČIUS

Tai geriausia proga daug auk-|

• .7L.7-

'

(SLA Nariai.)

Tel. Greenpoint 5975

2OC.

NAMŲ IR YPATOS H1 GENA — 31 pusi.............
IOC.
PASNINKAI LIETUVOJE — pusi. 16 .................. 05c.
PETRAS ŽEMAITIS — pusi. 69 ............................. 2OC.
PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKĖJIMĄ
— pusi. 63 .................................................................... IOC.
RUOŽAI IŠ SLA. HISTORIJOS — 35 pusi............ IOC
SLA. ISTORIJA (1896-1915) $1.50; audimo apdar. 2.00
SUSIPRATO — 64 pusi...................
;
2OC.
TRACHOMA—PRIE ŠVIESOS — pusi. 100
20C.
Viršminetas knygeles SLA.
nariai gauna Už pusę
kainos.

' Subatos vakare,
birželio 11 d.,
308-9-10 Coal Exchange Building Moose Kliubo svetainėj, 1000 Valnut St., Cleveland, Ohio.
WIKES BARRE, PA.
Nedėlios
vakare, birželio 12 d.
Telephone 4256 Market.
Lietuvių Progresyviško Kliubo sve
tainėj, 628 Franklin
St., Youngs
town, Ohio.
Panedėlio vakare, birželio 13 d.,
lietuvių parapijos svftainej,
1414
ATTORNEY-AT-LAW
Estr Avė. ir Biruta st., Akron, Ohio.
Room 810
A. T. Račiūnas,
National State Bank Building,
L ’ F. B-vės ved.
Newark, N. J.
810 Broad Str.,

kursas nepuolė.

IOC.

LIETUVIŲ TAUTOS KLAUSIMAS EUROPOS

NEW YORK, N. Y.

303 WEST 30-th STR.

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

1.00

APIE SVEIKATĄ — pusi. 16 ............................... 05c.
DAKTARAS IŠ PRIEVARTOS (Komedija) ...
DARBININKŲ PADĖJIMAS AMERIKOJE
35 puslapių ............... ..................................................
JAPONŲ KONSTITUCIJA — pusi. 31 .................
KAS IŠ KUR PAREINA? ............................. ...........
KAIP GYVENA: Latviai, Suomiai, Anglai ..........
KELIONE Į ŠIDLAVĄ — pusi. 48 ........................
KONRADAS VALENRODAS — pusi. 24 ..........
KRAŽIŲ SKERDYNE ir Jos Pasekmės ..............

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

NEW YORK CITY I—

39 BROADWAY,

.

WITH

XVITH
WITH

HAMBURG AMERICAN CINE
-.V

