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SLA. KONKURSAS

Patikėtini medikai praneša iš vimo jiems priklausančių apdraudos
J ir 1920 m. spalių mėn. Vilniuj dė. Lenkai ne tik kad ten neRusijos, kad tenai neišpasaky pinigų.
Želigovskio pasirodymą.
Šau- užstojo baltgudžių reikalų, bet
Kreipiantiems yra patartina visa
kia Vilniaus gyventojus organi- dar visa padarė,
kad baltgu- Brookliniške „Laisvė” besi- tai siaučia šiltinė. Sakoma pas dos, kur galima, suteikti nuo „Bure Prašomi visi SLA. konkurso
zuotis Aukšt. Silezijai pagalbą j džiams žūtį pagreitinus lenkų girdama savo biznio išnašumu taruoju laiku sergančių šiltine au of War Risk Insurance” gautus darbuotojai prisiųsti pilną ra
IS ST G. SEIMO
nešti ir aukas rinkti. Straips ir rusų juroje. Lenkai padali ir komunizmo begaliniu augimu skaičius siekia 8 milionus su laiškus ir raštus, Tiems, kurie tik- portą savo darbuotės, tai yra:
gi minės
rai mano, kad jiems savo
DARBUOTĖS.
nis baigiasi žodžiais:
no baltgudžius: katalikus pasi taip nusigyveno, kad savo biz 40—50 nuošimčių mirtingumo. žuvusios karėje buvo t,
aprašyta ap- kiek viso naujų narių prirašėte
Raštu iš balandžio 1 dienos „Sileziečiai, kovodami už lais ėmė sau, tikėdamies juos greit
Šitokia padėtis
lyginasi taip drauda, betgi kurie neturi tam tikrų
vajaus metu,
Lietuvos Atstovybe buvo užpra vę, kartu ir už Vilniaus postu ištautinti, o stačiatikus paliko nio apskelbimus talpina vietoje vadinamos „juodos mirties” epi prirodymo raštų, yra patartina pavi SLA. konkurso
nes su pabaiga birželio mėnesio
editdrialų. Tačiau nekurie sa
dale prašymo kreiptis prie Lietuvos
šiuši Lietuvos Telegramų Agen latus. Vienokis jų ir Vilniaus rusams, tegu anie rusina.
dėmi
j
ai.
ko, kad galima dvejopa išvada
Juridinio reikės paskelbti pilną atskaita
Atstovybės
Amerikoje,
turą „Elta” teikti platesnių ži likimas. Taigi rinkim Silezijos
Supratę tą lenkų „brolybę” padarytį iš tų bizniškų ,,editoSkyriaus, reikale ištirimo. Tokia- vis viena ar konkursą
tęsime
nių iš Steigiamojo Seimo dar sukilėliams aukas ir mitinguos baltgudžiai
atvirai atsimetė rialų”, kurie reiškia vieną iš Tautų Sąjunga
suėda tiek me prašyme yra patartina paduoti toliau ar ne. Taigi visi konkur
buotės ir apie eiseną derybų su pareiškim
pinigų, kad mažesnės valstybės kuopilniausias informacijas apie žu- so darbuotojai, kurie nori, kad
musų solidarumą nuo jų, o lenkai nusiėmę jau dviejų:
administracijos
arba
vusį karėje, kaip tai: jo vardą, pavar
lenkais. Laišku iš gegužės 14 Silezijos didvyriams.”
brolybės kaukę ėmė taip pat redakcijos bankrutą. Vadinasi negali net išsimokėti joms ski dę, adresą, kokioj daly kariuomenės jų atskaita tilptų teisinga, bū
dienos š. m. „Elta” prisiuntusi
atvirai baltgudžius spausti.
bankrutas neišvengiamas ne iš riamos dalies, štai nelabai se buvo, kada įsirašė ar buvo paimtas tinai privalo pranešti savo dar
yra tokių žinių, dalį kurių čion
Baltgudžiai turėjo išsižadėti vienos, tai iš kitos pusės.
nai Nicaragua respublika išsto kariuomenėn, kada tapo užmuštas buotės vaisius iki liepos 1 d.,
SMULKIOS ŽINUTĖS.
tt.
ir paduodame: •
jo iš Tautų Sąjungos vien dėlto, ir Apart
Gegužės 2 d. išėjo iš Mas savo mokyklų, paragauti kalė
,
apdraudos yra Su v. Valst. šių metų.
„Musų valdžia ir visuomenė kvos musų Atstovybės vizuotas jimų ir susilaikyti nuo tautinių
kad perdaug dideli iškaščiai Valdžios Amerikoje mokama taip va
pasiryžusi atgauti Vilnių, mes Lietuvos tremtinių Ūtos ešelo organizacijų ir įstaigų, s Tai Ant kiek Lietuvos švietimo prie jos prigulėti.
dinamas „Compensation arba atlytinkam daryti su lenkais ekono nas, susidedąs iš 665 asmenų. ypačiai patyrė jie Gardino sri ministerija myli apšvietą, tai
— Kaip gaila, kad aš nesus
ginimas tokioms
ypatoms, kurios
minę sutartį bendrai su kitomis
rodo nesenai buvęs Kaune Lie New Yorko valstijos Taupo- prieš ir karės laike buvo žuvusio ar pėju įstoti į SLA. konkursą —
tyje.
Gegužės
6
d.
išėjo
iš
Mas

ba sužeisto
kareivio
užlaikomos. rašo tūlas SLA. darbuotojas —
Pabaltjurio valstybėmis ir daly
tuvos
Mokytojų
Kongresas.
Apdegę
su
lenkais
baltgu

mųjų
Bankų
Asociacija,
pradėTokios užlaikomos ypatos turi įteik
vausim militarinėj konvencijoj kvos pirmas visuotinas Lietu džiai dar pernai rudenį kreipėsi Kadangi šitas
Kongresas
ne

jo agitacijos vajų prieš apgau- ti pilnus ir aiškius prirodymus, jog bet tame ne mano kaltė. Mat
vos
tremtinių
Kazaniaųs
ešelo

su lenkais. Sutarties su Lenki
į musų Vyriausybę del suderi klausė davatkų diktatūros , tai lingus Šerų pardavinėtojus, ku jos buvo ištiesų, ir ant kiek užlaiko ligi šiol buvęs musų kuopos or
nas,
susidedąs
iš
544
asmenų.
ja projektas jau atiduotas Tau
ne veikė,
Lietuvos švietimo ministerija rie išvilioja kasinėtai milionus mos. Šios ypatos gali, aiškiai pri- ganizatorius nieko
nimo
savo
pastangų
ir
pajėgų
Ešelone
grįžta
vaikų
prieglau

rodžius, kad jos buvo
užlaikomos,
tų Sąjungai ir įvairių svetimų
zakristijoniškai- dolarių iš darbo žmonių sunkiai gauti atlyginimą: našlė, vaikai ir už- tad pereitame kuopos susirinki
ateities kovai su bendrais prie parodė savo
da,
Steponavičaitės
vedama.
kraštų atstovams.
šininkais. Susitarimas įvyko. katalikišką panaberiją. Tuo sutaupintų pinigų, šitas nuta laikomi tėvai, jei kareivis yra žuvęs me jisai tapo pašalintas iš to
Drauge
grįžta
profesoris
Jaronuo sužeidimo ar nuo ligos karės urėdo ir mane
Paskutinėmis dienomis Stei
išrinko kuopos
Nuo ano laiko musų Vyriausy met kai Kongresą sveikino net rimas padaryta metiniame Aso- ar
ševičius.
tarnystėje.
giamas Seimas pirmu skaitymu
bė su baltgudžių Lastauskio ka Estų švietimo ministerija, tai ciacijos
suvažiavime
New Taip vadinamas „Compensation”, organizatorium. Tačiau pradeKauno
Vendens
Kelių
Rajoyra priėmęs „žemės reformos”
nusidavė
visiškai Yorke, kuriame dalyvavo 250 atlyginimas, yra Suv. Valst. Ameri ti konkurso darbas jau pervėlu,
binetu pasilieka drauginguose Kauniškė
n6
pranešimu,
gegužės
4
d.
įstatymą. Iš svarbesnių nese
nieko nežinanti apie Kongresą. atstovų, atstovaudami 142 tau- kos mokamas apart Karės Riziko nes beliko tik kelios dienos iki
santykiuose.
atplaukė
Kaunan
garlaiviai
Apdraudos. Atlyginimas yra moka konkurso užbaigos. Vienok aš
nai buvo priimti:
Susiderinus vyriausymes, ra-jMat Estų švietimo ministerija, pomųjų bankiį.
„Laisvė
”
ir
„Lietuva.
”
mas atsitikus mirčiai prieš arba po
1) Pradedamoms mokykloms
sakoma,
pati
mokslus
baigusi,
dos
gyvesnio
reikalo
susiartin

Iš šito galima padaryti išva paliuosavimo iš kariuomenes, betgi pasistengsiu ir taip kuodaugiau
Paštų
Telegrafų
ir
Telefonų
Lietuvoje įstatymas.
ti ir abiejų tautų visuomenei. todėl ji ir nėra tokia panaberna da, kad darbo žmonėms reikia priežastis mirties turi but nuo sužei šiai pasidarbuoti musų garbios
Valdybos
pranešimu,
Aluntoje
2) Dvarų darbininkų samdy
gauto arba ligos pagautos tar organizacijos labui.
Kitados, kai mes lietuviai suda kai kauniškė, kuri nors ir ne būti atsargiem pirkime nežino dimo
atidaryta
pašto
įstaiga.
nystėje,
o ne per savo kaltę.
mo ir atstatymo įstatymas.
Dirbti prakilnų ir darbo žmo
mokyta,
bet
užtai
labai
katališrėme
dar
vieną
valstybę
su
balt
mų
Šerų,
nes
labai
tankiai
ga

Atsitikime kareivio
mirties prieš
Gegužės
13
d.
lenkų
partiza

3) Šaulių
Sąjungos įstaty
gūdžiais musų tarpusavio , san ka.
lima prakišti savo sunkiai už arba po paliuosavimo ar rezignaci nėms naudingą darbą, niekuo
nai
užpuolė
musų
sargybą
Normas.
tykiai * buvo dažni ir draugingi.
dirbtus skatikus.
Dzukaitis. jos, 1 jei mirties priežastis yra nuo met ne pervėlu ir matomai ši
sužeidimo arba ligos pagautos tar tai gerai suprasdamas aukščiau
4) Priverstino
valstybinio vidų dvare, bet šautuvų ugnimi Nuolatiniame bendravime mokė
buvo
išvaikyti.
<
Amerikos
kapitalistų
atsto

nystėje,
paskirta mokestis yra moka įminėtas darbuotojas pareiškia,
trobesių nuo ugnies apdraudi
davome
pasipažinti,
suprasti
sa
ma mėnesiniai jo našlei per jos visą
Gegužės 14 d. naktį
lenkų
vas Vanderlipas, kuris gavo ge
mo įstatymas.
vo reikalus, siekimus, kits kitą ras koncesijas nuo Rusų komu Lietuvos Atstovybės Ameri gyvastį arba iki ji apsives, ir to kad vis viena darbuosis musų
partizanai
užpuolė
musų
sargy5) Kariškiems žeme aprūpin
kiems jo vaikams,
kurie neturi 18 garbios
organizacijos labui,
pagerbti ir tuo
budu atrasti nistinės valdžios, pasidarė arti
bą
ties
Maravile,
bet
Pavištai

koje
Pranešimas
metų ir yra neapsivedę,
nepaisant
ti įstatymas.
nors konkursan įstoti ir butų
tinkamą pamatą sugyvenimui. mu draugu
ar jie buvo jo užlaikomi ar ne. Mė
dabartinės Rusų
16) Lietuvos Atstatymo Ko čių kaimo sargybai padedant,
Tas geras senovės paprotis valdžios. Pavyzdžiui jisai pri DELEI ATLYGINIMO IŠGAVI nesinės mokestys kareivio tėvui ar jau pervėlu.
šautuvų ugnimi atmušti.
misariato įstatymas.
reikalingas vėl atgaivinti. Mes
MO TARNAVUSIEMS AMERI motinai yra mokami tiktai jei jie iš
Tačiau kaslink paties konkur
7) Valstybinio
apdraudimo Lietuvos Informacijų Biuras. lietuviai, turėdami bendrų j sie pasakoja net tokių dalykų, ku
tiesų buvo jo užlaikomi ir tiktai per
KOS KARIUOMENĖJE.
riuos griežtai
užginčija kiti, Daug lietuvių jaunuolių didžioje kiek laiko reikalas užlaikimo tęsėsi. so užbaigos, tai šitų žodžių ra
įstaigos įstatymas.
kinių su baltgudžiais, derinda irgi šiandieninę Rusiją atlankę, karėje kariavo po Amerikos vėliava. Visų tų, kuriems priklauso arba šytojas labai abejoja, kad jisai
8) Kovos su galvijų maru
BALTGUDŽIAI SU LIETU mi politikos kovoje savo pajė žmonės. Vanderlipas begirda Vieni neteko gyvasties, kiti sveika Karės Riziko Apdrauda, arba atlygi baigsis su 30 d. birželio, š. m.
(džuma) įstatymas.
.
gas, privalome arčiau su jais mas bolševikų valdžią, net Ru tos, už liuosybę žmonijos, už laisvę nimas, yra prašomi kreiptis šiuo ant Nors Pildomosios Tarybos galu
VIAIS
iš
VIEN
9) Lietuvos tarptautinip ban
rašų: Representative of Lithuania,
pasipažinti,
susiartinti.
Be sijos kalėjimuose laimingą gy m,usų tėvynės Lietuvos, Nekurie jų Juridinis
Skyrius, 1925 F Street, N. tino tarimo dar nėra, tačiau at
neturėjo jokių Amerikos pilietybės
ko įstatai.
visuomenių susiartinimo ir pa
sižvelgiant į sunkias aplinky
W., Washington, D. C.
Jisai sako: popierių.
10) Medicinos praktikos tei Tarp baltgudžių ir lietuvių sipažinimo pats vienas vyriau venimą atranda.
Iki šiol daug kas iš lietuvių nerei bes, kuriose
Šių jaunuolių vardai
daugumui musų
turėtų būti
siekimų bei reikalų nebuvo ir
,,Aš aplankiau Maskvos kalėji minėtini
sių Lietuvoje įstatymas.
kalauja
priderančio
jam
vienoj
ar
ir todėl prašoma visų tų,
sybių susitarimas ilgai tverti
mą, kuriame uždaryti ameriko kurie tarnavo po Dėdės Šamo vėlia kitoj formoj atlyginimo už kareivių kuopų prisėjo dirbti iš priežas
11) Azerbeidžiamo Socialis nėra didesnių priešingybių. Nei negalėtų, jis turėtų
anksčiau^
tinės Tarybų Respublikos Vy viena nei kita tauta neturi gro ar vėliau baigtis, didesnių vai- nai, ir aš atradau kalėjimo kuk va (arba apie juos žino) pranešti mirtį arba sužeidimą, nes nežino nė ties juodosios bedarbės, nėra
kur nė per ką kreiptis. Kiti pavedę abejonės, kad konkursas bus
musų
nią švariai užlaikomą, maistas Lietuvos Atstovybei Amerikoje: var yra
riausybės ir Lietuvos Demokra bimo tikslo. Vietomis
savo reikalų vedimą šiaip advo prailgintas mažiausiai
šių nedavęs.
pavardę, adresą, kokioj daly ka
trims
buvo duodamas kaliniams šva dą,
tinės Respublikos Vyriausybės reikalai susiduria ir pinasi, bet
katams
ar
kitiems
asmenims,
Lietu
riuomenės,
kur
ir
kaip
ilgai
tarnavo
Tai suprasdami ir tuo vaduo- rus ir maistingas. Duoną kali
mėnesiams. Pagaliau keliolika
pasirengusi viNutartis del teisių garantijų tų kol kas mes mokame vieni ki damies Vilniaus
ir tt., kad jų vardus įtraukus į sąra vos Atstovybė yra
lietuviai ir
darbuotojų
siems padėti, ypač
kareivių gimi- naujų energiškų
respublikų piliečiams , gyvenan tus suprasti ir Nusikalbėti. Ga baltgudžiai balandžio 16 d. su niai gaudavo geriausios rųšies šus Amerikos lietuvių, kurie yra pri nėms,
gyvenantiems Lietuvoje.
tik šiomis
įstojo į konkursą
sidėję prie pasaulinio karo.
dar ilgai
ir mėsos gaudavo kasdien.”
tiems kitos Respublikos terito lima spėti kad taip
J. Vileišis,
Be to butų naudinga žinoti, kiek
dienomis, todėl reikėtų duoti
bus, kiekvienas musų, turėdami taisė bendrą pokylį vakarienę. Tačiau tūlas Jacob H. Rubin musų
rijoj.
Lietuvos
Atstovas
Amerikoje.
jaunuolių
žuvo
musių
laukuo

Nuo abiejų pusių susirinko kuo
progos ir jiems pasirodyti su
M. M. Šlikas,
Steigiamojo Seimo Konstitu gana darbo pas save, vengsime ne 100 žmonių. Buvo įvairių iš Harrisburg, Pa., kuris pats se, kiek liko be sveikatos ir apskri
Juridinio Skyriaus Vedėjas. darbu. Pavyzdžiui sekantis:
cijos Komisija rengia Lietuvos savitarpio nesusipratimo ir pa
buvo Maskvos kalėjime, visai tai, kiek yra nukentėjusių delei šio
partijų ir visuomenės organiza
karo, idant jie arba jų giminės gau
— Jei nėra vėlu ir jei esu
Konstitucijos įstatymą, kuris sienio vaidų.
ką kitą kalba, Jisai sako: „Aš tų
ir tinkamą atlyginimą. Taipgi pra L. P. SĄJUNGOS VYRIAUSIOS tinkamas, tai malonėkite ir ma
cijų atstovai. Vakarėlis ėjo la
veikiai bus patiektas plenumui. Buvo laikas, vokiečių okupaci bai gyvai; daugybė buvo širdin kalbu iš savo ypatiško patyri- soma pranešti apie tuos, kurie patys
VALDYBOS PRANEŠIMAS.
ne įrašyti į SLA. konkursą —
jau negali pranešti, t. y. kurie žlivo
Antroji Lietuvos
Gynimo jos metu, kuomet rodėsi, kad
kalėsovietinių
mo.
Kamaros
Prašymas Suteikti Antrašus.
gų kalbų, kur kalbėtojai žymė
L. P. Sąjungos Vyriausia Valdy rašo tūlos kuopos sekr., kuris
Paskola šiomis
dienomis bus gal teks mums daugėliau susi jo drąsiai ir atvirai abiejų tau j imu yra begalo nešvarios ir karės laukuose.
Didžiosios pasaulio
karės laiku ba šiuomi kreipiasi į skyrių valdy prašo tuo tarpu
jo vardo neVilniaus, Tuomet
įnešta St Seiman ir atiduota pykti del
pilnos
užkrečiamų
šiltinės
mik

daug
lietuvių
kareivių,
taip lygiai bas ir pavienius narius, prašydama,
tų
reikalų
supuolimą
ir
naudą
Finansų ir Biudžeto Komisijai, baltgudžiai rodė šiek tiek noro
robų. Duona kuri duodama ka Suv. Vals. Amerikos piliečių kaip ir idant jos pasirūpintų gauti savo ko skelbti. — Dabar prisiunčiu 2
iš
susitarimo.
Musų
dar
laukia
kurį paruoš Seimo plenumui. prie musų sostinės, bet dabar ilga kova už nepriklausomybę, liniams visiškai netinka valgiui, tokių, kurie nebuvo tada Suv. Vals. lonijos visokių draugysčių ir kuopų nauju nariu, o seninus prirapiliečiais, buvo apsidraudę antrašus.
Draugijų
antrašai yra šiau 7, tai viso turiu 9. Nors
BaltguŠiomis dienomis eina Lietu tas pavojus atpuolo.
nes joje yra visko apart miltų. Amerikos
tusitarę
busime
tvirtesni
ją
savo
gyvast
Karės
Riziko
Apdrau

reikalingi didesniam pravedimui L.
vos farmeceutų ir dantų gydy džiai ne tik jau nekelia tokių laimėti. Bendri
Aš joje radau skudurių, degtu dos Skyriuje (Bureau of War Risk P. Sąjungos idėjos visuomenėj. nesenai pradėjau dirbti SLA.
priešininkai,
(reikalavimų), bet
tojų
suvažiavimai sąjungos pretensijų
kų, vinių ir kt. išmatų. O kas Insurance), Washington, D. C., nuo Ypatingai dabar, kuomet Amerikos labui, tačiau turiu pasitikėjimo
suderintos
turi
būti
ir
pajėgos.
net pripažįsta mums Vilnių.
Ištikus mirčiai, Lietuvių Seimas Washingtone, L. P. savyje, kad greitu laiku prisiirįkūrimo tikslu ”
liečiasi mėsos, tai per penkis $x,ooo iki $10,000.
Iš
visų
kalbų
pasirodė
pasipa
apdraudą galėjo gauti jų giminės ar Sąjungą užgyrė atrasdamas
tinka siu į pirmutines pasižymėjusių
Kaip žinoma, Lietuvių-Lenkų Taip, tarp kitko per Nepriklau
mėnesius
mano
buvimo
kalėji

pažįstami, kuriems
žinimo reikalas abiejose pusėse
patįs kareiviai miausia organizacija, per kurią pa darbuotojų eiles.
derybos Briukselyje
nutruko somybės Šventę vakario 16 d.
me,
neteko
nei
pamatyti
mėsos,
yra
paskirę.
rankiausiai galima teikti
Lietuvai
ganėtinai pribrendęs ir supran
Na ar ne verta šitokiem ener
Baltgudžių
Tautinio
Komiteto
ir visas ginčas vėl bus patiek
Sulig įstatymų,
sekamos ypatos materialę paramą.
netik jos ragauti.”
tamas.
Tai
duoda
vilties,
jog
tas svarstyti Tautų Sąjungai. atstovas kun. A. Stankevičius
Vadinasi kapitalistas jokių galėjo būti paskirtos gauti apdrau Piliečiai, musų noras yra suvieny gijos pilniem • žmonėm duoti
pradėti
santykiai
greit
nenu

dos pinigus:- tėvai, tėvų tėvai, patė ti Amerikos lietuvius bendrai valsty
savo gabu
Birželio 7 dieną yra gautas sveikindamas lietuvius, Vilnių trūks.
idealų neturi. Jam kiekviena viai, tėvai po teismu, pati ar vyras, biniai idėjai auginti. Lietuvos ger progos parodyti
„Eltos” kablegramas tokio tu vadino Lietuvos sostine, linkė
valdžia gera, kuri tik duoda vaikai, vaikų vaikai, vaikai po teis būvis reikalauja iš mus visų nors mus? Pagaliau reikalinga duo
Laikydami
lietuvių
susitari

damas, kad Lietuva su sostine
rinio;
progos pasinaudoti šalies tur- mu, broliai, seserys, nevieno tėvo kiek rimto darbo ir, tokį rimtą Lietu ti progos ir seniems darbuoto
mą
su
baltgudžiais,
kaipo
arti

tik savas jams prisiirti prie pirmos dova
broliai po teismu, seserys po vai darbą, galime atlikti
„Tautų Sąjungos Taryba su Vilniumi sėkmingai gyvuotų.
tais. Tačiau kokia gyvenimo vaikai,
miausiais
musų
kaimynais,
svei
pajėgas
sujungę
—
subendrinę.
teismu, dėdė, teta, brolėnai, broliasirinks Genevoje, Šveicarijoj, Po tokio baltgudžių nusista
ironija! Kapitalistas giria bol duktės, švogeris, švogerka ir tokia Surinkę draugijų ir kuopų antra nos, nes šešių mėnesių laikas
ku
ir
naudingu
taip
politikos
darbui
pertrumpas.
birželio 17 dieną. Hymans re tymo neliko rimto pamato tar
ševikų valdžią, o buvęs bolševi ypata kurios santikiai prie apdraus šus, siųskite mums greitai, nes pla tokiam
taip
visuomenės
gyvenime,
mes
jau ruošiame Ypač, kad musų konkurso dar
feruos apie
Briukselio dery- pusavio ginčams ir reikėjo eiti
to kareivio buvo kaipo tėvo santi tųjį darbą agitacijos
kų garbintojas peikia, ją.
sveikiname
tuos
pirmus
mėgini
kiai per metus
ar daugiau laiko ir tikimės, kad jus piliečiai mums buotojai visi yra darbo žmonės
prie susitarimo.
Susitarimas
prieš kareivio verbavimą, ir tokios šiame kaip galėdami pagelbėsite.
ir per dienas sunkiai dirba savo
betgi ne iš karto įvyko, tik ruo mus pasipažinti.
L. P. Sąjungos Vyriausia Valdyba,
ypatos
vaikai
apdraustos
ypatos
pa

Tegyvuoja
abiejų
tautų
san

New- Yorko valstija moka vipragyvenimui. Pavyzdžiui se
Lietuvos Informacijų Biuro šės pamažu.
čios ar vyro tėvai, tėvų tėvai, tėvai 370 Seventh Ave., New York City,
taika!
Teveda
ji
musų
tautas
siems
savo
kaliniams
algas
po po teismu.
kantis darbštusis konkurso dar
pranešimu, nuo Lietuvos dele- Baltgudžiai kurį laiką svyra
prie
taikos,
laisvės,
nepriklau

pusantro cento į dieną. Reiškia Yra daug tokių apsidraudusių lie REIKALINGI ŠIAULIŲ GIMNA buotojas, tai nei ta skruzdė nuo
gacijos Briukselyje pirmininko vo, su kuo geriau bus iš vien
somybės
ir
gerovės!
ZIJAI MOKYTOJAI.
ir kalėjime būdamas gauni al tuvių kareivių, kurie tapo karės lau
latos neša šapas po šapo ir
Ern. Galvanausko birželio 2 d. savo tautos nepriklausomybės
ke
nukauti
ir
kurie
paliko
ar
vieną
Mokytojas
anglų
kalbos,
kuris
(„Vilniaus
Garsaš
”
)
gą. Pašėlęs kapitalistiškas su- ai' kitą aukščiau pažymėtų ypatų,
krauna prakilnaus darbo dide- >
gautas atsakymas į Amerikos siekti, ar su lenkais ar su lie
suprastų ir lietuvių kalbą. Braižinių
rėdimas! Net ir kalėj iman kuriems priklauso gauti apdraudą už ir paišimo mokytojas. Muzikos ir lį skruzdyną
ir didina musų
Lietuvių Suvažiavimo pasveiki tuviais, ar kaip dar kitaip. Per
nuo alginės jų gyvastį.
dainavimo mokytojas.
Gimnastikos organizacijos skaitlinę:
nai met lenkai buvo taip daug 'Nėra to melo, kuris nebūt tu negali pasislėpti
nimą:
Kaikurioms
ypatoms
jau
išmokair
futbolo
mokytojas.
Taipgi
veteri— Šiuomi pranešiu, jog nuo
„Perduokite Lietuvių Suva baltgudžiams pažadėję ir taip rėjęs savo pradžioje teisybės.— vergijos.
ima už tokių kareivių gyvastį kiekAlga mokytojams ne mažiau 1,200
birželio 6 d.
žiavimui:
Delegacijos vardu maža buvo jiems vilties kitu ke Tupper.
vieną mėnesį pb $57-50 už $10,000 auksinų mėnesiui.
Mokytojai gali gegužės 1 d. iki
prirašiau 11 naujų narių į 156
dėkoju Amerikos lietuviams už liu daugiau laimėti, jog jie da<- Lengvas politiškas darbas vi Sulig Dr. Morell B. Beals pra apdraudos. Šita suma, yra mokama narai.
būti vyrai ar moterys.
kp. — rašo šitos kuopos orga
sveikinimą ir paramą. Galva- vėsi suvylioti ir dėjos su len suomet patenka tam žmogui, nešimo iš 100,000 New Yorko perYra20 irmetų.
tokių
ypatų
kurioms
prik

Kreiptis:
Dr.
Veitas,
Gelžkelio
kais. Tačiau į ilgainiui išėjo kuris už jį kovojo, o ne tam, viešųjų mokyklų mokinių, kurie lauso gauti jų giminės paskirtą ap Ambulatorija,
nizatorius J. Vidrinskas iš Ben
Šiauliai,
Kauno
neperėjo į aukštesnę
klasę, draudą, betgi kurie ar nežino kur apskr., Lietuva.
aikštėn, kad lenkai nei gali nei kuris tinka tam darbui.
ton, Ill. — Toliau bus daugiau.
ATSIŠAUKIMAS I VILNIAUS nori baltgudžiams prie neprik
Proga pasibeldžia į kiekvieno 50,000 turi nesveikas akis ir to kreiptis ar kokiu budu tokią apdrau Arba Ignui Mačiuliui, Joniškio
Pasekite
visi
gerbiamą
dą
pareikalauti
ar
jiems
yra
paskirta
gatve,
Nr.
32,
Šauliai,
Kauno
apskr.,
GYVENTOJUS.
lausomybės atsiekimo pagelbi- žmogaus laimės duris tik vieną del jie turėjo pasilikti toje pa
Vidrinską, kuris darbuojasi nes
gauti. Lietuvos Atstovybės Ameri Lietuva.
čioje klasėje vien
dėlto, kad koje Juridinis Skyrius gali tokiems Meldžiu perspausdinti ir kitų laik kaitlingoje lietuvių kolonijpje,
„Slowo Wilenskie” analizuoja ninkai būti. Rygos sutartis tai kartą jo gyvenime.
Aukštosios Silezijos sukilimą pirštu prikišamai visiems paro- Nelaimės ateina nekviestos. jiem akiniai buvo reikalingi.- žinotiems tarpininkauti reikale išga- raščių.
I. M. o tačiau daug nuveikia!
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„TĖVYNĖ”

PERŽVALGA

kad jis stengsis v būti tiktai val
Lenkijos teisės prie Vilniaus ir
:: „Kanklės” eis ir toliau. — jimų laisvė, kad žemė iš ponų žmogus kariaudamas, gali tapti
stybiniu žmogumi ir visos Ame
net Klaipėdos ir nieko nemini Komp. M.
Petrauskas mums butų paimta be atlyginimo ir laisvas netik politiškai, bet ir
Savaitinis Susivienijimo
Lietuvių likos lietuvių partijos jam bus
linksmą ži išdalyta bežemiams ir mažaže ekonomiškai.
:: Galutinai demaskavo. —, ma apie Lietuvos-Rusų taikos praneša sekančią
Amerikoje organas, leidžiamas kas lygios.
miams, kad Lietuva butų visai Gal nekartą daugumui atėjo
penktadienis.
Jau nekartą rašėme apie kleri sutartimi nustatytas Lietuvos nią:
Jei p. Černeckis šituo savo pa kalinio Tautos Fondo „triksus” sienas, tad mes visiškai nema
„Nutariau dar leisti „Kankles”. demokratingai sutvarkyta, kad į galvą mintis ir klausimas v ko
S. E. Vitaitis — Redaktorius, reikštu keliu tvirtais ir nesvy
Bet-gi leisiu visas kartu.
Prie darbo sąlygos ir darbininkų pa dėl vieni žmonės yra visuomet
su Amerikos lietuvių surinkto tome jokios galimybės taikiu
šių
metų
12
numerių
pridėsiu
vi dėtis butų kaip galima geriau
ruojančiais žingsniais eis ir lai mis aukomis Lietuvos pagal derybų keliu
Lietuvos-Lenkų
pasekmingi, ą kiti labai nelai307 W. 30-th St, New York City.
sų praėjusių keturių metų „Kank
kysis tokios rimtos ir giliai val bai. Ligi šiol klerikalai spardė pastoviai taikai įkurti.
minįi. Ir gal ne sykį mąstai
les” ir visas kartu išleisiu — vie sios.
*
*
*
Visi raitai skiriami „Tėvynei” turi stybinės taktikos kokios laikėsi si ir visus tokius
nam sąsiuvinin-knygon.
Kadan
Toks yra svarbus valstybinis, apie juos, kad tie, kuriem vis
y.
propresyvės
but siunčiami
Redakcijos vardu ir gerb. J. Vileišis, tad nėra abejo
gi yra reikalaujami šokiai: sukti politinis ir kultūrinis reikalas kas sekasi dar
:: Rusijos laisve. — šiandie
mažiau dirba
spaudos nurodymus vadindavo
turi but su autoriaus parašu ir adre
nis, klumpakojis ir kiti — todėl
nės, kad jisai susilauks visos šmeižtais. Tačiau
dėtis prie „Varpo”
bendrovės už kitus. Vieni iš jų yra links
ką dabar ninė Rusijos valdžia stengiasi
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
šioje knygoje viskas bus.
puvusios
„Penkių metų „Kanklės” kai ir čia nėra grynai biznio reika mi ir užganėdinti ir gėrisi pa
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū Amerikos lietuvių visuomenės jie sakys, kuomet juos galuti išsemti ligi dugnui
ros. Netinkami
spaudai smulkus širdingo parėmimo jo darbų.
nuos dabar 3 dol., bet už dviejų las
pridengtas
patriotizmu, saulio grožybėmis, kiti-gi visa
nai demaskavo jų vienmintis— Rusų biurokratijos taktiką. Li
raštai — korespondencijos,
eilės, Gal but jo nerems, kaip ir ligi
menesių
jų
kaina
bus
6
dol.
'Kas
Lietuvos Užsienio Reik. Minis gi šiol Rusijoje apart komunis dabar užsimokės prenumeratą, nors pinigai įvestinti į „Varpo” dos kaltę meta ant kitų pas
pranešimai ir tt., naikinama ir auto
tas už dviejų menesių gaus apie bendrovę anaiptol nebus paau merkdami viską.
riams negrąžinama, jei nėra pridėta šiol buvusio Atstovo, gerb. Vi teris, d-ras Purickis. Štai kaip tinės spaudos buvo leista anar
leišio, nerėmė tiktai kraštuti praneša vienas rimtas ir teisin chistam viešai
veikti ir savo
60 muzikos veikalų.”
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
kuoti, kaip daugelis
pirkusių PROTAS
visuomet išlošia.
Patartina muzikos
mylėto „Varpo” Bendrovės
niai ekstrimistai — komustinė gas amerikietis, p. P. Bartkevi laikraštį, „Golos Truda”, leisti.
akcijas Ant kiek civilizacija kyla augštaip puikia manė. „Varpo” bendrovė apart tyn, ant tiek jį pažemina vertę
ir. klerikalinė grupės. Vienok čius iš Cambridge, Mass., kurio Tačiau pastariuoju laiku Rusi jams pasinaudoti
LIETUVOS UŽSIENIO
Lietuvai buvo, yra ir butų daug, pranešimui neturime pagrindo jos valdžia pradėjo ir anarchis proga. „Kanklių” antrašas yra laikraščių spausdina taipgi vi tavo išdirbtų tvirtų
raumenų
POLITIKA.
sekantis:
M.
Petrauskas,
769
sokias
naudingas
knygas; pajėgas, ir dvidešimtame am
Kauno „Lietuva” praneša, daugiau naudos dirbant kartu netikėti ir kuris tilpo „Keleivy tus persekioti, štai kokių ži
Broadway, So. Boston, Mass. • spaustuvė priima įvairius užsa žiuje ji moka apkainuoti kiek
nių paduoda „Naujienos”:
; kad d-ras Purickis, Užs. Reik. su visa Amerikos lietuvių visuo je” :
kymus. Dabar, kuomet Lietuvo vieną tiktai sulig jo proto ver
„Europos darbininkų laikraš
Ministeris, pargrįžęs iš Latvi mene, negu turėti užpakalyje
„Kaune aplankiau
augštuosius
čiams tapo išsiuntinėta
Rusijos
neskaitlingą dešiniųjų
je gimsta naujas gyvenimas, tės. Atlygina gerai už žinoji
valdininkus ir visur priima malo
jos po to, kai pasirašė su Lat savęs
anarchistų
atsišaukimas,
kuriame
niai Kalbėjausi
ir su užsienio
kuomet visose mokyklose vis mą ir paniekina už nežinojimą.
viais visą eilę konvencijų bėga- ekstrimistų grupelę, kurios pa
labai nusiskundžiama delei bolše
ministeriu
p.
Purickiu.
Tarp
kit

kas išguldoma lietuvių kalba, Ir šiandien žmogus, kuris dau
vikiškos reakcijos ir priespaudos.
masiais reikalais ir politinę su ramą galima įgyti tiktai galu
ko jis pasakė: .Galimas daiktas,
kuomet labai trūksta įvairių giau nieko nežino kaip tiktai
Atsišaukime sakoma, kad sovietų
tartį del aukščiausio politikos tinai jai pasivedant ir jos užma
kad Tautos Fondas Amerikoj su
\
valdžia
užgniaužusi
visas
anar

knygų mokykloms, kuomet la pakelti ir pastumti, ir yra pa
rinko daug pinigų Lietuvos reika
koordinavimo. Sakoma greitu čioms tarnaujant.
Lietuvos
Liaudininkų,
Val

chistų
organizacijas
ir
kad
nepap

lams, bet. gaila, kad Lietuvos val
bai daug jaunuomenės lanko ii’ statytas ant lygaus laipsnio su
laiku prie to prisidėsiu ii' Es
rastoji komisija (žvalgyba) sulai stiečių Sąjungos (Steig. Seimo
stybe tų pinigų* nemato ir negau
baigia
mokyklas, — spaudos mašina.
KLERIKALŲ PAT
kiusi visų anarchistic propagandų.
tai.
na.’ O apie Gabrį
jis x pasakė,
frakcijos
ir
Centro
Komiteto)
Anarchistai esu gaudomi ir bau
reikalai negali būti blogi. Lie Mums labai aišku, kad lau
kad tai .Lietuvos išdavikas.’ Ku
Tačiau apie
šitas sutartis RIOTIŠKUMAS.
ir „Varpo” Bendrovės generalio
džiami
sunkiomis
bausmėmis,
ne

tuvoj yra stoka kapitalo raštų kiant geresnių metų, geresnių
nigų Bartušką, jis sako, ,irgi tu
„Lietuvos Balsas” šitaip atsilie- Nekartą mes sakėme, kad mu
duodant jiems progos net pasiaiš įgaliotinio d-ro D. Alseikos pra
rėjome
išvyti
iš
Lietuvos
’
.
”
sų klerikalai tik tuomet remia
kinti teisme. ,Golos Truda’ lei nešimas Amerikos lietuviams. atspausdinimui, o jau atspaus laikų, jie neateis ir toji viltis
• pia:
,
Vadinasi
ir
Lietuvos
krikš

dintas geras knygas ir laikraš niekados neišsipildys, jei mes
dėjams Maskvoje esąs uždraustas
„Kaip visuomet, taip ir dabar Lietuvos reikalus, kuomet visas čionių demokratų partijos na
visoks
veikimas.
”
čius labai greit galima išpar patys nesistengsime pasidaryti
Lietuvos visuomenė užsienio rei veikimas eina vien per jų par rys d-ras Purickis pripažįsta,
gerbiamieji tautiečiai!
O
pačių
anarchistų
atsišauki

duot^' Bendrovės
leidžiamas geresnius laikus. O tą viską
kainose pastatyta prieš įvykusį tijos slenkstį ir kuomet tuomi kad Tautos Fondo surinktų au me net šitaip sakoma:
( Prieš grįžtant
už mėnesio „Lietuvos Ūkininkas” yra šian tik tuomet lengvai atsieksime,
pasinaudoti
faktą. Nei Seime, nei spaudoje veikimu jie gali
„Šita nepakenčiama
autokįfatų laiko Lietuvon
kų
Lietuvos
valstybė
nemato
kreipiuos į jus dien viens iš labiausiai išsipla kada mes mokinsimės, kada pir
nebuvo kalbėta, kuriais klausi savo partijinėm užmačiom. Ir ir negauna. Štai delko klerika
taktika, kurių valdžia
vartoja
lietuvių
laikraščių mon vieton pasistatysime sau
prieš anarchistus ir kuri priėjo pranešdamas apie savo darbuo tinusiųjų
mais ir kuriam tikslui reiktų šitą musų tvirtinimą dabar pa lam baisu,
kuomet
kas
nors
to, kad tapo sukonfiskuoti vai tę, kuri nežiūrint sunkių laikų pasaulyje.
už pareigą proto tobulinimą h'
tartis su Latviais. Būti beabe- remia ir patys kelrikalų vadai. jiems apie Tautos Fondo at iki
nikai ant Kropotkino, kapo ir pa Amerikoj ačiū jūsų
paramai
Kaip man neseniai pranešė jo miklinimą.
jo yra ir bus reikalo mums su Šitai jie patvirtina pasmerk skaitas prisimena.
naudoti kitoms laidotuvėms, yra, gali užsibaigti visai pasekmin
„Varpo” Centro valdyba — ben Tad pasinaudok bedarbės lai
be abejo, pasekmė bendros poli
jais derinti santykiai, bet prieš dami Amerikos Lietuvių Suva
♦ ♦ ♦
dvasinę ir moralę drovės reikalai yra visai geri. ku! Mokinkis, skaityk knygas,
tikos valdžios, kurių kontroliuoja gai. Apie
derinant, o labiausiai prieš ga žiavimo, įvykusio Washingtone
:: Ar galimas
susitarimas
naudą tuo tarpu nemynėsiu ir Neseniai įtaisyta
išimtinai komunistų partija.”
spaustuvė išleistas SLA., TMD. ’ir kitus
nutari
lutinai darant derybas praver gegužės 30 ir 31 dd.,
su lenkais? — Kad supažindi Taigi akyvaizdoje šitokių re ne man pačiam apie tą kalbėti. jau duoda pelną.
Bendrovė naudingus leidinius.
Rengkit
ta apsvarstyti Seime ir išsiaiš mus. Buvusieji Suvažiavime nus- Amerikos lietuvių visuome alių faktų, Rusijos komunistinė
Apie
aukas,
kurios
yra
surink

jau dabar turi galimybę duoti prelekcijas, o nei ne pajusite,
kinti spaudoje
tie santykiai. A. L. Romos Katalikų Federaci nę su Varšavos junkerių apeti valdžia gali paduoti ranką bu
tos
laike
mano
prakalbų
val

akcininkams 8 nuošimtį laik kai ateis geresni laikai; surasi
Viešoji nuomonė
yra svarbi jos atstovai duoda įsakymą sa tais, čionai perspausdiname iš vusios Rusijos biurokratų val
džios
reikalams,
pranešė
Lietu

raščiais ir knygomis. Kas pir budus pats sau pagerinti eko
kiekvienoje šalyje, o dar labiau vo pasekėjams, kad jie nelaiky „Vilniaus” Lietuvos delegacijos džiai', nes Rusijos žmonių lais
vos
Misija.
Apie
aukas,
kurios
ko 3 akcijas gauna „Lietuvos nominį būvį. Amerika suteikia
tų šito suvažiavimo nutarimų
— demokratingoje.”
pasiulymUs Lenkams Briukse- vės varžyme abi ’ yra lygio!. yra siunčiamos Lietuvos Val Ūkininką”, kas pirko 5 akcijas tau progos, tik turėk protą iš
Ir tą savo ilgoką ir gana tei teisėtais ir pilditinais. Jie šitą lyje, kuriuos Lenkai atmetė:
Tačiau yra žmonių, kurie stem stiečių Sąjungai praneša ir pra gauna „Lietuvos Ūkininką” ir miklintą ir panaudok jį.
simą kritiką minėtas laikraš savo įsakymą remia tuomi, kad
„1. Lietuva ir Lenkija nuo šios giasi net ir lietuvių visuomenę neš dar tam tikslui susitveręs
„Varpą”, kas pirko daugiau ga Kuopų valdybos ir pavieniai
buk suvažiavimas buvo partij itis šitaip baigia:
dienos abypusiai pripažįsta pilnų įtikinti, kad Tarybų Rusai yrą
Vilniaus
atvadavimui
remti
ko

lės gauti dar knygų. Yra vil nariai, neatsižvelgiant į vasaros
viena kitos nepriklausomybę ir
„Piliečiai visuomet kaž kokia nis.
laisviausia
šalis
pasaulyje.
Ma

mitetas, čia tik pasakysiu, kas tis, kad už metų norintieji ga karščius,
visas teisines pasekmes, kurios iš
griebkitės
darbo!
baime laukia d-ro Purickio par Tačiau reikia pasakyti, kad
tyt šitie žmonės nesiskaito su yra už tuos pinigus
to išplaukia.
daroma
lės gautit dividendus ir pini Juk kad dirbi fabrike 8 valan
grįžtant iš užsienio: jis vis par bereikalingai norima taip gud
2. Lietuva ir Lenkija
skelbia realiais faktais.
Lietuvoj.
Vilniuj
jau
trys
mė

gais. Plačiau apie
„Varpo” das į dieną, tai nežiūri į vasa
siveža kaž kokią netikėtą žinią, riai išsisukinėti ir mažiau pro
esančios pasiryžusios,
nuo "šios
*, * *
nesiai kaip
eina
laikraštis
dienos^ palaikyti taikius, gerus kai
klaidinti,
kuri ir paaiškėjusi palieka pai taujančius žmones
:: Lenkų darbai “ užimtoje ,;Glos Ludu” lenkų kalboj, bet bendrovę bus pranešta akcinin ros karščius. O čia tik prelekmyninius tarp
savęs santykius.
kų susirinkimuose ir suvažiavi cija, kuri traukiasi nedaugiaus
ni mįslė, lyg apviltas kiškio py nes plačiau protaujanti Ameri
Todčliai abi susitarianti pusi pa- Lietuvoje. — Kad įgavus tinka lietuvių liaudies dvasioj, rašo muose, kurie bus padaryti vi valandos ar dviejų ir tai vaka
kos lietuvių
visuomenė gerai
ragas laukusiems vaikams.”
sižada susilaikyti nuo bent kokio mo supratimo, kiek priseina iš mas populariai ir aiškiai, ,kad
sose tose kolonijose, kur dau rais, dienos karščiams praėjus.
numano,
kodėl
taip
daroma
po

x priešingo žygio, lygiai taip pat ir kentėti Lenkų okupuotos Lietu
Mums nekartą teko pastebė
galėtų suprasti Vilniaus krašto giau pirko akcijų (ypač atsižy Į mus amerikiečius žiuri Lie
nuo šitokio žygio ruošimo. Ly
ti, kad Lietuvos užsienio politi nų klerikalų, šitą įsakymą po
vos
piliečiam
nuo
Varšavos
jun

musų sulenkėjusi liaudis. Ke mėjo Chicago
giu budu abi susitarianti pusi pa
ir Baltimore) tuva ir laukia nuo musų, ne
koje kaž kodėl nesimato tyks- nai Federacijos atstovai vyriau
kerių
ir
kokiomis
įmonėmis
len

sižada nepraleisti ir neleisti susi
letą to laikraščio numerių yra bus išrinkti komitetai atstova- vien medžiaginės
(dolarinės)
laus ir sistematingo nusistaty šiai išleido dėlto, kad suvažia
kurti jų žemėse jokių kariškųjų kai verčia Lietuvos gyventojus
atsiųsti
į
Ameriką.
Tas
laik

mui ir susinešimui su Centro paramos, bet ir. proto pajėgoš.
jėgų, kurios taikintų prieš vienų dėtis prie Lenkijos, čionai per
mo — viskas daroma tarsi ant vimas buvo grynai bepartyvis
raštis
pradėjo
eiti,
kuomet
bu

valdyba Lietuvoje. Toks komi Prigelbėjom jai
tųdviejų valstybių.
pasiliuosuoti
greitųjų, be rimto ir nuodug ir jie neturėjo jėgų savo partispausdiname
Lietuvos
Informa

3. Vilniaus miestas
ir sritis
vo uždaryti kiti musų laikraš tetas jau išrinktas Chicagoj.
politiškai, prigelbėkim pasiliuo
naus apsvarstymo. Ir šitas mu jinio jungo jam užkrauti.
Lenkijos pripažįstama esant de cijų Biuro prisiųstą lenkų oku čiai lenkų kalboj. Iki šiam lai
Amerikos lietuviai išpirko suoti jai ir ekonomiškai. Pas
mokratinės Lietuvos respublikos puoto Marcinkonių kaimo Lie
sų pastabas patvirtini net Pa Jei norėjo kas šitą suvažiavi
kui jis dar gyvuoja, nors lenkų
tačiau dar mus toji gale yra, tik reikia
suverenume,
žangos partijos žmonių veda mą partijiniu padaryti, tai ne
tuvos vyriausybei pareiškimą, žandarai ir skersai į jį žiuri, jau 1,250 akcijų,
didesnis kapitalas yra reikalin sutvarkyti, suderinti ir siste
4. Jei didžiosios valstybės ir jų kuriame
mas laikraštis, kurie stovi labai kas kitas kai Federacijos atsto
šitaip
nusiskundžia

drąsiai gina Lietuvos liaudies gas progresyvės spaudos plati matizuoti musų pastangas. Ir
jų sąjungininkės nutars prijungti
arti tos partijos, kurią atsto vai, kurie visą laiką dalyvavo
ma:
.
1
■
prie Lietuvos
Klaipėdos sritį,
reikalus
ir platina Lietuvos nimui Lietuvoje.
tą gali atlikti tik organizuotas
vauja Lietuvos
Ministerijoje suvažiavime ne kaipo lietuviai
„Mes M. kaimo gyventojai, ne
Lenkija prisižada
pripažinti ten
valstybinį susipratimą.
Neprivalome
užmiršti, kad kūnas — tokis kai SUSIVIE
išskiriant žydų, kreipiamės į Lie
Lietuvos suverenumą
d-ras Purickis.
Tačiau kartu susirinkę Lietuvos reikalais pa
tuvos valdžių, prašydami atkreipti
Apšvietos ir susipratimo pla be šviesos nei viena tauta nega NIJIMAS LIETUVIŲ AMERI
5. Idant užtikrinus Lietuvos pi
partijos
mums paaiškėja ir Lietuvos už sirūpinti, bet kaipo
domės
į
mus,
nuskaustus
našlai

liečiams Vilniaus
srityje, kurie
tinimas Vilniaus krašto gyven lėjo tapti nepriklausoma ir jei KOJE!
sienio politikos šlubavimo prie žmonės, visuomet statydami sa kalba lenkiškai, kultūros autono
čius, likusius F be savo globėjos
musų Lietuvą
Dr. A. L. GRAIČIUNAS,
Tėvynes-Lietuvos.
Nuo pirmo tojų tarpe yra šiandien viens norime, kad
mijų, Lietuva prisižada padaryti
žastys. Mat
Lietuvos Užs. vo partijos reikalus aukščiau
Apšv. Koms. narys.
Vokiečių įžengimo į Lietuvą mes iš svarbiausiųjų musų reikalų. nieks nepavergtų, turime dėti
sutartį su didžiosiomis ■ valstybė
Reik. Ministeris vien savo ini Lietuvos valstybės reikalų. Juk
nebuvom
laisvi
nuo
įvairių
oku

mis ir jųjų šįjungininkemis Len
Jei šiandien yra nepriklausoma pinigus į švietimo reikalus Lie
ciatyva visą politiką veda, vi nei vienas atstovas nei puse žo
pantų.
Vieniems
pasitraukus,
kų ir šių valstybių
28 birželio
Lietuva, tai yra labiausiai dėl tuvoje ir tai nebus pinigai blo ATSIŠAUKIMAS Į SLA KUO
siškai
nepasiklausdamas nei džio neišsitarė, kad aš tam ar
ateina kiti, plėšia, grobia menkutį
1919 m. sutarties pamatais.
mus turtų, gabena į savo kraštų. to, kad musų liaudis, ačiū pa giau įvestinti, kaip į grynai biz PAS, DRAUGIJAS IR PAVIE
6. Sekant Versalės
taikos 87
St Seimo patarimų, neigi atsi tam esu priešingas, nes tas ne
pasidarbavimui nieriškas bendroves.
Ypač tuo pasižymėjo lenkai da sišventimui ir
NIUS ASMENIS.
past. 3, Lietuva pasisako esanti
žvelgdamas įvisuomenės viešą patinka mano partijai. O Fede
bartiniu
laiku.
Jie
rekvizuoja
mu
pasiryžusi sutaikinti savo santykį
labiau apsišvietusių
tautiečių,
Apie sept\niolika metų tam
Su augšta pagarba,
ją nuomonę, kuri turi didelės racijos atstovai kitaip nei ne
sų gyvulius, javus, surašinėja mu
prie Rygos sutarties, kurios nu
yra susipratusi
ir pasiryžusi
Dr. D. Alseika. atgal, Susivienijimo
Lietuvių
sų laukus, plėšia musų turtą. Da
reikšmės ir labai tankiai sutei kalbėjo, kai tik: „musų partijai
statyta sienos tarp
Lenkijos ir
laisvę ir
307 W. 30-th St., Amer. narių tarpe kilo mintis
bar lenkai
leidžia gandus, kad kraują lieti už savo
Rusijos, prie to santykio, koks
kia rimtų patarimų.
šitas nepatinka ir mes užtai ne
musų kaimas pasirašė Lenkų val nepriklausomybę (ką ne vieną
New York, N. Y. įsteigti Prieglaudos Namą su
bus didžiųjų valstybių ir jų sąjun
Tačiau jau yra labai laikas balsuosim”, arba: „šitas sutin
džiai.
Tai
yra
grynas
lenkų
pra

gininkių prie minėtosios
sutar
sykį ir parodė).
Turime pa
kolonija tuo tikslu, kad žmogus
nustoti vedus Lietuvos užsienio ka su musų partijos nusistaty
simanymas.
Lenkai
nerasdami
ties.
susipratę Barbarai yra reikalingi kas sulaukęs žilos senatvės,
arba
dienų gyventojų namie, atvykda siekti, kad taippat
7. Lietuva pasisako esanti pasi
politiką nepastoviais keliais ir mu ir mes užtai balsuosim.” Pa
vo į kaimą naktį,
versdavo gy butų musų broliai ir sesers Vil keturi ar penki
ryžusi tartis su Lenkija del gina
šimtai metų šiaip nustojęs sveikatos, turė
šlubuojančiais žingsniais.
galiau norint įtikinti visuome
ventojus
pasirašyti,
laikydami
mosios karo konvencijos sudary
niaus krašte, kad ir jie patys pasaulio atgaivinimui, nes ki tų tinkamą užvėją, ramiai danę, kad šitas suvažiavimas bu
juos uždarę , po tris dienas šaltam
mo po to, kai didžiosios valstybės
dalyvautų okupantų jungo nu taip pasaulį sunaikintų civiliza baigti savo
gyvenimo dienas
kambary. Bet gyventojai supra
NAUJAM LIETUVOS
vo partijinis, reikėtų parodyti
ir jųjų sąjungininkes
galutinai
tarp savųjų.
tę lenkų norų apgauti, nei vienas vertime.
bus savo santykį
nustačiusios
cija. — Michelet.
ATSTOVUI ATVYKUS.
nors- vieną nutarimą, kuris tu
savo parašo nedavė,
nežiūrint į
prie Rygos sutarties.
Antras begalo svarbus daly Kad ir paikiausias žmogus, Tokia prakilni mintis nepasi
Birželio 4 d. atvyko Ameri rėtų partijinės reikšmės.
didelę prievartų.
8. Lietuva ir Lenkija pasižada
gabiu kitus liko be pasekmių — atsirado
kon naujas Lietuvos Atstovas Tačiau bene klerikalams rei
„Mes, kreipdamiesi į Lietuvos kas pagreitinantis Vilniaus at tačiaus pasirodo
padaryti prekibinę sutartį labiau
pritarėjų. Iš įvairių kolonijų
Valdžių, pareiškiame, jog esamę vadavimo — tai geras susitvar kritikuoti.
siai palankių šalies teisėmis.
gerb. V. Černeckis, o ligi* šiol kia skaitytis su realiais faktais.
aukos, kurių
tame ‘nekalti. Ir šiandien del to kymas dabartinės Lietuvos ri
9. Lietuva
prileidžia Lenkijų
Savo žodžiuose privalome at pradėjo plaukti
atstovavęs Lietuvą Amerikoje Jie žino, kad jų pasekėjam už
vargstame,
vos
iš
bado
nemiršta

prie juros visais gelžkelio ir van
iki šioliai yra suplaukę suvirš
bose delei musų pačių naudos sižvelgti į žmonių jausmus.
gerb. Jonas Vileišis, birželio 25 tenka bile pareiškimo, išėjusio
me, nes Lenkų kariuomenė žiau
dens keliais ir tuo tikslu pasiža
$6,000. Kiti-gi,
įdomaudami
riai mus apiplėšė, viską iš mus ir dėlto, kad Vilniaus ir Klaipė
d., išvažiuoja Lietuvon.
iš kunigo lupų ir tas jau yra
da padaryti su Lenkija
tranzitp
tuo klausimu, pradėjo jį studi
atėmė, nepalikdami
nei maisto dos krašto
gyventojai norėtų
(pervežimo) sutartį
tais pama
Šitokioms permainoms Lietu- šventu dalyku.
šeimynoms.
juoti, rašyti, kalbėti, bet visgi,
tais:
su mumis dėtis. Iš to atžvil
tuvos atstovybėje įvykus, Ame Tiesa, reikia pripažinti, kad
„Todėl mes, prašome Lietuvos
a) Prekės, kurios bus siunčia
prieidami prie galo, kiekvienas
likos lietuvių klerikalai neriasi šis suvažiavimas turėjo truputį
Valdžių
leisti nusipirkti musų šei gio yra begalo svarbu paremti
mos tranzito keliu
per abiejų
bendrovę Lietuvoje Į GERBIAMAS SLA. KUOPAS matė, kad su tokia suma pini
mynoms
maisto
artimiausiam švietimo
kailio besidžiaugdami. Mat partijinės reikšmės ligi tol, kol
susitariančių šalių žemes, nebus
gų, yra negalimu daigtu įgyti
\miestely, esančiam Lietuvos val „Varpas”.
apkrautos jokiais mokesniais nei
Apie tą bendrovę IR PAVIENIUS NARIUS.
p. černeckis yra jųjų žmogus, jame oficialiai dalyvavo Fede
džios žinioj, nes lietuviai karei
muitu.
kaip žinoma yra susispietę ge Bedarbė Amerikoje pasiekė Prieglaudos Namo su kolonija.
todėl jie tvirtai tiki, kad su pa racijos atstovai, nes jie dalyva
viai
ir
šauliai
ned-uoda
mums
išb) tranzitu
siunčiamų prekių
riausieji musų tautiečiai, musų beveik vieną ketvirtdalį SLA. Tačiau reikalas verste verčia to
galba naujojo Lietuvos Atstovo vo kaipo partijos atstovai ir vi
tarifai negali but aukštesni negu ; vežti.
„Prašome
Lietuvos
Valdžių didvyrio D-ro
V.
Kudirkos narių. Tai yra skaudi žaizda kią įstaigą būtinai turėti, nes
vidaus važmos tarifai.
jie užviešpataus ant Amerikos są laiką partijos vardu kalbėjo.
mus neapleisti, išklausyti musų draugai ir pasekėjai. Ta ben ant musų kūno,
10. Lietuva ir Lenkija pasižada
bet sykiu ir nuo 1903 m., kiekvienam SLA.
lietuvių visuomenės. Gal but, Tačiau jiems
iš suvažiavimo , savitarpio
skundo
balsą,
nes
visi
mes
nori

santykiuose prisilaikyti
seimui buvo priduodami reikalą
drovė leidžia laikraščius: „Var geras pamokinimas.
kad klerikalai ir žino, kad jų lu- išėjus,
suvažiavimas pasiliko
me .priklausyti Tėvynei-Lictuvai
pamatų, kurie yra nustatyti Tau
Mes nors šį sykį turim aiš vimai iš įvairių kolonijų, kad
ir laisvai joje gyventi. Mes pa pą” ir „Lietuvos Ūkininką”, ku
tų Sąjungos sutartyje ar bent
• kestis išsipildys ir jų džiaugs grynai bepartijiniu Amerikos
sitikime, kad Tėvynės meilės ne rie savo laiku daugiausiai yra kiai pamatyti
ir sutikti, kad įsteigtų Prieglaudos Namą su
gali būti jos nustatyti.
mas nebus veltui, tačiau mes lietuvių suvažiavimu ir jo visi
išplėš iš musų
lenkai, kaip tai padarę lietuvių tautiniam susi negana - žmogui būti politiškai kolonija.
u. Tautų Sąjunga garantuoja
tuo tarpu nedarysime jokių iš nutarimai yra vien valstybinio
nepavyko
praeity
rusams, prašo
Lietuvos ir Lenkijos teises, ku
išreiškia aisvu, bet būtinai reikia tapti Amerikos lietuviai daugumo
me Dievo katrumo, kad galėtu pratimui, o šiandien
vadų iš tų jų pastangų. Mums pobūdžio, kuriuos, beabejonės,
rios yra šia sutartimi nustatytos
je, yra paprasti darbininkai, ir
me iškęsti žiaurų priešų-lenkų el mintis tų 29 Steig. Seimo at ir ekonomiškai laisvu!
visgi norėtųsi tikėti, kad p. čer rems kiekvienas tikras Ameri arba iš jos išplaukia.”
gimąsi ir - kankinimą.
stovų liaudininkų ir valstiečių, Ar SLA. nariai gal tą atsiekt? susilaukę žilos senatvės jaučia
neckis pildys savo pareiškimą, kos lietuvis, kuris Lietuvos rei Taigi jei Varšavos junkeriai
„Te gyvuoja laisva Lietuva!” į
kurie griežtai stovi už tą, kad Atsakymas trumpas — gali. Ir si nesmagiai: jų gyvenimo ap
padarytą Brooklyne jo priėmi kalus stato pirmesnėje vietoje, nesutiko net ant šitokių pasiū
(Pareiškimas
pasirašytas visų'
jie gyveno.
Lietuvoj butų sąžines ir tikė štai budai ir įnagiai, kuriais linkybės, kuriose
lymų,
kuriais
pripažįstama kaimo gyventojų).
mui parengtoje
vakarienėje, negu saVo partijos likimą.
f
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BALTIC STATES BANKO tar
nepavelino
jiems sutaupinti Viso delegatų dalivauja 25.
1) Zeigler, Ill. Centras neturėjo nizuoto apšvietos dirvoje veikimo
PRANEŠIMAS
Suteikus
pilną
balsą
apskričio
vir

• duoti teises tvertis naujai 308 kuo- neveda, tačiau tam nčra finansinių
KURSAS NUPUOLĖ
pininkystę, RAŠO MUMS PA
tiek, kad jie patys save galėtų
KETINANTIEMS KĖLIAU
šininkams,
viso
dalivauja — 28.■ pai nepasiklausęs senosios 119 kuo- išgalių. Juk visi SLA. nariai žino,
DĖKOS LAIŠKUS Už TEISIN
senatvėje aprūpinti. Nei vienas Taipgi nutarta
duoti patariamąjįį pos, kuri čionai pat gyvuoja.
Tai geriausia proga daug auk
kad le ;ų fondo netik dugnas mato
TI LIETUVON.
GĄ PATARNAVIMĄ, Už GE sinų į Lietuvą nusiųsti. Greitu
nėra užtikrintu, kad jam pana balsą vietines kuopos nariams atsi- 2) Benton, Ill. irgi Centras leido si, bet dar keliolika tūkstančių dol.
ši institucija nebus reikalinga. 1 lankiusiems į suvažiavimą.
RUS PATARIMUS
KELIO me nusiuntimo pinigų nieks su
tvertis naujai kuopai, kuomet čionai tcficito yra. O be lėšų nieko ne
BALTIC STATES BANKAS,
nuveiksi.
2.
Tvarkos
vedėju
išrinktas
F.
K.
gyvuoja 156 kp.,
vien delei narių
NEI, Už DRAUGIŠKUMĄ IŠ manim negal lenktyniuoti; vi
Čia tokiems nukaršusiems se
kaipo
Lietuvių
įstaiga,
visados
siems pinigų siuntėjams pristatau
jo pagelb. — B. Jonai ypatiškų dalykų savo tarpe kas ir
LYDINT
KELEIVIUS.
Musy
neliams, kaip tik ir butų tinka Skužinskas,
kvitas su parašais pričmiėjų pi
tis, sekr. — J. Ukanis.
rūpinasi, kad
atsikreipę į jį
dabar dar galutinai
nepaaiškėjo iš
miausia vieta, ažuot kur nors 3. Rezoliucijų komisijon išrinkta; įvykusių skundų. Todėl Pildomoji
I
BALTIC
STATES
BANKO
var
nigų.
REZOLIUCIJOS
Amerikos Lietuviai rastų čia’
Laivakorčių agentūra į Liepojų,
.
.
.
,
.
i das yra žinomas, — ir mes gatarp svetimtaučių būti pastum D. Gribinas ir J, Bagdonas.
Taryba sulaužė įstatų XI skyriaus
*
kuogenausi
patarnavimą.
Ypa-I
\
...
.
Hamburgą
ir visur.
flime kuogenausiai aprūpinti ke
dėliu; jie galėtų ramiai baigti 4. Skaitytas protokolas praeito su 3-čią paragrafą.
Pastariuoju laiku
gauname tiek
Pasai
kelionei
į Lietuvą.
tingai mums rupi, kad keliau
neprivalo im- daug įvairių
rezoliucijų visokiais
lionę,
nes
esame
arti
New
Yor

savo unžį tarpe savųjų. Pas važiavimo ir likos vienbalsiai pri ti TaipgidomėnCentraspavienių
Padarymas
lietuviškų
doku
narių klausimais, kad jei visas jas talpintu janti Lietuvon
musų broliaiimtas.
mentų.
ko
porto
ir
turime
gerus
ryšius
kutinis SLA Seimas, laikytas 5. Skaitytas laiškas nuo J. J. Au- skundus, bet toki skundikų laiškai mėm „Tėvynėje”, tai beveik visą ąmerikiečiai butų pilnai paten
Pinigus siųskite per pašto Mo
So. Bostone, praeitų metų bir diejaičio, kaipo rezignacija iš 12 ap turi būti grąžinami kuopai nutro- laikraštį priseitų vien jomis užkimš kinti, būtent: KAD KELIONĖ- su Europos portais ir teisingo
ney
Order. Rašydami pridėkite
ti. Kadangi „Tėvynėje” vietos yra j
mis Lietuvos įstaigomis.
želio m., nutarė galutinai tokią skričio pirminipko. Rezignacija\ pri dant dalykų stovį
2C. štampą ir visados adresuokite:
Taipgi reikalaujame, kad ,lcVy- labai mažai, todėl šiuomi praneša- IJE NETURĖTŲ VARGO, KAD
prieglaudą įkurti. Tam tikslui imta.
Pasiskubinkit
užsisakyti
vie

P. MIKOLAINIS,
nes” redaktorius nctalpnitų
Baltic me visiems rezoliucijų
siuntėjams, BUTŲ SAUGIAI APRŪPINTI
6.
Pirmininko
raportas
išduotas
įgaliojo žemiaus pasirašiusius
tas dabar jau, nes paskui bus
53 Hudson Avenue,
žodžiu — priimtas. Vice-pirm. ra State Banko apgarsinimų ant pirmo kad „Tėvynėje” ištisų rezoliucijų ne MUITINĖSE ANT RUBEŽIŲ,
rinkimui aukų,
kad tą darbą portas išduotas žodžiu
talpinsime. Paminėsime tiktai drau KAD KELIONĖJE
Brooklyn, N. Y.
priimtas. puslapio, straipsnių vietoje.
NEREIK per vėlu!
gijos
vard^
ir
vietą,
ir
kokiais
klau

greičiau užbaigus. Todėl šiuo- Iždininko raportas atsiųstas raštu ir Išnešta papeikimas SLA. Apšvie
BALTIC STATES BANK,
TŲ KLAIDŽIOTI
IR LIKTI
mi ir kreipiamės prie jūsų duos perskaitytas. Pasirodžius neaiškiam tos Komisijai už jos neveiklumą, simais rezoliucijas išnešė.
294 Eighth Ave.,
NUSKRIAUSTAIS IR tt. Tai
paliktas ištirimui iš dviejų
kuopų nesą nuo praeito SLA’. Seimo dar
nios rankos
gerbiamieji SLA. paskirtos
Todėl mes reika(Cor. 25-th Street),
komisijos. Sekr. raportas nieko neįvyko.
Watcrburio Lietuvių Progresyvių gi tinkamam aprūpinimui musų
nariai ir visi
Amerikos lietu išduotas raštu — priimtas.
nurodymai Draugijų
laujam, kad viršminėti
Sąryšis
iš Waterbury, keleivių, MES SIUNČIAME SA
New York, N. Y.
Daktaras Petras Šimaitis
ateityje
daugiau
neatsikartotų.
viai, prašydami aukų ir tikėda 7. Kuopų delegatų raportai išduo
Conn., kuris atstovauja 18 draugijų
VO
PALYDOVĄ,
DRAUGEI
su 5,000 narių, savo
konferencijo
Naprapath’as
miesi, kad neatsisakysite tam ti žodžiu — kitų raštu, kurie per Rezoliucijos Komisija:
J.
Tilendis,
je balandžio 29 d., 1921 m. išnešė SU VISU BURIU KELEIVIŲ,
duoti
rezoliucijų
komisijai.
prakilniam
užmanymui kiek
Gydau be vaistų ir operacijos.
Liudvikas Lastauskas, sekančias rezoliucijas:
*— tuo palydovu aprinkom gabų
dau8.
Nutarta,
kad
butų
duota
Priėmimo
valandos:
nors paaukoti, taip kaip ir pra
V. Jankus.
1. Išreiškiama didžiausio nepasi ir dorą vyrą
giaus galės apskričio valdybai veikpil.
VYTAUTĄ
Nuo 9:30 ryto iki I vai. po
Redakcijos Pastaba. Labai pagir tenkinimo p. Mastausku, kaipo nariu
eityje visuomet paremdavot ge ti kuopų tarpe.
pietų,
Nuo 2:30 iki 5:30 vai
ŠAUKLĮ,
iš
Ansonia,
Conn.
tinas dalykas, kuomet SLA. nariai, naujosios Lietuvos Misijos ir prašo
rus užmanymus. SLA kuopos, 9. Nutarta, kad kuopos stengtųsi kuopos
dieną, išskirent ketvergą. Vair apskričiai gyvai interesuo ma Lietuvos St. Seimo priversti Dr.
(Vyt. šauklis važiuos pabaigo
kurios turtingesnės, galėtų pa rengti pramogų vakarus ir dalį pel jasi savo organizacijos reikalais ir Purickį atšaukti
karais pagal susitarimą.
p. Mastauską iš
Jisai pasi528 S. Ashland Blvd., Cor.
aukuoti kiek iš savo iždo, silp no skirtų siuntimui delegalų į atei atydžiai seka tų reikalų eigą — rū Lietuvos Misijos ir jo vieton paskir je liepos menesio,
nantį SLA. Seimą,
organizacijos gerove. ti tinkamesnį žmogų.
tiks keleivius New Yorke; priHarrison St.,
Chicago, Ill.
nesnės galėtų
surengti kokią 10. Nutarta, kad apskričio valdyba pinasi savo
Tačiau norint ką nors peikti ar kal
2.
Reikalaujama
panaikinti
karo
dabos visų bagažą, kad neužtų
nors pramogą, paskirdamos pel nuvažiuotų į tuos
miestelius, kur tinti, visuomet reikėtų
pirmiausiai stovis Lietuvoje, kas duoda galimy
lankysis su
ną Prieglaudos Namo fondui. gyvuoja po dvi kuopas ir sutaikin rimtai apsvarstyti ar yra rimto pa bės nesąžiningiem Lietuvos valdi ant dokų, drauge
Tas nėra sunku padaryti, ypač tų suliedami į vieną kuopą arba iš grindo tokiems kaltinimams ir pei- ninkėliam sauvaliauti ir jįprorizuoti jais į Suv. Valstijų Muitinę del
tirtų tikrą dalykų stovį.
<imams kūnyti.
Taigi
ir SLA. Lietuvos žmonių progresyvį judėji- „Income Tax”; kelionėje prigel
jeigu jautiesi lietuviu ir SLA
11. Nutarta parašyti
revoliucija 12-to apskričio 4-tas
suvažiavimas
napu, tam reikia vien tik noro. Pildomąja! Tarybai, kad ji daugiaus matomai be rimto dalykų apsvarsty nią, ypač darbo žmonių būvio page bes, kur bus reikalinga; drauge
rinimo reikalais.
Pašalinės draugijos, kurių iž nepaklaususi vietines kuopos neduo mo šitą rezoliuciją išnešė, kurios, 3. Reiškiama pageidavimo, kad bu su musų atstovais Liepojuj ir
Sugrąžina man sveikatą Ir pajlegas, saka Ponas Matusevlcls
tų
tvertis
naujai
kuopai
viename
Mažeikiuose,
Latvių
Muitinėse,
musų supratimu, negalima organan tų tinkamiau sutvarkytas ir prižiudai visuomet yra kupini, nesi. Dalzell, III.
miestelyje, ir kad Centras neatkreip dėti be tam tikrų paaiškinimų ir pa- romas Lietuvos
Ištariu savą neaprubeŽioutą padėkavojimą
paštas,
nes
daug
prižiūrės,
kad
musų
keleiviai
v jaustų didžiai nuskriaustos pas- tų domės į tuos narius, kurie siun stabų.
už jusu vaistus, Nuga-Tone, kurioš duoda
siuntinių, kuriuos amerikiečiai siun bagažo ir pinigų reikaluose ne
tvirtumą visam kunui. Jos duoda naują
kirdamos šimtinę-kitą. Gal ne tinėja melagingus skundus ir kad Pirmiausiai kaltinama SLA. Pihlo- čia Lietuvon savo giminėms, pražū
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką ne
būtų nuskriausti; palydės 'juos
gelbieje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone,
vienam iš tos draugijos narių toki laiškai butų grąžinami kuopai, moji Taryba, kam ji leidusi tverti va.
atgavau sayą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti
su
paaiškinimu visos dalykų padė naujas kuopas jau gyvuojančių kuo
gelžkeliu
nuo
pat
Liepoj
aus
į
man lazdą ir davi energijė ir tvirtumą. Galiu
4. Išreiškiama protestas prieš St.
tarpo, butų
malonu
tokioje
dabar atlikti trys sykius daugiaus darba negut
ties.
pų apyrubėje. Tegul niekas nema Seimo Žemes Reformos Komisijos Lietuvą.
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu
įstaigoje užbaigti savo amželį. 12. Rezoliucijai sudaryti išrinkta no, kad SLA. Pildomąja! Tarybai
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausis vaistas
didžiumos nutarimą, kuriuomi siūlo
ir geriausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą
Tik pasvarstykite-pagalvokite! komisija: J. Tilindis, L. Lastauskas yra malonu klausytis kilusių tarpe ma pravesti
PRANEŠDAMI
APIE
TAI
jjalvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir
įstatymas atliginimo
kožnam patariu Nuga-Tone.”
Jankus.
narių
vaidų
ir
spręsti
jų
tąsynes.
dvarininkams
už
nusavinamus
jų
dva
Tegul šis balsas nebus tyruose
SPAUDOJE, MES KVIEČIAPETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir
Nutarta
rengti 12 apskričio 3et kuomet nekurtose musų kuopo rus, nuo 80 iki 600 auksinų už dešitn
13.
tvirtumą visiems gyvybes pajiegoms, yra
Šaukiančio balsu. Atsiliepkite vardu piknikas 5 d. rugsėjo (Labor
ME KETINANČIUS KELIAU
stebuklingas vaistas dčl silpnu, nervuotu,
se Įsivyrauja karšto ūpo partizantai tinę.
Taipgi kartu
reikalaujama,
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują
taip, kad pabaigoje šių metų ga Day), Išrinkta komisija suradimui ir nori savo partijos idealus ant- kad Lietuvos St. Seimas pravesda- TI Į LIETUVĄ, KAD KU0VEI
gyvybę jaknoms ir žarnoms, atgaivin
inkstus, išmeta nuodingas atmatas, praša
lėtumėm turėti
nors
kokią daržo iš 6 narių, kuri nusamdys ge- mesti kitieji kuopos nariam, kurie mas žemės reformą už nusavinamus KIAUŠIAI PER MUSŲ BAL
liu gazus ir išpūtimus, nepriimną kvapą ir
išvala liežuvio apvilkimus. Duoda puiku
$50,000. Kur negalima paau riausią vietą visoje apiclinkėje jei yra kitokių įsitikinimų, tuomet kyla dvarus jokio atlyginimo jų savinin TIC STATES BANKĄ UžSISA
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatinius
tik tokia bus galima gauti. Komisi- amžinai nesutaikomi vaidai ir
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.
kams neteiktų.
kuoti iš organizuotų
įstaigų,,,'jon įeina: iš Zeigler, Ill. — L. Las Taryba turi .leisti tokiai kuopai Piki,
Kožna bonkuti Nuga-Tone talpin pilną
KYTŲ
SAU
VIETAS
KELIO

skirPo rezoliucijomis pasirašo Rezo
vieną mčnesi gydymą, o prekė yra $1.00.
Attorney
and
Counseler-at-Lav
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptiebandykite parinkti aukų savo tauskas ir D. Gribinas; iš Buchner, tis, nes tankiausiai tokios kuopos liucijų Komisija: S. Senkus, K. Ra NEI SU MUSŲ PALYDOVU,
korijus, imkite per 20 dienų ir jeigu (no
SLA. Advokatas-PatarėJas,
busite visai užganėdinti, aptiekorius sugrąžis
tarpe: prakalbose, baliuose, va Ill. — N. Juršėnas ir M. Žemaitis; mažuma grūmoja išstojimui iš or manauskas, Ip. Kutelis ir J. S. Pru- — TAI BUS GERIAUSIA IR
jums jusu pinigus. JcigU negalite gauti pas
308-9-10
Coal
Exchange
Building
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite
karėliuose ir įvairiuose susirin iš Benton, Ill. — V. Jankus ir Jo ganizacijos, kas jau. nekartą ir atsiti sclaitis.
SMAGIAUSIA KELIONĖ!
pilną mėnesi gvarantuotą gydymą, apmonalaitis. Visa tvarka pikniko suren ko. O Pild.
Tarybai kiekvienas
WIKES BARRE, PA.
kietą pačtą. NATIONAL LABORATORY,
kimuose — kur tik galima!
Visi,
kas
keliąvo
per
musų
10,S So. Wabash Ave., Chicago, ill.
gime palikta komisijos nuožiūrai
Telephone 4256 Market
SLA. narys yra brangus ir kiekvie
So. Omaha, Ncbr., lietuviai vieša
Su šiuo reikalu
kreipiamės 14. Skaitoma rezoliucijų komisijos no Sl/A. nario skriauda jai turi ly me mitinge, gegužes 5 d. išnešė pa
prie visų geros valios lietuvių, iš kuopų raportų sudarytas pasiūly giai rūpėti, Jei vaidai kiltų organi- reiškimą Lietuvos vyriausybei, kumas, kuris priimtas ir nutarta paau zacijos įstatų ar tvarkos
klausimu, riuomi reikalaujama:
nes aukuodami Prieglaudos Na kauti
8
A. ir L. D. G. F. $50 iš apskri tuomet yra galimybės narius sutaimo
fondui,
nėprasižengsite čio iždo. Pinigai persiųsti pavesta kinti, Bet kuomet vaidai iškyla už 1) kad butų tuojau nuimtas karo
stovis Lietuvoje,
INDELIS APIE KURI NEREIKIA RŪPINTIS
prieš nieką. Jei tuomi ir nepa- apskričio sekretoriui,
partijų idealus, tuomet jau tokioje
2) kad bu.tų sugrąžinta
žodžio,
darytumet gero sau, nes gal 15. Nutarta, kad kuopų viršinin kuopoje nebus ramybes ir sutartino spaudos ir susirinkimų pilna laisvė.
Yra Saugum ir Pelningu
lavintų savo
kuopos narius ir darbo. Todėl už skaldymą kuopų,
3) kad Lietuvos valdžia be jokio
but jums tas bus nereikalinga, kai
nurodinėtų naudingumą SLA. orga daugiausiai yra kalti
musų kuopų atidėliojimo
pripažintų
legalemis
INDELIS apiekurį nereikia rūpintis
tačiau pagelbėsite kitiems savo nizacijos ir kaip ja naudotis.
viršininkai, kurie leidžia partijų rei Lietuvos Profesines Sąjungas ir So
Yra tas, kuris principe ant tiek yra saugus ir su tokiu užtektinu uždarbiu išmokėjime divi
viengenčiams, kurie gal neišga 16. Rezignavus J. J. Audiejaičiui kalus nešti musų nepartijinčs orga cialdemokratų Partiją, ir kad darbi
dendų, kad jums nereikėtų naktimis nemiegoti..
ninkams butų leidžiama laisvai orga
li aukuoti del kitų labo, o šiuo iš apskr. pirmininko urėdo, jo vie nizacijos gyveniman.
Kur didesnį saugumą jus galėtumėte rasti, kaip besigerinantis New Yorko nejudomas tur
ton išrinktas gavęs daugiausjai bal
Kas liečiasi kaltinimo Pild. Ta nizuotis,
tas,
kuris nuolatos kyla vertybėje ir duoda didelį pelną?
tarpu tokių nelaimingų
yra sų ant pirmininko F. K. Skužinskas. rybos sulaužyme SLA. įstatų, tai ši
4) kad mirties bausmė butų tuoTHE AMERIKAN GATEWAY REALTY KORPORACIJA
daug.
1
Pirm, pagelbininku — B.
Jonaitis, tos rezoliucijos autoriai perdaug ne jaus panaikinta,
siūlo jums tokius indėlius sumoje dvieju milionų dolarių Preferred Cuumlative Participating
-^Dkėdamiesi jūsų prielanku Sekr. — J. Ukanis, Iždininku — F. apgalvotą sprendimą padare. SLA. 5) kad komendantų sauvaliavimai
Šerų, kurių kaina yra 100 dol. už vieną Šerą, kurių aktualė vertybė yra IOO doL užmokant
Rimkus
ir Organ. — L. Lastaus įstatų skyrius XI, paragr. 3 šitaip ir rekvizijos butų tuojau sustabdy
mo musų, prašymui, iškalno ta
ant kart arba imant ant ismokesčių.
kas.
sako:
ta, ir
riame jums padėkos žodį.
6% kiumiulatyvio dividendo išmokama mėnesinėmis ratomis, kuris yra jums prisiunčia
17. Nominuota šios vietos sekan
„Nauja kuopa negali būti tveria
6) kad iš kunigų ir ponų žemė bu
mas pirmą dieną kiekvieno menesio.
?
Siųsdami aukas, visuomet iš čiam apskričio suvažiavimui: Ben ma veikiančios kuopos apyrubėje, tų atimta be jokio atlyginimo ir ati
Kaipo priedelio jus gaunate dividendus sekančiai:
rašykite ček| ar money orderi ton, Ill., Herrin, III ir Christopher, jei pirma nuo tokios kuopos nčra duota tiems, kurie ją dirba.
Už kiekvieną dolarį dividendų
mokamų ant Common Stock, bus išmokėta po 5®C. ant
Ill. Galutinai nubalsuota bus kuo gautas sutikimas, bet Pildomoji TaPo
rezoliucija
pasirašo
komisija:
Preferred
Stock.
Pavyzdžiui
jei
ant
Common
Stock yra mokama dividendą $4.00 už serą ant
ir siųskite
vardu: LITHU pų referendumu.
kuopos apyru- A. Gražis, Pr. Binkevičius, P. J. Ju
ryba gali nurodyti
metų, tad ant Preferred Stock yra mokama $2.00 už Šerą ant metų. Sitai pridėjus prie reguANIAN ALLIANCE OF AME 18. Nutarta, kad 12 apskričio 5-tas bę.”
liario dividento 6% per metus, pasidaro $8.00 už Šerą per metus, arba
zeliūnas, ir susirinkimo prezidiumas:
laikotarpyje
Taryba turi pirm. T. Žarnauskas ir sekr. A. A.
RICA, 307 W. 30-th ST., NEW suvažiavimas įvyktų
Vadinasi Pildomoji
8 NUOš. METINIO DIVIDENDO
nuo
15
d.
spalių
iki
15
d.
lapkričio,
teisę
nurodyti
senosios
kuopos
vei

Žalpis.
YORK, N. Y.
mokama Preferred Stock savininkam. Dabartiniai uždarbiai užtikrina išmokėjimą 2% ekstra
1921 m.
kimo apyrubę ir už tų
rybų leisti
Prieglaudos Namo kimisija:
dividendų.
atskaita nuo kartis naujai kuopai Ir šioje rezo
19. Finansų knygų
P. A. DĖDYNAS,
UŽDARBIAI GALI PAKILTI
15 d. rugpiučio, 1920 m., iki 15 d. liucijoje nurodytose vietose Pildomo
Knopu Susirinkimai
Pinigų
rasta
segegužės 1921 m.
ji Taryba taip
pasielgė. Pavyz
‘
M. A RAGINSKAS,
Battery Park Budinkas, Maritime Budinkas, Cheserbrough Budinkas, šitie budinkai No.
Mahanoy City, Pa. SLA. kuo
kančiai:
džiui:
119
kuopa
(senoji)
yra
Zeig

19,
21
ir 23 Pearl St., No. 22 ir 24 Whitehall Street ir medžiagiškai suinteresuota No. 8 State
V. M. ČEKANAUSKAS.
pos susirinkimas įvyks birželio 19

LUCK1
STRIK

Nuaa-Tone

Cigarette
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f
S

Ifs Toasted

JOHN S. LOPATTO

t

/

O

t-

^fuo 15 d. rugpiučio, 1920
ler, UI., o naujai 308 kuopai leista
m„ pinigų ižde buvo viso
$405.16 kurtis New Zeigler, Ill.
Tas pats d., 7 vai. vakare, Lietuvių MokslaiPROTOKOLAS'
Kuopų mokesčių sumokėta 31.80 yra su Benton, Ill.
156 kp. yra n ė j. Malonėkite visi nariai atsilanBenton, Ill., o naujai 225 kp. leista kyti, nes turime daug svarbių reiSLA. 12-to apskričio 4-to suvažiavi
o ypač pirmo
Kartu — $436.96 kurtis West City Benton, III Vadi kalų apkalbėjimui,
mo, įvykusio gegužes 15 d., 1921 m.,
apskričio
išvažiavimo
reikalai reikia
Išlaidose
S. Mikulskio svetainėje, West
nasi naujos kuopos
susikūrė visai
apkalbėti.
Už praeito pikniko plakatus $39.30 skirtinose miestų dalyse, neęu seno
Frankford, Ill.
1
Rast. Zng. Karkauskas.
x sios gyvuoja ir tuo budu pild. Ta
Už teatrą aktoriams
Suvažiavimą atidarė 12 apskričio
515 W. South St.
pasielgė
pirmininkas F. K. Skužinskas 11:30 užmokėta ....................................
50.0® ryba įstatų neeulaužS ir
Aukos Deportuojamų Ka
sulig jų nurodymo.
vai. ryte. Paskirta komisijon pa
linių Fondui .....................30.00
tikrinimui mandatų F. šaučiulis, ir
Taipgi reikia pastebėti, kad rezo
Aukos
Rusijos
T.
medikaliucijos autoriai
prikaišioja
ki
L. Lastauskas.
ir tuomi pat
Kol komisija peržiurėjo manda- liškai pagalbai ......................... 20.00 tiems įstatų laužymą
Didelį pikniką rengia SLA. 14-ta
181 kp. kelionės lėšos ........ 11.25 kartu — toje pačioje
rezoliucijoje kuopa nedėlioj, birželio-June 19 d.,
tus, tad apskr. pirmininkas pakalbėjo kelis žodžius paaiškindamas nau ^56 kp. kelionės lėšos ........ 10.00 patys reikalauja, kad SLA. Pild. Ta 1921 m., WALTER’S GROVE and
14.00 ryba įstatus laužytų — kad nekreip State Road (už Brooklyn© karbardingumą SLA. organizacijos ir nau / 119 kp. sugrąžinta ............
10.00 tų domės į pavienių narių skundus.
dingumą I2-tO apskričio musų mažai/ Alga sekretoriui už metus
Išlaidos
sekr.
už
siuntinė

Tary- ttių). Pradžia anksti iš ryto.
Vadinasi reikalaujama Pild.
kolonijai.
f
2.00 bos, kad ji atimtų nariams tas tei
1. Mandatų komisija peržiurėjus jimus ...........................................
B. Jonaičiui už kelionę į
Gerbiamieji ir gerbiamosios, jauni
ses, kurias jiems suteikia SLA. įsta
mandatus pranešė, kad delegatai da
1
Zeigler, Ill..........................
2.00 tai.
šitokių reikalavimų Pild. Tary seni, ir maži ir dideli, visi ura ant
lyvauja iš sekančių kuopų:
ba negali išpildyti, nes jai tos galės pikniko, kad^ nei vienas nepasiliktu102 kp., Herrin, Ill. — L. Joni
Viso išmokėta — $190.65 neduoda SLA. įstatai.
met namie. Nepraleiskit progos ku
kas ir P- Pudžiovelis;
Lieka ižde pas S. V.
Reikalavimas, kad „Tėvynės” re ri retai kada tokia pasitaiko kaip ši,
119 kp., Zeigler, Ill. — L. Lastaus
Pariednį
—
$246.31
daktorius
netalpintų apskelbimų ant nes tai puikiausias piknikas ir gra
kas, D. Gribinas ir P. Sandargas;
20. Suvažiavimas uždarytas 4:30 pirmo puslapio straipsnių ' vietoje, žiausia vieta, puiki svetainė šokiam
131 kp., Clifford, Ill. — St. Uksas
po pietų.
vai.
yra irgi be pagrindo, nes to niekuo ant ežero kranto, kuriame galėsit ir
ir J. Tilindis;
Pirm. F. K. Skužinskas, met nebuvo daroma.
„Tėvynėje” luoteliais pasivažinėti, prie to yra bo
161 kp., Christopher, Ill. — J. Bag
Raršt.
J.
Ukanis,
talpinami
straipsniai
ne
kaipo ap lių raičiojimo vieta (bowling alley),
danskis ir K. Judvitis;
R. 1, Box 97, Herrin, Ill. skelbimai, nors kartais ir negalima ir tai neviskas. Ogi bus minkštų gč
180 kp., Buckner, Ill. — N. Juršė
išvengti nepaminėjus vienos ar ki rimų ir skanių užkandžių, o apie
nas* T. Kunskis, K. Petrauskas ir M.
PAPEIKIMO REZOLIUCIJA
tos įstaigos
vardo,
bet
kaipo muzikantus tai nčra nei abejonės,
ženA<i»is;
SLA. Pildomąja! Tarybai.
straipsniai, redaktoriaus
nusimany nes tai bus puiki muzika, griq^ viso
*81 kp., Herrin,
III.
— F. K.
SLA. 12 apskričio suvažiavimas, mu, verti ir žinotini Amerikos lietu kius lietuviškus šokius.
Taigi yra
ŠIK Jnskas, M. Palevičius ir A. Sa
gegužės 15 d., 1921 m., West Frank viams.
kviečiami visi kuoskaitlingiausiai at
kalauskas;
Peikimas Apšvietos Komisijos už silankyti, o visi busite užganėdinti.
188 kp., Royalton, Ill. — J. Ber fort, Ill. išnešė sekančią rezoliuciją:
Kadangi musų SLA. 12 apskričio neveiklumą irgi nevietoje, nes Ap Įžanga vyram 25c., moterims ir mer
tulis ir M. šilas;
atsitikimų, švietos Kopiisija savo pareigas ei ginoms 15c.
191 kp., West
Frankfort, Ill. — kuopose atsitiko tokių
P. S. Važiuojant reikia imti W.
F. šaučiulis, A. Gudaitis, A Navic kad mažiuose miesteliuose, kur jau na tinkamai ir atlieka viską, ką tik
25-th
st. Through karą iki karbargyvuoja
SLA.
kuopos,
Centras
duo

SLA.
įstatai
ant
jos
uždeda.
Pavie

kas, V. Geraltauskas, A. Valančius,
K. Markūnas,
K. Kubilius ir A. da tverti naujas kuopas kas sustab ni komisijos nariai rašinėja naudingų hių ir paskui imti State road karą,
minutų klaust
do veikimą SLA. narių tarpe. Šito straipsnių į „Tėvynę”
ir nuolatos o pavažiavus porą
Strankauskas;
156 kp., Benton, III — V. Jankus prirodymui imame sekančius atsiti teikia patarimus ir nurodymus redak Walter’s Grove. Pėsčiam nuo karcijai. Tiesa, aktyvio ir plačiai orga- 1 barnių ima apie 20 minutų.
kimų:
ir A. Jonalaitis.
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Street Realty Corporation, Battery Park Land Corporation ir South Ferry budinkas reprezentuojantis nuosavybę
THE AMERICAN GATEWAY REALTY CORPORATION, kuri yra kontroliuojama

HENRY L. DOHERTY & COMPANY
plačiai žinoma Indėlių Įstaiga, po No. 60 Wall Street, New Yorke, su ilgų metų pasekmingu
rekordu.
Vertė šitų nuosavybių, kuri nesenai apvertinta žymaus New Yorko nejudomo turto apvęrtintojo, siekia 5 ir pusę milionų dolžtrių.
Budinkai yra pilnai išnuomuoti aukštos klasės nuo
mininkams ir padarytos sutartys nuo 3 iki 10 metų ir prašymai
išnuomuoti vietą nuolatos
gaunami.

4

DIDELIS UžSIINTERESAVIMAS
ypatiškai. TukSkaitlinė užinteresuotų šituo pasiulymu kasdien auga. Šimtai kreipiasi
stančiai klausia tolimesnių paaiškinimų atsiųsdami kuponus. Išlavinti ekspertai įvairiu tautų
paaiškina žodžiu ar parašo jūsų kalboje aiškius paaiškinimus taip, kad jus viską nuodugniai
suprastumėte.

MES NESIUNTINĖJAM AGENTŲ!
Atminkite: Parduodamų ščrų skaičius yra aprybotas. Jie bus parduoti labai greitai
Dabar jus galite nusipirkti vieną arba tiek kiek norite, bet kuomet jie bus parduoti, tuomet
jau negausite. Kuris pirma atsikreips, tas turės pirmybę, todėl rašykite arba ypatiškai kreip
kitės tuojaus. \
JEI JUS PATYRINĖSITE, TAI TIKRAI INDĖSITE SAVO PINIGUS, nes ištikro tai
yra indėlis apie kurį nereikia rūpintis.
1/
Foreign Language Investor Department,

HENRY L. DOHERTY & COMPANY

\

No. 12 Pearl Street, New York.

Manadžierius.
■ .1 ■ ■■■! —

KUPONĄ
ŠIANDIEN

į|

———————M———

Foreign Language Investor Department
HENRY L. DOHERTY & COMPANY,
12 Pearl Street, New York.

PASIRASYKIT IR
PRISIŲSKITE SI

............ III ■ . ■ I ■ ■■■ ■■ III

Be jokių iškaščių man, malonėkite prisiųsti
smulkmeniškus paaiškinimus jūsų
„Auksinės
Progos” Indėlių propozicijos.

i

ll

Vardas
Gatve

Miestas
Valstija

a

LTiryuT)
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-t ;
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VIETINES ŽINIOS
NAUJO LIETUVOS ATSTO
VO PRIĖMIMAS.
«
Birželio 4 c d., laivu LaFrance
atvažiavo naujas Lietuvos At
stovas gerb. Valdemaras černeckis. Prieplaukoje susirinko
būrelis jo vienminčių pasitikti
savo draugo.
Birželio 6 d. vakare, Brooklyne Lietuvių
Katalikiškųjų
Draugijų Sąryšis, parengė va
karienę Knapp Mansion salėje,
Brooklyne,
pagerbimui naujo
■Lietuvos atstovo.
Svečių iš
Brooklyno, New Yorko ir apielinkės buvo apie 200 asmenų.
Vakarienėje dalyvavo ir dabar
tinis Lietuvos Atstovas gerb.
J. Vileišis, jo pavaduotojas g.
M. Vinikas, Lietuvos Valstiečių
Sąjungos įgaliotinis Dr. D. Al
seika ir kt. Beveik pusė pub
likos buvo iš progresyvių žmo
nių. Programo
vedėju buvo
Am. Liet. Romos Kat Federa
cijos sekretorius p. K. J. Kru-

šinskas.
Naują svečią

pasveikinti ir
pakalbėti pakviesta: kum Pet
kus, J. O. Sirvydas, kun. Re
meika, M. Vinikas, d-ras Al-

BRANGI DOVANA

SUSIVIENIJIMO LIET. AMERIKOJE

K I E K V I E N A M

AMERIKA — Informacijos apie Ameriką ir tt.
1.00
APDRAUDA IR PAŠALPA — pusi. 32 ................. IOC.
APIE SVEIKATĄ — pusi. 16 ................................. 05c.
DAKTARAS IŠ PRIEVARTOS (Komedija) ... 20c.
DARBININKŲ PADĖJIMAS AMERIKOJE
35 puslapių ............................. ....................................
IOC.
JAPONŲ KONSTITUCIJA — pusi. 31 .................. IOC.
KAS IŠ KUR PAREINA? ......................................... 2OC.
KAIP GYVENA: Latviai, Suomiai, Anglai .......... 20C.
KELIONE Į ŠIDLAVĄ — pusi. 48 .................... I5C.
KONRADAS VALENRODAS — pusi. 24 .......... I5C.
KRAŽIŲ SKERDYNE ir Jos Pasekmės .............. ISC.
LIETUVIŲ TAUTOS KLAUSIMAS EUROPOS
KARES METU pusi. 102 .....
5..............
35c.
LIETUVIŠKA CHRESTOMATIJA — pusi. 180 40c.

SIUSKITE LIETUVON DAIGIUS

K N I N G Y N E
GALIMA GAUTI SEKANČIAS KNINGAS

O gražią puikią dovaną gaus kiekvie
nas, kas užsisakys didžiausią lietuvių
dienraštį NAUJIENAS vieniems metams ir už
simokės nustatytą prenumeratą. Mažesnes bet
taipjau geros dovanos bus duodamos tiems, ku
rie užsisakys Naujienas pusei metų arba trims ’
menesiams.

P

Dovana Nčį. 2

LIUDVIKAS PASTERIS —

tokius) su pilna garantija.

Naujienų Dovana No. 2 yra gražus nikelinis šveicariškas
laikrodėlis nešiojamas ant rankos, su diržuku, vyriškas arba
moteriškas. Auksinių daiktų krautuvėse toks laikrodėlis yra
parduodamas ne mažiau kaip už $5.50. — Ši dovana yra duo
dama tiems, kurie užsimoka metinę Naujienų prenumeratą —
$7.00. Tarp kitų Naujienų dovanų yra auksinė rašomoji plunk
sna, sidabrinis laikrodėlis, perkolatorius kavai virti ir tte Visos
dovanos yra neabejotinai geros.

Informacijų ir sąlygų klauskite per laiškus.
te lietuviškai

VAN CLEEF,

Bell Phone—Dickinson 1198 W

Dr. A. P. Dambrauskas

48 ................

PINIGAI IR LAIVAKORTĖS
Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kitos
ištaigos. Parduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausių laivu.
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:

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

LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų
ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUIVIŠKĄ agentą G. KUNAŠAUSKĄ.
Agentūra uždėta 1910 metuose.
PASPORTUS išreikalauju visiems
keliaujantiems į
LIETUVĄ.
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

Chicago, III

307 W. 30TH STREET,

Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kur
są.

NEW YORK, N. Y

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

Kreipkitės ypatiškai arba per laišką pas
Nereikia daugiau kankintis be miego
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,”
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
ir paguldau j lovų.”

Severn’s

Balzol
(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.
PrekS 85 centai. Aptiekose visur.
W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Pamėginkite wiwjIo

Su užregistruotu vaisbažonklluSuv. Valst.
Patoutu Biure.

S
pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji ! Jie prašo
daugiaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad prisiųstumčm per paštą, tai reikia siųsti 60c. į
( F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th^Street,

GEORGE MATULEWICH
ATTORNEY-AT-LAW
Room 810
National State Bank Building,
Newark, N. J.
8io Broad Str.,

Borough of Brooklyn, New York City

LAIVAKORTES

Generališki agentai del CENTRALES ir RYTINES EUROPOS
North German Lloyd Bremen.
IŠ NEW YORKO tiesiai į BREMEN—DANZIG—LIBAU
Laivai plaukia į LIEPOJU per Danzigą. Tiesus persimainy
mas nuo laivo ant laivo.
birž. 14, liep. 23 rugs. 7PRINCESS MATOIKA
išplauks, birž. 18, liepos 28 ir rugsėjo 14.
POTOMAC
HUDSON .................. ,........................... Liep. 13, Rugp. 30, Spalio 15
Iš New Yorko tiesiai į CHERBOURG—BREMEN
AMERICA išplaukia .......... birželio 25, liepos 23 ir rugpiučio 24.
GEORGE WASHINGTON .... Liepos 30, rugp. 27 ir Rugs. 24.
Kreipkitės į 45 Broadway, New York ir į vietinius agentus.

JAU AT
PIGO

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt laiva
kortes stačiai j HarųburgA; Eitkūnus, Kauną ar Liepojų.
Pašportus
parupinam 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.

AUTOMOBILIU KURSAI
limokiname pilnai automobilių mechanizmą

LITHUANIAN TRAVEL BUREAU,
136 E. 42-nd St.,
j5
.
New York, N. Y.
ČIUS ir kiti.

kiekvieną ypatą:
Išardymą, pataisymą, su
statymą, važinėjimą, viso
kių pienų, taipgi duodame
lekcijas
apie
elektriką.
Mokiname lietuviškoje ir
angliškoje
kalbose.
In
struktoriai paženklinti eks
pertai
L. TYCHNEVIGvarantuojame laisnius ir diploma.

NEW YORK, N. Y.

Raffle
ALCOHOL4OX®

S FOPS DANDRUFF

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

UNITED AMERICAN «

HEAI.THYSCALP
LUXURIANT HAIR
CONTENTS 5 tlUID OZS

I AD.RICHTER&CO
HUSH TERMINAI HI OG 5

BROOKLYN
NEW YORK

Aptiekose
parsiduoda
po65c. arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusimo'
per pašty
tiesiog iŠ
labaratorijos.

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

TIESIOG TARPĘ NEW YORKO-HAMBURGO JOINT
Trumpas susisiekimas su visom dalim Europos.
S. S. „MOUNT CLAY”
išplaukia birž. 23 d.
S. S. „MOUNT CARROLL” (naujas) birž. 30 d.
S. S.; „MOUNT CLIKTON” (naujas) liep. 7 d.
Laivai iš New Yorko išplaukia nuo Pier No. 86,
North River — gale West 46-th st_____

S

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmuSanėios ypatybės Siame vaiste idėtas,
su priemaiša priimniai Švelnaus
kvėpalo.
,
,
Ruffles yra aaoai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gaėniausiaiypatai.

■%

Mėšlungis, dieglys,
suiręs pilvas, perpilni
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes. ;
magumą.

JOINT*

U.Ą PATtNT OFF Of G,

Phones:
Bell — Kensington 5316

-----

bet iš

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

293 AVE. B, COR. 17-th ST

• PROMOTES

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

(SLA. Nariai.)

Į LIETUVA IR IŠ LIETUVOS

Ar yra jusu
liežuvis apvilktas? •

Priėmimo valandos:
Nuo 10 išryto,
6—8 vakare.

NEW YORK, N. Y.

303 WEST 30-th STR.,

ŽMOGAUS PAREIGOS - pusi. 245 .................... 1.00

AMERICAN LINE

Jeigu taip, tai yra tas persergėjimų.
Apvilktas liežuvis su baltą ar rusvą
pleiskaną paprastai rodą apei netwarkumo jaknu ir virinimo maita
aparatų.

A

EXPRESS AND FORWARDING COMPANY,

VINCAS AMBRAZEVIČIUS

šis, Vinikas ir
i, tačiau
pirmieji du yra
Lietuvos valdininkai ir jie vi
siems Amerikos lietuviams yra
lygus, o d-ras Alseika yra irgi
svečias iš Lietuvos
ir negali
atstovauti Amerikos lietuvių,
Bet ko čia daugiau
ir norėti:
vieni katalikai šią vakarienę
rengė užtad ir jos programas
kunigiškai-katalikiškas buvo.
Dalyvavęs.

Rašyki

ADRESAS:

AISOPO PASAKOS — pusi. 364 ............................ $1.25
KRISTAUS TEISMAS — pusi. 30 ........................ 25c.
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE
1.00
— pusi. 258 ...................................................................
PASKAITOS IŠ BIJOLOGIJOS IR BAKTE50c.
RIJOLOGIJOS — pusi. 172 ........... ................
SVETIMOJ. PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE — Eilės, Dainos ir Prietikiai—pusi. 200.
Parašė A. J. Jokūbaitis ......................................... 2.00

NAUIIENOS

i
d-ras Al-

*

rubežių.

Tel. Greenpoint 5975

RED STAR LINE

Lietuvos

SEKANČIOS KNYGOS PARSIDUODA UŽ PILNĄ
KAINĄ:

PASISKUBINKITE PASINAUDOTI!

1739 So. Halsted Str.,

yra po ap-

drauda Amerikos Insurance Kompanijų iki pat

— Reikalaukite dovanų sąrašo —

kas ir Lietuvos Atstovas gerb.
Naujienų dovanos bus duodamos
J. Vileišis. Taipgi sudainuota
tiktai iki rugpjūčio 1 dienos, 1921 m.
pora dalykėlių, kurie išėjo ne
kaip.
Ant galo perstatoma p. Čar
neckis, kuris
kalbėjo suvirs
pusvalandj apibudindamas šianSiųskite tuojaus reikalavimą dovanų sąrašo, kad
’ dieninę Lietuvos padėtį ir pa
paspetumėte pasinaudoti Jums patinkamesnemis dova
reikšdamas savo poziciją, ko
nomis, kol jų yra. Savo užklausimus adresuokite šiaip:
kios jisai laikysis kaipo Lietu
vos atstovas. Ir jisai pasiža
dėjo būti bešališku valstybiniu
žmogumi, lygiai toleruojančiu
visas partijas ir sroves.
Toliaus kalbėdamas p. černeckis apie Lietuvos vidujinę
tvarką, pasigyrė, kad Lietuvoje
redikalai-bolševikai yra perse
kiojanti visti
smarkumu, kas
AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR
padarė sunkaus įspūdžio į nePINIGŲ SIUNTIMO.
Išdirbui pasportus į Lietuvą vakuriuos svečius. O baigdamas
žiuojantiemsir padarau paliudijimus
savo kalbą, paprašė susirinku
Didžiausi, greičiausi garlai (affidavitus) iš Lietuvos atvažiuo
siųjų atsistoti ir sušukti Lietu
viai pasaulyje. Puikus patarna jantiems. Taipgi legalizuoju viso
vos prezidentui A. Stulginskiui
vimas pasažieriams.
Yra vie kius dokumentus (daviernastis) kai
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
tris kartus »,valio”, o po to su
tinis agentas
jūsų mieste ar tintas.
dainuoti Lietuvos imną. Užbai
artimoje apielinkėje.
Laivakortės ant geriausių laivų.
gus šitas
ceremonijas, vienas
I Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją Pinigų siuntimas užtvirtintas.
iš rengėjų susiprato, kad reikia
ir kitas Baltijos valstijas per
V. AMBRAZEVIČIUS,
sušukti „valio” ir už Lietuvos
Hamburgą:
SLA. Narys .
respubliką ir sušuko: „O da
Newark, N. J.
bar valio tris kartus už Lietu „SAXONIA” išplauks liep. 21 d 178 Ferrv St.,
.A.
........... T1 .............
vos respubliką!” „Valio, valio,
j
2-ra kliasa $180, 3-čia kliasa Tel. Market 5599 M.
valio” svečiai grauspoingaj šuk
$125. Pridedant $5.00 karės
telėjo. Vadinasi nors ir laiki taksų.
nu Lietuvos prezidentu yra p.
Per Cherbourg^, SouthampStulginskas, tačiau p. černec- toną, Liverpool arba Glasgow:
Iš New Yorko į Hamburgą,
kiui ir jo
vienmiščiams jisai Algeria išplauks birželio 25
d. Liepoj ų, Danzigą.
stovi aukščiau už Lietuvos res Berengaria išplauks birž.
. 18 d.
30 d. Samland liepos
publiką.
Cameronia (naujas) liep. 2 d.
Prie pabaigos reikia pastebė Caronia išplauks liepos
2 d.
ti, kad šios vakarienės
rengė
Aquitania išplauks liepos 5 d.
Tiesus patarnavimas iš New
jai turbut tyčia vengė persta
Yorko į Hamburgą.
tyti pakalbėt nors vieną asme
Patogiausias važiavimas del
nį iš kairesniųjų Amerikos lie
Rusų ir Lietuvių.
t
tuvių tarpo.
Turbut bijojo,
Severos Gyduoles užlaiko
Didžiausi moderniški dviejų
kad nepareikštų naujam atsto
šeimynos sveikata.
Sriubų garlaiviai.
vui Amerikos lietuvių propreMinnekahda išplaukia birž. 30.
syvės visuomenės ūpo — ko yra ♦
Manchuria išplaukia liep. 14 d.
reikalaujama nuo Lietuvos At♦ Mongolia liepos _______
28 d.

Musų atstovai Lietuvoje per

Daigtai, siunčiami per mus,

siunčia į vietas.

NUO DEGTINES
.4 j»t)L .. , ,
NAMŲ IR YPATOS riloENA —
prfsi’. ... ...toe.
PASNINKAI LIETUVOJE — pusi. 16 .......... .. 05c.
PETRAS ŽEMAITIS — pusi. 69 ...................... .. 20c.
PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKĖJIMĄ
-r- pusi. 63 . .............. ................... . ...................
IOC.
RUOŽAI IŠ SLA. HISTORIJOS — 35 pusi. .
X0C
SLA. ISTORIJA (1896-1915) $1.50; audimo apdar. 2.00
SUSIPRATO — 64 pusi.........................................
20c.
20c.
TRACHOMA—PRIE ŠVIESOS — pusi. 100
Vir&minetas knygeles SLA.
nariai gauna už pusę
kainos.

M

(drabužius ir ki

Mes pristatome Lietuvon daigtus

R

R

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

o

Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom

ant visų

4?

šių laivų.

-ini kamSpecialiai valgymui,\ rūkymui ir sėdėjimui
kambariai ir visi pasivaikščiojimui deniai skiriami tik
tai trečios klcsės pasažieriams.

WITH

>—

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

26 Broad Street,

Telephone 550

L__.
Užsiregistravimui vietos rašykime j bile agentą arba -tzrrm
------- ------NEW
YORK
CITY.
39 BROADWAY,
NEW
YORK
CITY.

HAMBURG AMERICAN CINE

New Britain, Conn.

BALTIJOS -AMERIKOS LINU,
9 BPOADWAY__________ __1_______NKW_Y^PKNA<

KAM KENTĖTI? ,
Phone — Calvert 3210

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

.

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

IRaumatizmo, neuralgijos ir raumenų
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELLER $
V*izbkž«nklis uireg. S. V. Pat OfiM.

Žiūrėk, kad gautum~tikrajj-garsujj per
daugiau kaip 50 metų, j
Reikalauk,^kadturėt^ Įkam( Jmcher)

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

išplauk* kas 14-tą diena.

DIDELI DVIEJŲ Sriubų pašto laivai išplauks:
„ESTONIA” birž. 22
LITUANIA” liep. 20
„POLONIA” liepos 6
„ESTONIA” rugp. 3
Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados.
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentu jūsų mieste.

