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formacijų iš Valstijos Departa mininko pareiškimui, kad Vii- gurno žvilgsniu iš tikėjimiškų- tų kelionės
daiktų ir Jpinigų.
LIETUVOS ATSTOVYBĖS
Lietuvai, jų mokslų, tačiau yra nemažai Pinigus pasiėmę, žmones vežumento Lietuvos-Lenkų
sienų nius pripažįstamas
AMERIKOJE PRANE
ginčiuose. P-as Spargo rašo, derybų pirmininkas Hymansas dar tokių, kurie mano, kad ti- sius kunigą grąžino atgal, o kuPastebėjau pereitame „Tė
kad jisai šitą Lietuvos-Lenkų išvažiavęs į Paryžių. Paryžiui kėjimas yra svarbum faktorių- nigą pasiliko pas
save, kaip
ŠIMAI
vynės” num., kad
garsinsite
ONŲZ SPAUDOJE
ginčią laiko svarbaus pobūdžio Hymansas tarėsi su Francuzųjmi doros palaikymo. Tiesa, ti- suimtą, Vilniun važiuoti neleivisų konkursistų atskaitą —ra
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lenkų okupuotos Lietuvos, Tai yra te. Mat aš pradėdamas darbą
Ministeris William Gibbs Mc
su Lenkais pasauliniam mokslui, ant kurio nės pasakoja, kad laikę uždarę diplomatų darbas.
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per Suv. Valstijas, nes to ne grindais paremtos.
tų linkon buk tai lydėdami per galimas tik musų pačių pastangomis, ma žmonių dar nesupranta rei
suverenitetas: tinkamai atskyrti gerą nuo blopadarius gali atsitikti tolimes Taipgi p. Spargo stebisi, kad lausomybė ir
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netolimą miškelį, iš kur vėliau Ką turi daryti Amerikos lietuviai, apdraudos organizacijų.
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Dalyku užsi Respublikos Valdžiai ir žmonėms savo vardo mažą skaitlinę, tai
kitas Centralinės Europos val Suv. Valst. Lietuvos nepriklau ša:
Kad prirodžius mano užreiš- ėmė Tautų Sąjungos kontrolės ■tinkamos paramos delei apsigynimo pasistengkite ją padidinti —
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kimų tikrenybę, imsiu pavyzdin komisija. Ieškojimai kurį lai nuo svetimų užpuolikų, kurie tykoja dar yra laiko.
nekliudo to padaryti — ji nėra sas sienų klausimu yra pasiū šiandien katalikiškiausią valsty
ne tik paveržti iš musų Lietuvos sos
reiškimą baigia sekančiai:
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Lietuvai,
„Mes esame giliausiai įsiti
bę pasaulyje ir turbut niekas j ta miške ties senu apkasu kuni
žmones organizuoti yra sunkus
laisyę.
lurzoro linilini neprieštaraus man, jei aš paša!
kinę, kad Suv. Valstijom pripa liaus jisai sako, nors per metų siena turėtų eiti Qurzoro
go kepurė užvedė ant piktada Buvusis Lietuvių Suvažiavimas darbas, kurį ne bile kas gali
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Nemunui,
žinus Lietuvos nepriklausomykyšiu, kad Lenkija yra katali rybės pėdsakų. Imta apkase Washingtone yra suradęs tinkamą dirbti. Visupirma reikalingas
bę, neprileistų prie tolimesnio joms Lenkijos nepriklausomy Stara Ruda, Ežerai (Jeziory) kiškiausia valstybė. Na ir pa kastis ir rasta am. a. kun. K. atsaką:
kantrumas ir prie to reikia my
kraujo liejimo ir tikrai vestų bei sukurti, tačiau šiandieni Nola, Nemunas iki Berezinos žiūrėkime į katalikiškosios Len Lajausko kūnas. Kaklas per „Nuo birželio 14 dienos š. m. kiek lėti žmones, kad butų galima
viena lietuvių kolonija privalo pada
prie pastovaus santykių nusta- niuose Lenkų reikalavimuose ji upės (į Rytus) iš kur iki Rygos kijos darbus. Negana kad ka
ir nu
šautas kiaurai, galva perskel ryti pas save aukų savaitę, kad per del jų labo pasiaukoti
šešėlio teisy linijos. Del Gardino dar esą talikiškosios Lenkijos valdonai
tymo tarpe Lenkų ir Lietuvos. 99 sai nemato nei
užpuldinėjimus tų
ta, veidas pridengtas rankomis. tą savaitę parinkus kuodaugiaus au kęst visus
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yra didžiausi melagiai, sukčiai,
pačių žmonių, kurių labui dir
Prasidėjus Tautų Sąjungos turį jisai laiko istoriškai su Taigi sulig šitų pranešimų svetimo turto grobuonys, bet Lietuviai paėmę lavoną iškil Lietuvos dalių atvadavimui, kad iš- bi. Tačiau žinant kaip daug
pardavus kuodaugiau laisvės bonų.”
Genevoje, jungtu su Lietuva ir kultūri Lietuvos reikalai Tautų Sąjun jie net pasižymi tokiais žmogžu mingai su karo muzika palaido Šiame pasiryžime turėtų dalyvauti žmonija kenčia dėlto, kad ne
Tarybos posėdžiui
amerikonų spauda pažymi, kad nių ir ekonominiu gyvenimu. goje stovi gerai.
diškais darbais, kokiais biaurjj- jo parapijos kapinėse. Tai gi visos paskolos stotys ir kitos visuo pajėgia tinkamesnio gyveni—t..... - -..... ...............
svarbiausiuoju klausimu, kokį Taipgi svarbum klausimu p.
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’ tai jau pačioje pradžioje pažy „Sulig patiketiniausių infor šęs užtikintį Lietuvos vyriausy tins net ir pats vyskupas Kare-jmybes auka!
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New Yorko
Lietuvai ir žadėjęs šiomis die- „Paskutinėmis balandžio die vyskupijos neturėtų šaltai pra didžiai reikalinga, tačiau žinokite, sos kelią patraukus, kuriuo jie
dienraštis „The World” pažy žo: Tautų Sąjungos nustatytą nomis pripažinti Lietuvą ir paeiti pro šitą įvykį. Jų pareiga, jog Lietuvos Valdžia yra tvirtai pa eidami pasieks tos laimės, prie
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apmokėjimo nuošimčių. Tam tiks kiame.
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Lindhagenas interpeliavo Šve amžinos atminties kun. K. La- tyti bent paminklą. Teskelbia paliekami Lietuvos Atstovybėje.
Silezijoj.
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Hymans, pasiūlytą
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jis musų šalies vaikų vaikams, Šiandien jau atsiranda daug bonų darbo žmonėms padaro darbš
dų Riksdage Užsienių Reikalų jauską.
Iškilmių
liūdnumas
bazę, kuri rimtai kompromituo kad šitaip Lenkam besielgiant ministerį, klausdamas, kurios
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ja Lietuvos nepriklausomybę,
—Šiuomi pranešiu, kad apjuridiniai ir žmoniškai pateisi laidojome” kunigą, bet kad lai atstovams nuo brolių katalikų lauja
tuos kuponus šių metų, (o kiti net
tačiau lenkam net ir to neužte tiško momento. Ir todėl šito- namos priežastys kliudo švedų
dojome kunigą ne laiku žuvusį, kovojant už Lietuvos nepriklauj už kelių metų kuponus) aukauja Lie turėjau iš SLA. savo velionio
kis
Lenkų
besielgimas
reikia
ko ir jie pastatę reikalavimą,
valdžiai pripažinti Lietuvos ju nužudytą katalikiškosios Lenki somybę. Teesie taš paminklas tuvos Valdžiai. Suprantama, jog to- vyro pomirtinę — tūkstantį doskaityti
pavojingiausiu
.
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kad butų priimti lygiomis tei
Ta
ridinę nepriklausomybę ir kuo jos žandarų, o nužudytą žvėriš visų jų iškentėtų, kenčiamų ir kią. auką Lietuvos Atstovybe su pa- larių — rašo tūla našlė.
dėka priima ir visiems aukotoj ams
sėmis ir Želigovskio atstovai, šiandienėj tarptautinėj politi met, pagaliau
Švedija pripa- ku budu, kurio reikia pabrėžti dar kentesimų vargų bei kry- prisiUnčia tami tikrai pagamintus čiau už šituos pinigus, kuriuos
kas privedė derybas prie iširi koj.
žins Lietuvą.
tarsi kas iš dangaus .man išme
Intėrpeliantas jų garbei, nevartojo nei rusai žiu ženklas ir atminimas. Sava-Į spalvuotus pakvitavimus,
„Aš daleidžiu, kad delei ši reikalavo greito atsakymo.
mo. Toliaus minėto ilaikrašJeigu kuriai stočiai butų priduota tė pačioje sunkiausioje gyveni
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Jei šitaip pasielgia katalikiš tegul ji juos persiunčia Paskolos
gali daryti
„Tautų Sąjungos autoritetas Lenkų giniuose,
mas atsitikimas iš musų kuni kos Lenkijos sužvėrėję \ žanda Skyriui prie Lietuvos Atstovybės, kinga tik vienam SLA. organi
naudon.
žymiai sustiprėtų
jei Taryba sprendimą Lenkijos
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pareikalauti} lenkų
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evakuoti Lietuvos teritoriją. būti ne dėlto, kad butų įsitiki
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kuomet jie pagauna į savo na šimčių, pridedamas atskiras prane
Tačiau yra žinoma, kad Fran nimo, jog Lenkų reikalavimai
niai aš dabar gailiuosi, kad per
sį kun. P. Raštutį.
gus. Ir jei mes šiandien giliau šimas.
cija ant to niekuomet nesutiks yra tiesoti, bet dėlto, kad yra Perskaitęs Kauno
Tąigi broliai ir sesers amerikiečiai, savo tamsumą ir gyvenimo rei
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į
katalikiškosios
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prie
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Lajauskas buvo
pasidarbuokite ir atlikite savo parei kalavimų
ir todėl, beabejonės, Taryba tęs
nesupratimą, daug
Karevičiaus atsišaukimą į Lie A. a. kun.
visuomenės santykiavimus su gą Vilniaus atvadavimui — parinki
i .
dar
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kunigėlis,
vos
28
ir toliau savo silpnumo ir ne- taikymo.’*
tuvos katalikus, reikale įkūri
te antikų, papirkite, kas tik galite, dar kartų net su ašaromis iškoliokitų isįtikinimų žmonėmis; tai daugiau
metų.
Jis
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laiką
kamendoišsprendimo politiką.
bonų. Suprantama, dabar jau gerb. J. P., manydama, kad
mo teologijos ir krikščioniško
atrasime, kad šituose žmonėse beritantieji bonus, užaugusius nuo jisai bereikalingai iš mus pini
riavo
Švenčionyse,
kur
savo
ge

E LIETUVOS
sios filozofijos aukštosios mo
rą širdimi, švelnumu ir uolumu vietoje artymo meilės, didžiau šimčius privalo damokčti.
Pranešimu iš
Londono, T.
gus vilioja, rinkdamas mokes
kyklos,
mažai
apsišvietęs
ir
LAIKRAŠČIU
Jonas Vileišis,
sia neapykanta dega priešais
paliko
gerą
atminimą
drauguo

Naruševičiaus — Lietuvos atTačiau tik dabar
dar mažiau protaujantis žmoge
Lietuvos Atstovas Amerikoje. tis į SLA.
kitų
įsitikinimų
žmones.
Na
o
se
ir
parapijočiuose,
žmonės
su
stovas Angluose ir narys Lie
supratau tą prakilnų pasišven
lis įgaus to įspūdžio, kad dau
DELEI NUOŠIMČIŲ
tuvos delegacijos derybose su „Trim.” pranešimu, g. 11 d. giau nieko nereikia tiktai pa pasitikėjimu kreipdavosi į jį juk neapykantos jausmas su
timą SLA. organizatorių, kurie
IŠMOKĖJIMO.
doros
dėsniais
taip
galima
šutai
savo
reikalais
ir
rasdavo
jame
Lenkais, pareiškęs, kad Lietu pas derybų pirmininką Hymandirba tamsunėlių darbo žmonių
darykime Lietuvą kuokatalikiš, Nuo ateinančio liepos menesio pir
vos vyriausybė vėla atsišaukusi są įvyko abiejų delegacijų pir kiausia, o tuomet jau ji bus ir užuojautos, patarimo ir pašal kinti kai vanduo su ugnim.
mos dienos, š. m. bus išmokami nuo labui, h’ kaip seniaus su ašaro
Taipgi ii' tikėjimo vadai-ku- šimęiai už Lietuvos Paskolos Bo mis jį keikdavau ir koliodavau,
i didžiules valstybes, prašyda mininkų Galvanausko ir Aške- dora,, ir šviesi ir tvirta, ir ga pos.
ma pripažinti Lietuvą de jure, nazy pasikalbėjimas. Hyman- linga. žodžiu — visi bukime Jausdamas savy gabumo ir nigai daugiau net ir už savo pa nus, už šiuos 1921 metus. Nuošim taip dabar su ašaromis jam tėkad tuomi gavus tvirtesnio pa sas buvo iškėlęs užsienio poli gerais katalikais ir viskas jau meilės prie mokslo, apleido jis sekėjus persiėmę neapykantos čius mokės Lietuvos Atstovybė, kavoju už jo prakilnų pasišven
Paskolos Skyrius, 370 Seventh Ave.,
už pernai parapijos
darbą ir jausmu priešais kitaip manan New York City.
grindo derybose su Lenkais.
tikos suvienodinimo klausimą. bus atlikta.
timą mano ir mano vaikelių la
stojo į universitą Liubline te čius žmones, kurie nori savisto Kurie yra pirkę Lietuvos Laisvės bui. Net šiurpu darosi pamisTaipgi praneša Londono laik Galvanauskas pareiškė, kad Lie
raštis „Guardian**,
kad jisai tuva pageidauja Lietuvių-Len Tačiau žinant, nors truputį ologijos skyriun. Tačiau neil viai protauti
ir nepasiduoda Paskolos Bonuą; šiuomi yra ragina lijus: kas butų atsitikę dabar
mi, laikui priėjus nukirpti šių metų
sužinojęs iŠ dviejų patikėtinų kų ginčo taikaus
išrišimo ir pasaulio pirmyneigos istoriją, gai galėjo ten būti. Silpna svei kunigijos užmačiom. Visa ka kuponą
nuo savo bono ir prisiųsti su mumis, jei nebūtų buvę to
kiekvienas
nusimano,
kad
nei
kata
negalėjo
išlaikyti
sunkaus
šaltinių, jog Želigovskis
talikiškoji spauda, visos jų pra Atstovybes raštinėn virš paduodu kio prakilnaus
besi- gerų kaimyninių santykių su
žmogaus, kai
teologija,
.
nei
krikščioniškoji
darbo prie nepakankamo maiti kalbos ir susirinkimai, taip ir antrašu. Už prisiųstus kuponus, mano geradėjas J. P., ir tokios
rengiąs prie naujų
sukilimų lenkais, vienok Lietuva niekuo
Vilniuje, jei Tautų
Sąjungos met nesutiks
išsižadėti savo filozofija nieko bendro neturi nimosi, kuriam pagerinti nebu atkreipta priešais savo artymą, Paskolos Skyrius išsiųs pinigus, bū naudingos
organizacijos kai
tent už $50 bono kuponą $2.50, už
su
pasaulio
civilizacija,
su
žmo

vo lėšų. Išbliškęs,
suliesėjęs iš kurių didžiausiais vulkanais $100 bono kuponą $5.00, o už v $500 SLA.? Ištikrųjų but reikėję
Taryba nutartų atiduoti Vil- nepriklausomybės, o todėl visa,
) nių Lietuvai, kas buvo seniaus kas paliestų ar siaurintų tą ne nijos pažangumu. Tiesa, tikėji po metų darbo grįžo atgal ir pa neapykantos ugnis verčiasi. Pa bono kuponą $25.
išproto išeit besirūpinant! DaKerpant
kuponą,
prašome
tėmyti,
mo
apaštalai
per
amžius
prieš

silsėjimui bei sveikatos patai galiau net ir bažnyčios išnaudo
spėjama.
Dabar Želigovskis priklausomybę, Lietuvai nebus
bargi aš turiu išgales savo šei
butų šių, 1921 metų, nes tik už
taravo pažangai ir trugdė ją ir symui gavo mažą koplytėlę Šir jamos
savo kariuomenę perrengia į ci priimtina.
neapykantos jausmui kad
šiuos metus dabar nuošimčiai bus i§- myną išauklėti ir nereikės man
savu
laiku
net
inkvizicijos
teis

vintų parapijoje, būtent Zibelę. auklėti.
vilinius drabužius tam tikslui
Del Anglų ministerio pir
amžinai skirtis su savo myli
mokami. »
>
importuotus, kad reikalui išti mininko pareiškimo,
kalbant mais žudė pasižymėjusius moks Čia, kiek sveikata leido, dirbo Taigi akyvaizdoje šitokių re Kurie yra išvažiavę Lietuvon, tie mais vaikeliais. O kaip aš no
kus Šita
kariuomenė galėtų Anglų parlamente, kad Anglai, lo vyrus, kurie drįso pasakyti, bažnyčios ir visuomenės darbą. alaus gyvenimo davinių ir pri- privalo kreiptis Lietuvos Valstybės rėčiau giliausio jausmo balsu
Iždinėn, ten jiems nuošimčiai bus
apie saulę. Kovo 14 d. šių metų sumanė seina atvirai pasakyti: bereikar- išmokami
padaryti „civilių ’ vietos gyven Italai, Francuzai
ir Amerika kad žemė sukasi
sušukti, taip kad jisai per visą
sulig dienos kurso.
Turėjo čia lingai norima tuščiais pasigyri
tojų” sukilimą.
nutarę Atiduoti Vilnių Lietu Taigi jei tikėjimiškieji mokslai važiuoti Vilniun.
Lietuvos Atstovybe Amerikoje Kolumbijos žemę
nuskambėtų
Paskolos
Skyrius.
vai, Lenkų delegacijos pirmi prieštarauja net gamtos nesu atlikti įvairių bažnytinių reika mais neužtarnautais nuopelnais
ir kiekvieno lietuvio • sielą pa
žymus Amerikos socialistų ninkas Aškenazy pareiškė Hy- laužomom taisyklėm ir viską lų į vyskupą. Važiavo arkliais pasinaudoti. Progresyvė lietu
siektų: lietuvės moterys ir mo
remia
ant
nežinomos
jėgos,
ku

su savo parapiečiais.
darbuotojas ir pasižymėjas ra mansui, kad Lenkija tokio nu
vių visuomenė senai susirado Geram arkliui nestokuoja bal tinos! Verste priverskite savo
šytojas John Spargo pasiuntė tarimo nežinanti ir jei toks nu ri dangų ir žemę valdo, tad ar PusiauhClėje tarp Širvintų ir tikrą kelią — apšvietos kelią ir no.
vyrus prisirašyti prie SLA. ant
galima
lūkėti,
kad
tie
mokslai
Maišagolos yra sodžius Jauniu- jo laikysis iki 'nepasieks tokio Nėra to blogo, iš kurio nebū aukščiausių laipsnių apsaugos
laiškus Senatoriam Henry Ca tarimas
butų, tai jis darytų
bot Lodge iŠ Massachusetts ir Briukselio derybas bereikalin kokios nors reales naudos žmo nai. Jame prie demarkacijos žmonijos santykiavimo, kuris tų gero.
ir pašalpos ir pačios prisirašy
nijai
duotų.
linijos stovi
lenkų žandarai. remsis meilės ir teisybės pa Neapykanta yra akla, kaip kite, nes tik tuomet galite būti
Frank
B. Brandegee iš Co gas.
nnecticut
ragindamas,
kad Sąryšy su Aškenazy pareiš Nors šiandien jau yra mažai Privažiavus kunigui, žandarai grindais, iš kurio išdigs ir auk meilė.
tikros, kad juodai dienai išti
tokių
apšviestų
žmonių,
kurie
sulaikė ii’ ėmė kratyti. Bekra- ištos doros diegai.
kimu, kuriuor—
jis __________
priešinasi virš
Suv. Valstijų Senatas išneštų (---------------Visad skubinasi ir vis užpa kus susilauksite tikros pagal
rezoliuciją, reikalaujančią in- minėtam Anglų ministerių pir- ko nors tikėtųsi žmonijos pažan tydami nieko nerado be papras-1
Neramusis. kalyje. }
bos.
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„Lietuvos valdžiai tačiaus „Te- ■
ir pilniausioje to žodžio prasmė
ja nebuvo palytėjus šioje Ko
su „minkštoms
Delei šio taip
malonaus iš lenkų darbai
vyne
”
nesako,
kad
ji
susilaikytų
je
kuįturingas
žmogus,
o
ir
pa

lumbijos žemėje, o prieg tam
čiupinėjami
pusės Lietuvos Valdžios mano pirštinaitėmis”
nuo kovos su vidujiniais priešais ’
sižymėjęs Lietuvos darbuotojas.
Savaitinis Susivienijimo
Lietuvių dar visokį trukdymai, visokios
Koks nors .teologijos daktaras’ darbuotės ąpvertinimo, man te- yra. Ir reikia atvirai pasaky
tol, kol nebus prašalintas išori
:: Vokiečių patriotinis šovi
Kmerikoje organas, leidžiamas kas provokacijos buvo statoma jam
Česaitis, kurs dar iki šiol nepa priseina tik padėkuoti
nis pavojus. .Palaukti’\ji liepia
visoms ti, kad pastariuoju laiku, kuo
nizmas. — Neveltui sakoma,
penktadienis.
tiktai
mums
ir
musų
vienmin
sirodė
prieš
lietuvių
visuomenę
ant kelio pačių Amerikos lietu i kad vokietys, nežiūrint kokius į
organizaci met tapo ^paskelbta savivaldy
čiams Lietuvoje.”
jokiais darbais ir jokiais ypatin Amerikos lietuvių
S. E. Vitaitis — Redaktorius, vių, tačiau jo darbuotės vaisiai idealus jis išpažintų, visupirma
gais gabumais, turėtų, ažuot am- joms, draugijoms, o ypač Lie bių rinkimai, musų milicija, ku
Pirmiausiai turime pastebė
gausus! Jam besidarbuojapt yra
brijęs ant pirmutinio Lietuvos tuvos Paskolos stotims, Lietu ri beveik išimtinai yra paklus
vokietys, o paskui idėjų ti, kad „Tėvynė”
niekuomet
307 W. 30-th St., New York City.
respublikos atstovo
Amerikoje, vių Piliečių Sąjungos skyriams ni klerikalam, neduoda nei išsi
tarp Ameirkos lietuvių ir
žmogus. šitas ’kuoaiškiauisai
’ ..... ‘
niekam j okių paliepimų nedavi- ■ išmokti pagerbti jį.”
Visi raštai skiriami „Tėvynei” turi Amerikos valdžios atstovų, ne- pasitvirtina Klaipėdos krašte.
ir atskiriems asmenims, kurie žioti šiek tiek daugiau apsišvie
nėjo. Mes, kaip ir kiekvienas
Nors
klerikalai
begėdiškai
išbut siunčiami
Redakcijos vardu ir tik milžiniška Amerikoj lietuSavu laiku buvo laikraščiuo žmogus, išreiškėme tiktai safvo kolioja gerb. Vileišį, tačiau tuo širdingai yra prisidėję prie Lie tusiam žmogui.
turi but su autoriaus parašu ir adre vių dalis privesta prie tinkames
svarbiu klausi- patim kartu prisipažįsta, kad tuvos Valstybės reikalų rėmi Man rodosi, kad niekas nega
se paskelbta, kad kovo 15 d., nuomonę šituo
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
♦
valstybinio
susipratimo,
bet
nio
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
mu — agitacija neremti Lietu „katalikų visuomenė boikotavo mo. Ypatinga padėka pridera lį abejoti apie mano ištikimu
š.
m.,
gen.
Odry
buvo
išleidęs
Lietuvos de jure
ros. Netinkami
spaudai smulkus net laimėta
įsakymą, kad iki balandžio 1 vos valdžios Vilniaus atvadavi jo žygius.” Vadinasi nejučio Amerįkos lietuvių spaudai, ku mą Lietuvai, tačiau buvau ar*s
raštai: — korespondencijos,
riles, pripažinimas iš Argentinos ir
mažais išėmi tuotas kaipo radikalas-bolševid. visuose valsčiuose ir Klaipė- me. Tačiau nevisai teisingai mis prisipažįsta, kad jie boiko ri visados, su
pranešimai ir tt., naikinama ir auto Meksikos respublikų.
Taipgi
Lietuvos kas. Kokia ironija! Aš, kuris
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
dos priemiestyje Smeltėj butų „Naujienos” „Tėvynei” prįme- tavo Lietuvos Atstovo žygius ir mais, yra talpinusi
ir
toje
pačioje
Amerikoje
jau
Atstovybės arba jos organizuo beveik nuo pat pradžių susikū
pąšto ženklelių jų sugrąžinimui.
atsiklausta tėvų, kas jų norėtų, ta vienpusiškumą 1 ir sako, ad tuomi kenkė
niekam
kitam,
šiandien
nereikia
desėtkais
Lietuvos kariuomenės
kad jų vaikams butų dėstoma mes niekuomet nereikalavcjme, kaip Lietuvai, šituo savo pa-\ to Lietuvos Informacijų Biuro rimo
tūkstančių dolarių mėtyti, kaip
mokyklose lietuvių kalba (skai- kad Lietuvos valdžia susila ,ky- reiškimu kunigų organas užde-[ pranešimus ir noširdžiai rėmusi liuosanoriu įstojau į Tėvynės
LIETUVOS NAUDAI
kad buvo daroma prieš gerb.
reikalus. gynėjų eiles ir kariaudamas su
* tyti ir rašyti) ir ta kalba butų tų persekiojus savo politinius da katalikų visuomenei sunkę Lietuvos Valstybės
PATARIMAS.
'
Vileišio atvažiavimą, kad gavus
priešus šalies viduje. Mes se atsakomybę už visus nepavyku Ačiū visiems ir net mano poli bolševikais ties Daugpiliu savo
mokinama tikybos.
Šiame „Tėvynės” numeryje
progos pagarsinti
Amerikos
Tėvynės
skelbiame, kad sius darbus Lietuvos valstybės tiniams priešams, kurie savo sveikatą paaukojau
Šito įsakymo neišpasakytai nai tą mintį
telpa Lietuvos Atstovybės pas
spaudoje Lietuvos vardą, šian
išsigando visi Klaipėdos krašto ramiu kulturiniu budu skelbia reikalams, nes ji tuos darbus skirtinu nusimanymu yra padė laisvei ir dabar nors ir nesvei
kolos skyriaus pranešimas, kad
dien jau ir Vašingtonas gerai
Vokiečiai — net socialdemokra mos idėjos turi turėti kuopla- boikotavo. Vadinasi ir L. L. ję vieną ar kitą klausimą reiš- ku būdamas Šaulių būrį vedu
nuo 1 dienos liepos, š. m., bus
žino apie Lietuvą ir žymesnieji
kiau prieš visuomenę perstaty ir ties Punsku antra kartu ta
tai ir tie išsigando lietuvių kal čiausios laisvės netik Lietuvo Paskolos
galima atsiimti nuošimčiai už
nepasisekimas
yra
Amerikonų laikraščiai jau ne
pau sužeistas Lenkų legionie
ti.
Lietuvos Laisvės Paskolos bo klausinėja, kas per sutvėrimas bos pamokų mokyklose ir Klai je, bet ir visame* pasaulyje.
nuopelnu katalikų visuomenės.
Beafsivseikindamas su Ame riaus, areštuotas kaipo bolševi
pėdos krašto žemės darbininkų Beabejonės, „Tėvynė” niekuo Tačiau bereikalingai kunigų
nus už 1921 metus. Reikalingi
yra toji Lietuva? šiandien ir
sąjungos vedėjas Randelis iš met nepritarė ir nepritars anti organas šmeiždamas gerb. Vi rikos lietuviais galiu tik palin kas — kaipo Lietuvos laisvės
pinigai išmokėjimui nuošimčių
Lietuvos nepriklausomybės pri leido net
tokį
atsišaukimą valstybinių elementų Lietuvos leišį nori kartu apšmeižti ir vi kėti, kad prie naujai paskirto priešas...
jau randasi Lietuvos Atstovy
pažinimas jau yra svarstomas (Kauno
„Lietuvos” praneši Respublikos terorizavimui. Bet są katalikų, visuomenę, nes da jo Lietuvos Atstovo susilauk- Buvo šitaip: kuomet mane
bės žinioje.
net Amerikos Užsienio Reikalų
tumet kiek galima greičiau Lie sužeidė tiks Punsku stojus mu
mu) :
Tačiau nesenai buvęs Ameri
lis
Amerikos
lietuvių
katalikų
juk
ir
pačios
„Naujienos
”
ne

Komisijoje ir patsai preziden
tuvos Respublikos pripažinimo sų bariui atvyron kovon su Len
„Darbininkams tėvams Klaipė
kos
Lietuvių
Suvažiavimas
antivalstybi visuomenės, kuriai iš širdies ru iš pusės Suvienytų Amerikos kų reguliarės kariuomenės rai
tas Hardingas kuogeriausiai
dos krašte! Lig 1 aprilio 1921 kartą pasmerkė
Vašingtone,
atsižvelgdamas į yra informuotas apie Lietuvą.
turit jus pareikšti ar jūsų kudi- nius Lietuvos elementus ir te pi Lietuvos ateitis, rėmė gerb. Valstijų — tos didžiausios pa teliais, tai reikėjo , pasitraukti
šiandieninę sunkią į Lietuvos Apart to, kokia milžiniška me
kiai mokyklose lietuvišką tiky- rorizmo apaštalus.
Lietuvos Atstovo žygius ir kar saulio demokratinės respubli iš fronto pasigydimui. Kadan
bos, skaitymo ir rašymo mokslą
padėtį, nutarė atsišaukti į Ame džiaginė parama Lietuvai su
♦
*
tu su juomi dirbo Lietuvos la kos, kurį visą laiką buvo ir te gi buvau sužeistas lengvai į
mokinties
tur
ar
ne.
'
rikos lietuvių visuomenę
ir teikta! Ii’ šitas viskas atlikta
:: Fanatikų begėdiškumas.— bui ir todėl bereikalingai jiems bėra Lietuvai prielanki ir ku petį, tad netrukus galėjau liuo„Darbininkai!
Tėvai!
Daug
tuo tikslu išnešė1 patarimo re pusantrų metų laiku, šito vi
priklauso nuo to pareiškimo. Jus Turbut visame pasaulyje nėra primetama šitas sunitus apkalti
rios Prezidentas prie minėtino sai vaikščioti ir nenorėdamas
zoliuciją, kuria raginama, kad so darbo priešakyje stovėjo
kalbate lietuviškai (Mano pa fanatiškesnių žmonių už Ame nimas.
Lietuvos valstybinius Amerikos Lietuvių
peticijos1 veltui laiko leisti, sumaniau pa
braukta. EI.). Jūsų vaikai mo
kiekvienas pirkęs paskolos bo- gerb. Vileišis ir jo darbšti ir
rikos
lietuvių
klerikalų
grupę.
darbus
Amerikoje
boikotavo
savivaldybių
kinosi tėvų namuose tos kalbos,
įteikimo yra pareiškęs, jog ta sidarbuoti prieš
ną nukirpęs šių metų nuošim
Šitai
grupei
žmonių
visiškai
tiktai
klerikalinė
grupė,
su
sumaninga ranką viską valdė—
taip,
kad
įvedimo
lietuviško
sai klausimas ,delei Lietuvos rinkimus. Tuoj aus pradėjau
čių^ kuponą atsiųstų Lietuvos visame vadovavo.
yra. (M. p. EI.).
nepažįstami joki padorumo nei „.Draugu” priešakyje, ir ją se pripažinimo, jau paimtas svar organizuoti ir vesti agitaciją už
Atstovybėn kaipo auką Lietu
„Darbininkai!
Tėvai!
Atsi žihoniškumo dėsniai — jie yra kanti sufanatizuotų
tamsunė- styti.
Lietuvos Valstiečių
Sąjungą.
Pagaliau
kas
pajėgtų
viską
minkit,
kaip
sunku
tiems
bus,
jų
vos valstybiniam reikalam, šivirtę
tiesiog
fanatiškais
begė

liu'TEh.inia.
šviesesnioji
katalikų
interesus atstovauti, kurie negales
Pasitikėkime, jog jis bus lai Tas žinoma nepatiko musų kle
šito prakil
tokis minėto suvažiavimo pata išskaitliuoti, kur
padoria visuomenės dalis
ėjo tiesum mingai Lietuvos naudai išriš bonui, kuris ir šaulių
vokiškai rašyti, skaityti, kalbėti, džiais. , Šita visokio
baisiai
rimas yra svarbus ir Lietuvai naus žmogaus dirbta, prie ko
Susinešimc su vyriausybe yra vo- me nustojusių žmbnių
grupė
keliu
ir
širdingai
dirbo
kartu
neapkenčia, ir jam įsakius mili
tas.
kiškoji kalba ir raštas reikalin- negana, kad visą
naudingas, nes arti 100,000 savo sumanumu prisidėta. Ir
laiką
šmeižė
su
gerb.
Vileišiu
Lietuvos
la

cija mane areštavo kaipo bolše
Jonas Vileišis,
gas. Jeigu jūsų
kūdikiai turės
dol., kurie turėtų būti išmokė šitą visą pasišventimą, begali
ir
provokavo
Lietuvos
Atstovą
bui.
lietuviškai mokinties, tai kęs vo
Lietuvos Atstovas Amerikoje. vikų agitatorių. Gerai dar kad
ti nuošimčiais už parduotus ne energija birbtą darbą, musų
kiškojo
mokslo
išsilavinimas. gerb. Vileišį ir tuomi nemažai
Nejaugi tą katalikų visuome
tūlas aukštas valdininkas mane
bonus, butų
galima pasiųsti išgverusieji partijiniai fanatiAr norite, kad jums včl taip pa- pakenkė
reikalam
Lietuvos
nes dalis, kuri nesijaučia nusiužtarė, tai dabar esu liuosas ir
sunkyta butų savo interesus
Lietuvon, iš ko susidarytų gra kai netik visą laiką šmeižė ir
Amerikoje,
bet
net
ir
išvažiuodėjus prieš Lietuvą ir kuri ne
vėl darbuojuosi su savo buriu
stoti?
ži suma pinigų auksinais pakei provokavo, bet net ir jam išva
j
ant;
gerb.
Vileišiui
iš
Ameri

,’,Nc ir niekados ne!
boikotavo Lietuvos valstybinių
priešais Varšuvos imperialistų
žiuojant šmeižtais palydi.
tus.
„Ncleiskitčs išsivadžioti!”
kos jie neiškentė jo neiškone- darbų Amerikoje, tylės ir ne
Pastariuoju laiku ateina ne užmačias, o kitaip gal but priV-.
Tai
šitaip
*
Klaipėdos
krašto
.
Tačiau
mes
drįstame
lūkėti,
veikę.
Taigi ar nevertėtų Amerikos
užprotestuos prieš tokius kle mažai laiškų nuo Lietuvos žmo sėję ir kelis mėnesius kalėjime
socialdemokratai
šaukiasi
į
kad
gerb.
Vileišis,
,
nors
ir
su
, lietuviams atkreipti rimtos do
Štai kunigų organas „Drau rikalų šmeižtus. Jei ji tylėtų, nių, taipgi tenka skaityti ir Lie patupėti.
lietuvius
tėvus,
kad
tik
jie
ne

skaudama
širdimi
apleidžia
,
Ko

mės į šį patarimą. Kiekvienas
gas” visą kibirą savo partijos tai reikštų, kad ji sutinka ir tuvos laikraščiuose, kur nusis Nors šitokį įvykiai labai su
reikalautų
savo
vaikus
mokinti
lumbijos
žemę,
tačiau
ątsimins
turi atminti, kad šiandien Lie
pamazgų lieja ant gerb. Vilei prisiima tą kaltę, kurią klerika kundžiama dėlei
įsiviravusios erzina nervus ir pakerta ener
amerikiečius,,
jei
ne
iš
gerosios,
lietuvių
kalbos.
tuva gyvena gal jau paskuti
šio galvos, nes mat jam nepa lai užkrovė ant jos pečių.
reakcijos Lietuvoje. Daugumo giją tolimesniam pasišventimui
Kuomi
tad
galima
pavadinti
tai
nors
iš
blogosios
.
pusės
ir
nes krizio valandas ir todėl
tiko, kad Amerikos
Lietuvių
j e vietų nesąžiningi valdinin už musų brangios Tėvynės ne
pirmai
progai
pasitaikius
vėla
šitokis
Klaipėdos
krašto
social

Amerikos lietuvių pareiga pa
žinant
Suvažiavimas
Washingtone,
kai, pasinaudodami karo stoviu, priklausomybę, tačiau
mus
aplankys.
O
tuo
tarpu
demokratų
pasielgimas,
jei
ne
LIETUVOS
ATSTOVYBES
gelbėti savo tėvynei nors tuoišnešė padėkos
rezoliuciją už
persekioja ir terorizuoja pažan daugelio musų kunigų nusista
linkime
jam
laimingos
kelionės
kraštutiniausiu
patriotiniu
šo

mi, kuomi galime.
Paaukavę
tymą — nors ir su Varšava dė
gerb. Vileišio nuveiktus darbus
REIKALAI
giųjų žmonių judėjimą.
muvinizmu
!
ir
pasekmingos,
darbuotės
savo bonų nuošimčius mes nei
Amerikoje, šitas nepraustburNors nėra abejonės, kad ne- tis bet vis viena ant savo pas
* * ♦
sų
tėvynės
labui
sugrįžus
Lienepajusime
to, o tuo tarpu
organas minėtą Priseina tarti paskutinis at kurie pranešimai yra perdėti tatyti — ant Lietuvos liaudies
:: Rusifikacija Lietuvoje. — nis klerikalų
tuvon
!
Lietuvos valstybiniam reikalam
„Vileišio sisveikinimo žodelis.
,
ir perdaug išpusti, tačiau kad viešpatauti, negalima trauktis
Kauno „Lietuvos” bendradar suvažiavimą vadina
susidės graži suma pinigų.
Lietuvos Valdžios įsakymu persekiojama Lietuvos progre iš kovos lauko, kol Tėvynei pa
bio pranešimu,
teismo kandi koronacija” ir sako, kad gerb.
PAGALIAU SUSIPRATO!
Nors, tiesa, Amerikos lietu Seniaus Rusų bolševikų val- datam, kurie ruošiasi būti tei Vileišis tik tam šį suvažiavimą tapo paskirtas naujas Lietuvos syvių žmonių judėjimas jau ma vojus grūmoja. Mes žinome,
vių klerikalų partijos vadai pa džia manė, kad užtenka garsių sėjais, gegužės 11 d. buvo skai ir šaukęs kad sau gerbės karū Atstovas Amerikoje gerb. Val tosi ir iš paties naujo Lietuvos kad kunigai neilgam viešpataus
sipriešino šitam nutarimui — šauksmų ir gražių obalsių par tyta teoretinė paskaita. Bet ną laimėjus. Kad „Tėvynės” demaras černeckis, kursai yra atstovo p. Černeckio pasigyri ir klaidins musų nesusipratu
galėtų tinkamai atvežęs ir įteikęs
man tokio mo, kad „Lietuvoje redikalai- sius pilksermegius, kurie ankš
pasmerkė aukščiau minėto su- šaulio revoliucijai įvykinti. Na nustebo klausytojai, kai jie skaitytojai
įvertinti kunigų organo begė turihio įsakymą:
bolševikai
persekiojami visu čiau ar vėliau vis viena pama
• važiavimo nutarimus ir ragina ir šukavo,
rėkavo, spardėsi išgirdo, jog paskaita eina rusų
diškumą,
priseina
nusidėti „Kaunas, 1921 m. geguž. 21 d. smarkumu.” Nors
ištikrųjų tys žalingus kunigijos darbus
savo vienminčius jų nepildyti, Maskvos valdonai,
o pasaulio kalba. Minėtas bendradarbis
prieš laikraštinę etiką ir paci Ministeris Pirmininkas
*
Lietuvos atstovui nevertėjo gir ir nustos jų klausyti. Pagaliau
manyti, revoliucijos kaip nėr, taip nėr! šitaip toliau rašo:
tačiau mes drįstame
Lietuvos Respublika
„Iš teismo kandidatų turi išeiti tuoti „Draugo” koliones:
tis tokiais Lietuvos vyriausy ar butų išmintinga nusigąsti
kad visi pirkusieji bonus yra Mat tuščiais šaukšmais nieko
teisėjai ir tardytojai Lietuvos, ne
„Kad padengus savo bankruUžsienių Reikalų, Ministerija bės darbais, nes tuomi piktina vieno, kito reakcijos apaštalo
ištikimi Lietuvos sūnus, ku nepasieksi, nepaisant kaip gra Rusijos reikalams;
apmokama
tą p. Vileišis sugalvojo paskuti
Republique De Lithuanie
si kiekvienas progresyvis Ame provokacijų, kuomet tiek pasi
nems iš širdies mpi Lietuvos žiais žodžiais įiesįįuoši. Kas
Lietuvos pinigais, kam rusifikuo
nį manevrą.
Prisidengęs kilniu
Ministęre Des Affaires
rikos lietuvis, tačiau reikia pa aukota, tiek kentėta ir dirbta
ti? Kaip ir kur
tas jaunimas
, sumanymu,
įteikti
prezidentui
ateitis, todėl nepaklausis suta išto, kad komunistai gražiais žo
Etrangeres
išmoks terminologijos?
Hardingui miliono
parašų pradėkoti p. čemeckui už atvyra del to brangaus idealo — del
natikėjušių klerikalų vadų ir džiais puošiasi, j^uomet kitom
„Atsimenu neseniai spauda bu
šant pripažinti Lietuvos respub
No. 1114
mą, kad jisai oficialiai patvir Lietuvos nepriklausomybes ir
paseks šitą rimtą ir Lietuvai valstybėm komunistinę tvarką
vo pasipiktinusi, kad
Amerikos
likos nepriklausomybę, jis šau
J. M. Ponui Jonui Vileišiui
tina tą patį, ką praneša Lietu kuomet einama prie galutino
naudingą patarimą — paaukos siūlo, jei pačioje Rusijoje ba
bendrovė šoferus mokino rusiš
kia susirinkiman Amerikos Lietu
Taigi
Varšavos
vių organizacijij atstovus. Tuo- Lietuvos Atstovui ir
vos žmonės ir Lietuvos laikraš laimėjimo.
savo bono nuošimtį tėvynės rei das, ir galutinas ekonominis su kai, buvo tai privatinė “bendrovė,
o čia valstybės įstaiga rusina!
tarpu jo siauras partijinis asmuo Finansų Misijos Pirmininkui
čiai. Galima / daleisti, kad p. draugai Lietuvos klebonijoje be
kalams.
griuvimas viešpatauja.
šian
„Apygardos teisme dar stipriai
gudriai planuoja savo vainikavi Š. Amerikos Suvienytose
kad tiktai
černeckis tai sakydamas turė sėdinti tegul žino,
dien mat žmonės^jau pratę re
Ar mano
sėdi „rusų” piliečiai,
mo dieną...
>
Valstijose,
jo mintoje
priešvalstybinius silpnadvasius jie gali nubaidy
kad rusai grįš ir dėlto jiem| dirLIETUV0S ATSTOVUI
„Deja, kaip visuomet, taip ir
alių išvadų daryti.
ba?
šiuo paskutiniu
kartu
p-nui Gerbiamas Tamsta!
^VAŽIUOJANT.
į
Lietuvos gaivalus, kurių dabar ti nuo kovos lauko su tokiais
Bet pagaliau matyt šitai su
„Bene laikas
butų išvalyti ir
Vileišiui savi reikalai brangesni
Pareiškus Tamstai norą būti Lietuvoje netrūksta
Teko ąužinoti iš patikėtinų prato ir patys Rusijos viešpa- teismą
ir kurių provokacijos įrankiais!”
nuo
priešingų lietuviams
už tautos reikalus.
Jis pastato,
liuosam nuo Tamstai uždėtų nei viena valstybė neglosto, ta Iš šito laiško gana aišku, kas
šaltinių, kad buvęs
Lietuvos čiai. štai pranešama iš Rygos,
gaivalų?
iš kalno išlavintą, savo pataikū
Atstovas Amerikoje gerb. Jo kad Rusijos diktatorius Leni- Ir ištikrųjų teismas yra la
nų gaują, kuri deda ant jo .ne Lietuvos Atstovo Amerikoj pa čiau kas Lietuvoje suprantama Lietuvos milicijos, klebonijų va
kaltų’ skruostų laurų vainiką!
reigų, šiuomi tas paliuosavimas redikalu-bolševiku, tai kuoaiš- dovaujamos,
radikalais-bolšenas Vileišis, birželio 25 cL, išva nas, uždarant paskutinį komu- bai svarbi instancija kiekvieno
„P-no Vileišio pakalikai norė duodamas nuo dienos įteikimo
žiuoja Lietuvon. Nors mums, nistų kongresą,
kiausiai liudija sekantis Lietu- vikais laikoma. Pagaliau kiek
kuris įvyko je šalyje, nes nuo teismo daug
dami apmalšinti urzgenčius prie
.>
amerikiečiams, labai nesinorėtų Maskvoje, šitaip užreiškęs:
vos-bolševikų karo
veterano vienas progresyvis ir sąžinin
priklauso šalies piliečių taikus
šus, neduoda jiems balso, liepia šio rašto.
gas žmogus nepritars kad ir
tylėti, juos šmeižia ir paskui sa
Prie šios progos Vyriausybė laiškas:
skirtis su gerb. J. Vileišiu, kusugyvenimas ir reikalui ištikus
ve liepia sušukt?? Lai gyvuoja pareiškia Tamstai (gilios padė
m savo pakanta, rimtu užsilai „Didžiausią įtaką mes galime teisybės
„Kai klausi,
mielas broli, pačių bolševikų ar kitokių pa
pasiekimas.
Todėl
musų didvyris, kankinys, kara
padaryti
pasaulio
revoliucijos
persekiojimui,
komu, gilum valstybiniu supra
padėtį, žiūrų žmonių
ir negali būti
nuostabu, kad
lius!^ Na, žinoma, ir apvainikavo kos už visus naudingus Lietu apie abelną Lietuvos
ntam ir neįkainuojamu savo įkūnijimui, tiktai tinkamu mu daugumoje vietų nusiskundžia
vos Respublikai
darbUs, ku tai sunku butų smulkmeniškai jei jie kulturišku ramiu budu
savo partijos vadą.”
sų
ekonominiu
susitvarkymu.
darbštumu Lietuvos reikalams,
Ekonominė veda agitaciją už savo idealus.
ma Lietuvos teismų savotišku šitokį kunigų organo šmeiž riuos prie ypatingai sunkių ap viską apsakyti.
Todėl
užduotys
musų
ekonomiužkariavo musų širdis, tačiau
neblo Gali but! toleruojami tiktai te
„teisingumu.”
Nejaugi „ru tai sumuša visų ligi šiol buvu linkybių Tamsta per metus su Lietuvos padėtis butų
žinant kiek jam teko nukentėti nio susitvarkymo yra didžiau- sų” piliečiam gali rūpėti, kad sių Amerikos lietuvių laikraš viršum savo darbuotės šiaurės giausia, jei nereikėtų grumtis roristų ir šalies nepriklausomy
persekiojimai, bet
įvairių nesmagumų iŠ pusės su sios svarbos.”
Lietuvos žemelėje teisybė žy čių pasikoliojimų rekordą. Jau Amerikos Suvienytose Vaisty- su Lenkų militarizmo užmačio bės priešų
net ir kitų partijų laikraščiai, bėse atlikai.
,■ ,
fanatizuoto i dešiniojo * sparno, Tačiau tenka labai abejoti, dėtų?
mis, kurios verčia Lietuvą lai nekitoki.
kyti didelę kariuomenę ir tas Ištikrųjų reikia stebėtis to
priseina manyti, kad jisai ne kad Rusijai greitu laiku pasi Kad nors gročiau Lietuvos kurie daug kame nesutiko su Su augšta pagarba
Dr. K. Grinius,
nemažai slegia šalį ekonominiu kiais Lietuvos valdžios darbais,
apsakomai
džiaugiasi gavęs sektų tinkamai ekonominiai su žmonės susiprastų ir griežtai gerb. Vileišiu ir jo darbų nerė
Ministeris Pirmininkas. žvilgsniu. Ir tą
apsigynimo kuriais ji netik Lietuvos pilie
progą ištrukti iš Amerikos lie sitvarkyti. Ekonominė šalies pasakytų savo valdžiai: gana mė, • pasipiktino šiomis šykščio
insinuacijomis.
Dr. J. ZRuryckis,
sunkią kovą begaliniai, apsun čius varo iš kantrybės, bet ir
tuvių tarpo, todėl liekasi tik padėtis eina greta su visos ša Lietuvoje rusifikacijos, lenkifi- mis klerikalų
palinkėti jam geros kloties ir lies žmonių pažanga ir kultūros, kacijos ir visų kitų „fikacijų” Pavyzdžiui „Naujienos” , štai ko Užsienių Reikalų Ministeris.” kina suirusi musų šalies vidu Amerikos lietuvių progresyvę
'
rio tvarka ir musų valdininkų visuomenę atstumia nuo Lietu
laimingos kelionės ir kartu pa- augimu. O Rusijoje visam ši- — gana svetimiems dievams kią teisingą pastabą šitiems (Antspaudos)
šmeižikams padaro:
Ministerių Kabineto ir Už ir milicijos sauvaliavimai. Daug vos reikalų rėmimo. Jau šian
dėkavoti už jo nenuoalsų darba- tam galimybių nesimato. As tarnauti!
„Visi gerai žino, kad „Nau sienio Reikalų Ministerijos.
* * ♦
žmonių tiesiog pradeda nepasi dien eina iš Amerikos lietuvių
vimasi musų tėvynės labui.
meninė žmonių iniciatyva su
jienos’’ nėra vienos
pąrtijos su
prieš tokius
Sulig šio rašto turinio visas tikėti valdžia, matant kaip iš' šimtai protestų
Nors sunkiai prisėjo dirbti varžyta, žodžio, spaudos, susi- . :: Argi ištikrųjų taip yra?
p. Vileišiu ir kad daugelyje la
pavedu nuo tikimus ir pasišventusius Tėvy dąrbus Lietuvos valdininkų ir
gerb. Vileišiui šioje šalyje, nes rinkimų laisvės nėra, o be šito —- „Naujienos” išvadina „Tė
bai svarbių
politikos klausimų savo pareigas aš
jos nesutinka su juo. Bet ka šio birželio 15 dienos gerb. Val nes- darbuotojus persekioja, o reikalaujama, kad butų panai
jam reikėjo pralaužti pirmie- ■ negali būti nei kultūrinės pa- vynę” vienpusiška užtai, kad
da mes matome,
kaip straksi demarui Černeckiui, kursai kai tankiai antivalstybinio v pobū kintas Lietuvoje karo stovis įr
perdaug užta
ji ledai”, praminti nuo amžių. žangos. Vien pairtij inė litera- buk „Tėvynė”
prieš jį tie klcrikališki gaivalai,
po Lietuvos Atstovas tur tam džio darbus toleriuoja.
valdžią.
Ypač kad butų pašalinta reakcija.<
užėlę takai, kurių Lietuvos vai- turą negali patenkinti kultūros riau j anti • Lietuvos
tai negalime nepastebėti,
jogei
Tarp kitko šitaip sakoma:
pikta darosi matant,
kuomet Ir šitie teisingi Amerikos lietustybės oficialių pasiuntinių ko- ir pažangos reikalavimų.
p. Vileišis yra ne tiktai padorus tikrus įgaliojimus.
■
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ATSIŠAUKIMAS.
Kadangi čionai visos lietuvių orga
vių progresyvės visuomenės rei ti, tai ką ir bekalbėti apie mus, 225 kp., W. Benton City, III., lai į vieną svetainę tuo pačiu laiku ir nizacijos
galima gauti Daktaras Petras Šimaitis
Kas
žinote
kur
siuntė
delegatus
bendrai
susirinkime 12 d. birž., 1921 nutarė pasiųsti abiejų kuopų čarlekalavimai turi būti tuoj aus iš kur jei kuomet priseina surink kytame
Sugrįžo”, tai
gauti vieną — be skirtumo, tad pirmininkui atida operetės knygutes
m., perskaityta atsišaukimas reika rius j Centrą, kad
Naprapath’as
klausyti, jei norima turėti pa ti kelis tūkstančius dolarių ąu- le aukų įkūrimui SLA. Prieglaudos naują. Paskiau išrinkta ir nauji, rius susirinkimą visi delegatai paei yra Vilniaus teatro leidinys. Jei
arba pas
liui išdavė savo raportus iš minėto rastųsi kur knygynuose
Gydau be vaistų ir operacijos.
ramos Lietuvos
reikalams iš kų, tai nors visus plaukus nuo Namo ir nutarta šį prakilnų užma suvienytai kuopai, viršininkai;
pavienias
ypatas
visas
kompletas
suvažiavimo,
ir'
'tas
visiem
labai
pa

Priėmimo
valandos:
galvos nusirauk besitrankyda nymą paremti sulig savo išgalės ir Kada abiejų1 kuopų draugai pama- tiko. Tuojau susitvėrė, Lietuvos Pi arba po vieną ekzempliorių ir jei
šitų amerikiečių.
Nuo 9:30 ryto iki 1 vai. po
Gaila tik I te, jog sueinama vienyben, tai buvo
čia pat parinkta aukų,
Berods yra teisinamasi, kad mas, kol reikalingą sumą pini kad šiame susirinkime nedaug narių ! labai užganėdinti. Labiausiai patiko liečių Jpąjungos kuopa, kurion susi sutiktąjį paskolinti arba parduoti, tai pietų, Nuo 2:30 iki 5:30 vai.
surenki.
kuriant dalyvavo, todėl renkant aukas ne-j būdas suvienijimo: be nusileidimų ir rašė 17 narių sumokėdami po $3.00. malonėkite ’pranešti žemiau paduo dieną, išskirent ketvergą. Va------------- O
- «jei
Lietuvoje su- _gų.
šiandien sunku
Taipgi plačiai paaiškinus apie licte- tu antrašu:
karais pagal susitarimą.
kontroliuoti provincijos valdi- prieglaudą Amerikoje priseitų daug■ sudėta, tačiau pradžiai ir tai ’ pasididžiavimų.
„Aido
”
Choro
įgaliotas
nanllą
S.
J.
Harris,
kuris
yra
žuvęs
528 S. Ashland Blvd., Cor.
Del susipažinimo ir pasilinksmini
veikimą ir nors keli šimtai tūkstančių do gerai.
ninku ir milicijos
J.
A.
MOTIEJAITIS,
Lietuvoje
už
Lietuvos
laisvę,
tuoj
Aukavo sekančiai: po dolarį — A. mo naujai suvienytos kuopos drau
Harrison St.,
Chicago, Ill.
dauguma nepagirtinų nuotikių larių surinkti šitam tikslui, tai Stalioraitis, M. pankus, A. Bernata gų nutarta, nedėlioję, 19 d. birželio, geros širdies asmenys aukavo po 104 Ward St., Worcester, Mass.
pastatymui
ant
Harriso
įvyksta priešais valią aukštųjų drąsiai galima sakyti, kad nei vičius, V. Balakonis, V. Perlis, A. parengti išvažiavimą (pikniką) į dolarį
kapo paminklo,
nors
už penkis
valdžios instancijų. Nors to- per 50 metų nesurinktume. Juk Bakis, J. Mockevičienė ir P. Bal Hyde Park. . Jei liktų pelno, tai eis tuksiančius dolarių.
į kuopos iždą.
•
,
25c. Viso. — $7-25Delegatas.
.’•tuose tikrinimuose
gali būti neužtenka vien įkurti prieglau tuška
Zcigler’io lietuviai gali didžiuotis
Ateityje manome galėsime dau
dą,
bet
apart
to
dar
reikalinga
dalis teisybės, tačiau Lietuvos
giau pasidarbuoti šitam būtinam ir Į savo supratimu ir permatymu1 ver
tės prigulėjimo
priguli
..... .. ,prie SLA.:
CT A
vyriausybė tuomi savęs pilnai atatinkamas kapitalas, kad to prakilniam tikslui.
85
nuošimčiai
vietos
lietuvių.
A.
Bernatavičius.
SU BALTIC STATES BANKO KELEIVIAIS
pateisinti negali. Kas po ply kia prieglauda galėtų išsilaikyti
Zeigler randasi dvi anglių kasyk
ir
jos
ateitis
butų
užtikrinta.
nių per valdžia, kuri nepajėgia
REIKALINGAS ZECERIS
SIUNČIAMA PALYDOVAS
177 kp., Milwaukee, Wis., laikyta los, kuriose darbo žmonės 'vergau
O
mes
gerai
žinome
kiek
lėšuosukontroliuoti
savo paskirtų ~
me susirinkime birž. 5 d., 1921 m., ja del vargingo pragyvenimo.
„Tėvynes”
spaustuvėje prie
Iš NEW YORKO Į LIETUVĄ
valdininkų! Tokia valdžia, tai Į ja Amerikoje nusipirkti stubą nutarta ir išnešta sekanti rezoliu Kuopos korespondentai:
o) /
spaudos darbų, t. y. spausdini-.
prieš agitaciją steigti Prieglau
Jonas Bernotas,
ne valdžia — tai nevykusį fik ar ūkę — baisiai dideli pinigai cija
mo ant preso ir pašalinių dar- j
dos Namą Lietuvoje:
Liudvikas Lastauškas.
reikalinga
užmokėti.
cija!
Kadangi SLA. yra Amerikos lie
bų. Atsišaukite:
Tačiau
Lietuvoje,
f
ypatingai
tuvių
organizacija
ir
visos
lėšos
ir
- Amerikos lietuvių progresyKad musų keleiviai
LOS ANGELES, CAL.
„TĖVYNĖS” ADM.,
aukos Prieglaudos Namo įkūrimui
šiais
laikais,
kuomet
Lietuvos
Lietuvai, kovojant už ncprilmybę,
vė visuomenė laukia permainų
307 W. 30-th Street,
yra renkamos tarpe Amerikos lie čionykščiai lietuviai kartas f nuo karbutų kuogeriausiai apru
— laukia, kad ne "vien žodžiais pinigų kursas žemas, su mažu tuvių,
NEW YORK city:
to susišaukia
t________
susirinkimą
(ir sulig
skambėtų Lietuvos demokra- kapitalu galima tinkamą prieg Kadangi į Prieglaudos Namą ga išgalės šelpia ' pinigiškai
pinti kelionėje, kad jie
pinigiškai .^Ij^ętuvos
laudą
įkurti.
Taigi
visapusiš

lės patekti tiktai SLA. nariai, ir
reikalus. Užmanius pil. d).
tingumas, bet kad tas butų įku
,amagautų tinkamą ir drau
Kadangi
bus
nemažai
tokių
SLA'.
nauskienei (kuri važinėjo pas^/Iictunyta ir realiu darbu. Kartą kai šį klausimą apsvarsčius pri
senelių ir pavargėlių, kuriems vius, gyvenančius toli išsimėčiusiusnegalima narių
pasakė: gana reakcijos Lietu seina pasakyti, kad
gišką patarnavimą mui
sunku pasiekti prieglauda net Ame po įvairias miesto dalis, kad suagi-:
vos žemelėje ir šito savo pasa nei svajoti apie steigimą prieg rikoje, tad į Lietuvą visiškai tega tavus sušaukti susirinkimą) tapo
tinėse ir t. p., siunčiame
mitingas,
kymo laikysis iki nebus praša laudos Amerikoje — jai vieta lėtų nuvykti jei tenai Prieglaudos sušaukta birželio 5 d.
butų kuriamas,
kur buvo apkalbėta
reikalas šelpti
lintas šitas slogutis Ganantis vien Lietuvoje. Ten yra' geros nanjtas
drauge palydovą pilietį
Tpdel SLA. 177 kp., Milwaukee, našlaičius Lietuvoje. Perskaičius iš
sąlygos, kurios garantuoja to Wis., vienbalsiai protestuoja prieš „Sandaros”
Lietuvos liaudį.
atsišaukimą
Lietuvių
VYTAUTĄ ŠAUKLĮ.
išsilaikymą. visokią agitaciją kurti Prieglaudos Motery Globos Komiteto, susirinku
Senas Socialistas. kios prieglaudos
Galima užpirkti tinkamoje vie Namą Lietuvoje, nes ir čionai, Ame šieji suaukavo tam tikslui 66 dol:
ir susitveręs komitetas iš moteruk
toje bent 200 dešimtinių žemės rikoje, galima rasti tinkamą žemės
plotą ir įkurti
Prieglaudos Namą Malinauskienės —: pirm., O. Ramą-'
„Leta” agentūros pranešimu,
ir kad butų miško triobų patai gana pigiai.
nauskienės — sekr., Minkuvicnės-^
Latvių, Lietuvos ir Estų Už
Vytautas šauklis.
symui Tr malkoms ir tuomet to Pasirašo Komitetas—
kasin. ir Morkūnienės — organiza*
sienių Reikalų Ministerių konJ. A. Baukus,
■ tores, mano tęsti kolektą ir toliau
kia įstaiga pati savaimi išsilai
JIS IŠKELIAUS SU MUSŲ KELEIVIAIS PABAIGOJ
ferencija prasidės birželio mėn.
A. Šimauskas,
kaip
pinigų
taip
ir
drapanas
rinkda

kytų. Tiktai mano numanymu,
LIEPOS (ar pradžioj rugpiučio). VISI KELEIVIAI BUS
J. Rutkus — rast.
mos. Krautuvninkas Tamas Kassapirmą savaitę Rygoj.
tokiai prieglaudai vieta ne Vil
APRŪPINTI SU PASPORTŲ, VIZŲ IR BAGAŽO REI
lis, apart aukautų 10 dol., žada dar
niaus apielinkėje, kai nekuriu 167 kp., Joliet, Ill., laikytame šu aukauti moteriškų ir vaikų drapanų
KALAIS IR SU IŠGAVIMU „INCOME TAX” KVITŲ
Estų, latvių ir lietuvių žur- jau yra nurodoma, bet kur sirinkime birželio 12 d., 1921 nį., vertės 200 dol. Aukautojų var
NEW YORKE.
nalistų pasitarimas įvyko gegu nors arti Kauno — Žemaitijoje, vienbalsiai nutarta, kad jokių aukų dus, komitetas pagarsins į laikraštį,
KAS NORIT TURĖTI RAMIĄ, GERĄ IR TINKA
negalima skirti SLA.
Prieglaudos taipgi pasiųs vardus į Lietuvą kartu
žės 25—28 d.
Atvažiavo į kur yra toli nuo Lietuvos sienų Namo įkūrimui, kol nežinia kur jisai su
pinigais.
MĄ KELIONĘ Į TĖVYNĘ, TAS TUOJ UŽSISAKYKIT
Kauną 10 latvių ir 10 estų žur ir tokiose dietose netaip pavo bus kuriamas,
Jei Priegl. Namas
Moters mano
sutverti pastovę
SAU VIETĄ.
bus
kuriamas
Lietuvoje,
tai
mes
nalistų.
draugiją
—
tik
draugišką,
o
%al
ir
jinga, kaip arti sienų, ypač Vil aukų neduosime,
Užsakydami vietą ii’ klausdami informacijų prisiųsnes kas tuos sekuri vėliau mano prisidė
niaus, prie kurio amžinai lenkai nelius Lietuvon nugabens. Paga- tipašelpinę,
kite mums iškirpę šį paskelbimą.
prie Susiv.
Liet.
Amerikoje.
sieks. Pagaliau ir su steigimu bau nukaršusiam parvykus Lietuvon, Apart to dar, tveriasi ir ALT? San
SLA. REIKALAI dar reiktų truputį palaukt, kol dar iškalbinės Lietuvos žmopės; daros kuopa. Rodosi pil. K. Lubi
UŽSAKYMUS SU PINIGAIS SIŲSKITE ŠIUO AD
A
sakys kur pasenai, o Lietuvon parva nas jau turi surašęs apie io narių.
RESU :
</<fc
galutinai nusistovės
Lietuvos žiavai
numirti. Tačiau jei Priegl. Na
SLA. PRIEGLAUDOS NAMO
kaip viskas sekasi, vieti
politinė ir tarptautinė padėtis. mas bus kuriamas Amerikoje, tai ir niaiMatant
BALTIC STATES BANK,
komunistėliai iš kailio neriasi,
REIKALU.
mes patys aukausime ir kitus ra
294 EIGHTH AVENUE,
NEW YORK, N. Y
Kiekvienas žmogus prieš pra Kas liečiasi pakėlimo na ginsime aukauti, nes tuomet žinosi kad sudėti pinigai eina ne į Rusiją
burliokų
naudai,
bet
į
Lietuvą
lictudėsiant bile kokį nors užmany riams mokesčių sudarymui rei me, kad jei Amerikoje būdamas pa viij naudai.
Kuopu Susirinkimai
N.”
Progresistės ■ gi sako,
kalingo
kapitalo,
mano
nuomo

tai
čionai
ir
amžį
pabaigsi.
senai,
Sebastopol, Pa. SLA. 203 kp. pus
kad kitos moterų draugijos nereikia,
tą darbą, visuomet pirmiausiai
J. Mačiulis— sekr. nes mat jos turi L. M. P. S. kuopą metinis susirinkimas įvyks 3 d. lie
vietoje, nes
turi padaryti visąpusišką apro- ne, tas butų ne
į kurią lietuvės nesirašo, o kurios ir pos, 2 vai. po pietų, paprastoj svemes mokame ir taip
kavimą, kad tame darbe jisai šiandien
1
SLA. n-to APSKRIČIO (INDI^- buvo prisirašę, vėl išstoja, matant tainčj. Malončkite visi nariai atsigana aukštas mokestis^ Rei NA VAtSTIJOJE) REIKALU.
nepadarytų klaidos ir kad tas jau
:
kad progresistės yra nekas kitas, lankyti ant minėto susirinkimo, nes
kalingas
kapitalas
butų
galima
SLA.
46
kp.,
Terre
Haute,
Infl.,
turime daug svarbių reikalų apsvarkai tik uodega komunistų.
jo užmanymas nenueitų vėjais.
CONNECTICUT PIENININKYSTES FARM A
5
d.
birželio
laikytame
susirinkime
sukelti kuopose įvairias pramo
Taipgi atsiveskite ir nauKomunistai' į savo
Brookly aiškį styniui.
Taip lygiai ir mes, SLA. na
;
175 AKRŲ
klausimų reikalu n-to ap- organą prirašo net
suvisai nebūtų j'ų narių prirašymui.
gas rengiant: teatrus- ' fėrus, pakėlė
kad jau suvirs daiktų ant ne jų plauko
skričio ir pasirodė,
riai, turme gerai apsisvarstyti,
Sekr. Juozas Galinskas.
žmonių,
40 akrų žemes tinkamos arimui, likusi ganyklos ir giria, iš kurios
balius, piknikus ir tt, Turėtų metai laiko kai nieko nesigirdi apie ir
Plainsvįlle,
Pa. SLA. 72 kp. su
matant
tas
nesąmones
vietiniai
kad ir musų užmanymas — įku
galima prikirsti nuo 500 iki 600 sieksniu malkų. Šitos malkos užbūti kuopoms uždėta po tam minėtą apskritį.
lietuviai gardžiai iš jų pasijuokia. sirinkimas įvyks 10 dieną liepos,
rimas Prieglaudos Namo nenu
mokės už vietą, 9 kambarių stuba pirmos rūšies padėtyje, du ditikrą sumą pinigų sukelti ir Kadangi kelis kartus buvo kreipSLĄ. narys. Juozo Aūdzcvičiaus svetainėj. Ma
eitų vėjais. Dabar diskusuoja
apskričio
sekretorių
laiškais į
dėlių tvirtu, del 20 galvijų, ledaune, dirbtuvė, pašiūrė, kiaulininkas
lonėkite Visi nariai atsilankyti, nes
kuopa turėtų taj atlikti. O da tąsi
P.
Rindoką
ir
jokio
atsakymo
negau
Inventorių sudaro 7 karvės, pora pirmos rūšies
ir vištininkas.
turime diug svarbių reikalų apsvar
me labai svarbų klausimą: kur
ELIZABETH, N. J.
.
bar reikėtų paskolinti iš SLA. ta, tad nutarta atsišaukti per organą
arklių, kiaulės, vištos, mašinerija ir visoki įrankiai, puikus pasėlis
steigti Prieglaudos Namas —
Antano Čepuko, mirties atminimo stymui. Atsiveskite ir naujų narių
iždo darbo pradžiai.
Su laiku „Tėvynę” į tais SLA. kuopas, ku dienoje,
prirašymui.
iš- avižių, kukuruzų, bulvių ir visokių daržovių, puikus sodas abelių,
geg. 24 d., 1921 m., atsi
Lietuvoje ar čionai, Ameriko
rios priguli prie minėto apskričio,
Antanas Milius.
kuopos tą skolą atmokėtų.
grušių ir tt. Viena mylia nuo valstijinio kelio, 4J4 mylios nuo ge
kad artimiausiame savo susirinkime buvo gedulingos mišios vietos Šv.
je. Ir šitas
klausimas labai
SLA.
245
kp.
suNewark,
N.
J.
ležinkelio, pašto dėžutė prie durių. Kaina už viską tiktai $6,500.
P. ir Povylo bažnyčioje, Po mišių
opus musų organizacijoje, nes Taipgi prie progos norėčiau apsvarstytų, ką darysime su apskri giminės ir artimi velionio draugai sirihkimas įvyks I d. liepos, 7 vai.
Lengvos išlygos. Tai yra reta proga taip pigiai farmą pirkti. Račiu — ar jį toliau
palaikysime, ar
salėj, • 182 New
pereitas referendumas parodė, ?pajudinti klausimą apmokėjimo likviduosime ir savo tarimus prisiųs- išvažiavo į -ĮCennillvorth giraitę ir vakare, L
šikit į RACINES FARM AGENCY, DANIELSON, CONN, arba
visi nariai
York
avc. Malonėkite
’
kelionės
tų
senelių
ir
šiaip
nelai
čia
prie
įvairių
pasikalbėjimtj
prisi

>
kad beveik per pusę pasidalinu*
ti žemiau nurodytu
adresu. IŠitai
pas: D. LEWIS, 1600 BROADWAY, c/o ACTIVE SUPPLY,
simokėti užvilktas
minta ir šiandieninė rusti Lietuvos atsilankyti
mingų
SLA.
narių,
kurie
netu

paatlikti
kuogreičiausiu
laiku
yra
esame šituo klausimu. Geriau
NEW YORK CITY. Tel. Bryant 2056.
tsiveskite ir naumokestis,
reiga kiekvienos
kuopos, kuriI tik padėtis kovoje už neprigulmybę, tad jų į narių pri/irašymui.
rėtų
išgalių
patys
savomis
lė

sias dabar šio klausimo išprengeros valios tėvynainiai sumetė au
priklauso prie ll-to apskričio.
šomis
nuvykti
prieglaudon.
Kp. sekr. L. Cibaitis.
dimas butų
tokis:
įkurti 2
Jei apskritį likviduotume, tai rei- kų $18.75 Lietuvos apsigyn-ųno rei
Brookly^, N. Y.
SLA. 83 kp.
Priegl. Namai — vienas Lietu Pirmiausiai tokių žmonių bus kia žinoti, kad apskričio ižde yra kalams.
pusmetini
susirinkimas
įvyks 1 d.
Sulig daugumos pareiškimd aukos
labai
mažai.
Vienok
gali
rastis
keli
desetkai
dol.
pinigų,
tad
reikė

voje, o kitas Amerikoje. Ki
liepos, 8 vai. vakare, L. U. K. satų išreikšti savo nuomonę, kokiam skiriamos Lietuvos Šauliams, kurias lėj, 803 Driggs avė.
vienas,
kitas
kuriam
kelionės
Malonėkite
taip musų organizacijos pasida
tikslui tuos pinigus skirsime-paau- perdavė gerb. Cip. Budreckis vie
turime
žino- kausime.
tos Lietuvos Laisves Išgavimo Ko visi nariai atsilankyti, nes
linę nariai nesusitaikys. Ta lėšos reikėtų apmokėti.
apsvarstymui.
daugs
.
svarbių
reikalų
persiųsti minėtai įstaigai.
čiau iškur gauti reikalingos lė ma iš P. N. fondo pinigų imti Nors čionai kalbama apie likvida mitetui
i • naujų narių
L. L. I. Komitetas visokias ir į- Taipgi atsiveskite
tačiau jei kuopos matytų rei
prirašymui.
šos? Jei vien įkūrimui P. N. negalima, nes jie turės būti lai vimą,
kalą, gali tarti apskritį palaikyti ir vairiems tikslams skiriamas aukas
komi
kaipo
rezervą
juodai
die

Montvila.
tik per Lietuvos
Lietuvoje, sulig
nekuriu apant toliaus ir tuomet reikėtų greitu siuntė ir sunčia
skaitliavimo, reikalinga 55.000 nai. šitokių nelaimingų parga laiku šaukti apskričio suvažiavimas. Atstovybę, todėl ir šita* auka per
yra priežatįs devynės iš dešimties musų ligų, kentėjimo ir
siunčiama Lietuvos Atstovybei.
— 60.000 dol., tad ir reikalin benimui į prieglaudą reikėtų su Todėl kuopos malonės išreikšti sa- L. L. I. Komitetas varde Lietu
vargo. Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant
vo nuomonę ir šiame klausime.
daryti
„beturčių
kelionės
fon

puikias gyduolės Nuga-Tone kuris padaro tirštą ir raudoną
KURSAS NUPUOLĖ.
ga rimtai pagalvoti, kaip tokią
vos kovotojų taria širdingos pagar
SLA. 46 kp. valdyba—
kraują,
stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.
das
”
,
į
kurį
SLA.
nariai
mokė

bos ir padėkos žodį visiems aukavu
sumą pinigų surinkus. Todėl
K. Palekaitis — pirm.
Tai
geriausia
proga
daug
auk

prakilnus
siems ir lai šis Tamstų
Skįstas Vandeninis Kraujas,
Silpni Nervai
V. Povilaitis — sekr.
priseina rimtai pagalvoti, kur tų ne daugiau 10c. į metus, o
sinų į Lietuvą nusiųsti. Greitu
musų
vipavyzdis
buna
pasektinu
Vciškia
silpną,
paniurusią,
Prasta Cirkulacija.
ir pusę tiek mo (Kuopos antspautia).
me nusiuntimo pinigų nieks su
gi ištikrųjų tokis namas geriau gal užtektų
pavargusią nenormalę sis
suose susirinkimuose bei prarąogoNuga-Tone turi daug
temą. Kiekvienas organas
kant. Tuomet
trumpu laiku
manim negal
lenktyniuoti; vi
geležies kuris yra geria
se.
kurti.
ir veikimas kūno priguli
siems pinigų siuniėjams pristatau
usia gyduole žinoma
nuo* nervų stiprumo gyvesusidarytų atatinkamas kapita
Garbė jums piliečiai — Lietuvos
del
padarymo tirštą
nyme
ir
veikime.
Nervų
Kaip panašių prieglaudų už las ir nereikėtų tiek daug LIETUVIAI AMERIKOJE
kvitas su parašais priėmičjų pi
raudono kraujo. NCra
rėmėjai! -,
stiprumas yra pamatinė
nieko kito geresnio del
nigų.
sprenžina kuri kontro
laikymas sekasi, gauname re- triukšmo kelti, kad nebus gali
Eliz. L. L. I. Komiteto presos
išblyškusių,
silpnu,
liuoja
musų
sveikatą,
•Vi
Laivakorčių agentūra į Liepojų,;
musų veikimą, musų link
acnemiškų žmonių su
komisija— F. Soroka, A. J* Zailsalio patyrimo iš musų kaimynų mybes
\
ZEIGLER, ILL;
smumą ir musų laime.
skystu, vandeniniu
Hamburgą ir visur.
beturčių į prieglaudą Šiame mažam miestelyje iki šiol, ras, R. Dzovalis.
Vyrai ir moteris su sui
krauju.
Jis taipogi
lenkų. Jie turi Čia, Amerikoje, Lietuvon nugabenti.
Pasai kelionei į Lietuvą.
rusiais nervais, silpnais
sutaiso veikimą širdies
nuo kokio tai laiko,
gyvavo dvi
nervais yra ligųsti, nerkuri sutvarko cirkulia
•
k
Padarymas
lietuviškų
doku
jau nuo keliolikos metų tokias Šitas klausimas
• vingi, baugštus, nelink
ciją ir priduoda šiltą,
yra ganėti SLA. kuopos: 119 Zeigler, Ill. ir 308 E. MAHANOY JUNCTION, PA. mentų.
smus ir nėra tinkantis sutikti gyvenimo
gaivinanti kraują j
prieglaudas įkūrę.
Kiek man nai pribrendęs, tiktai visi SLA. New Zeigler, Ill.
atsakomybės.
Gyvavimas čia
kiekvieną organą ir raumenį visame kuncČionai bus didelė exkiursija, kuri
Pinigus siųskite per pašto Mo-I
Nuga-Tone yra puikiausia gyduolė pasaulyje
Nuga-Tone veikia ant kepenų ir išmatų,
yra žinoma, tai lenkai turi vie nariai stokime darban, o trum dviejų kuopų nebuvo naudingu nei įvyks nedėlioję, 26 d. birželio i/ ku ney Order. .Rašydami pridėkite silpnoms
ir nervingoms sistemoms.
Jis
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi
savyje daug Phosphoro kuris subudavoja
prašalindamas užkietėjimą.
ną tokią prieglaudą Chicagoje, poje ateityje išvysime!, kad mu vietos lietuviams, nei musų organi rią rengia SLA. i-mas apskritys. 2c. štampą ir visados adresuokite: turi
stiprius nuolatinius nervus, gerą sveikatą,
zacijai, išskyrius
darbininkų prie Rengimo komitetas ruošia kuopuiią apsiėjimą.
raudonus
ir
linksmą
(ipsiėjimą.
P. MIKOLAINIS,
o kitą Buffalo, N. Y. Ir nors sų žodis stojosi kunu.
Musų Absoliutiškas
šus, kurie trokšta nesutikimų tarpe kiausias dovanas
atsižymėjusiems
Skilvio
Nedatekliai
G varan tavi mas
šitos lenkų prieglaudos įkurtos
53 Hudson Avenue,
lenktynėse, dainavime ir kitokiuose
K. A. ARLAUSKAS. darbo žmonių.
nevirškinimas,
Nuga-Tone kainuoja $1.00 už bonką kurios
Keli mėnesiai atgal, geriau prama žaidimuose.
Taigi
kas gyvas į
ne su 60.000 dol., bet su keliais
dyspepsia, žaksėjBrooklyn, N. Y.
užtenka visam mėnesiui, arba 6 (šešios)
imas, gasai vidu
tanti reikalingumą
vienybės tarpe „Lake Side”, arba E. Mahanoy Junc
bonkos už $5.00. Vartokit Nuga-Tone per
riuose ir žaliu
šimtais tūkstančių dolarių, ir IŠ SLA. KUOlMj DARBUOTĖS. savųjų, draugai pakelę klausimą su
ose, raugėjimas,
20 dienų, jeigu nebūsit užganėdinti pasek
tion, nes šitas išvažiavimas bus atrugštumas, nemėmis sugražinkit likusią ten kur pirkote;
tai toji gražu, kad jos butų ant 105 kp. Dayton, Ohio, laikytame vienyti abi kuopas: iš dviejų padary mintije ant ilgo. Rengimo komite
priimtius kvapas,
jūsų
pinigai bus tuoj atmokėti. Jus
apsivėlęs liežuvis,
tiek tobulos, kad jose kiekvie susirinkime birž. 5 d., 1921 m. J. ti vieną. Daug laiko praėjo bedir tas kviečia visus? kuoskaitlingiausia
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Mes
deginimas, skil
imame visą atsakomybė. Siųskit jūsų
vio ligos ir pana
I Phones: ■
>
nam norėtųsi
gyventi — yra Urbonui įnešus, apsvarsčiusi nutarė bant suvienijimo darbą, pakol prieita atsilankyti.
užsakymą mums šiandien ir atgaukit savo
šus
nevirškinimo
nedatekliai
yra
paprastai
atsikreipti į SLA. gildomąją Tary prie galo
— suvienyta.
Puikybė
O r g. A. P. Bąnišauskas.
sveikatą, spėką ir gyvumą. Nuga-Tone
greitai
prašalinami
vartojant
šias
geras
Bell
—
Kensington
5316
nemažai atsitikimų, kad globo bą su patarimu, kad SLA. išleistų didžiausias priešas buvo šiame klau
parsiduoda kiekvienoje geroje apliakoje ant
gyduolės Nuga-Tone. Jos suteikia gerą
1L
rv
„
.r v .
.
r,
I
miegą ir jauti kaip naujas žmogus.
tų pačių išlygų ir gvarancljos.
jami žmonės iš jų naktimis pa gražius su paveikslais sieninius ka sime. Kada tik buvo pakeliamas
TAMAQUA, PA.
lendorius
1922
metam.
.......... PRISIŲSKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN......... .
klausimas
apie
suvienijimą
mrnėtų
Sugrįžus
delegatam iš Washing
jėga. Mat stoka lėšų viską tin
Taigi šiuomi prašoma SLA. Pil kuopų paprastam ar ekstra suvirin ton, D. C. iš Lietuvių Suvažiavimo, | LIETUVIS GYDYTOJAS
National Laboratory, L. 704, 1018 So. Wabash Ave., Chicago.
karnai sutvarkyti ir užlaikyti. domoji Taryba atkreipti domės Į šį
kime, tai
visuomet
atsirasdavo kuris reikalavo pripažinimo Lietuvos
Priėmimo valandos:
Guodotini Tamstos:—Rasit šičia įdėtą $..................... už ką prisiųskit štampais apmokėtą*
Taigi jeigu lenkai, kurių kelis musų nutarimą, nes tokių kalendo draugų su išsiaiškinimais: „jei jie valstybės, tai 5; d. birželio vietinis « * 9—ic /alandai ryte.
................bonką Nuga-Tone.
prisidėtų nori, tegul pareina pas mus — mes kun. P. Gudait s; užšaukė susirinki- y 6—8 valandai vakare.
kartus daugiau ir turi nemažai rių išleidimas nemažai
3
prie
agitacijos
už
SLA.
priimsime
”
.
Ir
tik
prieita
prie
galo
mą ant 6 valandos vakare kad de :>)
Vardas.................................
pasiturinčių žmonių ir tai šioje
2538 E. Allegheny Ave.
K. Paulauskas — pirm, pagelb. šiuomi klausimu, kada praeitas pa legatai išduotų raportus, ką girdė
g
PHILADELPHIA, PA.
brangumo šalyje nepajėgia sa
Gatvė ir No. arba R. U. D
Jer. Urbonas — fin. rast.
prastas susirinkimas,
laikytas 4 d, jo Lietuvių Suvažiavime Washing
vo prieglaudų tinkamai aprupin
Miestas (City)
birželio, š. m., abi kuopos susirinko ton, D. C.
State

KELIONE I LIETUVA SU PALYDOVU

toasted
<3

LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

Skilvio Nedatekliai, Nervin
gumas, Prastas Kraujas
ir Cirkuliacija

-.'z,'.

Imkim

■MfloMBira

VINCAS AMBRAZEVIČIUS

S------- -------------- —------------------------------- «

®—--------------------------------------------------------------- (?)

SUSIVIENIJIMO LIET. AMERIKOJE

SIUSKITE LIETUVON DAIGIUS

AGENTAS LAIVAKORČIŲ IR

Neiškęsi ju nepa-

PINIGŲ SIUNTIMO.

,:-

i

Išdirbu i pašportus j Lietuvą važiuojantiemsir padarau paliudijimus
(affidavitus) ' iš Lietuvos atvažiuo
jantiems. Taipgi legalizuoju viso
kius dokumentus (daviernastis) kai
po Notaras Lietuvos valdžios užtvir
tintas.

mėgęs!
c7

4(°

v?’u

čiA. //? I ING J

CIGARETTES

o

*Tel. Market 5599 M.

^Didžiausi, greičiausi garlai
viai pasaulyje. Puikus patarna
vimas pasažieriams.
Yra vie
tinis agentas
jūsų mieste ar
artimoje apielinkėje.
Į Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją
ir kitas Raitijos valstijas per f
Hamburgą:
„SAXONIA” išplauks liep. 21 d

2-ra kliasa $180, 3-čia kliasa
$125. Pridedant $5.00 karės
taksų.
Per Cherbourg^, Southamptoną, Liverpool arba Glasgow:
Algeria išplauks birželio 25 d.
Berengaria išplauks birž. 30 d.
Cameronia (naujas) liep. 2 d.
2 d.
Caronia išplauks liepos
Aquitania išplauks liepos 5 d.

GEORGE MATULEW1CH

AMERIKA — Informacijos apie Ameriką ir tt.
’aPDRAUDA I;R PAŠALPA — pusi. 32
.........
APIE SVEIKATĄ — pusi. i6 ................. :.........
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 .............
LIETUVIŲ TAUTOS KLAUSIMAS EUROPOS
KARES METU pusi. 102 .....................
LIETUVIŠKA CHRESTOMATIJA — pusi. 180
LIUDVIKAS PASTERIS — pusi. 48 .................
NUO DEGTINES — pusi. 19 .........................
PASNINKAI LIETUVOJE — pusi. 16 ...............
PETRAS ŽEMAITIS — pusi. (69 ..............
PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKĖJIMĄ
— pusi. 63 ...............................................................
RUOŽAI IŠ SLA. HISTORIJOS —' 35 pusi............
SLA. ISTORIJA (1896-1915) $1.50; audimo apdar.
SUSIPRATO — 64 pusi..............................................
TRACHOMA-PRIE ŠVIESOS - pusi. 100 ...
Viršminetas ' knygeles SLA.
nariai gauna už
kainos. °

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

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

P

f

Room 810
National State Bank Building,
8io Broad Str., Newark, N. J.

ioc.

ioc.
20c.
20c.
15c.
15c.
15c.
3Sc.
40c.
20c.
ioc.
05c.
20c.
IOC.
10c
2.00
20c.
20c.
pusę

Ar yra justi
liežuvis apvilktas?
-f

t:

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

aparatų.

t

Severa’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
d«l priprasto žarnų užsikimšimo.
Prekė 88 centai. Aptiekosė visur. ♦
W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS. IOWA

Bell'. Phone—Dickinson 1198 W

Dr. A P. Dambrauskas
Priėmimo valandos:

Nuo 10 išryto,
2—3 po pietų ir
1624 So. 4-th Street,
PHILADELPHIA. PA

Ruffles
nlnglatruotn vakb*i»nkMaSnv. VaJrt.
PaUatu Biure

Naujame mėlyname pakelyje.

■>

Dovana No. 2

AISOPO PASAKOS — pilsi. . 364 ......................... $1.25
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE
— pusi.’ 258 .....................
1.00
PASKAITOS IŠ BIJOLOGIJOS IR BAKTE- '
RIJOLOGIJOS — pusi. 172 ........................... 50c.
SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE — Eilės, Dainos ir Prietikiai—pusi. 200.
Parašė A. J. Jokūbaitis ............. ■■....................... 2.00
ŽMOGAUS PAREIGOS — pusi. 2451 .................... 1.00

'

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
•

•

į

blOPSDANDRI/tf
PMOMOTr.S

III U.THY SCALP
LUXURIANT JIAlk

t AURIC HCFRAC O

F

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

Rašyki
*

'

i

VAN CLEEF,

EXPRESS AND FORWARDING COMPANY,

303 WEST 30-th STR., »

NEW YORK, N. Y.

--------------------------------------------------------------------------- $

PINIGAI IR LAIVAKORTES
Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kitos
įstaigos. 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:

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS,
168 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
(SLA Nariai.)

Į LIETUVA IR E LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų
ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETU
VIŠKĄ agentą G. KUNASAUSKĄ.
Agentūra uždėta 1910 metuose.
PASPORTUS išreikalauju visiems
keliaujantiems į
LIETUVĄ.
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku aht stoties.

są.

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

bet iš

»

”vį■■ 11 STEAMSHIP
Gcnerališki agentai del CENTRALES ir RYTINES
North German Lloyd Bremen.

EUROPOS

IŠ NEW YORKO tiesiai į BREMEN—DANZIG—LIBAU

t pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji 1 Jie prašo
dauginus. Aptiekose parsiduoda įpo 50c. arba norint, kad prisiųstumena per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

I

F. AD. RICHTER & CO. ’
3rd Avenų® & 35th Street,

'

Borough of Brooklyn, New York City.

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

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

Gvarantuojame laisnius ir diplomą.

NEW YORK, N. Y.

293 AVĖ. B, COB. 17-th ST.,

UNITED AMERICAN CINB!
>

-.

* ■'

RED STAR LINE i

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 CLINTON” (naujas) liep. 7 d.
Laivai iš New Yorko išplaukia nub Pier No. 86,
North River — gale West 46-th st._____
Laivai „Hansa”

(Ex-Deutschland), „Ba

yern” (naujas) ir „Wuerttemberg”, (nau t
jas)

Iš New Yorko į Hamburgą,
Liepojų, Danzigą.
Brooklyniečiai nepraleiskite pro
Samland liepos __
„ 18 d.
gos ir lankykite
mokyklas. Musų
d.
mokyklos uždavinys, kad kiekvieną Gothland liepos __ l.___ 30

___ __ _______________

.

TIESIOG TARPE NEW YORKO-HAMBURGO JOINT

4

LIET. DARB. TEKN. AMATO
MOKYKLA.

Mongolia liepos_______ 28 d.
Kreipkitės į Kompanijos ofi
są 9 Broadway, New York ar
ba prie vietinių agentų.

Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ypatą:
išardymą, pataisymą, su
statymą, važinėjimą, viso
kių pienų, taipgi duodame
lekcijas
apie
elektriką.
Mokiname lietuviškoje Ir
kalbose.
Inangliškoje
struktoriai paženklinti ekspertai L. TYCHNEV^I-

ClUS ir kiti.

R

AMERICAN LINE

AUTOIOBUIU KURSAI

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt laiva
kortes stačiai į Hamburgą, 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 į Lie
tuvą-Tėvynę.
.

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

lietuvj, gyvenantį Brooklyne, išmo
kinti ir padaryti amatninku, kad par
važiavus j Lietuvą butų naugingas.
Tiesus patarnavimas iš New
Prie Caro valdžios nebuvo mums
prpgos įgyti mokslo.
Yorko į Hamburgą.
Patogiausias važiavimas del
Kviečiame kiekvieną lietuvį- atsi
lankyti į musų mokyklą. Neleiski Rusų ir Lietuvių.
t
te veltui liuoso laikb.
Didžiausi modernjškj dviejų
Kursai automobylių atsibųna va
karais nuo 7:30 iki 9:30 vai. vakare. Sriubų garlaiviai.
Mokykla atdara utarninke, seredoj Minnekahdk išplaukia birž. 30.
ir ketverge.
Mokykla randasi Manchuria išplaukia liep. 14 d.

Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzigą. Tiesus persimainymas nuo laivo ant laivo.
HUDSON ............. Liepos 13, Rugpiučio 30 ir Rugsėjo 15
'J
PRINCESS MATOIKA ................ Liepos 23, Rugsėjo 7
;;
POTOMAC .................... Liepos 28, Rugsėjo 14, Spalio 20
^Iš New Yorko tiesiai į CHERBOURG—BREMEN
AMERICA išplaukia ......... birželio 25, liepos 23 ir rugpiučio 24.
GEORGE WASHINGTON .... Liepos 30., nigP; 27 ir Rugs. 24.
Kreipkitės į 45 Broadway, New York ir į vietinius agentus.

JAU AT
PIGO

LAIVAKORTES

JOINT

PASARGA:
Mokykla
randasi
kieme ir reikia eiti per lobę. ■

Lietuvos [

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

čiui bereikalingą nes.
magumą.

a

BROOKLYN, N. Y.

ADRESAS:

n

vuduriai suteikia mažy

NAUUEIMDS

Street,

Informacijų ir sąlygų klauskite per laiškus.
te lietuviškai.

;

Mėšlungis, dieglys,
suiręs pilvas, perpilni

Siųskite tuojaus reikalavimą dovanų sąrašo, kad
paspėtumėte pasinaudoti Jums patinkamesnėmis dova
nomis, kol jų yra. Savo užklausimus adresuokite šiaip:

71 North

ap-

rubežių.

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

Visos tvirtoe, gemalus užmnšan-

Aptiekose
parsiduoda
po 65c. arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusimo
per paštą
tiesiog ifi
labaratorijos.

drauda Amerikos Insurance Kompanijų iki pat

po

Kreipkitės ypatiškai arba per laišką pas

žios ypatybes Siame vaiste įdėtos,

y° priemaiša priimniai švelnaus
kvepalo.
Buffies yra taoai paveikiantis
pietum paWintojas-begaiiniai
pulkui Planku eutaisytojas, kuris

yra

Persiuntimas PINIGŲ I LIETUVĄ pagal dieninį kur

NEW YORK, N. Y.

PASISKUBINKITE PASINAUDOTI!

Chicago, III

Daigtai, siunčiami per mus,

siunčia j vietas.

307 W. 30-th STREET,

Naujienų dovanos bus duodamos
tiktai iki rugpjūčio 1 dienos, 1921 m.

1739 So. Halsted Str.,

L-

Tel. Greenpoint 5975

šeimynos sveikata.
♦

Musų atstovai Lietuvoje per-

1

SEKANČIOS KNYGOS PARSIpUODA UŽ PILNĄ
KAINĄ:

— Reikalaukite dovanų sąrašo —

Severos Gyduoles 'užlaiko

tokius) su pilna garantija.

;

i.oo
ioc.
05c.
20c.

M

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 tt. Visos
dovanos yra neabejotinai geros.

ATTORNEY-AT-LAW

(drabužius ir ki- ■’

Mes pristatome Lietuvon daigtus
i

'

GALIMA GAUTI SEKANČIAS KNINGAS

Laivakortės ant geriausių laivų.
Pinigų siuntimas užtvirtintas.

BEECHNUT

K N I N G Y N E

*

'

i!

netrukus

bus

paleisti

vęikmėn.

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

WITH

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,

.New Britain, Conn.
Telephone 550

Užsiregistravimui vietos rašykite j bile agentą arba unmn

39 BROADWAY,_____

NEW YORK CITY. K

HAMBURG AMERICAN ONE

BALTIJOS AMERIKOS LINU,

_ ______ O BPO/XDWAY__________________________ NEW YORK NA’.

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

308-9-10 Coal Exchange Building

WIRES BARRE, PA.
Telephone 4256 Market.

Tiesi Kelionė Be Persėdimo IŠ NEW YORKO
Per LIBAVĄ Arba HAftiBURGĄ-EITKUNUS

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, M D.

Laivai išplauk* kas 14-ta dietn*.
DIDELI DVIEJŲ

Sriubų

pašto laivai išplauks:

„POLONIA” liepos 6
„ESTONIA” rugp. 3
„LITUANIA” liepos 20
„POLONIA” rugp. 17
Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados.
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

