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Jei tikėti tūlo žmogelio nu lų Komisijoje.
skirstyti Lietuvos piliečių į sto
siskundimui tilpusiam „Kelei Tik rodosi ir nesąmonėm vis
nus ir posūnius.
Ant galo Skalba šio vakaro! Musų klerikalai labai moka vyje”, tai net Amerikos lietu gi turėtų būti šioks, toks sai —• Jei prailgintumėte konkur
daiktus. Tokie būreliai buvo garbus svečias gerb. J. Vileišis I iškraipyti net kitų žmonių žo- vių laikraščių įstaigos nėra liuo' kas. !
so laiką — rašo 1 kp. org. S.
Dzukaitis.
AMERIKONŲ SPAUDOJE. atsilankę
sos nuo velnių pardavinėjimo.
Tamulevišius iš Edwadsville,
Meškonių jr Paikų ir savo dalboje pažymi, kad jis ■ ^ius 'kuomet;
reikalinga
tas
Pranešimu iš Genevos birže kaimuose, Olanionių
Pa.,
.dvare .ir nesijaučiąs didelių darbų nuvei- ,panaudoti savo pozicijos sustip Šitas apgautas žmogelis nusis
tai aš pasižadu „šiur”
lio 24 d.,; lenkai atsisakę nuo Kupriškių palivarke.
kęs, nes jisai vien dirbęs ir da. Hnimui.
Tuo
rinimui. Štai naujojo Lietuvos kundžia, kad jisai beieškoda-; Lietuvos Atstovybės Ameri dasivaryti iki šimtinės,
savo jęeikalavimų, kad butų iš
tarpu prisiųskite
nors šimtą
ręs tai, ką kiekvienas Lietuvos atstovo priėmimo vakarienėjJe mas progos nusipirkti velnią,
koje
Pranešimas
klausyti ir Želigovskio atsto
aplikacijų „daciol.”
atstovas privalo daryti. Dėka- kalbėdamas d-ras Alseika maž užtiko „velnių agentą” „Lais
vai pirm, negu Vilniaus klausi
vės” administracijoje dirbantį, DELEf PASKOLOS REIKALŲ.
voja Amerikos lietuviams už daug šitaip išsireiškė:
Nejuokais matyt gerb. Tarnu
mas bus galutinai išspręstas.
Lietuvos
paskolos
reikalai
tapo
širdingą paramą jo valstybinių „Nors aš pažįstu p. černec- kuris jam štai ką pažadėjo:
levičius rengiasi darban. Mes
atskirti nuo Lietuvos
Atstovybės
Tačiau sakoma, lenkai padarė
„Esą,
kaip
nuo
tavęs,
papras
dm’bų ir už suteiktą Lietuvai kį kaipo žmogų net savo priešo
! reikalų, nors jie ir pasilieka bendroj jam linkime kuogeriausių pa
naują pasiūlymą, kad butų su
gausią , medžiaginių pagalbą, nUomones gerbiantį, tačiau jei to darbininko, aš daug neim- ' Lietuvos Atstovo žinioj.
sekmių! Besiartinant konkur
žinota Vilniaus ir jo apielinkės Am. Liet. Piliečių Bendras Amerikos lietuvių. Baigdamas jisaį norj vįSų lietuvių paramos siu: už senį 300 dol., o už jau Lietuvos Valdžios įsakymu visi
sui prie galo ir kiti konkurso
žmonių pageidavimai kam jie Komitetas, birž. 23 d., puikia
Lietuvos finansiniai ir paskolos vyk
niklį
tik
150
dol.
kalbą, palinki naujam Lietuvos savo darbams, tai jisai turi eiti
dymo reikalai yra pavedami pasko darbuotojai sukruto dirbti. Tik
Pennsylvania
viešbučio atstovui geros kloties darbuo-’ tokiu pat keliu> j -•
nori’ prigulėti — Lietuvai
ar me
Nusiminiau aš, kad negalė los skyriaus vedėjui d-rui Juliui J. paklausikite kas nuveikta:
- jo
kokiu ėjo
Lenkijai ir kad tai butų atlikta „Bali Room” surengė iškilmin
ties Lietuvos reikalais, tuo pjrmtakunas gerb. J. Vileišis, siu taip greit įsigyti velnio, nes Bielskiui.
— Meldžiu priskaityti ir ma
gą
išleistuvių
vakarienę
išva

be formalio plebiscito.
Tam
tikslui
mano
vardu
yra
gau

pinigų
tiek
neturėjau,
o
nusi

tarpu pakyla p. Černeckis apka- kurįs susilaukė nemažai p,ąbarine prie konkurso darbuotojų—
tas toksai įsakymas:
Vadinasi lenkai nori, kad Že žiuojančiam Lietuvon gerb. Lie binęs pabučiuoja gerb. Vileišį,
leisti
jis
nenorėjo
ir
ant
išmogav0 partijos,
kad jis
„Kaunas 1921 m., geguž. 21 d. rašo 27 kp. sekr. M. Samuolis
ligovskiui butų patikima, kuo tuvos Atstovui Jonui Vileišiui. o svečiai sustoję griausmingais perdaug valstybiniu
kesčio
nedavė.
Taip
mudu
ir
Ministeris Pirmininkas.
žmogumi
iš Auburn, UI. — Pradžiai dar
met jisai pasakytų Vilniaus ir Į šią išleistuvių vakarienę ne
N 1113
persiskyrėm.
aplodicfentais
juos
sveikina
ir
pa
t
a
po
ir
nei
trupučio
nesirupibo prisiunčiu 13 naujų narių.
jo apielinkės žmonių
norius. tik susirinko New Yorko, Bro- sugięjgbjus Lietuvos imna, bai
Gerbiamas Pirmininke:
An
try
to
jaus
aš
ir
vėl
užėjau
na savo partijos reikalais. Tai1921 m. gegužės mėnesio 20 die- Toliaus bus daugiaus, o gal ir
Elizabetho
Tačiau reikia tikėti, kad ir ši oklyno, Newarko,
su
juo
pasikalbėti.
Iš
,
Laisvės
’
giama iškilmės.
gi ir p. černeckis tik tuomet
ną Ministerių Kabinetas, turėdamas ligi šimtinukės dasiirsiu.
tas lenkų kvailas
pasiūlymas ir kitų artimų kolonijų progre Apart kalbų, buvo ir muzika-‘1 įį
ofiso
jis
nusivedė
mane
į
tūlo
omney Tamstos pareikštą norą paj tinkamai pasitarnaus Lietuvos
/ sutiks tiek pritarimo Tautų Są syviai žmonės, bet svečių prisaliuną
ant Plaza. siliuosuoti nuo Lietuvos Vyriausy — Pranešiu, jog prirašiau 10
lė programo dalis. Garsioji lie-■ valstybeii
ir gaus pritarimo vokiečio
jungos Taryboje, kiek sutiko ir buvo net ir iš tolimų’vakarų — tuvių dainininkė p-lė Rakaus-!i
_rašo _____
225 kp.
Ten išsigėrėme mudu po vieną- bės Misijos Pirmininko pareigų eji- naujų narių
'Amerikos
lietuvių,
kuomet
susi
.
... , ... ..
n _
!mo, nutarė atleisti Tamstą nuo kal^įkiti jų panašius pasiulymai-rei- iš Chicagos: p-nai Mickevičiai, kaitė iš Chicagos sudainavo ke
lauks nuo savo partijos irgi to kltą Stiklelį 11 JIS pasakė man (baniųjy pareigų ėjimo ir pasiūlyti organizatorė Mi. 'Stalioraitiene
p-lės Rakauskaitė ir BalčaiČiukalavimai.
linksmą žinią, jogei gavęs nuo pavestus Tamstai Lietuvos finansi- iš W. City Benton, Ilį..— Bu
lis lietuvių muzikos gabalėlius.
tė ir Viskontas. Taipgi iš ry- Taipgi p-lės Sidabriutė, kairiu- kių pabarimų.”
savo draugo iš Brazilijos tele-'n7s ir paskolos vykdymo reikalus čiau prirašius daugiau, tačiau
Tačiau
klerikalų
spauda
štąi
Pranešimu
iš Washingtono • tinių tolimesnių kolonijų daly- tė ir Aušriutė sudainavo trio.
kurioje pranešama, kad
.pask°!°.s.. ,sk>rria.us vedėjui senosios kuopos nekurie nariai
kaip aprašo d-ro Alseikos aukš gramą,
j
. ,,
’
. | dr. Juliui J. Bielskiui, kuriam Finanbirželio 23 d., Valstijos Depar-wavo šie svečiai: Dr. E. G. Klidabar yia „bargain ant velnių-Sy Prekybos ir Pramonės Ministeris perdaug peikia naują musų kuo
Dainininkėms okomponavo p. čiau pacituotus žodžius;
tamėntas išleido sekantį pareis- mas, p-nia Klimienė, p. J. Griir jis galįs pristatyti man bile duos atatinkamus įgaliojimus ir in pą, aiškindami net tokių daly
K. Strumskis.
„....Taipgi priminė, jog nau
nius ir p-nia Grinienė iš Philakimą
kų, kad girdi musų kuopa esan
Taipgi ant galo reikia pažy jai paskirtasis Amerikon at velnią už pusę kainos, t. y. senį strukcijas.
Pranešdamas
šį
Ministerių
Kabi

„Kaunas yra vienu iš tų cent ’ delphijos, adv. J. S. Lopatto iš
už 150 dolarių, o jauniklį už 75 neto nutarimą turiu garbės Vyriau ti nelegalė ir tuoj aus ją suspen
žmogus, rimtas
rų senosios Rusijos imperijos'Wilkes Barre, adv. F. J. Bago- mėti, kad p. Viskontas nuo stovas takto
Lietuvių Tarybos, VyraS) todėl jam seksis reikalai dol. Neturėdamas 150 dol., nu sybės vardu pareikšti Tamstai pa duos, o kurie rašysis prie mus
dalies, kuris yra apgyventas liejčius iš Bostono, p. J. Skrituls- Chicagos
pinigai žus.
tariau pirkti jauniklį. Užmo dėkos už didelį Tamstos . padėtąjį kuopos, tai tų
p. šabunas
nuo „Vienybės” vesti’’
r
tuviais ir dabar yra sostine kas ir p-lė J. Kazlauskaitė iš
darbą
paskolos
platinimui
ir
Lietu

bendrovės, p. J. Ginkus nuo p^iki logika!>! Pasigavai sve- kėjau jam pinigus ir mudu' per vos reikalų atstovavimui ir prašau žinoma tas atgrasina mažiau
Lietuvos vy- New Britain ir kt. Taipgi da
Nepriklausomos
Brooklyno piliečių komiteto ir tlmą žmogų savo» susirinkime, siskyrėm. Atsisveikinant jis priimti mano aukštos pagarbos žo- susipratusius žmones dėtis prie
lyvavo
Lietuvos
naujasis
atstoriausybės •
musų naujos kuopos.
P-“a širvydienė nuo Lietuvių perstatei kalbėti ir po to krai-l man užtikrino, kad už mėnesio džius.
Dr. K. Grinius,
Klausimas pripažinimui šios vas p. V. černeckis, Lietuvos Piliečių Sąjungos lietuvaičių 1 pyjęį j0 žodžius kaip tau patin- laiko aš turėsiu velnią.”
Jei ištikrųjų taip daro nėkuMinisteris
Pirmininkas
valdžios per Suv. Valst. nėra su Atstovybės sekretorius p. . M. skyriaus ant
rie SLA. nariai,
tai tokių jų
atminties gerb.
— kaįp įavo partijos inte- Tačiau suėjus paskirtam lai
Lozoraitis,
rištas su įkūrimu Suv. Valst. Vinikas iš Washingtono ir Lie- Vileišiui suteikė puikias dova
negalima, nes
kui velnias dar buvo neprisiųs^^uoja
L. c. Ministerių Kabineto darbų pagirti
Konsulato Kaune, kuris yra įku tuvos valstiečių sąjungos ir soReikalų Vedėjo par. tuomi kenkia savo organizacitas iš Brazilijos ir liepta ateiti
nas.
kad
I
ei
alintų
—
■lizradlniialeų
----—
riamas vien tuo į tiksiu,
cialietų
I
n-'f ao.woif.5c. Itrilro
Toninp J. M. Ponui pris. adv. J. Vileišiui,
sivijl lesi
veiai naKią »vc
Sulig „Sietynp”
pranešimo ; už
p^kfena dar ir dėlto, kad tai da
savaitės
laiko
štai
kas
atsi Amerikon Pirmininkui.”
tarpininkauti biznio ireikalais, Amerikoje Dr. D. Alseika ir ru apgailaudami, kad taip greitu Lietuvos Steig. Seimas švęsda
Taigi jau - tolymesnis darbas prigu romą eikant prieš teisybę, nes
kurie kasdien auga delei to, šytoja žemaitė.
laiku priseina
atsiskirti, gal mas savo metines sukaktuves tiko :
kiekviena SLA. nauja kuopa,
nuo naujų vedėjų.
Valstijose gyvena Tačiau prie progos tenka pri ant visados, su gerb. Vileišiu, sekančiais darbais gali pasigir „Bet kuomet nuėjau dar už lėsAmerikos
kad Suv.
suvažiavimo kuri tik užtvirtinta Pildomosios
savaitės laiko, tai netik velnio Washingtone Lietuvių
apie milionas ar daugiau lietu siminti, kad iš dešiniojo sparno kurį visi taip labai buvome pa ti:
tapo
parinktas tam
neradau, bet ir pats ,velnių tikromis funkcijomis Paskolos Ko Tarybos ir turi čarterį, yra ly
vį ir kad tarpininkauti preky nedalyvavo nei vienas žmogus mylėję. \
„Gegužės 15 d. Šteig. Seimas i agentas’ buvo pasislėpęs. Pra mitetas iš penkių asmenų: gerb. pil. gi seniausiai kuopai ir teisių,
bos reikalais tarpe Suv. Valst. — net buvusieji gerb. Vileišio
šventė savo darbuotės metines dėjus teirautis, kur dingo M., Jono Viskonto, F. Bagočiaus, Jono ir legališkumo žvilgsniu.
bendradarbiai — pp. Bielskis, Birželio 25
ir Lietuvos.”
d., 2-rą vai. po sukaktuves. Per tą laiką Sei
Griniaus, Jono
Tareilos ir A B.
administratorius man atsakė, Strimaičio, kuris komitetas šiuomi — Šiuomi prisiunčiu dar 8
ir kt., kuriuos, pietų, „Olimpic” laivu, gerb.
Vadinasi Suv. Valst. valdžia Mastauskas
mas padaręs 92 posėdžiu ple kad jis išvažiavo ,nežinia kur.’
yra kviečiamas susTrinkti New Yor naujus narius — rašo 158 kp.
praneša, kad yra nutarta įkur anot kun. Miluko, gerb. Vilei Vileišis
išplaukė
Lietuvon. numo ir 43 Maž. Seimo. Komi
iš Spring
Taip ir dingo velnių agentas, ke Paskolos skyriuje ant 3 vai. po org. P. Jurkonis
ti Kaune Amerikos Konsulatas, šis vien iš ,,milaširdystės” prie Prieplaukoje susirinko^ '(didelis sijų ir komisijėlių buvo
28. išviliojęs iš manęs paskutinius piet, birželio 23 dieną pasitarimui field, Ill. — Jei konkursas tęsia
šitokio Amerikos valdžios nuta Lietuvos valstybinio darbo lai būrys gerb. Vileišio
delei savo darbuotės jau prie nau
draugų, Įnešta į Seimą 240 įstatymų,
bus dau
pinigus.
Ir
tas
atsitiko
,
Lais

jojo paskolos • vykintojo d-ro J. ilgiaus, tad ateityje
rimo senai laukia
Lietuva ir kė. Nors kuomet buvo rengia kad dar kartą pasakius Sudiev, priimta 122, išklausyta 19 vygiau. Pasiryžęs iki šimtinės
Kokiais ry Bielskio.
pasidėkavojant
gerb. Vileišio ma priėmimo vakarėlis naujam pirmutiniam Lietuvos Atsto riaušybės pranešimų, gauta 138 ves’ pastogėje.
Jonas Vileišis,
varytis.
pasidarbavimui, pagaliau nutar atstovui p. čemeck£ui, tad pro vui, kuris grįžta tėvynėn tiek paklausimai, atsakyta 108-ęms- šiais jis buvo su ,Laisve’ suriš
Lietuvos Atstovas Amerikoje.
at įkurti Kaune Amerikos Kon gresyvių žmonių dauguma net daug pasidarbavęs Amerikoje — Paskutiniuose posėdžiuo tas — nežinau. Tik tiek žinau,
—- Pranešiu, jog vėla prirakad
jis
ten
dirbo
ir
draugavo
nekviestų
atsilankė
v.akarienėn,
sulatas.
šiau 4 naujus narius
rašo
Lietuvos labui.
Išlydėti gerb. se pirmuoju skaitymu primtas
(saliunuose
gerdavo)
su
lais

LIETUVOS INFORMACUU 203 kp. sekr. J. Galinskas iš
kurią rengė net pasislėpę kokis Vileišio tarpe kitų žymių vie
žemės
reformos
įstatymas. vės’ redaktoriais ir administra
„katalikiškųjų draugijų tos ir apielinkės lietuvių visuo
„ELTOS” ŽINIOS PAIMTOS ten
Sebastopol, Pa. — Taigi viso
BIURO PRANEŠIMAI
Paliekama ūkininkam žemės piki toriais.”
Iš LIETUVOS LAIKRAŠČIŲ. sąryšis”, nes mat progresyvė menės darbuotojų buvo atėjęs 70 deš. (80 hekt.), žemė duoda
prirašiau 17 naujų narių. Nors
UŽBAIGIANT DARBĄ.
Nors
begalo
įdomi
istorija,
visuomenė jau moka
atskirti
Lenkų pasiuntinybė Berlyne
tas nUQ valstybgs oficialių ir p. černeckis. Tačiau iš de ma su išmokėjimu, savininkai tačiau visgi nesinorėtų tikėti, Rupesniu Amerikos Lietuvių Su konkursas ir užsibaigtų »u 1 d.
važiavimo sekretoriaus adv. F. Ba-į liepos, arba ir'toliaus
tęstųsi,
šiniojo sparno žmonių buvo tik nuo kurių žemė bus' nuą|vinapranešė musų
pasiuntinybei, 'atstovų
partijas nuo valstykad
prie
laikraščių
dirbantieji
gočiaus
jau
tapo
surašytas
ir
pn "aš vistiek darbuosiuos, nes tutai pp. Bielskis ir Mastauskas ma, gaus atlyginimo. Įštatyka<?.
_^°S_ S
M-ja bįn|ų “darbų, tačiau dešinysis
Biu- . , . 1
... . v •
žmonės
tokiais
purvinais
dar

—
daugiau
nesimatę.
ę
mas
tuo
tarpu
grąžintas
Komirui
buvusio
suvažiavimo
protokolas.
I
keletą
lietuvių šeimynų IŠ
------------lietuviams
’
įsakiusi nevizuoti
bais
užsiiminėtų.
sparnas ant tiek yra sufanati- Pradėjus laivui
judintis iš sijai pataisoms sulyginti ir suTasai protokolas tapo patvirtintas1 pačios širdies dzukijos kilusių,
pasų^ kadangi lietuviai nevi- kėjas, kad ne savo partijos žmo
ir Suvažiavimo pirmininko gerb. S. 'kurios pasižadėjo tuojaus privietos, p-lej Rakauskaitei va derinti. Galutinas
įstatymo
zuoja lenkams. (? Red.)
gų, nors jis butų Lietuvai ir dovaujant sudainuota Lietuvos
Ištikrųjų
reikia
pasakyti,
•
ę.
issiuntinejamas vi- sįrašyti Prie SLA., todėl negapriėmimas laukiamas yra birže
siems
Suvažiavimo
laik-1
, . .
.
daugiausiai pasidarbavęs, gata- ir Amerikoj imnai, kuomi sve
kad niekas tiek stebuklų nepri- raščių redakcijoms iratstovams,
šiaip
nurody-iB
ma
praleisti
progos
gauti
to>lio mėnesį.”
Gegužės 28 d. į Marcinkonis jvi šaukšte vandens prigirdyti,
pasakoja,
kai
Brooklyniškė
timtaučiai labai
užsiinteresa
toms įstaigoms, idant
butų galima klUS tvirtus ir ištikimus SLA.
atvyko lenkų artilerija iš šešių!
nepaisant kad tai butų ir pats vo ir klausinėjo kam šitos iškil Pranešimu New Yorko Džio „Laisvė”. Ji išpiškindama sieks supažindinti plačiąją Amerikos vi- narius, kai dzūkai kad
yra.
patrankų su kareiviais.
Per Lietuvos
suomenę su padarytais nutarimais.
prezidentas. Taigi mės keliamos ir dauguma lietu vininkų Pagalbos
iiinį
„editorialą
”
išrodymui
draugijos,
nakvoję, geguž. 29 d. rytą išvy ir į. šį vakarėlį, nors ir buvo
Per šį laiką Lietuvos Atstovybei Pagaliau mano galutinu nusi
nenaudingumo
buvusio
Lievių turėjo progos su pasididžia šita liga sergančiųjų skaičius^
kad kiekvienas
su Valstybės statymu yra,
teko betarpiai tartis
ko Varėnos link.
oficialiai kviesti, nei vienas ne vimu atsakyti: „Išlydime tėvy New Yorko
ytuvių
Su
važiavimo
VašingDepartamentu delei Lietuvos pri musų mažutės kolonijos lietumieste mažėja.
Gegužės 29 d. į Varėnos stotį atsilankė.
tone,
ir
negalėdama
su

pažinimo,
tačiau lig šiol klausimas j' vis turi pastoti SLA. nariu ir
1919 ir 1920 metais džiovinin
atvyko 4 lenkų ktaopos, kurio Vakarienėje dalyvavę svečiai, nėn Lietuvos Respublikos At
tebėra svarstomas. Be to LietuvosI
griebti
tinkamo argumento, Atstovybės
stovą.
”
kų
.mirtingumas
sumažėjas
32
įgaliotinis McAdoo bir- j Šito savo pareiškimo laikysiuos,
mis bus pakeičiamos dabar sto pirmininkaujant
p. Liutkaus- Besitolinant laivui nuo kraš liUoš^ negu buvo 1918 m. Taip skelbia nesąmoningus prasima- želio 13 dieną yra įįteikęs naują! nors priseitų ne vienų lašų
vinčios tame bare lenkų, dalys. kui, apie 23 kalbėtojai, pažy
to graudu pasidarė mums, kad gi ir šiais metais mirtin- nymus. „Laisvė” savo skaityk laišką Valstybės Sekretoriui Hughes1 dzūkiško kraujo šitam tįkslui
Gyventojų pranešimu, geguž. minėj o gerb. Vileišio nuveiktus
nurodęs į visą eilę momentų, delei1
gal paskutiniu kartu matomės gumas mažėja,
Nuo sausio tojams skelbia, kad buk prezi- ir
kurių
reikalinga
greičiau suteikti paaukoti.
29 d. į Varėnos ir Mergežerio'į darbus Lietuvos labui ir linkė
dentas
Hardingas
delegacijai
šių
metų, ' iki
su šituo prakilnum Lietuvos su pradžios,
Lietuvai pripažinimą.. Svarbiausiuo

< rajoną atėjo lenkų pėstininkų!
T.
Mes pilnai pasitiki
gerb.
jo jam laimingos
kelionės ir num, kuris savo sunkum dar gegužės 1 d.' naujų susirgimų pareiškęs, kad jis negalįs pripa ju momentu yra iširimas Lietuvių-j
....
.
x. ,
batalionas ir 1 raitelių eskadro pasekmingai darbuotis Lietu
žinti Lietuvos ir kitų Pabalti- Lenkų derybų Briukselyje,
nes de
------ -------------— _ Į Gahnskui, nes gerai pažįstame
buvo
tiktai
4,375
arba
11
nuoš.
bu,
pramynė
Lietuvos
Respub

nas, kurie turi .taisyti Merkio vos labui ir tėvynėn sugrįžus.
jos valstybių
nepriklausomyr rybų sutrukimas ;gali privesti abi dzūkų valios tvirtumą. Mat
likos
takus
Kolumbijos
žemė

mažiau,
negu
pereitais
metais
• prie ginkluoto susirėmimo;
upės tiltą ir pulti Perloj aus par Ypač- pažymėtinas kalbas pasa
ir šitų žodžių
rašytojas turi
bes, nes esą Suv. Valstijos lai pusi
je.
Gerb.
Vileišis,
tarsi
nujaus
tuo
patim
laiku,
kuomet
buvo
Apie
pačią
Briukselio
derybų
ei
tizanus.
.1
kosi senosios
administracijos seną, dpie padarytuosius iš vienos garbės save skaityti garsios ir
kė Dr. Alseika, adv. Bagočius, damas, pasilikusių nuliūdimą 4,941.
;i
p. J. Grinius
ir rašytoja že mosavo balta skepetaite iki ga Labai maža dalis žmonių tin ir gina principą nedalomos Ru ir kitos pusės pasiūlymus, apie paJ garbingos „dzūkų tautos” naties Hymanso pasiūlymą tuo tarpu-riu. Dzūkas niekuomet nedasiVietos gyventojų pranešimu, maitė, kuri įaigdama savo kal lima buvo jį įžiūrėti, lyg kad kamai supranta,
kiek džiova sijos.
niŲ negalima teikti,
nes
! leis, kad jo „unaras” nukentėlenkų kareiviai, persirengę civi bą su jaunos mergaitės entu norėdamas tuomi mus raminti išsmaugia nelaimingų savo au Iš kur „Laisvė” tokias žinias Delegacija pasižadėjusi yra Lietuvių
pati su
liniais drabužiais, veik kasdien ziazmu trenkusi kumščia į sta ir jo prakilni siela, be abejonės, kų — ypač darbo žmonėms ji sužvejojo, tai h* pats to „edito-^ teikti pranešimus apie visą tą dery tų. Jei jau kartą jisai davė
apsilanko neitralinėj
zonoj. lą sušuko: „Kas bus, kas nebus, mums sekė: „Neliūdėkite, ne yra baisum priešu. Kad tinka rialo” autorius vargiai galėtų bų bėgį. Lietuvos Informacijų Biu „savo žodzį”, tai nors pliš —
ras yra priverstas tuo tarpu kantriai
Daugiausiai jų apsilanko Gied bet Lietuva nepražus!” __ į
nusiminkite!
pasimatysime mai supratus jos baisumą auk- pasakyti, nes delegacija, kuęi tylėti, kad nepajudinus kokio nors truks, o dzūkas „ant savo pasraičių ruožte.
Prezidentą, visai dalyko, kursai gal reikia palikti Po} tads1 ir tiek. Gaila, kad SLA.
Naujasis Lietuvos atstovas laisvos Tėvynės sostinėje Vil ščia uminėta draugija paduoda lankėsi pas
Vargu, ar konkurso darbuotojų tarpe, tik
Gyventojų žiniomis Kupriš černeckis savo kalboje pažymė niuje!”
sekančias skaitlines: nuo 1910 priešingą žinią pranešė ir nieko paslapties skraistimi.
toksai
Delegacijos
atsargumas
gali tai vienas ištikimas „savo tau
ki# ir Murovankos
kaimuose jo, kad gerb.
Vileišis labai Prie grogos tenka pastebėti, m. iki 1920 m. New Yorko neminėjo, kad prezidentas Har padidinti jos autritetą.
Todėl ir
stovi lenkų gauja iš 200 žm. su daug pasidarbavęs
Lietuvos kad norint greitu laiku gerb. mieste mirė nuo aštuonių la dingas butų atsisakęs Pabalti- pačiam Lietuvos Informacijų Biu tai” dzūkas yra. Nors mes la
2 kulkosvydžiais, kurie neva at labui ir užtai jisai gerb. Vileišį Vileišiui išvažiuoti, nemažai pa biausiai išsiplatinusių
ligų, jos valstybes pripažinti: Prie rui, kurio pranešimus yra gaminusi bai gerbiame ir kitus pasižymė
jisai pasižadėjo šituo Lietuvos Atstovybe rods geriausiai jusius SLA. konkurso darbuoto
siakyrus nuo reguliarinės ka labai gerbiąs. Baigdamas kal- sidarbavo Danieliaus-Ambrazie įskaitant ir influenzos epidemi šingai
amžinai
nutilti ir laukti, iki jus, tačiau kaž kodėl norėtųsi
riuomenės veikia savarankiai. bą pareiškė, kad nei Lietuvoje jaus Agentūra
iš Brooklyn©, ją, 98,022 žmonės, o nuo vienos klausimu pasirūpinti, nežiūrint bus
naujai pastatytas žmogus/ kaip „El
_ ” ______
x Agentūros
____ _ agentas, dzukus matyti pačiose viršūnė
gyvenančių kad gavus laivakortę ant di džiovos per tą laiką mirė 99,- kad jisai jau tuomet buvo pra-tos
Be to ateina | neitralinę zo nei
užrubežyje
Telegramų
se.
1
dėtas svarstyti Užsienio Reika- galės pradėti teikti savo žinių.
ną ginkluoti lenkų
kareiviai, lietuvių, niekas neturi . teisės džiulio „Olympic” laivo. *
261 žmogus.
1
po 10—15 žmonių.
NAUJAUSIOS ŽINIOS IŠ bureliais
Naktimis piešia gyventojus, ati
LIETUVOS
ma pinigus ir kitus brangius
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’ „TĖVYNĖ”

PERŽVALGA

diskusavimo Vilniaus klausimo.
kunigų organas „Draugas”, vis stybėms politikos ir karo sri ties, ir Dusetų valsč. Ežerėnų mums nereikia, — turime Prie
Kokį galutiną sprendimą iš
apskrit.
glaudos Namo Komisiją, kuri
dar negalėdamas
numalšinti tyje.
*
*
♦
Savaitinis Susivienijimo Lietuvių duos Tautų Sąjungos Taryba,
savo pagieža degančio liežuvio
Be to, gegužės mėnesyje ledų yra kompetentiška tuo, užsiim
Kinetikoje organas, leidžiamas kas tuo tarpu sunku pasakyti. Ta
:: „Katalikiškoji” Liteuva.— linkui buvusio Lietuvos Atsto
• ' .
/
:: Neteisingas .nuosprendis. buvo dar ir kitose apskrityse, ti.
penktadienis.
šokauja, vo gerb. Vileišio, šitaip mėgina — Kai Brooklyniškė „Laisvė” kaip Trakų, Kadeinių, Mažei Mano nuomone, tokia specia
čiau drąsiai
galima tvirtinti, Klerikalai nuolatos
per šimtmečius kitiems partyviškumą primes papratus viską smerkti, kas tik kių, Mariampolės, Vilkaviškio li rinkliava
Prieglaudos Na
' S. E. Vitaitis — Redaktorius, kad jeigu toks sprendimas sta kad Lietuva
tytų pavojun Lietuvos nepri buvusi katalikiška ir dabar to ti.
ne jos rašoma, taip ji padarė ir ir vienur kitur apmušė rugius mui turėtų būti vedama syste307 W. 30-th St., New York City. klausomybę, tai nei
„Kad taip ligŠiol buvo, mes pa su „Tėvynės” pareiškimu, kad ir apkapojo sodų žiedus, bet tų mačiai ir labai intensyviai. O
Lietuvos kia turi būti, nes esą tik tuo
.................. /
tys
dalinai kalti.
Lietuvos vy-. lenkai savo avantiūromis priėjo ledų padaryti nuostoliai palygi pasekmės mus nustebintų. Ar
žmonės, nei Amerikos lietuviai met galima susilaukti šviesaus
Visi raštai skiriami „Tėvynei” turi
riausybė prisiuntė mums čia savo
nebūtų galima ta rinkliava ši
but siunčiami
Redakcijos vardu ir ant to nesutiks, nepaisant, kad ir laimingo gyvenimo musų tė
atstovą, priešingą Amerikos Lie liepto galą, nes visi doresnieji namai maži.
turi but su autoriaus parašu ir adre ant to sutiktų ir Lietuvos dele vynėje. Ir ačių Lietuvos žmo
žemės Ūkio ir V. T. Ministe taip suorganizuoti:
tuvių visuomenės pažiūroms. Ir pasaulio žmonės galutinai paži
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija gacija, ir Lietuvos vyriausybė, nių nesusipratimui
nors
mes
tuo
nesitenkinome,
bet
klerikalai
1. —^Prieglaudos Namo Ko
no lenkus ir piktinasi jų dar rijos Statistikos Skyrius.
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
nekėlėme
griežto
balso.
Aplink
Lietuvos St. gavo progos parodyti kokia to
bais. Visiškai
neįsigilinus į
misija įgalioja visų SLA. kuo
(„Lietuva.”)
ros. Netinkami
spaudai smulkus ir pagaliau net
jį susispietė jo plauko amerikie
Pastumę šalin visus ji „katalikiškoji” Lietuva galė
pų Valdybas- suruošti savo ko
raštai — korespondencijos,
eilės, Seimas.
čiai ir pradėta
dirbti partijiniai musų, išreikštas mintis, „Lais
pranešimai ir tt., naikinama ir auto Lietuvos neprikalusomybės prie tų būti. Nors šiandien klerika
darbai.
lonijoje rinkliavas Prieglaudos
vė” tuoj aus
apsprendė, kad
Volfp
agentūros
pranešimu
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
„Taip elgiasi tik neturį sąmo tais „doresneisiais”
šus ir ką reikia nubaudę, Lie lai turi vos tik mažą didumą
Namui.
žmonėmis
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
nės žmonės.
Kuomet Tėvynė
iš
Londono,
ten
gauta
iš
Elsintuvos liaudis stos
ginti savo savo žmonių St. Seime, tačiau
2. — Kiekvienoje
kuopoje
saukiasi išeivijos pagclbos ir rim įneš laikome Anglijos ministe- kų žinia, kad Lenkai netrukus
nepriklausomybės iki paskuti mėgina visomis išgalėmis savo
paskiriama keletas narių, kurie
Lloyd George
to darbo, nesąmoningi musų so rių pirmininką
pakviesiu
į
konferenciją
Suo

LIETUVOS NEPRIKLAU
cialistai
su laisvamaniais dirba ir kitus jo plauko diplomatus^
niam kraujo lašui, o mes, Ame programą praktiškame gyveni
paskirtais laikotarpiais aplan
mius,
Latvius,
Estus
ir
Lietu

SOMYBĖ PAVOJUJE.
tik
savo
partijinius
darbus.
”
rikos lietuviai, remsime Lietu me parodyti. Jei jau šiandien
ko savo apielinkės lietuvius ir
Tačiau tokis „Laisvės” nuo
vą
visų
seniau
Rusų
imperijai
Tačiau
kiekvienas
skaitan

kelti savo
renka aukas Prieglaudos Na
sprendis yra neteisingas. Nors
Sulig pranešimo
Lietuvos vos liaudį iki paskutiniam savo klerikalai pradeda
priklausiusių
kraštą
unijos
tis
Amerikos
lietuvių
laikraš

galvą visoje
pilnumoje, nors
mui.
.
valdžios
oficiozo „Lietuvos” centui!
mes apie šitų meklerių darbus
čius
ir
žinantis
buvusio
Lietu

klausimui
svarstyti.
3. — Tvarkingam aukų rin
dar ir neįstengia patys vieni
nekartą rašėme ’ ir tinkamai
apie Hymanso pasiūlymus pa
vos
Atstovo
gerb.
Vileišio
dar

tinkamo valstybinio aparato su
kimui reikia kuopos apielinkę
darytus Lietuvos-Lenkų dery
juos įvertinome, tačiau dar kar
buotę,
pasakys
kad
„Draugo
”
daryti — kuomet dar reikalin
išdalinti į distriktus ir kiekvie
bose Briukselyje,
kaipo pa PERTOLI NUEITA.
tą pakartojame, kad p. Lloyd
redaktorius
kun.
česaitis
„kal

nam rinkėjui skirti vieną disgrindą tolimesnėm
derybom,
Amerikos lietuvių progresy- ga skaitytis ir su kitų partijų ba neteisiai prieš artymą sa George plauko diplomatų paža
iriktą. r
.
iŠrodytų lyg kad Lietuvos rei vės visuomenės dalis senai pa žmonėmis, tai kas bus tuomet,
dams ir jų neva grumojiipams
IR LIETUVA ŽINO!
vo.
”
Pavojingiausiais
Lietuvai
užgriebs
atsiskaito'
kalai Tautų Sąj ungoj e stovi kėlė balsą prieš bereikalingai kai klerikalai vieni
netikime, nes jų politika eina Ir Lietuva žino, kad Susivie 4. — Rinkėjai
laikaip
ne
socialistai
su
„laisva

Lietuvos
valdžią
į
savo
rankas?^
gerai. Tačiaa to paties Hyman palaikomą karo stovį Lietuvoje,
vingių vingiais, kurie veda prie nijimas Lietuvių
Amerikoje prieš kuopą.
maniais
”
dirbo
partijinius
dar

so reikalavimai^ kad tie pasiū nes tas duoda galimybės reak Štai kokių stebuklų pripasako
kraštutiniausio imperializmo ir rengiasi steigi Lietuvoje Prieg 5. — Kuopos atsiskaito prieš
bus,
bet
klerikalinė
klika
išsta

ja
„Lietuvos
Ūkininkas
”
apie
lymai butų užlaikomi didžiau cijai terorizuoti Lietuvos pro
tas tiesia naują pagrindą neto laudos Namą, štai ,,Trimitas” Centrą.
čius!
savo
partijinį
Tautos
Fon
sioje slaptybėje,
ir Lietuvos gresyvių žmonių judėjimą. Ir „katalikiškąj ą” Lietuvą:
6. ■— Sutvarkymui tokio dar
limos ateities karams. Mes Nr. 19 (39) rašo:
dą
priešakiu
dirbo
partijinį
„Jau dabar Valstiečių Sąjungos
delegacijos tų reikalavimų ver šitokis Amerikos progresyvių
pagaminimui
tink&mos
doresneisiais žmonėmis pavadi „Susivienijimas
Lietuvių bo,
darbą
ir
kliddė
Amerikos
lietu

nariams
ir
„Lietuvos
Ūkininko
”
giškas pildymas, sukelia nera lietuvių užreiškimas pasitvirti
nome tuos
laikraštininkus ir Amerikoje praeitais metais nu tam tikslui literatūros Prieg
skaitytojams neduoda per išpa vių visuomenei rinkti
aukas
Komisija turi
mumo ir tenka abejoti apie na galutinai smerktinais Lie žintį išrišimo, neduoda metrikų,
pasaulinius rašytojus ir kitus tarė įsteigti Lietuvoje prieg laudos Namo
Lietuvos
valstybiniam
reika

Lietuvos valdžios oficiozo pra tuvos valdininkų darbais.
pasižymėjusius žmones, kurie laudos namą,
kai kur nepriima į krikštą vaikų,
kuriame gautų gauti reikalingą kreditą, km's
lam.
Pagaliau
štai
dar
vienas
neduoda šliubo, numirėlio ne tik
nešimų tikrumą.
Štai suareštuota šimtai žmo tai kad į bažnyčią nenori įsileisti, faktas. Kuomet pradėta vesti mokėjo tinkamai įvertinti Len prieglaudą lietuviai pasenę ar yra jai pripažintas užpereitojo
Nors nežinant detalių, neigi nių Mariampolėje,
kų avantiūrizmo politiką. O nustoję sveikatos Amerikoje. Seimo.
norėjusių
bet ndf ir į kapus nenori priim agitacija tarpe Amerikos lietu
visų principialių punktų tų pa su manifestacijomis apvaikščio
tokių žmonių,
po paskutines Sumanyta statyti toki prieglau Tiktai tokiu budu dirbdami,
ti. O kas butų, jei kunigai į sa vių, kad pirkusieji
Lietuvos
siūlymų turinio, negalima ga ti 1-mos gegužės šventę, nepai vo rankas paimtų ir savivaldybes.
Lenkų avantiūros Aukštojoj Si da labai plačiai. Vien žemės mes susilauksime pasekmių. O
Laisvės paskolos
bonus nors
„Tada
musų
vaikų
nepriimtų
į
lutinų išvadų daryti, tačiau ir sant nei to, kad 1-moji gegužės
lezijoj, atsirado daug visose ša turėsianti apie du šimtus dešim šiaip, — galime prirašyti šim
mokyklas. Norint gauti pasą ar šių metų nuošimčius paaukotų
Lietuvos laikraščiai („Lietuvos laikinosios Lietuvos konstituci
lyse. Net amerikonų spauda, tinių. Patys namai, manoma, tus gražių straipsnių ir pole
paliudymą, reikėtų bėgti į klebo Lietuvos valstybiniam
reika

Balsas”) praneša ir amerikonų jos pripažinta oficiale darbinin
kuri ligi tol labai karštai gynė mokėsią apie 50,000
niją kunigui rankos pabučiitoti,
dolarių, mikų; galime džiaugties suma
lam,
ir
kuomet
Amerikos
Lietu
o gal net ir prieš gaspadinę rei
spaudoje tilpo pareiškimų, kad kų švente. Ir areštuota tokiu
Lenkų poziciją, beveik išimti kas musų pinigais bus virš tri nymu; galime girties savo or
vių Suvažiavimas Washingtone
kėtų
nusilenkti.
Tada
butų
rojus
ganizacijos nuopelnais, —< jei
tuose Hymanso pasiūlymuose budu, kad net susilyginta su
nai visa pasmerkė Lenkus ir jų milionų auksinų.
tiems, kurie moka kunigų skver išnešė rezoliuciją,
raginančią
rimtai kompromituojama Lietu buvusiais caro žandarais. Taip
pareiškė, kad šiandieninė Len „Tam namui steigti esą su patys nedirbsime, nieks musų
nus laižyti.
šituos nuošimčius aukoti Lietu
vos nepriklausomybės klausi gi sakoma net be mušimų nekija yra versme visų nesutiki rinkta 6000 dolarių. Dabar vėl darbi) neatliks!
„Steigiamajam Seime tris kar
vos
valstybiniam
reikalam,
tus krikščionys demokratai atme
V. K. Račkauskas.
mas. Jei šitai yra teisybė, tad apseita.
mų rytų ir vidurio Europoje, „Tėvynėje”, patalpintas atsišau
pasinaudodami
tė socialdemokratų interpeliaciją tad klerikalai
mums aišku, kodėl p. Hymanir pareikalavo, kad, kam pri kimas į Amerikos
del mušimų areštuojamų. . Minis- šituo momentu
lietuvius,
pradeda vesti
Tačiau
karo
lauko
’
teismas
PRIEGLAUDOS NAMO
sas nenori, kad tie pasiūlymai
dera, suvaldytų įdukusius Var kad skubiau dėtų lėšas tokios
teris Pirmininkas (d-ras Grinius agitaciją, kad šituos
nuošim
dar
toliau
nueina,
šta/
Lietu

REIKALU, i
butų skelbiami viešai, tačiau
valstiečių sąjungos)
irgi norėjo,
šuvos junkerius, šitokis viso prieglaudos įsteigimui.
čius
Amerikos
lietuviai
aukotų
priimti
minimą
interpeliaciją.
negalima suprasti kuriuo tikslu vos) valdžios oficiozas „Lietu
pasaulio spaudos ir įžymesnių „Mes galime tik širdingai Jau buvo
paduota įvairių
Mes
valstiečiai
liaudiinnkai/
tik Tautos Fondui, štai kaip pui
va
”
praneša,
kad
Kauno
komen
Lietuvos delegacija taip vergiš
jų
'žmonių
nusistatymas
grei

galvą kraipėme, ką daro krįkščio- kiai agituoja ,,Garsas.”
linkėti, kad šis kilnus sumany nuomonių ir sumanymų, kuriuo
lauko teismo
kai tuos
reikalavimus -pildo. danturos karo
čiausiai
privedė
ir
p.
Lloyd
nys atmesdami tokio turinio in
„..Musų Tautos
Fondas, tai
mas kuo greičiausia butų įgy budu butų geriausiai gyveniterpeliaciją ir dar ministeriui pirPagaliau dar labiau nesupran- sprendimu iš gegužės 7 d., š.
George
aštriau
ir
griežčiau
išsitiksliausis
išvirių
trukumų
naikin
man įkūnyti SLA. Prieglaudos
vendintas.”
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Uzmteresavę Lietuvos žmo Namo įkurymas.
Tačiau rei
gacija tuos pasiūlymus priimti, ir sušaudyta Utenos komunistų
musų aukų,
lai gina tas aukas avantiūras. Ir todėl niekas ne
girti? Demokratinėje
Lietuvoje
5 nariai ir 17
nes, neatidėliokime . darbo il kia pasakyti, kad šituo prakil
kaipo pagrindą tolimesnį dery organizacijos
siųsti valdžios atstovui; musų au
neturi būti
vietos
mušimams,
gali
užginčyti,
kad
po
Varšavos
koms vieta — Tautos Fondas.
gam: lai musų Fondas auga ne niu ir Ibutinu kiekvienam dar
bų? Statyti deryboms šalies nuteista sunkiųjų darbų kalė
kad ir bolševikų,
tai gali daryti
imperialistų
inscenyzuotos
„Man
ir
rūpėtų
nukreipti
prade
Rusijoj komisarai, bet ne musų
dienomis, bet valandomis.
bo žmogui dalyku, labai maža
/nepriklausomybę galėtų tiktai jimo nuo 3 ligi 8 metų. Taipgi
tą musų spaudoj’e
agitaciją (už avantiūros Aukštojoj Silezijoj,
pačių
pastatytos
valdžios
žmonės,
SLA. užmanytasai Prieglau dalis SLA. kuopų ir narių yra
aršiausi jos priešai, tačiau šitos sakoma^ kad šituos žmones tar
nuošimčius) iš valstybinių vėžių Lietuvos klausimas tarptautinė
ir tokiais atsitikimais valdžiai už
dos Namas yra grynai labdary tinkamai suinteresuoti.
Dau
į visuomenės. Aukokime...
Bet
delegacijos sąstate“ įeina užsi dant begėdiškai mušta.
savo valdininkus reikalinga pasi
je
politikoje
žymiai
pagerėjo,
o
savo aukas tvarkykime patys, be
bes darbas. Jį gali atlikti tik guma narių visai šaltai į šį
aiškinti, turi pasisakyti, ar ji baus
tarnavę Lietuvių Tautos dar Berods šitie nuteistieji žmo
Lenkų
—
pablogėjo.
'pagalbos
biurokratų,
kad
ir
sa

už mušimus.”
tai krūvon susibūrę SLA. na klausimą žiuri.
buotojai ir Lietuvos vyriausy nės, sulig „Lietuvos” pareiški
viškių... Gautus gi už bonus nuo
riai, persiėmę gražiu savo su Šito prirodymui
imu SLA.
bės priešakyje stovinti žmonės. mo, nusikalto sunkiai priešais Tai šitokis „šviesus” i^laišimčius, kurie tik gali lai paaukoLEDAI LIETUVOJE.
manymu, pamylėję jį ir patys 168 kuopos, Stamford, Conn.,
Tuibut čion yra koks nors ne Lietuvos valstybę, nes jie dirbo mingas” gyvenimas
„katali ja Tautos Fondui į tą skyrių, į
kurį
'tik
jisai
nori.
—
Aš
savo
nuo
Šių
metų
gegužės
mėnuo
pa

lenkų pa kiškoje”
savo jėgoms tikėdami.
susirinkimą, įvykusį birž. 12 d.
susipratimas, kilęs
bedarant karo lauke, pačioj
Lietuvoje.
Tačiau
šimčius paskirsiu Tautos Fondo
sižymėjo ledais.
Ypač daug Kalbėdami apie musų Prieg š. m. Prisiminus kuopos raš
kasdien galima kas bus tuomet, kai klerikalai
spėliojimus nežinant tikrojo pa frontėje, kur
kultūros sekcijai.”
ę
avantiūrų, kad pasijus užtektinai galingi ir net Vadinasi klerikalam Tautos vietų nukentėjo 28 geg. Ledai laudos Namą, rašydami apie jį, tininkui Prieglaudos Namo rei
siūlymų turinio.
Juk Lenkai laukti lenkų
tik to ir nori, kad Lietuvą in- dezorganizavus Lietuvos armi valstiečių sąjungos ir socialistų Fondas stovi aukščiau už viską buvo stambus — karvėlio kiau diskusuodami jo planus ir tt., kalą ir perskaičius P. N. Ko
kad pa
korparavus Lenkų valstybėn ir ją. Taipgi pas juos rasta ir ka liaudininkų žmonėms duos „ki- — net ir už Lietuvos valstybę. šinio didumo. Tikri nuostoliai mes negalime pamiršti vieno misijos atsišaukimą,
aukų į P. N. fondą,
jei šitais Hymanso
pasiūly ro medžiagos. Už tokius dar ką” iš valdžios viršūnių, kurie Na ir dar prasikeikęs kunigų dar neapskaityti, žemiau pa dalyko: jo įrengimas yra mu rinktų
mais yra prie to einama, tai bus kiekviena valstybė, neišski ir šiandien daugiau nieko nevei organas drįsta primesti party“ duodamos žinios, sulyg žemės sų pačių dalykas. Be musų pa tuojau šis reikalas rastas visai
delko Lenkai
atsisakė šituos riant ir komunistinės Rusijos, kia kai tik bernauja klerika viškumą kitiems. Juk nei sočia ūkio korespondentų pranešimų, sidarbavimo, be musų aukų nie nesvarbiu ir atidėtas į šalį be
Apart to,
siūlymus priimti nors kaipo nusikaltėlius baudžia mirties lam.
listai, nei
„laisvamaniai” nei apie vietas kur buvo ledų atsi ko iš sumanymo nebus. Prie jokio svarstymo.
glaudos Namas pats savaime dar vienas narys išsireiškė, kad
bausme. Tačiau jaunai Lietu Taigi bereikalingai valstiečių nemano vesti agitacijos, kad tikimų.
pagrindą tolimesnių derybų?
Nors Briukselio derybos nu vos respublikai, kurios patvaru sąjungos organas dejuoja, kad nuošimčiai už bonus butų paau Daugiausiai nuo ledų nuken neįsisteigs. Jo nęįsteigs mums esą jei Priegl. Namas bus stei
truko ir Lietuvos-Lenkų sienų mas ir stiprybė remiasi vien „krikščionys demokratai” nege kojami į jų partijinius fondus tėjo Rokiškio apskritis, būtent joks labdarys. Musų sumany giamas Lietuvoje, tai aš neduo
klausimas vėla
perėjo Tautų savų piliečių pastangomis ir rai elgiasi, kuomet patys pa vieton Lietuvos valstybiniam šie valsčiai: Panemunėlio, Juo mas tiktai musų pačių jėgo siu nei cento, o kitas narys pakaip tik priešingai: „jei
sugyvenime val deda- tiems „krikščionims” ra reikalam. Tad kur daugiau dupio, Kamajų, Svėdasų, Ro mis tegali būti įvykintas.
Sąjungos Tarybon, tačiau jei taikingame
?1. Namas bus steigiamas
reikėtų gus auginti. Nejaugi valstie partyviškumo — pas klerikalus kiškio. Ypač dideli nuostoliai Nemanau, kad rastųsi nors
Lietuvos delegacija sutiko de džios su visuomene,
padaryti Panemunėlio ir Juodu vienas žmogus tarp visų SLA.
rikoj e, tai aš neduosiu nei
rėtis delei Lietuvos nepriklauso vengti mirties pabaudų, nepai čių sąjunga nežino, kad ji lai ar pas progresyves partijas?
pio valsčiuose, kur rugiai su narių, kurs galėtų pats vienas cento!” Ant kiek man tatai
mybės Briukselyje,
tad nėra sant, kad tai ir leidžia daryti kydama savo žmones valdžioje
♦ * *
vis sunaikinti ir, jau piaunami savo pinigais Prieglaudos Na yra žinoma, tad ir*kitose kuo
mažiausios
abejonės, kad ir karo stovis. Juk tokiais drako stiprina klerikalų
poziciją ir
r
liks be mą įsteigti ir jį padovanot Su pose yra tokis pa£ narių apsi
T. S. Tarybos posėdyje jiems niškais įstatymais vien neapy savo žmonėmis pridengia reak
:: Pabaltijos laikraštininkų pašarui. Gyventojai
Reikalinga sivienijimui. Tuo tarpu visi leidimas ir nepaisymas šituo
priseis su tuomi
skaitytis ir kanta ir nepasitikėjimas savo ciją ir ima
atsakomybę ant suvažiavimas.— Birželio mėn. duonos ir sėklos.
kas gali užtikrinti, kad ir ga šalies vyriausybe sėjama. O savęs už visus klerikalų globo pradžioje, Kaune įvyko Pabal pagalba, žemės ūkio kores SLA. nariai, surėmę pečiais, tą svarbiu reikalu — o svarbiau
įvertinimu
ledai padarytų labai lengvai. Pavyz siai, tai tokis griežtas pasissuareštuotųjų mušimai, jamus reakcionierius ir mušei tijos laikraštininkų suvažiavi- pondentų
lutinas Tarybos sprendimas ne jau
viena kitai
bus remiamas pagrindu tųJ pa niekuo negali būti pateisinti! kas. Pagaliau ažuot sudarius mas-pasitarimas, kuriame daly 28 geg. Panemunėlio. Juodupio džių tokio sutartino darbo pas kyrstymas į dvi
Pagaliau lenkų „peoviakai”, ku bendrą frontą visiems Lietuvos vavo 10 Latvių laikraštininkų, ir Rokiškio valsčiuose išmušė svetimtaučius užeiname gana priešingi pusi ir apie susiprati
siūlymų.
Kvie daug. Andai, pirm kelių mė mą ir susitarimą negali būti
Jau seniaus ir Francuzų ir rie irgi ėjo prieš Lietuvos ne progresyviams žmonėms prieš 7 Estų laikraštininkai ir 13 Lie f,apie 5000 dešimtinių.
tačiau netik dešiniojo sparno hegemonijos tuvos laikraštininkų ir žurna čiai ir vasarojus taip pat nu nesių biedniausioje New Yorko nei kalbos.
kitų valstybių spauda rašė, kad priklausomybę,
kentėjo, bet mažiau.
žydų apielinkėje, ant taip va Aky vaizdoj e šitokios padė
nesusitaikius
Lietuvai-Len- kad nebuvo baudžiami mirties užmačias, tad valstiečių sąjun listų.
kams Briukselio derybose, Tau bausme, bet nekuriems net bu gos organas pats net demago Svečius iškilmingai sutiko ir Tą pat dieną ledai padarė dinamo East Side, buvo atida- ties, man rodosi, kad nebus ga
tų Sąjungos Taryba bus priver vo dovanota kalėjimu skirtoji giškais
argumentais kovoja maloniai vaišino spaudos ir vy nuostolių ir Panevėžio apskri rytas naujas ligonbutis, apsi limybės nei tinkamai išspręsti
sta arbitražo keliu išspręsti ši bausmė. Kodėl šitokis skirtu prieš
socialdemokratus. Ne riausybes atstovai. Pasitarime ty, būtent, Naujamiesčio, Pa ėjęs žydams arti $235.000. Vi šito klausimo, jei jis butų leis
balsavi
tą klausimą ir abi pusės turė mas daromas?
jaugi valstiečių sąjunga ir so vienbalsiai išnešta dvi rezoliu nevėžio ir Pinavos valsčiuose. si tie pinigai buvo jų sudėti tas vėla visuotinam
siančios ant to sutikti. Ir štai Prie to dar reikia pridėti, cialistai liaudininkai
nemato, cijos: pirma pripažinstant
būti Sumuštus rugius žmonės piau- centais, — jie ir pavadino jį mui taip, kad visi nariai butų
i
prie tokių
ledų dar Penny Hospital.
Visos
tos užganėdinti, neigi
šituos žodžius berašant ateina kad pasidėkavojant krikščionim kad jie „bebehdradarbiaudami” no reikalo Estam, Latviam ir ja pašarui. (Krito
didžiuma su „krikščionimis demokratais” Lietuvai ankštai susidėti kultū Miežiškių vasč.,. bet be žymių apielinkės žydai, per savo kaga- aplinkybių sukelsime užtekti
žinių iš Genevos,
kad Tautų demokratam, kurių
Sąjungos Taryba jau išklausiu sudaro Lietuvos St. Seimą, net užaugino tokius ragus klerika ros, ekonomijos, o y/pač politi nuostolių. Kupiškio valsč. le lus, kas savaitė mokėjo po 1 nai kapitalo Priegl. Namo įstei
si Lietuvos ir Lenkų argumen interpeliacijos valdžiai, paduo lizmui, kad jis drąsiai pradeda kos ir karo srity ir antra pripa dų krito 5 geg. ir tarpais gero centą ligonbučiui Steigti. Rink gimui, jei remsime jį vien au
Aukomis paremtas
liavą kontroliavo
tam tikras komis.
tacijų Vilniaus ir jo apielinkės tos socialdemokratų, kad gavus siaubti ir Lietuvos ir Ameri žįstant būtino reikalo kuotrum- kai apkapojo rugius.
klausimu, trumpoje ateityje iš pasiaiškinimą valdžios delei mu kos lietuvių gyvenimą. Laikas piausioje ateityje sušaukti Ry Biržų-Pasvalio apskrity Puša komitetas. Pinigai buvo ren darbas gali duoti pageidauja
laikraštininkų lato valsčiuj 28 buvo išmušta kami per tris metus. Kas sa mų davinių tik tuomet, jei tar
duos savo nuosprendį. Sakoma, Šimo kalinių, St. , Seimo tapo susiprašti Lietuvos valstiečių goje bendras
kongresas, kurio uždavinys bu 18 kaimų javai ir ledai nuėjo vaitė kolėktorius pereidavo per pe visų narių butų susitarimas
kad Vilniaus klausimo reikšmę atmestos. Reiškia ir St. Sei Sąjungai?
♦
♦
♦
,
sią?* Pabaltijos valstybių laik toliau į šiaurę.
savo distrikto žydus ir surink ir visi bendromis jėgomis pa
Sumažinus, Taryba mėgino abi mas pritaria tokiem darbam.
:: Kur daugiau partyvišku- raštininkų sąjungos realizavi Ledai 28 geg. ruožu apie pus davo iš jų centus. Tuo budu sišventusiai šitam reikalui dirb
besiginčijančias puses prikal šitaip eidama Lietuvos val
tų. Bet kai aukščiau minėjau
antro varsto
platumo praėjo susidarė kapitalas.
binti prie ekonominių ir milita- džia netoli nueis, nes trumpoje mo? — Paprastai yra sakoma, mas.
to negžilėtume šito vargiai kada susilauksi
kantrybės kad
blogadarys, norėdamas ‘ Įsikūrus Pabaltijos laikraš Tauragnų valsčiuje Utenos ap Delko mes
rių sutarčių. Tačiau pabaigoje ateityje pritruks
pakenkė ru padaryti ? Kiekvienam SLA. me, nes tą liudija šiandieninis
sakoma, kad šitokį planą labai Lietuvos žmonėms ir bus pri nuo savęs nukreipti visuomenės tininkų sąjungai ir pradėjus ar skrities, žymiai
šalin karo domę, pradeda kitiems bloga- čiau vieni kitus pažinti ir kar giams, daržams ir sodnams, ir nariui keli centai mėnesyje ne pasiskyrstymas, labai tankiai
apsunkina
neatlaidus Lenkų versti pasakyti:
reikalavimas, kad; ir Želigovs stovis — šalin reakcijos apaš-. darybę prikaišioti. Taip lygiai tu bedradarbiauti, daug pagal tą pačią dieną buvo dar Pane- būtų sunku pašvęsti prakilniam net prie vaidų prieinaiitis, todėl
Specialio Komiteto ar nebūtų geriausiai jei ateiyra ir su musų Jderikalais. štai bos susiartinti Pabaltijo^ val tėrių valsč. Ukmergės apskri tikslui.
kio atstovai butų prileisti prie falai!
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nantis SLA. Seimas uždėtų vi- lekcija — ar tai iš politiškos eko-■ suardyt, uždaryt susirinkimą! Mums bet viso Wyoming klonio koloni mas — balsų klastavimas jau kuo rjCJXKKKlXKKltKKKJtltS
nereikia!”
siems ’bariams nors po 10c. į
sveikatos sryčių. šio susirinkimo
rėkė joms gerai
prieinamos Plymouth, poje galutinai užbaigtas ir tą inci
Jei šaltai pažvelgsite, tai pamaty• Pranckunas, Dryža, Grigaitis ir kt. Wilkes Barre, Kingston, Edwards- dentą iš naujo kelti
nėra reikalo.
menesį ekstra
mokesčių, ku site, kad aš darau 12 apskričiui di- Matant, kad negalima prie
nieko villc, Luzerne ir kitos kolonijos ga- Raštelis netilps.
riuos reikėtų
mokėti tol, kol j dėlę auką. Bet bijausi, kad Tam- rimto prieiti per klerikalų riksmą, Ii lengvai jais pasiekti.
Dr. C. P. LELAŠIUS
K. A. Arlauskui, Rochester, N. Y.
susidėtų ganėtina suma pinigų, i stos daugiau esate užsiėmę reikalais pasiūloma, kad butų išduoti dclega- Kadangi Plymoutho lietuviams Rašinėlis „ar norim, kad Lietuva
Lietuvis Gydytojas,
labai
silpnas —
šitai užmokėti išsigalėtų kiek deportuojamų Rusijon bolšcviku ir tų raportai iš suvažiavimo Wa- tokių kapinių yra perdaug, todėl būtų laisva?”
Rusijos Tarybų Mcdikališka pagal shingtone. Klerikalai lyg to neno apielinkės koloniją lietuviams gali spaudai ^netinka.
Pagaliau jame
vienas SLA. narys, ir į tris me ba, negu savo locnų vaikų ir žmo ri, bet didžiuma susirinkusių ant
Valandos: nuo 9 iki io a.
būti vieta. Šiuomi tarpu yra par nieko naujo nepasakoma, apart pa
tus laiko turėtumėm užtektiną nos :eikalais, o ką jau kalbėti apie to sutinka. Grinius pastebi, kad duodami
m., nuo I iki 3 p. m., nuo
lotai visai
žema kaina. tarimo Amerikos lietuviam protes
SLA.
gerovę.
laiko sutaupymui,
butų geriausia, Lotai yra 18 X 18 pėdų.
6 iki 8 p. m.
sumą pinigų.
0 kuomet jau
Vienai tuoti, ką Amerikos lietuviai jau se
Gerb. J. Ukanis, meldžiu žvilgte kad tokį raportą išduotų tas pasiun ypatai parsiduoda tik vienas lotas, gi nai daro. Rašinėkite žinių iš vietos
butų užtektinas kapitalas, tuo
Colony 6208
Telefonas
rėk alydziau į „Tėvynės” numerius tinys, kuris daugiausiai tų nuveiktų draugijoms duodama daugiau. To lietuvių gyvenimo.
met reikėtų tarti kur steigti 37, 40, 41, 44, 1920 m., ir beveik darbų Washingtone matė, kuris bu dėl viršminėtų vietų ir apielinkės Z. Miliui, E. St. Louis, III. RaPašaukti galima kickvicprieglaudą — Lietuvoje
ar kiekviename numeryje rasi ką nors vo delegatu prie prezidento Hardin- lietuviai, norėdami įsigyti sau vie
nam laike dieną ar naktį
sutinka su tą ant laisvų kapinių turėtų pasisku šinclis perdaug ištęstas ir taipgi la
Amerikoje.
tokio apčiuopiamo —■ praktiško pa go ir tt. Susirinkimas
per telefonų.
bai silpnas — tūlų vietų negalima
propozicija ir Dr. Klimas apleidžia binti nusipirkt lotą.
tarta.
O
kokias-gi
pastangas
pada

Bet kol prieisime prie kokių
nei suprasti kas tenai norima pasa
751 Grand Avenue,
!■ pirmininkaujančio vietą, o susirinki
rėt link parengimo maršruto?
Laisvų kapiniu draugija laiko sa
kyti.
Norint tokiais rimtais klausi
nors galutinų
nutarimų, ku Su tikra pagarba
mui sutinkant, užima
pirmiriinkaut vo susirinkimus kas mėnesis pasku
kampas»Bradley St
riuo budu butų galima sukelti
Grinius. Dar prieš pradedant ra tinį nedėldienį kiekvieno men. Se mais kritiką rašyti, mažiausiai rei
v
Dr A. L. Graičiunas,
kia
mokėti
nors
aiškiai
ir
‘
taisyklišApšv. Kom.” narys. portą, klerikalai bandė daryt nešva kantis susirinkimas įvyks liepos 31
tinkamas
kapitalas, tad tuo
NEW HAVEN, CONN.
kai savo mintis išreikšti. Pagaliau
rius priekaištus, bet tapo numalšin d., 1921 m., 2:30
vai. po pietų, A.
tarpu išnaudokime
progą ir
ti ir Dr. Klimas išdavė savo rapor Stravinsko svetainėje, kampas Ferry riekia turėti užtektiną prisirengimą,
NEKROLOGAS.
kad nereikėtų . nebūtais dalykais sa
‘didinkime " Prieglaudos Namo
tą labai nuosekliai ir smulkmeniškai, ir Railroad gatvių,
Plymouth, Pa.
A. -Į- A. Juozas Miežis,
vo argumentacijų remti.
Tamstai
03
fondą tomis priemonėmis, ko buvęs SLA. 16 kuopos organizato kad net ir klerikalai labai tankiai ne Įdomaujanti tuomi klausimu, gale- patariame
tuo
tarpu
rašinėti
žinių
iš
Užbaigus tų paminėtoje dienoje atsilankyti į
kias turime šiandien. O musų rius ir darbštus SLA. darbuotojas, sigailėjo aplodismentų.
vietos v lietuvių gyvenimo.
Rašinė
Dr. Klimui, dapildė raportus su ma
šiandieninės
priemonės yra: birželio 9 dienų, 10:45 vai. ryte ta žais patemijimais Grinius, Dr. Stan susirinkimą ir gaut visas informaci lis netilps.
jas.
po sunkiai sužeistas anglių kasyk
Pittsburgh©
apielinkiečiui.
Su
rinkti aukas visais galimais bu lose
kus
ir Ignas Liepa. Bet vos tik pa
Turtu pastebėti, kad draugija lais Tamstos įvardinto laikraščio kores
Kurie norite pirkti
farmas šioj
ir tos dięnos vakare, 8:25 vai.,
baigus raportus, klerikalai su kun. vų kapinių nupirko tą žemę ne tuo
•dais ir apart to, kiekviena kuo mirė.
aš
galiu Tamlietuvių
apielinkėj,
pondentais polemizuoti neverta, ku
Karalium priešakyje, tuoj visi kartu tikslu, kad padaryti
biznį,
bet
kad
farma parsipa lai parengia kokią nors pra Velionis buvo geras SLA. 16 kuo rėkdami šaukia kiek gali, kad užda
rių dauguma savo argumentus vien stoms parodyti, kuri
duoti progos .kiekvienam
prisidėti pasikoliojimo žodžiais remia.
savininkas
gyvena,
duoda
ir
kame
pos
organizatorius
ir
su
atsidavimu
Šitų
mogą: išvažiavimą (pikniką),
ryt susirinkimą arba atšakut laikraš prie tos draugijos nusiperkant lotą
Jeigu norit pirkti tiesiai nuo savidirbo musų
organizacijos
labui,
balių, teatrą ar ką panašaus ir prie kurios pats prigulėjo ant aukš čiuose tilpusius „protestus prieš kle ir pastojant jos nariu. Lotai parsi žmonių neišmokysite ir neįtikinsite, ninko o ne nuo to, kuris iš to gykad teisybes
prisilaikyti
reikėtų,
visą pelną lai skiria šitam bū čiausio laipsnio apsaugos --- 1,000 rikalus”, ypač kun. Karalius ant tiek duoda labai žema kaina.
jei
norima
visuomenei
bešališkai
vie vena, tai klauskite manęs, t. y. Ūkiteismais
bauįsisiūbavo,
kad
ėmė
Korespondentas.
Prieglaudos dol. Taipgi teko girdėti, kad pri- gint,, reikalaudamas atšaukt ir patinam reikalui
nos ar kitos kolonijos nuotikius pra ninko
Namo įkūrimai,
Juozas šiugžda.

IŠ SLA. KUOPŲ
DARBUOTĖS.
264 kp., Somersville, Conn., gegūžės 22 d. parengė prakalbas, ku
riose kalbėjo getb. Jonas Tareila iš
Waterbury, Con)i.
Malonu buvo
klausytis
jo / |uoširdųs aiškinimai
|apie SLA. naudingumą kiekvienam
darbo žmogui.-1 Jo aiški ir nuoširdi
kalba padarė rpaląnaus
įspūdžio į
klausytojus už Į ką jam publika padėkavojo
gausiais
aplodimentais.
Prisirašė vienas naujas narys prie
2(į4 kp.
Po pertraukos gerb.
kalbėtojas
vela
gražiai kalbėjo
aiškindamas
apie SLA. 4-to apskričio nutarimą,
nupirkti Lietuvos Laisvės Paskolos
boną už 1,000 dol. ir paaukoti tam
Lietuvos kariuomenės pulkui, kuris
pernai pirmutinis įžengė Vilniun.
Supratus šito reikalo
svarbumą,
atsirado du darbštus musų kuopos
nariai: Juozas Petkus ir Vincas Paciunas ir perėjo per vietos lietuvių
tam reikagyvenimus parinkdami
lui aukų. Geros valios tėvynainiai
aukavo- kiek kas išgalėjo ir tuo budu aukų surinkta 32 dol. Taigi šiuomi varde 264 kuopos tariu širdingą
ačių visiems
aukavusiems,
ypač
didžiausios pagarbos užsipelno aukš
Neužčiau minėti aukų rinkėjai.
mirs Lietuva jusų pasišventimo.
Ne prošalį bus paminėti, kad muprakalbos buvo
sų kolonijoje šios
pirmutinės, Nors lietuvių pusėtinas
tačiau nei
būrelis čionai gyvena,
Kas
pusė nesusirinko į prakalbas,
juos sulaikė
nuo atsilankymo į
prakalbas, sunku pasakyti, Nejaugi
lietuviams nerupi
musų kolonijos
jų
šeimynų likimas,
jų pačių nei
kad nenori išgirsti apie tokias nau
dingas
organizacijas
kaip
SLA.
Juk čionai buvo aiškinama būtinas
'reikalingumas
kiekvienam
darbo
žmogui prigulėti
prie pašalpos ir
apdraudos organizacijų ir kokią nau
nariams ir
dą SLA. duoda
savo
abelnai kiek pasidarbavo Amerikos
lietuvių visuomenes labui kulturindamas ir medžiaginiai
remdamas
musų visuomenės progresyvį judėjSmą.
Julius Markauskas — prot. rašt.

120 kp., Fairhope, Pa., laikytame
susirinkime birželio 12 d., perskaitė
atsišaukimą, kuriuomi prašoma au
kų Prieglaudos Namo fondui ir po
apsvarstymui
vienbalsiai
nutarta
neaukoti, kol nežinosime kur Prie
glaudos Namas bus steigiamas —
Lietuvoje ar Amerikoje.
Kuomet
kuopa tikrai žinos, kur musų prieg
lauda bus steigiama, tuomet paau
kos sulig savo išgalės iš kuopos iž
do ir parinks aukų tarpe vietos ir
apielinkės lietuvių.
Taipgi musų nuomone, butų gcriau steigti
Prieglaudos
Namą
Amerikoje, kadangi čionai ir musų
organizacija gyvuoja, todėl ir jos
prieglauda čionai turėtų būti, Nors
gal jos įkūrimas
čionai kainuotų
du kart tiek daugiau, negu Lietuvo
je kuriant, tačiau kiekvienas su no
riu aukotų, manydamas, kad gal ir
jisai pats kada nors prisiglaus lie
tuviškoje įstaigoje.
J. Kiškionis — sekr.

ATVIRAS ^LAIŠKAS SLA.
12-tam APSKR.
Atydžiai perskaitęs
12-to apskn
protokolų ir dėlei
užmetimo Apšvietos Komisijai neveiklumo, tu-i
riu pasakyti, ypač 12-to apskr. sek
retoriui gerb. J. Ukaniui, juk Tam
sta 'pameni, kad aš pats pasisiūliau
tik už kelionės lėšas apvažiuoti jusų apskritį su agitatyviška prakalba ir prelekcija SLA. naudai, o ar
Tamsta pameni ką ^atšakiai ant mano laiško? Lai buna tas incidentas
pamirštas.
Štai šiuo syk per „Tėvynes” skiltis vėla drįstu
pasisiulyti Tamstų
apskiičio kuopoms
apvažiuoti jas
su agithtyviška prakalba ir jei kuo
pų valdybos norėtų, tai ir su pre-

gulėjo ir prie
SLRKA. ant tiek
' > budu paliko
pat apsaugos, tat tuo
nemažų pašalpų savo šeimynai.
Velionis paliko didžiausiam nuliū
dime moterį ir 4 vaikučius, brolį ir
švogerį J. Vaitkų, kuris irgi priguli
prie SLA.
Velionis Juozas stengėsi pasiliuosuoti iš angliakasyklų
ir rengėsi
pirkti ūkę — šituos paskutinius .me
tus dirbo kasyklose. Tačiau bešir
dis likimas
sunaikino
jo planus
įstumdamas jį mirties glėbin...
Palaidotas didelio būrio draugų,
nes jisai buvo visų mylimas žmogus.
Nors buvo laidojamas
su bažnyti
nėmis apeigomis, tačiau beveik visi
SLA. 16 kuopos nariai dalyvavo lai
dotuvėse, nepaisant,
kad prieš tai
niurnėjo vietos
katalikai.
Musų
kuopos nariai atidavė paskytinį pa
tarnavimų savo mylimam draugui.
'Ilsėkis ramiai, mielas drauge, sve
timos šalies žemelėje! »■'
Ben. Aluzas — rašt.

LIETUVIAI AMERIKOJE
PHILADELPHIA, PA.
Sulig nutarimo Lietuvių Suvažia
vimo Washingtone 30 ir 31 dieno
mis gegužės, 1921 m., idant kožnos
valstijos delegatai
sugrįžę namon
pasirūpintų parinkti
reprezentaciją
ir išgautų audiencijas pas savo val
stijos senatorius
ir kongresmanus.
Todėl pranešame, kad tokia audien
cija pas Pennsylvanijos senatorius
greitu laiku įvyks.
Ton audiencijon bus representacija veik nuo vi
sos Pennsylvanijos valstijos suside
danti apie iš 25 asmenų — įtekmin
gų lietuvių Amerikos piliečių. Pa
sitikima, kad tokia audiencija, ypač
prie Pennsylvanijos senatorių, pa
darys gan daug
naudos Lietuvos
pripažinimo delei.
Dr. E. G. Klimas,
J. V. Grinius.
Nedėlioję, 12 d. birželio, specialiai
sušauktam
Philadelphijos
Liet.
Laisv. Paskolos ir draugijų Sąryšio
susirinkime iškilo baisus triukšmas
ir vos ne vos liko nesuardytas susi
rinkimas. Vos tik atidarius susirin
kimą L. L. Paskolos ir Draugysčių
Sąryšio pirmininkui, dar nei nepra
nešus susirinkimo pro<gramo, veik
tuzinas klerikalų stojo stati ir kelia
triukšmą rėkdami
visi
ant kart.
Tuoj pastebėta, kad j pirmininkas
būdamas lengvo budo ir neturįs stip
rios valios tokiuose dalykuose, tad
tapo pasiūlyta pavest vedimą susi
rinkimo vice-pirmininkui Dr. E. G.
Klimui. Pavyko kiek triukšmą nu
malšint, nes Dr. Klimas turi ganė
tinai nuovokos pcrlamentarinių teišių žvilgsniu ir
nenuoramas savo
taktingumu
apYnalšino.
Vos tik
Juozas
Ivanauskas — raštininkas
spėjo perskaityti protokolų praeito
susirinkimo ir vieton kad svarstyti
paduotus programe klausimus, tuoj
klerikalai,
naudodami
komunistų
pramintą taką, stojo
visi kartu ir
rėkia kiek tik katras pajėgia, kožnas- kitokį klausimą keldamas, ne
žiūrint ar toks klausimas svarstytinas ar ne. Kas nuostabiausia, kad
kartu su klerikalais rėkė ir vienas
jau nuo labai senai atsižymėjęs lais
vamanis — buvęs socialistas nekoksai Andziulaitis,
ir j’is klerikalams
smarkiai „turavojo”.
Pirmininkau
jančiam apmaHiTius triukšmą, iššoka
kunigiukas, mu įkaituse plike ir išlė
to pradeda nobažną melodiją, neva
papeikdamas rėksnius, bet vien kart
vėl paskatindamas dar prie'didesnio
riksmo.
Išsitraukia iš kišianiaus
laikraštį ir rėkia
kas kart balsiau,
kad jie — katilikai tame laikraštyje
„apšmeišti”, ir kad šis susirinkimas
turi . tą atsaukt.
Pirmininkaujantis
pastebi, kad čion sušauktas susirin
kimas ne laikraščiuose . ko tilpusio
svarstyt, bet ’ gvildent
klausimus
Lietuvos reikalais ir išduot raportus
iš buvusio suvažiavimo Washingto
ne ir kartu svarstyt tolimesnį pa
galbos darbą Lietuvai. Riksmas iš
klerikalų pusės vėl kyla: „išvaikyt,

gyrt Philadelphijos kunigus, kad ir
Laisvės Bonų
jie darbavosi Liet,
reikale, kad jie — kunigai nebusią
tam priešingi. Viena iš moterų priparodo, kad kunigai® priešingi, kad
net iš sakyklos bažnyčioje
per pa
mokslus atkalbinėjo
žmones nuo
pirkimo L. L. Pbonų, įtardami
net, kad buvusioji Lietuvos Misija
niekeno neįgaliota ir tt. Kun. Ka
ralius rausta iki ausų, nežino ką sa
kyt, žodžiai
maišosi
ir atsisėda.
Taipgi Dr. Stankus atsako kunigui
Karaliui, kad bcrcikalo karščiuojasi,
nes Philadelphijos kunigai prie pas
kolos neprisidėjo ir jai kenkė, ypač
kun. Karalius ir kun. Kąulakis, net
nuo bažnyčios
plakatui dalintojus
skelbiama
nuvaikė, kuomet buvo
Liet. Misijos nario kun. Žibaus atsilankymas Philadelphijoj; nuo vieno vaiko plakatus atėmė ir sudras
kė sakydami, kad tai bolševikų pra
kalbos tenai. Taigi tokis pasielgi
mas ką reiškia?
Ar ne kenkimas
Lietuvos Laisvės Paskolai?
Dr. Klimas
duoda įnešimą, kad
jeigu yra koki nors skundai ir jeigu
kas nors yra laikraščiuose
įžeistas
bei apšmeižtas neteisingai, tai te
gul susirinkimas išrenka du atsakan
čiu žmogų, vieną iš klerikalų, kitą
iš kitos puses, o anie
du išsirinks
trečią, o tuomet tie trys ištirs daly
ką ir jei pasirodys,
kad yra ap
šmeižta, tad bus atšaukta.
Bet jei
pasirodys, kad laikraščiuose tilpusios
žinios yra teisingos,
tad tada kur
dingsit skundėjai? Na, o kaip kun.
Karalius baugina teismu, tad gerai
— skųskit teisman, ten dalyką tik
Pranckunas,
Grigaitis,
rai išris,
kiti,
rėkia:
„suardyt
susirinDriža ir
sutinka su
kimąl” Kun. Karalius
kad
išrinkt
tokių
komisijų,
įnešimu,
bet šalia jo sėdintis žmogus grūmo
ja kunigui: „nesutik rinkt komisiją,
ba praloši” ir patarė bėgt iš susi
rinkimo. Klerikalai žiuri viens į kitą ir nežino ką daryit. Kun. Karaliūs pirmas apleidžia sėdynę ir saukia visus eit laukan, Klerikalai maneišardys, kad
to, kad susirinkimo
pamato, kyla
jų užmetimai neturi
viens po kitam ir eina iš svetainės
laukan.
Įvykus mitinge tvarkai, tapo padaryta visa
eilė rimtų nutarimų,
komitetas
perorganizuota paskolos
naujam veikimui ir surinkta aukų
Harriso paminklui
apie $16 Leit.
pastatyti. Taipgi išnešta pagyrimo
tikriems Liet,
rezoliucija visiems1
veikėjams
ir dau
Laisvės Paskolos
ir rinitų tarimų
gelis kitų gražių
padaryta.
Ten buvęs kukutis.

nešti.

WASHINGTON, D. C.
Birželio 15 d. Lietuvos Atstovybės
darbuotojai, pagerbimui savo šeimi
ninko gerb. Lietuvos Atstovo Jono
Vileišio, surengė puikų išvažiavimą
į Great Fall, Va.
Važiuojant į minėtų vietų malonu
reginiais —
buvo gėrėtis gamtos
malonu buvo atsikvėpti tyru Virginijos oru. Pribukus į vietą ir susi
radus patogesnę ’vietelę pradėjome
ragauti užkandžius kuriuos
musų
V. Janušiutė, A.
gražiuolės p-lės
Šalteniutė buvo
Palctskiutė ir Lšitų užkan;
pagaminusios. , Laike
pasikalbėjimų ir,
džių buvo trumpų
sušukta
prie progos triukšmingai
už gerb. J. Vileišio sveikatų valio.
Ant galo gerb. Vileišis išsirciškia,
kad jisai labai pageidautų mus J vi
sus sutikti Vilniuje.
Po užkandžių
nusitraukta įvairiaus sugrupavimo pavcikslai, o ;vėliaus visi susėdę į valtcles puikum
vandeniu
irėmės tolyn
linksmai
dainuodami, kur teko ištikrųjų gra
žių1 reginių pamatyti. Sugrįžę atgal
dar pasigėrėjome Great Falls vandcnpuoliu ir nusitraukę dar kelis pa
veikslus nuėjome viešbutin ant va
karienės.
■
Šis išvažiavimas j nusisekė kuogeriausiai ir visi dalyvavusieji jame
buvo pilnai užganėdinti.
Grįžome
namo visi linkėdami gerb. Lietuvos
Atstovui laimingos kelionės ir pa
sekmingai darbuotis
musų tėvynės
labui sugrįžus Lietuvon, kaip kad
nenuilstančiai darbavosi čionai tar
pe Amerikos lietuvių.
Skirstydamiesi
pareiškėme gerb.
Vileišiui, kad tikrai
pasistengsime
pasimatyti Vilniuje su savo buvusiu
visų mylimu šeimininku.
Pr. Rimkus.

SO. AMAHA, NEBR.
Šiuomi tariu
širdingos padėkos
žodį SLA. 87 kp. nariams — mano
draugams už parengimą man atsis
veikinimo vakarėlio,
kuris įvyko
birželio 16 d. Ypač draugui ’A'. Zalpiui ir surengimo komisijai pirmu
tinis
padėkos
žodis priklauso.
Taipgi visom dainininkėm ir deklamatorkom tariu širdingą ačių! Iš
tiktųjų besidarbuodamas 87 kuopoj
rodosi tokios pagarbos
neužsitar
navau, kokią jus man mieli draugai
ir draugės suteikėte jus apleidžiant.
Kada ir kuomi
aš begalėsiu jums
užtai atsilyginti?
Taigi tardamas
jums sudiev,
pasižadu
darbuotis
Lietuvon
sugrįžęs, o jus pasilikę
darbuokitės tarpe
Amerikos lietu
vių, prie apšvietos juos 'traukdami
— prie musų prakilnios organizaci
jos — SLA. prirašydami.
PLYMOUTH, PA.
Antanas Gražis.
Dauguma apielinkės lietuvių palaiko plymouthiečius neveikliais ir
žmonėatsilikusiais nuo ]progreso
su mumis taip
mis. Bet anaiptol
nėra. Mes niekuomi nesame atsilikolonijų, tik
kę nuo kitų panašių
A. Gilučiui, ■ Harbinas, Kinijoje,
gaila, kad apie mus nėra kam pa
Tamstos skundą perdavėme Lieturašyti į laikraščius. Aš irgi nemi
vos Atstovybei Amerikoje. ' Mano
nėsiu visų mus čion nuveiktų darbų
ji pasiųs jį atatinkamai
nic, kad
savo ir visuomenės labui. Paminė
Respublikos
įstaigai.
Lietuvos
siu tik vieną dalyką, kuris apeina Laikraštin tokių įtarimų dėti negali
daugumą lietuvių
gyvenančių Wyma, nęs jie gali būti padaryti skuoming’o klonyje. Čion
gyvenanti botai •—• nuodugniai dalyko
neišlietuviai nuo
senai
bando kaip
tyrius.
nors įsigyti laisvas kapines, kurios
F. Jakščiui, W. Fitchburg, Mass,
butų liuosuos
nuo „prabaščiaus” Tamsta savo
straipsnelyje nieko
malonės. Tą bandė
padaryti Pitt- naujo nepasakote — vien pakartoja
stono bei Wilkes Barrės
lietuviai,
te tą patį, ką tūlos kuopos jau, savo
bet nei vienur nei kitur neatsirado susirinkimuose svarsto ir „Tėvynė
tiek spėkų, kad galėtų kapines įsi je” skelbia. Raštelis netilps.
gyti.
J. Rederiui,
Buffalo, N. Y. Po
Plymoutho lietuviai per pastariuo- lemikos rašinėlis perdaug ištęstas
sius keturis
metus
padėjo daug ir perdaug į smulkmenas leidžiama
triūso kol tą tikslą
atsiekė. Nors si. Pagaliau jame daromi visai ne
prisėjo pereiti per daug kliūčių ir rimti užmetimai ir net skaudus ap
pinklių iš priešininkų pusė?, tačiau kaltinimai, kurių be kuopos valdy
šiandien Plymoutho
lietuviai gali bos patikrinimo negalima dėti laik
pasidžiaugti savo
darbo
vaisiais, raštin. Jus padarėte tai ypatai už
Laisvos kapinės jau yra nupirktos metimus — ji į tai atsakė ir to tu
ir inkorporuotos, kurios yra labai rėtų užtekti. Norint
polemizuoti
gražioje vietoje, West
Wyoming visuomet galima surasti medžiagos.
priemiestyje. Yra
nupirkta 43/4 Tačiau kitiems „Tėvynės” skaityto
akerių žemės ir įrengimo
darbas jams asmeninės polemikos yra ne
jau pradėtas.
pageidaujamos ir niekam jokios nau
Ši vieta yra labai geroje padėty dos neneša. Taipgi; peikia pridurti,
je, nes netik Plymoutho ' lietuviam, kad Tamstos
svar tįsias užmeti

Polemikos rašinėlis netilps.

Lucky
Strike

Mr. JOE GĖRY®O,
Box 142,
Scottville, Mich.

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

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

Daktaras Petras Šimaitis
Naprapath’as
Gydau be vaistų ir operacijos.
Priėmimo valandos:
Nuo 9:30 ryto iki i vai. po
pietų, Nuo 2:30 iki 5:30 vai.
dieną, išskirent ketvergą. Vakarais pagal susitarimą.
528 S. Ashland Blvd., Cor.
Harrison St.,
Chicago, HL

Telef. Watkins 214a.
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KAPITALAS $250.000.00

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas New Yorke.
3}

3

SIUNČIAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis ir
kablegramais pigiausiu kuYsu, greitai ir teisingai.

PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%.
Didžiausi, greičiausi garlai
viai pasaulyje. Puikus patarna
vimas pasažieriams.
Yra vie
tinis agentas
jūsų mieste ar
artimoje apielinkčje.
Į Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją
ir kitas Baltijos valstijas per
Hamburgą:

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

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

„SAX0NIA” išplauks liep. 21 d

VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS'Patarnaujame
teisingai, greitai ir draugiškai.

2-ra kliasa $180: 3-čia kliasa
$125. Pridedant $5.00 kares
taksų.
Per Cherbourg^, Southamptonų, Liverpool arba Glasgow:
Cameronia (naujas) liep. 2 d.
d.
Caronia išplauks liepos
Aquitania išplauks liepos
d.
Castalia išplaukia liepos
9 d.

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

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

New York

Kraujas ir Nusilpnėjimas
Kūno reikalauja

Redakcijos Atsakymai

Nuga-Tone

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

Nuga-Tone
,4 ■

r stimulates and
strengthens
the vital pow
ers. It i 8 a
valuable blood,
nerve and
health tonic. A
combination of
corrective and re*
storative agents,
that has the high
approval of Med
ical Science

Nėra kitą gyduolą lygiu Nuga-Tone, neivienos “nėra taip geros” neivierios neduoda
tokių rezultatu kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tonę yra
sudėta iš sudėtinių astuonių brangių gyduolių, kurios yra vartubjamos ir rekomenduojamos
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuončs gydulčs už vienų kainų.
Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu.
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybė jo gyvenime ir veikime.
Pradėk šiandien grąžinti savo nervų sistemą į stiprią, sveiką padėti, vartojant Nuga/Tone.
Jus greitai pamatysite savo senąją sveikatą, Stiprumą ir energijų sugrįžtant. Jus pajausite
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu isnaujo.
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvį, grobus,
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegų, regulioja
tustinimo grobų, sutaiso cirkuliacijų, prašalina gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumų, gasus ir
panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-Tone
tuojau.
MUSŲ ABSOLIUTE GVARANCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra S1.00
už butelį pilsų, visam menesiui gydyties, arba šeši
už $5.00. Imk
Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas pa
sekmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo
pinigus tuojau. Jus matote, kad jus nežudote nei cento. Mes už tai at
sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptickuose tomis pačio
mis sąlygomis ir gvarantija.

........ Prisųsk Sį Kuponą Šiandien........
NATIONAL LABORATORY, L806 1 018 So. Wabash Ave., Chicago.
Gerbiamieji:—Čia rasite įdėtą $—į___ _____ už kų malonėkit prisiųsti man
persiuntimą, apmokėtų,

Vardas.
mr.
Adresas...

butelį Nuga-Tone,

I
f
I-

VIETINES ŽINIOS
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RED STAR LINE

Pasidarbavimu pil. J. Augu
lio ir pil. J. M. Danieliaus, birž.
26 d., Semken’s
restaurane,
Bath Beach, įvyko puiki drau
giška vakarienė, kurią suregta
pagei’bimui išvažiuojančių Lie
tuvon: žymaus Amerikos lietu
vių darbuotojo gerb. J. V. Liut
kausko su šeimyna ir gerb. ra
šytojos žemaitės, kurie išplau
kia į tėvynę liepos 6 d. „Adria
tic” laivu.
Suvažiavo arti
šimto gerb.
Liutkausko draugų, kurie prie
skanių užkandžių, pirmininkau
jant pil. J. M. Danieliui linkėjo
gerb. Liutkauskui laimingos ke
GEORGE MATULEWICH
Kuopi! Susirinkimai
lionės ir pasekmingos darbuo
ATTORNEY-AT-LAW
tės sugrįžus
tėvynėn. Apie New Britain, Conn. SLA. 34 kp.
Room 810
20 kalbėtojų tardami savo šir pusmetinis susirinkimas įvyks 3 d.
National State Bank Building,
Lietuvių sve
dingus linkėjimus beveik reika liepos, 1 vai. po; pietų,Maldinėkite
810 Broad Str.,
Newark, N. J.
vitainėj, 354 Park st.
laudami priminė gerb. Liutkau si nariai atsilaflkytį ir užsimokėti
skui, kad jisai ir Lietuvon su užvilktas mokestis. Taipgi reikia
grįžęs darbuotųsi kiek tik iš apsvarstyti 4-to apskričio išvažiavi
Phoneš:
mas, kuris įvyks 24 d. ličpos. Atsi
galėdamas musų gimtinio kraš veskite
ir naujų narių prirašymui.
E BelU— Kensington 5316
to labui, kaip kad darbavosi
Sekr. V. Vinikaijis.
čionai, Amerikoje, savo tautie Philadel., Pa. SLA. 107 kp. pus
LIETUVIS GYDYTOJAS
čius traukdamas prie apšvietos metinis susirinkimas įvyks 12 d. lie
pos, Malonėkite visi Cnariai atsilanPriėmimo valandos:
ir kultūrinio gyvenimo.
kyti, nes turime daug svarbių rei9—ic /alandai ryte.
Ant galo perstačius pakalbė kalų apsvarstyinui. Taipgi atsives6—8 valandai vakare.
ti gerb. LiutkaWskienę, kuri čio kite ir naujų narių prirašymui.
2538 E. Allegheny /\ve.,
K. Krivickis.
PHILADELPHIA, PA.
nai, Amerikoje yra gimus, au Donora, Pa. SLA. 160 kp. .susi
gus ir savo akimi nėra mačius rinkimas įvyks 3 d. liepos, 2 vąl.
Lietuvos, tačiau būdama didele po pietų, Lietuvių Ukėsų svetainėj,
Lietuvos patriote ir čionai visą tarp 3 ir 4 gatvių. Malonėkite visi
nariai ir narės atsilankyti, nes tulaiką darbavosi lietuvių tauti rime daug svarbiy rcikalų apsvarsnio pakėlimo
žvilgsniu dailės tymui, Taipgi atsiveskite ir naujų
dirvoje ir dabar išvažiuodama narių prirašymui.
Sekr. A. Kizas.
Lietuvon pasisakė, kad kai tik
Cicero, III. SLA. 194 kp. pusme
susikūrė Nepriklausomos Lie tinis
susirinkimas įvyks nedėlioj, 3
tuvos Respublika ji negalėda d. liepos, 1:30 vai. po pietų, papras
ma nurimti Amerikoje prikalbi toj svetainėj. Malonėkite visi nariai
no savo vyrą grįžti tėvynėn, ir atsilankyti, nes turime daug svarbių
reikalų apsvarstymui.
Atsiveskite
sako: „Jaučiuosi neapsakomai ir naujų narių prirašymui.
laiminga, kad pagaliau galėsiu
Užraš. rašt. M. Kaupas.
išvysti tą kraštą, apie kurį tiek Wilkes Barre, Pa. SLA. 35 kp.
daug gražių pasakų esu girdė susirinkimas įvyks 3 d. liepos, 2 vai.
po pietų, p. F Kavaliausko svetaijus ir visa širdimi esu jį pamy nėj,/ 57 Bank st., kampas Stanfon
lėjus.”
st. ^Malonėkite visi nariai atsilanky
Toliaus kalbėjo gerb. žemai ti, nes turime daug neužbaigtų daly
kų apsvarstymui. Taipgi atsiveski
tė, kuri gražia žemaitiška tar te ir naujų narių prirašymui.
me padeklamavo gražias eiles
35 kp. sekr. B. S. Karparavičia.
ir pasisakė, kad ji Ameriką be Harney, Ill. SLA. 289 kp. pus
veik jau yra pamylėjusi, nes metinis susirinkimas įvyks 3 d. lie
6 vai. vakare, Dudako svetaivisur suranda
daug širdingų pos,
nėj. MalonČKite visi nariai atsilan*
„Nors visur kyti, n€s turime daug svarbių
draugų. Sako:
reiapsvarstymui.
Atsiveskite
ir
klaų
mane Amerikos lietuviai užlaiko ir globoja kai savo tikrą mo naujų narių prirašymui.
Prot. rast. J. Ratkus.
Pamėginkite naujo
tiną, pavyzdžiui ir'čionai, Bro- Woodlawn, Pa. SLA. 2-47 kp.
oklyne, gerb. Vizai mane jau mėnesinis susirinkimas įvyks 3 d. Į
kelintas mėnuo širdingai vaiši liepos, 1 vai. po pietų, J. Einikio
Su užregistruotu vaisbaženklluSuv. Valst.
na kai tikri mano vaikai, ta kambariuose, 202 i-st avė. MalonėPatentu Biure. . <.
kite visi nariai atsilankyti, nes tučiau kiekvieną, kai tą paukšte rime daug svarbių reikalų apsvarsNaujame mėlyname pakelyje.
lį, širdis traukia į prigimtąjį tymui. Atsiveskite ir naujų narių
Visos tvirtos, gemalus užmušan
lizdą, todėl ir aš neatsižvelgda prirašymui.
čios ypatybės Siame vai«te idėtos,
su priemaiša priimniai švelnaus
J. Plečkaitis.
ma į jokias kelionės sunkeny
kvepalo.
SLA. 13 kp.
Minersville, Pa.
bes, traukiu milymon tėvynėn.” pusmetinis
Ruffles yra taoai paveikiantis
susirinkimas įvyks 3 d.
pleiskanų
pašalintojas — begaliniai
Ant galo kalbėjo gerb. Liut- liepos, 2 vai. po pietų, E. Gusto sve
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
kauskas, dėkodamas draugams tainėj, 313 New Castle st. Malonė
ir gačniaukite
visi
nariai
atsilankyti,
nes
turi

už jų širdingumą ir pasižadėda
siai ypatai.
me daug svarbių reikalų apsvarsty
mas sugrįžęs
tėvynėn dirbti mui Taipgi atsiveskite ir naujų
Aptiekoso
kiek tik jėgų turės ir baigda narių prirašymui prie kuopos.
parsiduoda
'r»*O«>,ARK'
SLA. 13 kp. Valdyba.
po65c.
arba
mas savo kalbą pareiškė: „Pa
..u.s.MTcHr'orr.nec.
atsiuskit©
SLA. 38 kp.
sižadu savo
draugams ir vi Brooklyn, N. Y.
75c., tad
pusmetinis susirinkimas įvyks 3 d.
atsiusimo
siems Amerikos lietuviams pra liepos, 2 vai. po pietų, 803 Driggs
SIOPS DANDRUFF
per paštp
.į’’P . PBOMOTF-S, s 4
tiesiog iš
nešti per laikraščius apie Lie avė. Malonėkite visi nariai atsilanHEALTHYSCALP
labaratuvos padėtį. Tačiau ką rašy kyti ir užsimokėti užvilktas mokes- JUXURIANTTIAlfc
torijos.
tis. Taipgi atsiveskite ir naujų ' nasiu, tai žinokite, kad bus vien rių.
Bntlnai
teisybė, realiais faktais parem
Sekr. A. Lesniauskas.
reikalau

tta, nes aš nerašysiu nieko ko Chicago, Hl. SLA. 139 kp. pus«h -.c:
kite
M -.h!
šitokio
savo akimis nematysiu ir dar! metinis susirinkimas įvyks 2 d. licpakelio.
gerai nepersitikrinsiu, ar ištik- p°s.’ 7:30 val- vakarc» Aušros kamŽiūrėkite,
.... . _. ,
. bariuose,
-----bariuose, 10900 South Michigan
avė.
Įf.AD.RICIITEP&CO.
kad butų
rųjų teisingai Lietuvos gyveni- ------------Maiončkite
j visi nariai
atsilankyti,
INKARO
r phoOKLYIK.
pi
vaismą matau ir suprantu, kad vis- nes turime daug svarbių reikalų apį NEW YORK lt
baženklis.
ka kuoteisingiausiai įvertinus.” svarstymui.
ką
Kalnietis.
Apart prakalbų
buvo dar
muzikos — p-lė Kondročiute —
pianistė ir tūlas svetimtautis
smuikininkas
sugrajino kelis
muzikos gabalėlius.
Apie vidurnaktį, svečiai pil
Lietuvos žmonės ir Lietuvos jaunimas nusiskundžia,
nai patenkinti šituo vakarėliu,
kad neturi knygų. Mes jų turime daugiau, negu suvarto
išsiskirstė, linkėdami keliaunin
tame, tad siųskite jas LIETUVON!
kams laimingos kelionės ir švie
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE pataria
sios ateities.
savo nariams, kad jie siųstų nors po vieną musų knygų'
Dalyvavęs.
<?
savo draugams ir giminėms Lietuvoje.
Pasiųsti galima
paštu. Patartina siųsti šiuo laiku sekančias knygas:
Iš priežasties gebr. Vileišio
AISOPO PASAKOS, — didelė knyga, su daugybe pa
išleistuvių, pereitą savaitę „Tė
veikslų, 364 pusk, kaina--------------------- - --------- $1.25
vynės” redakcijoje lankėsi ne
AMERIKA, —ypatingai reikalinga tiems, kas nori iš
mažai svečių: gerb.
Mickevi
Lietuvos Amerikon atkeliauti, 288 pusi., kaina___ $1.00
čiai, p-lė Rakauskaitė ir p-lė
ŽMOGAUS PAREIGOS, — svarbi knyga auklėjimui
Baltaičiutė iš Chicagos, Dr. E.
tėvynės meilės ir tikrojo patriotizmo, 245 pusi., kaina $1.00
G. Klimas,
gerb. Klimienė,
gerb. Grimus ir gerb. Grinienė
Kas ims visas tris knygas, GAUS VISAS TRIS Už
$3.00. Užsakymus su pinigais siųskit Centrui šiuo adresu:
iš Philadelphijos ir kt.

Iš New Aprkoi į Hamburgą,
Liepoj ų, Danzigą^
__ 18 d.
Samland liepos \.
30 d.
Gothland liepos \

SIUSKITE LIETUVON DAIGIUS ’

Or. A. P. Dambrauskas
riėmimo valandos:

Mes pristatome Lietuvon daigtus

Nuo 10 išryto,
z

AMERICAN, LINE

<r

3 po pietų ir

:

i

(drabužius ir ki-

t

tokius) su pilna garantija. Musų atstovai -Lietuvoje per

6—*8 vakare.

Tiesus pataptavonias iš New
Yorko į Hamburgą.
Pa
.žiavimas del
Rūsį
derniškj dviejų
Dr
šriubiį^ ^arlaiyi^i.
Minnekabda teplaukia birž. 30.
Manchuria ^išplaukia liep. 14 d.
Mongolia liepos ______ 28 d.
Kreipkitės s į Kompanijos ofi
są 9 Broadway, New York ar
ba prie vietinių agentų.

siunčia į vietas.

i So. 4-th . Street,
PHILADELPHIA, PA.

Daigiai, siunčiami per mus,\ yra

drauda Amerikos Insurance Kompanijų iki pat

po

ap-

Lietuvos

rubežių.

. KAM KENTETK?

Informacijų ir sąlygų klauskite per laiškus.
te lietuviškai.

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

st- PAIN-EXPELLER 4*

Rašyki>

ADRESAS:

Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

s VAN CLEEF,

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

EXPRESS AND FORWARDING COMPANY,

VaizbaženklĮ.’

NEW YORK, N. Y.

303 WEST 30-th STR.

BRANGI DOVANA

PINIGAI IR LAIVAKORTES

,v

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
l Yorko^ stočių. Siųsdami pinigus Lietuvon arba užsisakydami laiva
kortę visuomet išpirkit Money Orderį ir adresuokite sekančiai:

KIEKVIENAM

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS,
Brooklyn, N. Y.

O gražią puikią dovaną gaus kiekvie
168 Grand Street,
nas, kas užsisakys didžiausią lietuvių
Tel. Greenpoint 5975
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

-.u
LAIVAKORTES galima gaut pajjąl prfekes kompanijų
ir ant geriausio laivų visų linijų pas seniąųsią LIETU
VIŠKĄ agentą G. KUNASAUSKĄ.
Agentūra uždėta 1910 metuose.
PASPORTUS išreikalauju visiems
keliaujantiems j
LIETUVĄ.
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
’ Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kur
są.
,
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet iš
mainau, jeigu kas klausia.

n

f • .«

Naujienų Dovana NoK 2 yra gružus 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 —
$7.0Q. Tarp kitų Naujienų dovanų yra auksine rašomoji plunk
sna, sidabrinis laikrodėlis, perkolatorius kavai virti ir tt. Visos
dovanos yra . neabejotinai geros.

v Kreipkitės ypatiškai arba per laišką pas

— Reikalaukite dovanų sąrašo —

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

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

PASISKUBINKITE PASINAUDOTI!

STEAMSHIP
____ _______________________ COMPANY, i

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

Generališki agentai del CENfRALES ir RYTINES EUROPOS
North German Lloyd Bremen.
IŠ NEW YORKO tiesiai į BREMEN—DANZIG—LIBAU
Laivai plaukia į LIEPOJU per Danzigą. Tiesus persimainymas nuo laivo ant laivo.
HUDSON .............. Liepos 13, Rugpiučio 30 ir Rugsėjo 15
PRINCESS MATOIKA .................. Liepos 23, Rugsėjo 7
POTOMAC ...................... Liepos 28, Rugsėjo 14. Spalio 20
Iš New Yorko tiesiai į CHERBOURG—BREMEN
AMERICA išplaukia
liepos 23, rugpiučio 24, rugsėjo 28
GEORGE WASHINGTON .... Liepos 30, rugp. 27 ir Rugs. 24.
Kreipkitės į 45 Broadway, New York ir į vietinius agentus.

Chicago, III

1739 So. Halsted Str.,

LAIVAKORTES

(SLA. Nariai.)

Į LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS

Dovana No.

JAU AT
PIGO

AUTOMOBILIU KURSAI

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt laiva
kortes stačiai j Hamburgą, Eitkūnus, Kauną ar Liepoja.
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 Ųic‘tuvą-Tėvynę.

Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ypatą.:
šaldymą, pataisymą, su
statymą, važinėjimą, viso
kių pienų, taipgi duodame
lekcijas , apie
elektriką.
Mokiname lietuviškoje -r
kalbose.
Xnangliškoje
struktoriai paženklinti eks>
....................
pertai
L. TYCHNEVĮ- >
CIUS ir kiti. Gvarantuojame laisnius ir diplomą.

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

I*4 CONTENTS 3 FLUID O2S

■

Bell Phone—Dickinson 1198

i

NEW YORK, N. Y. |

f 293 AVĖ. B, COR. 17-th ST.,

8USH TERMINAL 8LDG.5 I

UNITED AMERICAN CIO
JOINT

TIESIOG TARPE NEW YORKO-HAMBŲRGO JOINT
Trumpas susisiekimas su visom dalim Europos.

S. S. „MOUNT
S. S. „MOUNT
Laivai iš New
North River —

SIUSKITE LIETUVON KNYGŲ

S

CARROLL’’ (naujas) birž. 30 d.
CLINTON” (naujas) liep. 7 d.
Yorko išplaukia nuo Pier No. 86,
gale West 46-th st.

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

t

Tas yra tikrai nelaimingas,
kuris daug žinodamas negali iš
vengti klaidų. — Palam

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

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

WITH

l

C-

Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų.
FžJ
Specialiai valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir visi pasivaikščiojimui deniai skiriami tik- |g|
tai trečios klesčs pasažieriams.
s=s
Užsiregistravimui vietos rašykite j bile agentą arba
39 BROADWAY,
NEW YORK CITY. ,ww“

26 Broad Street,

Attorney and Counseler-at-Law
SLA. Advokatas-PatareJas,

308-9-10 Coal Exchange Building
WIKES BARRE, PA.

Telephone 4256 Market.
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New Britain, Conn.

Telephone, 550

HAMBURG AMERICAN CINf
JOHN S. LOPATTO

f

BALTIJOS AMERIKOS LINU,
n EllOADV/AY_________ NĖWYORK.N,Y.

Tiesi Kelione Be Persedimo IŠ NEW YORKO
Per LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS
Phone — Calvert 3210

I. B. BRONUSHAS, M. D.
Ofiso valandos:
f
Nuo 7 iki 8:30 vakare.

Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų.
615 COLUMBIA AVE
BALTIMORE, MD.

Laivai išplauks kas 14-ta diena.
DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
„ESTONIA” rugp. 3
„POLONIA” liepos 6
..POLONIA” rugp. 17
„LITUANIA” liepos 20
Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso iri Canados.
Viii laivai turi puikius kambarius trečios kliasoi keleiviams.

Kreipkitės prie musų agentu jūsų mieste.
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