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SU. KONKURSAS

Laikinosios valdančios komi tykiuos su kairiaja grupe; bet'vo išmėtytos proklamacijos, o besiveržiančiais Lietuvon len
57 kp-, Worcester, Mass. —
NAUJAUSIOS ŽINIOS E sijos
V. M. Čekanauskas ......... 22
žvalgybos kais, vargu bau galima kaltin
posėdy kalbėjęs Želigovs karts nuo karto sukelia įvairių per kelias dienas
60
kp-,
Grand Rapids, Mich. —
LIETUVOS
kis apie Vilnijos krašto gyven abejojimų savo atsišaukimais, Skyrius padarė pas Raišį kra- ti Lietuvos vyriausybę už ne- Na broliai ir sesės, konkurso
A. J. Bernotas .................... 10
tojų vargus; jis pasakė, kad kad ir del gegužės 1-os dienos, tą ir rado keletą pūdų komu panaikinimą karo stovio, kurį darbuotojai, su šiuomi prade 63 kp.,
Chicago, Ill. —
LIETUVOS INFORMACIJŲ politinė
padėtis susidedanti kur reikalaujama „pavergimui nistinių proklamacijų, kuriose panaikinus drąsiau pakeltų sa dame pailgintą 3 mėnesių kon
p. Pivorunas ........................ k 2
BIURO PRANEŠIMAS.
taip, kad reiksią sušaukti Vil grobikų kapitalistų suvienijimo kviečiama
esamąją
valdžią vo galvas ir Varšavos ir Mas
77 kp-, Rockford, Ill. —
kurso vajų. Nors vasarą dirb
V. Kalašinskas ........................ 3
kvos agentai Lietuvoje ir tuo
Lietuvos Atstovybė Ameri nijos krašto gyventojų Seimą, proletariato jėgų” ir tt.
griauti, imtis ginklų ir tt.”
ti ištikrųjų
yra sunku, nes 83 kp-, Brooklyn, N. Y. —
koje gavo iš Kauno
sekamą per kurį gyventojai galėsią pa- Komunistinės partijos ir ko Aky vaizdoj e
šitokių realių met galimas daiktas, kad įvyk kiekvienam norisi pasilsėti, ta
jvl. Baltuškienė .........
4
munistinės jaunuomenės atsi faktų, kiekvienas gali kuoaiš tų ginkluotų sukilimų. Tokiu
kablegramą: Lietuvos laikraš leikšti savo valią.
Brooklyn, N. Y. —
čiau konkurso
darbuotojam 83 kp.,
j.
Kazlauskas
. ........
4
čiai patikėtinomis Vilniaus ži
šaukimai del gegužės 1-os die kiausiai matyti (žinoma jei no kritišku Lietuvos momentu par
reikia
prisilaikyti
sekančio
prie
86 kp., Allegheny, Pa. —
nos yra gana aiškus — jie šau ri matyti), kad * tie nuotikiai sinaudotų Varšavos junkeriai
niomis praneša, kad lenkai ti
j. Mažiukna .......................... 5
žodžio:
„Kol
lupasi
—
lupk.
”
kia „šalin kapitalizmas, tegy visiškai kitokioje šviesoje buvo ir tuomet be jokių derybų Lie
kisi jog^ Želigovskis busiąs pri
Pasilsėsime kuomet dovanas 87 kp-, So. Omaha, Neb. —
vuoja proletariato diktatūra, te perstatomi mums, negu juos tuva tenktų jiems.
verstas pasitraukti,
bet tuo
K. Junevičienė ................
16
laimėsime.
Dabartinį
vajų
pra
88 kp., E. St. Louis, Ill. —
gyvuoja Tarybų Lietuva, šalin aiškina ministeris. Neužtenka, Taigi viską rimtai apsvars
met kilsiąs naujas maištas su
dedame
su
sekančiai^
rezul

K. Bluzis ............................... 9
budelius
Stulgiįiską, Grinių, kad net pareiškimo neduota no čius ir atidengus kitą medalio
Želigovskio adjutantu kapitonu
tatais (čionai telpa atskaita 105 kp., Dayton, O. —
Pristoru priešakyje. Jis yra Beskaitant nekuriuos Ameri Lipčių, tegyvuoja Lietuvos ko rinčių7 paroduoti ir susirinki pusę, pasirodo, kad Lietuvoje
A. F. Giedraitis .................... 7
konkurso
darbuotojų,
kurį
gali
kos
lietuvių
‘
laikraščius
gauni
munistinės
jaunuomenės
Sąjun
Pilsudskio patikimas ir pave
mus daryti 1-mą gegužės, kai dalykai jau nėra taip labai blo
120 kp., Fairhope, Pa. —
but
nepilnai
teisinga,
nes
dau

to
įspūdžio,
kad
dabartinėje
J.- Kiškionis ....... ’.................. I
ga” ir tt. Panašus atsišauki to reikalauja
šiąs vadovybę generolui Rydz
įstatymai, bet gi, kaip nekurie mus informuo
guma
nepranešė
galutinų
savo
124 kp-, Hartford, Conn. —
spausdinami
„Tiesoj”. net buvo
Smiglys. Patėmijama siunti Lietuvoje nėra nieko gera, kad mai
kėsinamasi paleisti ja. žinoma yra daug taisytinų
M. Mikalionis ........................ 1
komunistinės suareštuotus
besikuriančioje darbuotės rezultatų ir prisėjo 129 kp., Chicago, Ill. —
teroristus, pas dalykų musų
mas Kaunijort civiliai pasirė viskas kuoblogiauslai k tarsi Kauno rajono
p. Akstinas .....................
3
bet kur jų vaduotis vien Centre esamais
sprogstamosios laisvoje tėvynėje,
džiusių karinių agentų, kurie pirštu nurodoma, kad Ameri partijos atsišaukimas rusų kal kuriuos rasta
dokumentais,
šita
atskaita
yra
142
kp.,
New
Haven,
Conn.
—
vietos žmonių vardu turi suda kos lietuviai neprivalo visiškai ba reikalauja „Bezpoščadnoj medžiagos. Žinoma mums ame nėra? Pagaliau vien smerki tiktai iki 1 d. liepos, 1921 m.):
M. J- Vokietaitis .................... 2
s krovopijcami oc- rikiečiams, gyvenantiems tokio mu ir raginimu Lietuvos nėrėm
ryti sukilimą ir šauktis lenkų rūpintis savo tėvynės reikalais, raspravy
146 kp., Minden, W. Va. —
nes
tenai
esą
kuoblogiausiai.
J. Preikšą .......................
I
ti
to
nepataisysime.
Tam
rei

hrannikami,
vsiakimi
fizičeskii ]<p., Edwardsville, Pa. —
j e galingoje ir gerai sutvarky
pagalbos. Vilniuje plačiai kal
Kad
nekurie
galutinai
subiu
S. Tamulevičius .................... 9 148 kp., Nokomis, Ill. —
mi sredstvami uničtožat etich toje šalyje kai Su v. Valstijos, kia rimto realio darbo — rei
bama apie terorą prieš Lietu
J. Tuminskas ........................ 7
Elizabeth, N. J. —
vos ministerius,
kuriems ge rokratėję Lietuvos valdininkai gadov, oko za oko zub za zub”. kur piliečių susipratimas yra kia daug inteligentiškų progre 3 kp.,
E. Pulokas ........................... J 155 kp., Benld, Ill. —
A. Makštelis ........................ 27
naus teksią, negu neseniai te pasižymi tikrais buvusių Rusų (Be pagailos atkeršinkim krau ant tiek išaugęs, kad kiekvieną syvių spėkų, kurių šiandien Lie 5 kp., Plymouth, Pa. —
biurokratų
darbais,
to
niekas
156
kp., Benton, Ill. —
J. Rimavičius ....................... 5
geriams ochrančikams panaudo antivalstybinę akciją patys pi tuvoje trūksta. Pagaliau rei
ko Užsienių Reikalų MinisteJ. Vidrinskas .................... 52
progresyvini 7 kp., Pittston, Pa. —
jėgą naikinkim liečiai nubaustų,
yra begalo kia kiekvienam
riui d-rui Puryckiui. Trijų na negali užginčyti ir nėra mažiau darni visokią
157
kp., Youngstown, O. —
A. Zereckis ........................... 32
sios
abejonės,
kad
kiekvienas
žmogui
dėti
visos
pastangos,
tuos
žalčius,
akis
už
akį,
dantis
keista,
kad
Lietuvoje
reikia
rių, lenkų frakcija Steigiama
M.Subonis
..................... 7
7 kp., Pittston, Pa. —
padorius
žmogus
tokius
biuro

kad
atšalinus
nuo
Lietuvos
vai
158
kp.,
Springfield,
Ill.
—
už
dantį.
„Tėv.
”
red.).
Tokių
duoti
prašymai
valdžiai
norint
P. Ramizas ........................... 6
jam Seime,
įteikė Kontrolės
p. Jurkonis .......................... 58
Komisijai ilgą memorialą-skun- kratų darbus pasmerks, tačiau atsišaukimų buvo rasta Kaime. susirinkimą ar paskaitas dary dymo vairo sutanuotus politi 9 kp., Divernon, Ill. —
167
kp., Joliet, Ill. —
K. Račaitis ........................... 6
irgi užginčyti, Mjariampolėj, JVĄkavišky, Ro ti, tačiau žinantiems kokiose kierius, nes jie visuomet buvo
dą prieš Lietuvos Vyriausybę niekas negali
K. čepauskas ....................... 2
ii kp., Waterbury, Conn. —
už manomą lenkų persekiojimą kad dauguma tokių peiktinų at kišky ir kitose vietose. Aiškus aplinkybėse šiandien Lietuvai ir bus biurokratizmo i ar reak
185
kp-, Ind. Hąrbor, Ind. —
V. Zuvišius ............................ 5
sitikimų
yra
išpučiama
ligi
P. S. Rindokas ......... .......... 13
dalykas, kad susidėjusiomis ap tenka gyventi, tas nei kiek ne cijos apaštalais. Bet tai ga 13 kp., Minersville, Pa. —
ir prašo intervencijos, nėsa tai
187
kp., New Phila., Pa. —
aukščiausio
laipsnio.
Pagaliau
J. Bubnis ............................... 13
linkybėmis vietos valdžia pri stebina. Juk šiandien Lietuvo lės padaryti tiktai patys Lietu
paskutiniai jų žingsniai. Inci
S. Bulota ................. j.......... 20
14 kp., Cleveland, O. —
dentas Vyriausybės svarstomas argi galima daleisti, kad delei versta buvo laikytis reikalingo je pilna visokio antivalstybinio vos žmonės, kuomet jie gaus
191
kp., W. Frankfort, Ill. —
A. Mockevičius ....................... 6
vieno,
kito
valdininko
blogų
progos
patirti
kas
ištikrųjų
tais
atsitikimais
atsargumo.
gaivalo, kuris tik ir laukia pro
V. J. Geraltauskas ................ 36
ir manoma bus padaryti atatin
14 kp., Cleveland, Ohio —
pasielgimų
jau
reikėtų
išsižadė
200
kp., Binghamton, N. Y. —
M. Lukošius ........................... 1
Tačiau suėmimai visai nebuvo gos, kad pakišus koją Lietuvos slepiasi po tais ilgais skvernais
kami žingsniai.
J.
Bučinskas ........................... 5
ti Lietuvos rėmimo taip sun daromi tam, kad sutrukdytų nepriklausomybei, kad suklup- sutanuotų politikierių.
Gyve 21 kp., Detroit, Mich. —
K. Šnuolis ............................... S 203 kp., Sebastopol, Pa. —
kiu jos gyvenimo
metu. O darbininkų gegužės pirmos die džius laisvo Lietuvos gyvenimo nimas yra geriausias mokyto
J. Galinskas ........................... 17
23 kp., Shenandoah, Pa. —
I SIETUVOS
Amerikos lietuvių progresyviai nos šventę nei
Rokišky, nei kūrėjus pusiaukelėje. Jei net jas ir tik jo išmokyti žmonės
A. Vasiliauskas ................... 27 204 kp., Tamaqua, Pa. —
P. Vasiliauskas ....................... 7
laikraščiai kai kartas pradeda Šiauliuos.
LAKRAŠOŪ
tų rėksnių draugas — St. Sei yra pilnai įtikintais, kad negali 27 kp., Auburn, Ill. —
M. Samuolis ........................ 14 211 kp-, Mahanoy City, Pa. —
kalbėti tokiu tonu, kad rodosi Toliau Krašto Apsaugos Mi mo narys Plečkaitis ir tai ne but tvirto ir skaistaus gyveni
Z. Karkauskas ........................ 27
Scranton, Pa. —
Susisiekimo Vice-Ministeris neverta daugiau Lietuvos rem nisteris kalba del motyvų, ku drįso imtis atsakomybės už sa mo ten, kur supuvę • pagrindai 30 kp.,
K. V. Zorskas ....................... 18 212 kp., Kenosha, Wis. —
Gelžkelių Valdybos Direktoris ti. . Mano supratimu, šitokia riais buvo padaryti suėmimai vo globojamus
J. Marcinkevičius .................... 1
draugus, kad tiesiama. O tuo tarpu, kol gy 30 kp., Scranton, Pa. —
V. Kerševičius ....................... 7 222 kp., Michigan City, Ind. —
inžinieris Grinkevičius šių me pozicija yra pavojinga, nes ma Mariampolėj. Tie suėmimai bu nebus
keliama revoliucijinio venimas Lietuvos žmones išmo
P. Latoza
........
7
tų birželio 16
d. išvažiuoja į žiau apsišvietusių žmonių nu vo padaryti visai del kitos prie ©balsio ir agituojama prie gink kins, stovėkime sargyboje Lie 35 kp., Wilkes Barre, Pa. —
V. J. Tabaras ........................ 2 224 kp., Bulpitt, I1L —
gelžkelininkų konferenciją Pa sistatymas yra labai nepasto žasties, neturinčios nieko bend luotų sukilimų, tai už ką smerk tuvos reikalų ir juos remkime! 35 kp., Wilkes Barre, Pa. —
S. Konstantinavičius ............. 7
ryžiuj, šaukiamą
nustatymui vus ir todėl bus lengva Lietu ro su 1 gegužės švente. Buvo tį valdžią, kad ji neleidžia kar
J. Anskaitis ........................... 2 225 kp., West City Benton, Ill —
M. Stalioraitienė ..........
10
36 kp., Chicago, Ill. —
nustatyti labai susekta daug sprogstamosios štagalviams Lietuvos
tiesioginio susisiekimo Pary vos priešam
žmones
'A. Bradčiulis ................
24 232 kp., Thomas, W. Va. —
žius, Berlynas, Kaunas, Ryga. nepalanki opinija Lietuvos rei medžiagos, literatūros, ginklų. demoralizuoti, kad vėliaus gar
P. Kazlauskas ....................... 9
36 kp., - Chicago, Uh —
kalams tarpe Amerikos lietu Darbuotojais pasirodė raudono vus progos sau nepatinkamus
L- ;Žilvičiutė ....................... 12 241 kp., Kulpmont, Pa. —
V. Varnelis .......................... 12
Vyriausias Klaipėdos Krašto vių.
40 kp., ^Pittsburgh, Pa. —
ji jaunuomenė
ir profesinės asmenis su pagalba sprogstan
P. Marmokas ........................... 5 274 kp., Spring Valley, Hl. —
pasipiktinimo sąjungos biuro nariai. Visi mi čios medžiagos terorizuoti. Pa Pranešimu iš Berlyno, gegu
Komisaras p. Petisnė birželio Daugiausiai
J. Gloveckas .....................
2
54 kp., McAdoo, Pa. —
11 d. išvažiavo Paryžiun. Spė sukėlė tarpe progresyvių Ame nimi daiktai
buvo pas juos galiau kiekvienoje rimtoje val žes 31 d., Vokietijos skolos sie
J. Milius .................................. 6 297 k p., Greenfield, Mass. —
ke
478,345,000.000
markių.
jama, kad p. Petisnė įneš am rikos lietuvių, tai karo stovis rasti, todėl dar balandžio mėne stybėje
A. Tamulis ............................ 4
57 kp., Worcester, Mass. —
įstatymai privalomi
Apart
to,
apskaitliuojama,
kad
Lietuvoje,
areštai
1-sios
gegu

basadorių Konferencijon suma
sio pabaigoj! buvo padaryta su pildyti kiekvienam piliečiui, jei
nymą apie Klaipėdos krašto sa žės šventėje ir nubaudimas ne ėmimų.
v
sienų klausimu vo įtalpinama po vieną kalinį,
valstybė nenori prie galutinos šių m,etų geležinkelių ir pašto kų ginčius
deficitas
sieksiąs
19
bilionų
kuriu
teroristų
ir
Lietuvos
ne

varankiškumą sulyg Dancigo
Del gegužės 1-os dienos, tai anarchijos prieiti. Jei įstaty
spręsdama,
neišspręstų vien ten dabar suikmšta po septy
pavyzdžiui, remiantis šiomis priklausomybės priešų. Tačiau pareiškimų apie
susirinkimus mai blogi, tai reikia juos pakei markių. Taipgi padaryta są Lenkų naudom Taipgi p. Spar nis. Taipgi Markvos kalėjime
dienomis priimtu biudžetu, ku pažvelgkime ir į kitą medalio ir paskaitas, kaip reikalaujama sti geresniais, tačiau kol geres mata užlaikymui okupacijinės go griežtai pasmerkia Varšavos^ apie 300 politiškų kalinių neriame stengiamasi įrodyti, jog pusę, kurią kuoaiškiausiai vaiz įstatymais,
nebuvo
duota. nių nėra, tai esanti veikmėje Santarvės kariuomenes Vokie junkerių imperialistiškas užma žmoniškai sumušta ir išsiųsta
kuri siekia čias ir rimtai prirodinėja, kad įprovincijų kalėjimus, kur dar
Klaipėdos kraštas gali gyvuoti duoja Kauno „Lietuvos” apra<- Tiesa, gegužės
1 d. keletas turi būti užlaikomi ir pildomi. tijos teritorijoje,
šymas Lietuvos Krašto Apsau prof, sąjungos narių tarės su Pavyzdžiui paimkime kad ir tą 8,500,000.000 markių. Pastaro Vilnius yra neatskiriama Lie baisesnė padėtis kalinius lau
savarankiškai.
atsakymo St. vietos valdžia del leidimo, bet pačią Tarybų Rusiją, kur kar sios skaitlinės dar žymiai padi tuvos dalis, kuris iš senų isto kia.
Reikia pažymėti, kad ypač gos Ministerio
darbininkų ir mažažemių sluok Seimo socialdemokratų frakci bijojo pasirašyt ir vesdami de tais net labai žiaurių priemonių dins Vokietijos skolas.
rijos laikų yra tampriai suriš Apart to, pranešimai iš Ry
interpeliacijai, rybas jie išėjo pareiškimo ne griebiamasi, kad privertus įsta
sniai yra priešingi Klaipėdos jos paduotai
tas su Lietuva ir ekonominiais, gos skelbia, kad Orle črezvičaiPasižymėjęs
Amerikos
socia

savarankiškumui ir pramonės štai kaip Ministeris nušviečia įteikę, tuo pat metu pasirodė tymus pildyti, tačiau kitos išei
ir politiniais ryšiais. Jisai ši ka patraukė tieson 26 mokinius
listų
darbuotjoas
John
Spargo,
bei prekybos atstovai skaito tai tuos visus nuotikius:
minia su raudonomis vėliavo ties nėra. Jei Rusijos bolševi
tais klausimais
parašė labai nuo 14 iki 17 metų amžiaus.
kuris
savu
laiku
rašė,
kad
su

pragaištinga politika. Apie de „Toliau Lietuvos ir Gudų ko mis, kuri reikalavo paleisti ka kų valdžia butų šalies valdymą
rimtą straipsnį
įtakingame į Penki pasmerkti mirtin, 18 po
rybas su Lietuva del musų ir munistų partija kreipė ypač di linius ir jau ėjo kalėjimo link; rėmusi vien gražiais žodžiais, teikus nepriklausomybę Pabal valdžios sferas New York dien
kelerius metus kalėj imam Tei
prekybos konvencijų kol kas delės domės į musų kariuome aišku, valdžia negalėjo to leisti kai Kerenskis kad darė, tai ne- tų os valstybėms butų balkani- raštyje „Evening Post”, šitas
sme buvę verksmingiausių įvy
neteko gauti žinių, bet, nepai nę, patardama kariams organi ir minia buvo išsklaidyta.
žine kas but buvę iš Rusijos. zavimas Pabaltmario, pastariuo straipsnis yra labai rimtas ir kių.
sant į Klaipėdos savarankišku zuotis į ginkluotas grupes. Tos Del Vilkaviškio, taį ten pa Tačiau šiandien reikia pripažin ju laiku perkeitė savo nuomonę tykslingai nurodantis Lenkų im
mo klausimo išrišimą
ateity, darbuotės vaisiai ir buvo suki reiškimas buvo įteiktas prof, ti, kad Rusijoje yra tvarka ir ir dabar širdingai gina Lietu perialistų avantiūras ir jų poli Nors skaudu darosi girdint
žmonių skausmus, kuriuos jie
įguloj 1920 m. sąj. vardu tą pat dieną St. Sei nors ir sunkus gyvenimas, bet vos reikalus. Už šitai reikia tikos banditizmą.
vis tiek teks del tokios kon limas Kauno
Gali pasi
vasario mėn. 22 d. Panevėžio mo nario Plečkaičio, kurs vis visviena galima be baimės gy tarti ašių buvusiam Lietuvos džiaugti lietuviai laimėję tokį kenčia delei savo sąžinės balso,
vencijos tartis.
byloj š. m. gegužės mėn. jau dėlto nesiėmė sau atsakomybės venti tam, kas nesipriešina šian Atstovui, gerb. Vileišiui, nes žymų naują draugą Lietuvai, kurio dauguma žmonių negali
nuslopinti, tačiau tai yra dau
Steigiamojo Seimo Š. m. bir tenka susidurti su organizuo už tvarką susirinkime ir pra dieninei Rusijos tvarkai. Ki mums teko sužinoti, kad gerb. kokiu yra p. Spargo.
giau pačių rusų reikalas, kurio
želio 10 dienos posėdy buvo tais revkomais „vojenno revo- kalbas, ir sakė negalįs tvirtint, taip Rusijoje butų įsivyravus Vileišis pasistengė susipažinti
svarstytas ir priimtas antruoju liucionnyje komitety”,
kurie kad III-ias internacionalas ne didžiausia anarchija. Todėl ge su p. Spargo ir jam nuosekliai Pasižiurėjus šiandien į pa mes negalime nei vienon, nei ki
pakreipti. Mums,
skaitymu įstatymą apie L. š. gaudavo savo darbui lėšų iš ne bus giedamas ir kad prieš val rai daroma ir Lietuvoje, ’ kad išdėstė Lietuvos ir kitų Pabal saulį išrodo, kad niekur nėra ton pusėn
Sąjungą. Dauguma įstatymo žinomų asmenų. Ypač pastebi džią nebus įvairių obalsių ke reikalaujama pildyti įstatymus tijos valstybių
padėtį kas ir teisybės ir kiekvienoje pasaulio llietuviams, daugiau apeina ir
punktų priimta beveik be jokių ma, kad komunistų partija pra liama. Todėl Apskr. Virš, ir ir prieš juos nusikaltusius bau perkeitė p. Spargo nusistaty dalyje žmonės yra kuoaštriau- daugiau skaudu darosi girdint,
ginčų įnešant nežymių pataisų. deda Įggįpti daug domės į jau komendantas leidimo negalėjo džiama sulig tų pačių įstatymų mą šituo klausimu.
Vadinasi siai persekiojami už jųjų įsitiki kad ir musų tėvynėje Lietuvo
Labai gyvų
ginčų sukėlė nuomenę. Organizuojama „ko duot. Tačiau nežiūrint to, kliu nurodymo. Jei kitaip Lietuvos gerb. Vileišio darbštumas dar nimus. Štai paėmus kad ir tą je panašių scenų netrūksta. Ir
punktas penktas, kuriuo nusta munistinės jaunuomenės sąjun be susirinko,
ėjo dainuodami valdžia elgtųsi, tai senai but vieną žymų Lietuvai draugą lai pačią Rusiją, kur daugelio sva Lietuvoje, kaip ir Rusijoje, už
toma Sąjungos žinioje esamų gos”, kurios įtraukiama į III-jį rinkos link, nešė plakatus su Lietuva vėl svetimiems bever mėjo. O p. Spargo palankumas jota proletarijato diktatūra vis įsitikinimus Lietuvos piliečiai
ginklų priklausomybė.
daug reiškia, nes jam kaipo ką valdo, tačiau ir čionai be yra kankinami ir net mušami.
internacionalą. Visose bylose bolševikų parašais, milicija, aiš gavusi.
‘ Tuo klausimu
kalbėjo visa susiduriam su panašioms slap ku, to neleido. Buvo net ke Dar žodelis delei karo stovio. pasižymėjusiam publicistui ir kankinimų ir žudymų už įsitiki Todėl pareiga kiekvieno doro
eilė kalbėtojų. Pagaliau tapo toms jaunimo organizacijoms, letas areštuotų.
Ištikrųjų mums toli gyvenan rašytojui yra atvira Amerikos nimus neapseinama. Net vai lietuvio prie kiekvienos progos
priimta pataisa tokia prasme, nekaltų pavadinimų pridengia Rokišky, tai ten pareiškimas tiems nuo tų aplinkybių, kurio spauda ir jo balsas daug rei kus mirties bausme baudžia, ko kelti savo balsą, kad išnyktų iš
Lietuvos žemelės
barbarizmo
kaip ją buvo patiekusi šaulių momis.
del susirinkimo buvo įteiktas se Lietuvai šiandien tenka savo škia valdžios sferose.
nedaro nei viena valstybė.
Sąjungos Centro Valdyba. Tuo Į tai reikia kreipt domė^ mu 1 d. prieš su vietos profesinės gyvenimas tvarkyti, lyg ir išrė Jau buvo „Tėvynėje” praneš Štai atsišaukime socialdemo liekanos, kad Lietuvos padangė
budelio,
budu svarbiausia musų Sąjun sų pedagogams ir visuomenei. sąjungos pirmininko Raišio pa dytų, kad dabartiniu laiku karo ta, kad šitas naujas Lietuvos kratų darbininkų (menševikų) je neliktų nei vieno
gai ginklų priklausomybės klau Jei kalbėt
apie santykius rašu. pareiškimas nebuvo pa stovis Lietuvoje yra bereikalin draugas net nekuriems įtekmin partijos į pasaulio darbininkus kuris drįsta kankinti žmones
simas, nuo kurio tikslaus iš taip komunistinės partijos ir pildytas kai kuriomis reikalin gas. Tačiau
atydžiai sekant gesniems Senatoriams yra ra sakoma, kad pastaruoju laiku už jų sąžinės įsitikinimus 1
Dzukaitis.
sprendimo labai priklauso visas begaliai dirbančios musų krašte gomis žiniomis. Klausimas bu lenkų akciją ir žinant, kad be šęs ir pataręs užtarti Lietuvos naujai suareštuota apie 2,000
...... T—1 .'■i.W-HgTTirrr-!ii
Sąjungos gyvavimas, tapo pri socaildemokratų
partijos, tai vo atiduotas bendrai išrišti ap veik kiekvieną dieną ir Lietu reikalus, kad tuomi
padarius jų draugų, kurie sukimšta į ka
imtas
pageidaujamoj mums galų gale ši nėra aiškiai nusi skrities viršininkui, bet vėliau vos šauliams, ir reguliariai ka įtakos į Tautų Sąjungos Tary Įėjimus be jokio pasigailėjimo Prižadai daro skolas, skolos
parsmėj.
stačiusi savo darbuotėj ir san- paaiškėjo, kad piipniau jau bu riuomenei tenka susidurti su bą, kad pastaroji Lietuvių-Len- — kur seniaus. caro laikais, bu- prižadus.
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selio derybas, pradėjo siūlyti Ką turi bendro klerikalų par
žusios, iš Amerikos 1920 metais,
rezervo fonde, kad ištikus ko kyti, nes ateina 4-5 nariai. Tačiau
Vilnijai
tautinę ir kultūrinę tija su katalikų tikyba ir bažbe kai kurių
atvėjų, neparnešė
kiam nenumatomam ir nelauk- kiekvienas SLA. narys turėtų žino
naujo
ūpo
ir
ti, kad musų organizacijos gerovė
impulso
į
Lietuvos
Savaitinis Susivienijimo Lietuvių autonomiją. Dabar lenkų drau nyčia? Jei bent tiek, kad ir
tam
nuotikiui,
sakysim
pasėlio
priguli nuo jų pačių
veiklumo ir
NEBŪKIM PERDIDELIAIS
visuomenę ir nesurado sau palanKinetikoje organas, leidžiamas kas gai dar toliau žengė ir pasiūlė
vienur
ir
kitur
kunigai
vadoneužderėjimui,
gaisrui
organizacijos
reikalų
dabojimo.
Jei
ištikus,
kios opinijos, Iš pirmo susitikipenktadieni.
ENTUZIASTAIS!
Lietuvos
sostinei politinę ir vauj a. Reikia paaiškinti kataar gyvuliams
žuvus, turėtu- organizacijoje yra kas negero, tai
mo pasiliko kaip
ir kartumas
Šiandien
vienu
svarbiųjų
die

ekonominę
autonomiją.
Ir
jei
S. E. Vitaitis — Redaktorius,
burnoj ir Lietuvos darbuotojams
likams, kad dvasiškas malones
hėn. gatavą kapitalą to visko mus pačių pareiga tai pataisyti, o
klausimų
SLA.
nariams
nos
ne kitus kaltinti.
ir
grįžusiems
amerikiečiams.
butų priimti Hymanso pasiūly jie gali įgyti
bažnyčioje nuo
taip,
kad
papildymui,
nereikėtų
Į sekantį kuopos susirinkimą, ku
Pirmieji
nusiskundžia,
kad
ameri

307 W. 30-th St., New York City. mai, tai reikštų Lietuvos ne
yra įkūrimas Prieglaudos Na
paties Dievo, jei jie te bus už kiečiai perdideli gaudagrašiai bei
mokestis
nepaprastas
nariams
ris
įvyks rugpiučio 7 d., malonėki
mo. ir ištikrųjų tai yra svarpriklausomybei
galą.
O
tas
ga

te visi nariai atsilankyti, nes turi
sitarnavę. Kiekvienas katali pelno ieškotojai ir tt. Antrieji
Visi raštai skiriami „Tėvynei” turi
mokėti.
į
klausimas,
tiktai,
kai
man
bus
me ką nors veikti, kad prisidėjus
li
labai
atsitikti
Tautų
Sąjun

gi taip pat nusiskundžia, kad mu
but siunčiami
Redakcijos vardu ir
kas turėtų pasakyti kun. Raš
Tačiau
juokingiausias
daly

prie Prieglaudos Namo įkūrimo su
sų valdininkai neprieinami, nesu rodosi, nekurie SLA. darbuo
turi but su autoriaus parašu ir adre gos plenumo posėdyje,
Todel čiukui, kad jisai piktžodžiauja
kas,
tai
su
pačia
musų
darbo
savo skatiku ir darbu. T ’’pgi „Tė
kalbami,
netvarkingi
ir
tt.
To

tojai perdaug lengvai šį klausi
su, Prisiunčiamus raštus Redakcija nekurie Lietuvos
diplomatai prieš tikėjimą,
kuomet
jisai
vynės” 24 num. tilpo Apšv. Kom.
kių nesusipratimų vaisius yra tas, mą svarstote.
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
Beskaitant ne pradžia. Turime Priegl. Na nario
pataria
Lietuvos
vyriausybėj.
Dr. A. L. Graičiuno naudin
kad
ne
vienas
sugrįžusių
vėl
at

už pinigus — už
parėmimą
ros. Netinkami
spaudai smulkus
mo
fonde
vos
truputį
viršaus
kuriu
narių
sugestijas
ir
pata

gas paraginimas šviestis ir kulturin
gal Amerikon išvyko, nors galė
raštai — korespondencijos,
odės, atsiimti kuogreičiausiai, nelau klerikalų partijos
siūlo žmo6
tūkstančių
dolarių
ir
neturė

tis,
kad laimingesnio gyvenimo pa
rimus,
gauni
įspūdžio,
kad
jo
but
naudingas
čia.
Be
abejo

pranešimai ir tt., naikinama ir auto kiant katastrofos, visą bylą iš
nėms
dangaus
malones,
Už
siekus,
todėl reikėtų ir šiuomi klau
jimo, tų nusiskundimų
pamate SLA. nieko daugiau
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
nereikia dami aiškių planų, kurie uŽtikTautų
Sąjungos.
Sakoma,
kad
simu kas nors pradėti
veikti, kad
pinigus arba prigulėjimą prie
yra didelis nesusipratimas, kurs
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
rintų reikalingo kapitalo sukė- surengus
kai
tik
mosterėti
vienu
pirštu
paskaitas,
pralekcijas
ir ki
šiandien dar ne vėlu tai pada kokių
turi but veikiai ir visiškai paša
nors draugijų, niekas
50-60
limą,
jau
kalbame
apie
ir
jau
stovi
kuopuikiausia
prie

tas apšvietos pramogėles, kad butų
lintas. Jei jau
čia ir yra kas
ryti.
negali
įgyti
dangaus
malonių
—
tūkstančių
dol.
išlaidas
!
galima linksmai ir naudingai liuosą
kaltas,
tai
bent
nesiskubinkim
to
BRIUKSELIO DERYBŲ
Taigi Lietuvos
ateitis dar to gali pasiekti tiktai savo ge amerikiečiams lietuviams primes- glauda !
rai, nesiekime kraštutiniausio laiką praleisti, kuris yra branges
DOKUMENTAI.
Tačiau
realiam
gyvenime
pavojuje, todėl pareiga kiekvie rais darbais.
ir už pinigus. Visus kviečiu į
<
ti geriau patys prisipažinkim kai
entuziazmo, kuris veda į nenu nis
taip
nėra.
Tokis
rimtas
ir
atsusirinkimą!
ti — tai bus
arčiau
teisybes,
Jau „Tėvynėje” buvo minė no lietuvio eiti ištikimai savo
K. Palekaitis — pirm.
mes
nesu- sakomingas žygis^ kai įkūri matomą tolį nuo realybės. Mes
Dažnai
amerikiečių
sargyboje
ta, kad Lietuvos delegacija su pareigas ir stovėti
aukomis, ta
prantam: dailiai ir švariai apsida mas prieglaudos, taip lengvai— viską remiame
tikdama ant p. Hymanso pa Lietuvos nepriklausomybę sau
ręs, imponuojančio
vaizdo daro vien paviršium šį klausimą už- čiau pažiūrėkime kiek aukų su
56 kp., Penns Station, Pa., laiky
pirmą inteligento žmogaus įspū
siūlymų pastatė Lietuvos ne goj ant. Tačiau tuo patim lai
tame
susirinkime 3 d. liepos, 1921
rinkta šitam reikalui nuo pra
kliudant,
nesidaro.
Visupirdį.
Tuo
tarpu
grįžtančių
ameri

m., perskaitė atsišaukimą, kuriuomi
priklausomybę pavojum tačiau ku ar nevertėtų Lietuvos žmo
:: Pereina visokias rybas.—
eito SLA. Seimo, nežiūrint nei prašoma aukų Priegl. Namo fondui
kiečių
daugiau
yra
paprasti
dar

ma
SLA.
nariai
turi
atminti,
tuomet nežinant
pilno tekste nėms per savo St. Seimą per Įdukusiems
Lietuvos
neku bininkai, pusėtinai prasilavinę, kad ne vien prieglaudos įkūri į tai, kad ir Priegl. Namo Ko ir po apsvarstymui vienbalsiai nuta
kratinėti
pildomosios
vyriausy

tų pasiūlymų, nebuvo galimy
su pinigais, su drąsa ir su noru šį
neaukoti nei
cento, jei Priegl.
rtoms valdininkėliams nieko ne
mui reikalingas kapitalas, bet misija ir kiti musų organizaci rė
bei
tą
nuveikti.
Tai
ir
visa,
bet
bės
darbus
ir
kas
reikalinga
pa
Namas
bus
steigiamas
Lietuvoje.
bės galutinų išvadų padaryti.
reiškia net Lietuvos St. Seimo
jos
darbuotojai
didžiausių
pas

jis
nemažiau
reikalingas
ir
jos
drauge tai ir labai daug. Tokių
Kas dės lėšas nuvežimui
senelių į
Tačiau dabar sužinojus pilną taisyti ir netinkamus žmones išleistieji įstatymai.
Pačioje
tangų
tam
dėjo.
Jei
vien
auko
žmonių kaip tik trūksta Lietuvoj, užlaidymui. Tačiau
brangią
įstaigą?
Pagaliau
čionai,
šiandien
p. Hymanso pasiūlymą tekstą, tinkamesniais pakeisti.
tokie žmones mums kaip tik rei pas mus kalbama, kad tiek ir mis šito klausimo įgyvendini Amerikoje, musų brangi organizaci
pradžioje savo
darbuotės St.
kalingi.
”
pasirodo tas sumanymas daug
Seimas išleido įstatymą, kuriuo
mą paremsime, tai kiek laiko ja gyvuoja, todėl čionai geriausiai
tiek
reikalinga
įkūrimui
ir
jau
ir prieglauda steikti, nes tuomet tik
teisingai pasakyta!
blogesnis Lietuvai, negu buvo JUOKDARIAI.
mi laiduojama St. Seimo na Labai
mums reikės, kad sukėlus rei rai žinosime, kad sulaukę žilos gal
viskas.
Pagaliau
norint
rim

manyta. Lietuva, priimdama Matyt Amerikos ir Lietuvos rtams neliečiamybė, šituo įsta Gerai kad nors vienas Lietu
tai šitą klausimą išspręsti, taip kalingą kapitalą vien prieglau vos galėsime ją priglausti savo įstai
vos
inteligentas
pasakė
teisy

tą pasiūlymą,
išsižada sienų klerikalai nejuokais
rengiasi tymu St. Seimo nariams duojau nekalbant goje, kuri bus mums visiems pasie
kad but iš to realių
davinių, dos įkūrimui,
bės
žodį
pasiputusiems
Lietu

kiama.
■ ’ ..
V
Rusų-Lietuvos taikoje nustaty Lietuvą valdyti. Ir kad to at dama teisės dalyti
susirinkiapie jos užlaikymą.
pirmiau
reikia,
gerai
apsisvarTačiau
vis
viena,
kur
nebūtų
valdininkėliams, kurie į
tų. Bet šitas, palyginus su ki siekus, jie visomis išgalėmis mus, vien pranešus atatinka- vos
styti, ar SLA. turi pakankamai Sekančiam savo straipsnyje prieglauda kuriama — Lietuvoje ar
grįžusius
amerikiečius
lietu

tais dalykais, yra
mažmožiu. stiprina savo partiją ir savo miems
vietos valdininkams,
jėgų tokią atsakomingą insti pasistengsiu nurodyti planus ir Amerikoje, reikės nemažo kapitalo
Šiame pasiūlyme Lietuva suda spaudą. Kadangi Amerikos lie kad paaiškinus žmonėms apie vius žiuri iš aukšto ir nieko ge
jos įkūrimui ir tik turėdami užtekti
pareigas
Priegartimiausias
tuciją
užlaikyti,
jau
nekalbant
ną kapitalą busime drąsesni ir galė
roma kaipo federatyvinė vals tuvių tarpe yra \ užtektinai kle St. Seimo darbus. Taipgi St. ro Amerikos lietuvių gyveni
Koimisijos,
kad
laudos
Namo
apie
jos
įkūrimą.
Pasiteirauki

sime pradėti darbą. Todėl dabar lai
tybė, Šveicarijos pavyzdžiu, iš rikalų užmačioms aklai tarnau S. nairams duodama teisė be me nemato.
kas didinti kapitalą.
šitą
klausimą
nuo
pat
pagrin

te
valdžios
užlaikomų
panašių
* * ♦
kantonų, jančio elemento, tad jie sten jokių specialių leidimų daryti
Vilniaus ir Kauno
Salasevičius — sekr.
prieglaudų, o pamatysite, kad dų, o ne nuo viršaus, pradėjus Redakcijos J.pastaba.
::
Permainos
„Artojo
”
re

Nors gerb.
Siena tarp jų eina
dabartine giasi visokiais budais melžti ši- revizijas valsčių,
apskričių ir
svarstyti,
o
tuo
tarpu
visi
pa

kiekviena
jų
šimtus
tūkstančių
56
kp.
sekretorius
pats
pripažįsta,
neitraline zona. Vilnius tam- ' tą niekuomet
neužtrukstamą miestų savivaldybėse ir aukš dakcijoje. — Ligi šiol redaga dolarių kainuoja
kas metai, galvokime ir rimtai apskaitliuo kad reikalingas nemažas kapitalas
pa sostine. Centralinę valdžią karvutę. Neužtenka mat dar tosiose valstybės įstaigose. Ta vęs „Artoją” Dr. J. Vitkus pa
Priegl. Namo įkūrimui
ir pagaliau
žinoma SLA.
prieglauda bus kime savo jėgas.
sitraukė.
Naujo
„Artojo
”
re

sudaro pusę Vilniaus kantonas to, kiek klerikalų partija pasi čiau nekurie Lietuvos valdinin
Senas Socialistas. pripažįsta, kad dabar laikas tą kapi
steigiama ant mažesnės skalės,
daktoriaus
pareigas,
su
7
num.
talą didinti, tačiau jo atstovaujama
ir pusę Kauno kantonas. Vil pinigauja per šavo Tautos Fon kai su šituo įstatymu visiškai
tačiau
vis
viena
keliolika
tukkuopa daro vienbalsius
nutarimus,
niaus ir Kauno kantonai kiek dą, tad jie išgalvoja visokius nesiskaito. Mat
jie jaučiasi minėto žurnalo, pradeda eiti ga stančių dolarių kas metai lėkuriais veda agitaciją, kad nereikia
IŠ
SLA.
KUOPŲ
vienas skyrium turi savo ka pridėtinius „skymus” ir vilioja aukščiau visų įstatymų, štai bus ir energiškas publicistas V. šuos jos užlaikymui. Todėl rei
aukoti Priegl.
Namo fondui, jei
DARBUOTĖS.
riuomenę ir seimą, šioje fede iš tamsunėlių pinigus, žiūrėk ką pareiškia savo paklausime, Sirvydas (Šarūnas). Nors pil. kia gerai apgalvoti, kad SLA. 297 kp., Greenfield, Mas^., savo prieglauda bus įkuriama Lietuvoje.
Na o jei tie nariai,
kurie stovi už
ratyvinėje Lietuvoje oficialė- tik ir traukia vienas paskui ki tilpusiam „Liet.
Ūkininke”, Sirvydas yra dar gana jaunas, neužsitrauktų sau ant sprando susirinkime, laikytame birželio 12 d., įkūrimą prieglaudos Lietuvoje, pra
jo gabumus
vienbalsiai nutarė nepriimti nuo na dės daryti panašius nutarimus, kad
mis kalbomis liekasi lietuvių ir tą visokį „apaštalai” iš Lietu Vidaus Reikalų ir Krašto Ap tačiau žinodami
nepakeliamos
sunkenybės.
lenkų kąjbos.
Federatyvinė vos neva „svarbiems tautos saugos Ministeriams .St. Seimo ir darbštumą, neabejojame, kad Lengva organizaciją apkrauti rių mėnesinių mokesčių po uždary neaukosime nei cento jei prieglauda
mui susirinkimo.
Todėl visi 297 bus įkuriama Amerikoje, tad prie
jisai pataikys
tinkamai vesti
Lietuva sudaro su Lenkija to reikalams” aukų rinkti ir beva narys Dr. Juozas Buzelis:
kp. nariai šiuomi prašomi imti do
kuriam
ištikrųjų tokiomis sunkiomis pareigomis, mėn šį kuopos nutarimą ir jo pri ko tuomet mes privesime šį naudin
kias sutartis, kad visais klau žinėdami po Amerikos lietuvių
„Š. m. gegužės 29 d. turėjau da „Artoją”,
lengva nuo tų silaikyti, nes jis bus rimtai pildo gą sumanymą tokiais savo naivais
yra tarpe tačiau netaip
ryti Dusetose pranešimą apie St. daugiausiai dirvos
simais ji yra prigulminga Len kolonijas vilioja iš žmonių pi
nutarimais? Vyrai, laikas pagalvo
mas. Jei kuris negalėtumėte delei ti ir rimtai apsvarstyti ar mes savo
Seimo darbus ir rinkimus į savi Amerikos lietuvių jaunimo. Ir pareigų pasiliuosuoti.
kijai. šitų sutarčių vykinimui nigus savo partijos sustiprini valdybes. Apie busimą susirinki
svarbių priežasčių atsilankyti susirin tarimais labą ar žalą organizacijai
mes nuo savęs širdingai linki Dabar pas mus manoma, kad kiman
sudaromos’ iŠ Lietuvos ir Len mui.
ypatiškai, tai galite įduoti ki nešame!
mą 26. V. iš Panevėžio telegra
tokia prieglauda pati apsimome
naujam
laikraštininkui,
kad
tam savo draugui — kuopos nariui,
ma Nr. 56
pranešiau Ežerėnų
kijos atstovų lygios delegaci Šiomis dienomis atvyko Ame
kės. Tačiau yra labai klaidin- kuris jusy mokestis užmokės susi
jo
pareiškimai
ir
pasižadėji-i
'apskrities
viršininkui.
jos, kurios bendrame posėdyje rikon Kauno vyskupo Karevi
PIRMO SLA. APSKRIČIO
įdedant dargas ^rokavxmas. Sakysim nu- rinkime. Kurie nariai neužsimokės
„29. V., prasidėjus susirinkimui mai, padaryti „pradedant
dar

balsų dauguma sprendžia.
IŠVAŽIAVIMAS.
čiaus atsiųstas kun. Petras Kaš
Dusetose, man bekalbant, priėjo
perkame didelį
ukį ir ant jo mokesčių į laiką, tai bus suspen
įsikunybą
”
straipsnyje,
pilnai
Nedėlioję, 26
d. birželio, nors
žinant, kad Vilniaus kanto čiukas rinkti aukų Šv. Kazimie
prie manęs Dusetų milicijos nuo
įkuriame
prieglaudą,
Sulig duoti ir laike ligos negaus pašalpos, nuo paties ryto išrodė, kad bus ly
vados viršininkas Lukoševičius ir tų.
kaip kad nurodo SLA. įstatai.
nas duotų nemažai lenkų į cent ro draugijai. Šita draugija yra
musų nusimanymo, šitas ūkis
taus, tačiau žmonės gana anksti pra
♦
♦ ♦
parodė
tik
gautą
Ežerėnų
apskri

Susirinkimai laikomi kas du mė dėjo rinktis j „Lake Side” Parką.
ralinę
Lietuvos vyriausybę, Lietuvos klerikalinės spaudos
turi išmaitinti 'Visus prieglau nesiai 2-rą nedčldienį, prasideda
ties komendanto Zaleskio tele
::
Jau
grūmoja.
—
Baisiai
tuo budu nemažai lenkų papul platinimo
važiavo trukiais, kiti automo
centru. Ji leidžia
fonogramą Nr. 377,
kurioje jis
doje esamus žmones ir visus ki i-mą valandą po pietų, Red Men’s Vieni
nepatiko
Amerikos
lietuvių
biliais, dar kiti trokais ir kitokiais
tų ir į bendras su Lenkais de apie 5 klerikalinius
draudžia man
daryti mitingą.
laikraš
susirinkimas
svetainėje.
Sekantis
tus
iškaščius
padengti.
Bet
vežimais.
Važiavo
iš visų šalių
Pasirašius man ant telefonogra klerikalams p. Purickio teisinlegacijas. Ir kas tuomet išei čius ir spausdina ir platina vi
įvyks 14 d. rugpiučio,
į kurį yra taip, kad iš visos šios apielinkės bumos, kad skaičiau, su milicijos gas pareiškimas apie
Tautos pasikalbėkite su ūkininkais, tai kviečiami atsilankyti
visi kuopos vo galima matyti lietuvių, o tūli butų? Lenkiškosios delegacijos sokias klerikalų partijai apaš viršininku
buvo sutarta, 1 kad del Fondą, kurį p.
jie
tik
pasijuoks
iš
musų
to

nariai
ir
būtinai
turi
ateiti
susirinki- vo atvažiavę iš gana toli. Apie pieBartkevičius
susidėtų iš vienų lenkų, o lietu talaujančias knygas. Kadangi
įvykusio mitingo
jisai surašys
kių sąprotavimų. Juk prieg man tie, kurie dar neatsiėmet na tus, pradėjus saulutei šviesti, jau buprotokolą. Mitingas buvo tęsia paskelbė Amerikos laikraščiuo
viškosios iš lietuvių, žydų, len aukas tiems patiems reikalams
laudos ieško vien toki žmonės, rystes paliudijimų ir neužsimokėjot vo suvažiavusių daug tūkstančių
mas.
Valandai
praslinkus
milici

se.
Štai
kunigų
organas
„Drau
pilnai visų mokesčių, nes po šiam
kų ir gudų. Kadangi visi klau renka Tautos Fondas, tad šitas
jos viršininkas gauna iŠ Ežerėnų gas”, pirmiausiai nekulturiškai kurie reikalingi kitų globos k susirinkimui bus grąžinami į Cent žmonių. Taip suvažiavę prie skanių
simai rišami balsų
dauguma, naujas „apaštalas” prirašinės
ir valgių gražiai linksminosi,
apskrities viršininko Nevadničėpriežiūros ir todėl nesitikėki rą likę paliudijimai, busit išbrauk gėrynių
išsikolioja
ant
„laisvamanių
”
ir
smagiai
laiką leisdami laukė prasi
tai jau vieno lenko iš lietuvių tiktai narius. Nariai-gi, sulig
ho įsakymą
(telefonograma Nr.
ti iš SLA., bus
sulaikyta organas dedant dienos programo, kurį buvo
te,
kad
prieglaudon
paimti
žmo
tautininkų)
ir p.
73) mitingą išsklaistyti ir ne (suprask
delegacijos . prisidėjimas prie paties kun. Kaščiuko pareiški
„Tėvynė” ir nebus gražinama įmo
perspėjęs apie tai manęs, tuojau Bartkevičiaus, o ant galo šitaip nes galės dirbti. Pagaliau gal kėti pinigai. Taipgi ir tie, kurių parengusi išvažiavimo rengimo ko
lenkų, o tas be mažiausios abe mo, gauna sekančias malones:
rasis vienas-kitas, kuris ir ga užsilikę mokestįs, malonėkite ateiti misija.
puola su keliais ginkluotais mi pagrūmoja p. Purickiui:
Prisiartinus antrai valandai, prasi
jonės visuomet atsiras, duoda „1) Daug dvasiškų malonių,
licininkais (pats
jis turėjo naištiktųjų lėtų šį-tą krapštyti, tačiau kas į sekantį susirinkimą ir užsimokėti, dėjo pildymas programo, kuris bu
„Gi,
jei
p.
Purickis
gaiką) susirinkimą skirstyti, kas
daugumą balsų lenkams ir tuo nes kiekvienas kunigas-narys,
pasakė Bartkevičiaus atkartotus norės dirbt prieglaudon atėjęs? nes tik tuo budu bus galima išveng vo maž-daug sekantis: Pirmiausia
ir buvo padaryta. Prie to pilie
budu pagrindinius federatyvi kasmet laiko vienas Šv. Mišias
žodžius, tai jis parodė tik didelį Bet daugumos prieglaudoje esą ti nesmagumų.
gerb. J. D. Taunis, apskričio ir išva
tis Ragėnas milicininkų buvo ap
Taipgi reikia paminėti, kad pa žiavimo rengimo komisijos pirminiu
savo
neišmanymą
apie
Tautos
nės Lietuvos ekonominius, poli už gyvus ir mirusius
švento
kultas ir nuvestas nuovados raš
mųjų invalidų apžiūrėjimui ir reitame susirinkime iš kuopos iždo
Fondą,
kiek
jis
padarė
ir
daro
kas, susodinęs skaitlingą minią tam
tinius ir militarius klausimus Kazimiero’ Draugijos narius,
tinėm bet nepoilgo iš ten paleis
globojimui reikės samdyti žmo paaukota $5 užsitarnavusiam lietuvių tikroj parengtoj vietoj, kur plevėsa
naudos
Lietuvos
Valstybei.
tas. Deliai tokių valdžios agen
sprendžia
Lenkija,
Tačiau kunigų prie tos draugijos prik
„Jei p. ministeris taip butų pa nės. Apart to, reikės samdyti rašytojui Dėdei Šernui. Apart to, vo Amerikos ir Lietuvos trispalves
tų
žygių
susirinkusieji
liko
labai
didžiausia nesąmonė
šituose lauso apie 1,000 Lietuvoje ir
sakęs, tai jis yra
išdavęs pats ir ūkio darbininkai. Ir jei šian dar aukavo J. Gibas $5, S. J. Kaz vėliavos, perstatė J. Jusį, iš Shenan
pasipiktinę.”
lauskas $1 ir kiti geraširdžiai nariai doah, kursai griežė ant
apie save nekokį liudijimą. Reik
smuiko
pasiūlymuose yra ta, kad Lietu Amerikoje. Visi Lietuvos vys Jei šitaip elgiamasi su St.
dien,
kuomet
pats
ūkio
savinin

mažesnes aukas davė, taip kad viso „Dunojaus Vilnis”, už ką gavo do
štų, kad jis klauso besisukinančių
vos sostinė, Vilnius, randasi au kupai yra šv. Kazimiero Drau Seimo nariais, tai ko galima ti
ligi tamsos suaukota $13.75. Pinigus išsiuntė vanų, visiems metams SLA orga
apie jo duris veidmainingai tūp kas nuo tamsos
tonominėje Lietuvos dalyje!
gijos Garbės nariais.
čiojančių
laisvamaniškų licžuv- pats dirba ii’ kitų darbininkų ktir reikia kuop. ižd. J. Gibas.
ną „Tėvynę”. Mat gerb. Jusis nėra
kėtis, kuomet? šitoki biurokratai
S. J. Kazlauskas —c. užrašų rašt. SLA. nariu. Po tam perstatė Olgą
ninkų,
o
neseka
pats
tos
visuo

Akyvaizdoje šitokių įvykių,
2) Kasmet visi Draugijos na turi reikalą su paprastais pilie
kiekvieną
žingsnį prižiūri, li
menės, kurią jis atstovauja, ir ku
Matoniutę, iš McAdoo, 5 metų arnLietuva pastatyta pavojingoje riai gauna penkis kart visuoti čiais. Iš šito gali būti aišku
ri remia jo veikimą Lietuvoje ir tai sako sunku su ukiu verstis 238 kp., Belle Valley, Ohio, su žiaus, kuri gana gražiai sudainavo
padėtyje. Kartą priėmus Lie nuosius atlaidus ir daug įvai kiekvienam, kiek šiandien lais Amerikoje.”
šioje gadinęj e, tai ką ir bekal sirinkime svarstyta Priegl. Namo „Tegyvuoja musų tauta” ir ^,Lietutuvos delegacijai šituos pasiuly rių dalinių atlaidų (musų pa vės yra Lietuvos
Matyti teisingi p. Purickio bėti, kuomet SLA. prieglaudos klausimas ir prieita prie tos išva va brangi." Dainuojant jai akomžemelėje...
mus, kaipo pagrindą tolimes braukta. „Tėv.” red.).**
svilina
klerikalams ūkis bus pavestas svetimų žmo dos, kad reikia visomis išgalėmis ponavi smuiku Albinas KcmersiuTačiau neapsakomai mus stebi žodžiai
šitas svarbus ir naudingas sumany nas, irgi iš McAdoo, n mety arnnėms deryboms, jie pasilieka ir Tikri juokdariai
tie musų na, kodėl šitoki darbai toleruo akis, nes mat jų pačių žmogus nių globai. Nepaisant ant kiek mas remti. Todėl sekanti nariai žiaus;
Jėdu gavo
dovanų didelį
ant toliaus kaipo feivorizuoja- klerikalai! Šitas naujas ,^apa- jami Lietuvoje? Nejaugi Lie nors kartą teisybę jiems pasa sąžiningas žmogus nebūtų, bet1^ aukojo Priegl. Namo fondui: P. Ja gražių „keiką” ir po knygą
Aisopo
mi Tautų Sąjungos pagrindai štalas” savo atsišaukime tvirti- tuvos aukštieji valdininkai ir kė. Ir tai pasakė tekiose ap kuomet jisai dirba svetimam, cevičius — $2.00; po $1.00: J. Tulic- Pasakos.
J. Krivis, J. Kasiulionis, S. UžToliaus perstatyta pakalbėti gerb.
deryboms. Ir kad tas yra tie na, kad prigulėdamas prie šios St. Seimas tokiems
turi
progos tai jis visuomet daugiau dabo kis,
darbams linkybėse, kad
rungis, J. Vaitekūnas ir Ig. Aka- St. Gegužis, SLA. Prezidentas, ku
sa, tai rodo ir T. S. Tarybos draugijos pasitarnausi tautai pritaria? Jei ištikro taip butų, išgirsti ir akliausi
klerikalų ja valandas, negu patį darbą. navičius. Viso $8.00.
ris kalbėjo apie SLA ir Lietuvos
sutikimas su Hymanso pasiūly ir tėvynei, o tas pasitamavi- tai reikštų, kad Lietuva veda pasekėjai, kurie, vietoje realių Prie geriausių aplinkybių te Jei kiekvienas SLA. narys paauko reikalus, kuriais visi lietuviai turė
Kalbėdamas apie
mų esme. Nėra abejonės, kad mas bus tuomi, kad 1,000 kuni ma prie pražūties, nes tuo bu faktų, visuomet tiktai sutanuo kis ūkis gal ir išmaitintų visą tų nors po dolarinę, tai trumpu lai tų interesuotis.
ku
turėtumėm
gražią
pradžią.
SLA.
reikalus,
gerb.
Gegužis faktiš
ir Tautų Sąjungos
plenumo gų atlaikys mišias už gyvus ir du Lietuvos gyvenimas dide tu politikierių skvernus dabo prieglaudą ir jos darbininkus
Kuopos narys. kai nurodė tos didžiulės lietuvių or
posėdis, kuris įvyks rugsėjo mirusius draugijos
narius ir liais žingsniais eina prie neiš ja.
ir nors ūkio darbininkams al
ganizacijos nudingum-, ypač darbo
mėnesyje, priims
šituos Hy gausi visą glėbį atlaidų!
gas apmokėtų,
tačiau prieg 46 kp., Terre Haute, Ind., neku žmonėms, prirodč ką Susivienijimas
vengiamos katastrofos, kuriai
manso pasiūlymus,
kaipo pa Rodosi reikėtų
paskutinio ištikus pasinaudotų vien Var Birželio 15 d. nukrito į ae laudos tarnautojams algas ap rto nariai klaidingai laikosi netikro lietuviams yra padaręs gero, išdės
laiko musų kuopos susirinkimams tė jo programą, taipgi prisiminė ir
grindą deryboms. Ir kas gali neišmanėlio, kad savo sunkiai šuvos junkeriai.
rodromą iš gana didelio aukš mokėti būtinai reikės turėti ki skirto.
Nekurie ieško kuopos susi apie steigimą Prieglaudos Namo su
užtikrinti, kad
ir galutinas uždirbtus
* * ♦
pinigus
mėtytų
tumo aeroplanas su dviem la ti šaltiniai. Apart to dar, bus rinkimų antrą mėnesio nedėldienį, kolonija ir ragino tam tikslui rink
sprendimas nebus vedamas to klerikalų politikos tikslams už
median. ir kitokių išlaidų. Reikės už t. y. jau po kuopos susirinkimui. ti aukas prie kiekvienos progos, nes
Teisingai pasakyta. — kūnais — inžineriu
je prasmėje. Gerai dar, kad dvasiškas malones ir atlaidus, Buvęs Lietuvos Misijos Ameri Vacetu ir karo lakunu Kapu- laikyti medikalė pagalba — ma Taigi šiuomi noriu pranešti gerb. girdi ar steigsim tokį Priegaludot/
nariams, kad 46 kp. savo susi Namą^ Lietuvoje, ar čia Amerikoje,
Lenkai nesutiko su tais pasiū tačiau rasis nemažai tokių, ku koje narys, Majoras Žadeikis, tausku. Abu užsimušė miriop. žiausiai kiekvieną dieną šaukti kuop.
rinkimus laiko
pirmą nedčldienį tai vistiek pinigų reikia. (Rodosi
lymais, tad ir Lietuvos delega rie paklausis šitų žodžių ir ki rašydamas Kauno „Lietuvoje” Aeroplanas sist. Galbiteter su- gydytoją, jei ne nuolat prieg kiekvieno mėnesio, i-mą vai. po pie ir aukos buvo renkamos P. N., ta
cijai dar yra pagrindo nuo jų tas paskutinį centą atiduos be apie Amerikos lietuvių reikšmę dužo.
laudoje jį užlaikyti. Na rasis tų, Central Labor Union salėje, čiau šių žodžių rašėjui neteko tik
surinkta).
Wabash Ave.
Meldžiu visų rai sužinoti kiek buvo
atsisakinėti.
dugniu klerikalų partijos iždam’ Lietuvos atstatyme ir priėjęs
ir daugiau kitų reikalų reikalė 624%
Kalbėdamas
apie
Lietuvos
reikalus,
kuopos narių šitai gerai įsitemyti ir
Dabar «kyla klausimas, kas Todėl yra pareiga
kiekvieno prie klausimo kodėl dauguma Iš Talino mums praneša, jog lių, kurių šiandien
negalima kuoskaitlingiausiai lankytis į kuopos palietė tulus istoriškus atsitikimus,
. prisiminė ką tik buvusį
Amerikos
toliau daryti ir kas užtai kal šviesesnio Amerikos
lietuvio amerikiečių neapsigyvena Lie per Čekų-Slovakų
atstovybę permatyti. Ir šitokiom visom susirinkimus.
tas? Pirmiausiai, užtai kalta patarti ‘ savo tikintiems drau tuvoje ir vėl grįžta t Amerikon gauta žinia, kad paskirtas Če- išlaidom reikia turėti atatinka Prie progos reikia pastebėti, kad Lietuvių Suvažiavimą Washingtone,
musų kuopos nariai pusėtinai paaiškino ką girdėjo lietuvių delega
pati Lietuvos vyriausybė, kuri gams ir kaimynams šito „apaš šitaip sako:
kų-Slovakų atstovas Lietuvai mas kapitalas. Prie to dar rei dabar
apsileidę ir į susirinkimus nesilanko. cija Baltamjam ' Name, kuri lankėsi
pati pirmutinė, prieš pat Briuk talo” siūlomų malonių nepirkti.1
„Deja, pirmosios krekždės, grį- Jaroslav Karlia.
kia turėti užtektinai pinigų ir Kartais negalima nei susirinkimo lai pas Suvienytų Valstijų prezidentą

PERŽVALGA
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Hardingą
ir Valstybės sekretoriųTai Esperanto kalba, kuri turėdaPhiladelphia
Hughes. Ant galo
kalbėjo apiema jau 33 metus amžiaus giliai įleino. Dr. J. G. Klimas
Lietuvos šaulius, nurodydamas kas do šaknis ir po šio didžiojo pasaum. Dr. Ig. Stankus
jie yra ir kokius jie Lietuvai darbus linio karo pradėjo smarkiai plėstis
112. Dr. A. Dambrauskas
atlieka, ragino susirinkusius išnaudo visose šalyse. Šita kalba pasirodė
,
113. J. V. Grinius
114. I. Liepa
Jti visas progas ir rinkti aukas Lie esanti tokia turtinga, kad jąja gali
115. S. KiŠnis
tuvos šauliams, nes anot kalbėto ma išreikšti visos žmogaus mintys
jo: Šauliai tai yra
tikri Lietuvos lygiai taip, kaip
1x6. J. Pranaičiutė
ir gyvąja tautos
Pittsburgh
gynėjai, kurie dienomis ‘.dirba ir kalba.
1x7. J. Vencius
Nekalbant apie šių dienų espegamina reikalingus daiktus, o nakti
i
118. J. Paškevičius
turtingumą ir
mis saugoja, kad kas tuos daiktus rantinės literatūros
n 9. J. Kelia
nepaimtų. Laike
prakalbos ir po Esperanto kalbos mokėjimo nau
120. J. Navalinskas
tas faktas,
prakalbai, girdėjosi grausmingi ap- dą, galima čia pabrėžti
,
121.I J. Žemaitis
louis.ientai, kas liudija, kad kalba kad musų tėvynes reikalams ginti
i
> Pittston
žmonėms patiko.
;
jau teko gana sėkmingai pavartoti
,
J22. S. Gegužis
Po prakalbų minia nuėjo į kitą Esperanto kalba.
Plymouth
lietuvių
vietą, kur buvo traukimas virves ir ( Kai ėjo dar didžiausios
123. J. Kunigonis
„bulių” imtynės. Virvę traukė Mt. kovos su priešais lenkais ir kai len
j
124. K. Žarmauskas
Carmel ir McAdoo „team’ai”. Lai- kai išsienių spaudoje platino visokių
Scranton
mėjo Mt. Carmiečiai,
uz ką gavo melų apie Lietuvą, — tada visi Lie
125.
F. Živatas
dovanų $5.00 pinigais ir didelį pui tuvos veikėjai šokosi ginti savo tė
126. L. Savickas
kų „keiką”. „Buliai” buvo ūkininko vynę kas kuo gali. Ypač buvo dide
Shenandoah
lietuvio ir dvarininko lenko. Lietu lio reikalo dėti pastangos tam, kad
127. O. Mockaitienė
vio ūkininko „bulius” apgalėjo lenko galima butų sumušti ir išsklaidyti
Tamaqua
dvarininko
„bulių”,
už ką gavo lenkų leidžiami prasimanymai ir me
,
128.
A. J. Banišauskas
$2.00 dovanų. Abu „buliai” buvo iš lai. Mtįsų publicistai bei rašytojai
129. S. šeštauskas
bandė rašyti prancūzų, anglų ir ki
McAdoo.
130. M. V. Vilkaitis
Pažiurėjus į tokį išvaži&nmą abel tų tautų laikraščiams, bet jų straips131. J. Vilkaitis
nai, tai ištikro matosi tame didelė nių beveik niekas
nepriėmė, nes
Wilkes Barre
nauda. Kur nepažvelgsi ten matai lenkai jau buvo už akių užbėgę ir
132. M. Bendorius
pažįstamus
ir sueini
tokius, ku daugelį laikraščių ar užsienio publi
riuos per ilgą laiką nebuvai matęs, cistų papirkę, kad
tik jų naudai
133. J. Rėkus
134. Adv. Lopatto
kas priduoda žmogui
linksmumo. rašytų. Musų rašytojai tada skun
i
135, A. Žekus
Gi tie žmonės susirinkę prie gėry dėsi tuo, kad jiems esą sunku pri
York
nių ir užkandžių, linksmai šneku eiti prie užsienio spaudos.
136.
Jonas Draugelis
čiuojasi, ir pagirtina tas, kad nebu
Tą sunkią
Lietuvai valandą kai
vo galima išgirsti ginčių neigi pik kurie lietuvių esperantistų pamėgino
i
RHODE ISLAND
tų žodžių, visi, rodosi, butų patys tą visą informavimo darbą atlikti su
Providence
geriausi žmonės susirinkę ir gražiai Esperanto
kalba. Ir tas darbas
,
X37.
P. šunskis
.sau laiką leidžia.
pilnai pasisekė.
Buvo
kreiptasi
138.
Br.
Simanavičius
• Rengimo komisija
matyt viską prie užsienio rašytojų bei publicistų,
139. J. Trakšelis
sumaniai dirbo, nes viskas buvo kuo mokančių Esperanto
kalbos, kad
140.
Anicetas Babelis
geriausioj tvarkoj.
Mahanoy City jie padėtų lietuviams esperantistams
141^ J. J. Gerdis
kuopa ir jos darbuotojai yra verti išsklaidyti lenkų melus ir nušviesti
142.
J. Cyckevičius
kuodidžiausios
pagarbos, nėsa jų tikrąją Lietuvos padėtį. Buvo nu
,
14c. J. Karpavičius
■tmusu ir sumanymu, buvo parūpinta siųsta tiems užsienio esperantistams
144. V. Bankauskas
skanus gerymai ir valgymai, kas to visokių žinių apie
Lietuvą, o tie
kiuose išvažiavimuose labai reikalin esparantistai išsivertę visa tai į sa
WISCONSIN
ga. Buvo matyti, kad žmonės tuo vo tautos kalbą
pasistengė visas
Kenosha
mi buvo labai užganėdinti ir ilgai tas teisingas žinias paskleisti savo
145.
J. Trakšelis
Mahanojaus darbuotojų
nepamirš. laikraščiuose. Tokiu budu Esperan
Racine
"Na o prie to juk ir pelno apskričiui to kalbos dėka galima daug leng
146.
A. Bubelis
šiek tiek padarė.
viau prieiti ten, kur kartais dauge
Taipgi buvo
pardavinėjami tam liui atrodo neprieinama.
NUO LIETUVOS
tikri su Lietuvos
vėliavos spalva
štai tik keli pavyzdžiai, parodanATSTOVYBES
guzikučiai, kas irgi duos apskričiui tieji didelę Esperanto kalbos reikš
Kaipo Svečiai Dalyvavę
pusėtino uždarbio.
mę tarptautiniams santykiams. Ši
1. Gerb. Jonas Vileišis
Kiek šių žodžių rašytojas galėjo ta kalba netolimoj ateity be abejo
2.
M. J. Vinikas
įsitėmyti, tai minėtas išvažiavimas jimo bus plačiai prasiplatinusi visa
3. Helena Faleskaitė
nusisekė iŠ visų pusių, publikos buvo me pasaulyje. Esperanto kalba ne
4.
Leonora Šaltiniute
daug, apskričiui davė pusėtino pel naikins kitų kalbų,
bet apsaugos
5. Viktorija Janušaitė
no, publika buvo patenkinta if tt.
jas nuo visokių
kėsinimųsi ir tuo
6. Tamošius Šcimis
Labai buvo smagu matyti tokius budu sustabdys ištautinimo darbą,
7. Pranas Pūkas
-mažus vaikučius
dalyvaujant pro- kurį šiandien kai kurios imperialis
8. Pranas Rimkus
grame, kurie taip puikiai savo už tinės valstybės dar tebevaro. Lie
9. M. M. Šlikas
duotis atliko. Už šitai,
tai tikra tuviai neturi ir negali atsilikti nuo
10. p-nia O. Vinikienė
pagarba ir gili padėka priguli' tė bendro -žmonių siekimo prie visų tau
n. Richard C. DeWolf
vams, kurie savo vaikučius taip gra tų bei valstybių solidarumo, kuris
žiai mokina ir pratina jau nuo . ma tegalės įvykti tik tada, kad tarptau
Kyla klausimas,
ar duoti balsa
žens dalyvauti lietuvių tokiuose su tiniams reikalams bus vartojama vie
vimo
teises
tūlam
atstovui
atvažia
rengimuose.
na neitralinė kalba.
Skirstanties ir važiuojant namon
Kitaip sakant — lietuviai turi mo vusiam be mandato. Nutarta visais
buvo girdėti kalbama vyrus, moteris kytis tosios Esperanto kalbos. Bet balsais prieš n, kad duoti. Čionai
ir vaikus, kad visi linksmai praleido visa tam reikalingi tam tikri vado vėl iškilo proporcionalės reprezen
dieną, ir vis sako:
vėliai, kurių mes neturime dar at tacijos klausimas, pirmiau kun. Bu
Bučys pareiš
— Kad daugiau tokių išvažiavimų sispausdinę, nes jau pagamintų va čio iškeltas. Kun.
kia,
kad
jis
ir
du
kiti
atstovai re
butų!
1 ,
dovėlių rašytojai neturi lėšų išleisti
Kiti prideda:
#
jiems. Būtinai reikia tuojau išleis prezentuoja apie 200,000 Amerikos
— Niekas nepataiko taip gražiai ti esperantiškai-lietuviškas, o paskui lietuvių priklausančių prie A. L. Rsurengti išvažiavimų, kai Susivieniji ir lietuviškai-esperantiškas žodynai. K. Federacijos, ir kad tie, kurie at
mas Lietuvių Amerikoje.
Šiems reikalingiausiems vadovėliams stovauja tiktai grupes, kuopas, sky
— Palaukit — sakau — kitą vasa išleisti Lietuvos Esperantistų Sąjun rius arba ir kolonijas, negali lygio
balso su Federacijos atstovais tu
rą vėla bus 6LA. pirmo
apskričio ga neturi lėšų.
rėti.
Jam buvo daugelio delegatų at
išvažiavimas, bet bus daug puikes
Todėl L. E. Sąjunga
kreipiasi į
nis. — Ir baigdamas klausiu: — Ar geros valios Amerikos lietuvius, ku sakyta, kad Federacijos susidomėji
mas Liet, interesais ir ateitimi yra
atvažiuosit visi?
rie jau yra parodę savo meilę ir pa
— Taip — sako — atvažiuosime ir siaukojimą Lietuvos gynimo reika be abejonės proporcijonaliai lygus
kartu atsivežime ir tuos, kurie šian lams, prašydami ir šiuo kartu neat jos delegatų skaitliui. Jei įvairios
lietuvių organizacijos, daugelis iŠ jų
dien su mumis nedalyvauja.
sisakyti paremti didelės svarbos rei
reikalingu leisti
Todėl pasidėkavojant šio išvažia kalą. O mes prašytume Gerbiamuo bažnytinės, rado
didelius
pinigus
siuntimui
savo dele
vimo rengėjams, smagu laukti kitų sius Amerikos
Lietuvius suaukoti
gatų, net tūkstantį suvirs mylių, į
metų išvažiavimo, žinant, kad tūk šiam reikalui tik 500 dolarių.
geisdamos
stantinė žmonių minia jo taipgi lau
Gerbiamiesiems
aukotojams bus šį Suvažiavimą, tuomi
kia.
dėkingi ne tiktai vieni lietuviai, bet Lietuvai pagelbėti, o Federacija ne
Ten buvęs. ir viso pasaulio esperantistai, t. y. rado to reikalingu ir pasiganėdino
tik trimis delegatais, tai Federacijos
įvairių tautų žmonės. Visų aukoto
kad visi
jų sąrašą pridėsime prie paties žo reikalas. Todėl nutarta,
Suvažiavime dalyvaujantieji delega
dyno, kad tuo budu busimosios kar
lygiomis teisėmis ir
tos galėtų matyti ir gražiu žodžiu tai dalyvauja
paminėti visus tuos, kurie savo ran privilegijomis.
Pil. Vinikas peršaukia
delegatus
ką buvo pridėję prie žmonijos mei
iš
priduoto sąrašo, ir atsiradusios
Pasaulyje gyvena
įvairių tautų, lės bei taikos įvykdymo.
klaidos nusiųstos komisijai pataisy
Lietuvos Esperantistų Sąjunga
kalbančių įvairiomis
kalbomis. Ir
ti.
jei kiekvienas žmogus temokėtų tik Pirmininkas — B. A’. Dambrauskas.
Nutarta nuominoti ir rinkti Suva
savo gimtąją kalbą,
tad negalėtų Vice- pirmininkas — A. Klimas.
žiavimo
vedėjus viešu balsavimu.
su kitų tautų žmonėmis susikalbėti. Sekretorius — J. Mažeika.
Balsus suskaityti paskirta komisi
Todėl noromis
nenoromis tenka Antspauda.
ja
iš Dr. E. G. Klimo ir S. E. Vižmonėms mokytis kitų kalbų, kad Kaunas, 1921 m. gegužės 15 d.
taičio. Balsavimo pasekmės buvo sc
Vilniaus g. 34.
galėtų savo reikalus patenkinti.
kančios: Stasys Gegužis iš Maha
įvairių kalbų yra daugybė. Ir ga
noy City, Pa., 81 balsas, Adv. J. P.
biausias žmogus negali išmokti tos
Uvick iš Omaha, Nebr., 18 balsų,
daugybės kalbų, o daugelis žmonių
J. J. Hertmanavičius iš
Chicago,
neturi nė laiko svetimų kalbų mo
Ill., 7 balsai.
kytis. Tokioms aplinkybėms esant AMERIKOS LIETUVIŲ SUVA
Paskelbta išrinktais: Stasys Gegu
priimta paprastai
pasaulyje vartoti ŽIAVIMO WASHINGTONE, D.C. žis pirmsėdžiu, o Adv. J. P. Uvick,
GEGUŽES' 30 IR 3L 1921 M.
tos kalbos, kurių žmonės yra pras
pagelbininku.
kynę didesnius kelius kultūrai. Tos
Balsavimu ant Suvažiavimo sek
kalbos yra šios: anglų, prancūzų ir
(Tąsa iš praeito num.)
retorių pasekmes
buvo sekančios:
vokiečių. Bet šiandien ir visas ši
PENNSYLVANIA
J. J. Hertmanavičius,
iš Chicago,
tas tris kalbas mokėdamas ne visur
Braddock
Ill., 32 balsai, Adv. F. J. Bagočius,
gali prieiti, nes šiais laikais augant
94. M. Vitartas
iš Boston, Mass., 62 balsai, J. A.
tautų susipratimui
vis daugiau ir
Duquesne
Mickeliunas, iš Chicago, Ill., 19 bal
daugiau randasi žmonių,
norinčių,
95. P. Stulginskis
sų.
kad jų kalba
nebūtų
niekinama
Edwardsville
Paskelbta rinkimų rezultatą esant
ir kad kitai kuriai
kalbai nebūtų
96. J. Gibaviče
sekančiu. Suvažiavimo sekretorium
duodama kokių nors privilegijų ar
97. J. Janušonis
Adv. F. J. Bagočius,
i-mas sekr.
ba pirmenybių. Jei tarptautiniams
98. P. Jaraška
pagelbininkas J. J. Hertmanavičius,
reikalams pasaulis
vartotų kurios
99. J. Jonavičę
2-ras sekr. pagelbininkas J. A. Mic
nors tautos kalbą, tada toji tauta —
100. V. Tumelis
keliunas.
kurios kalba butų tarptautinė — bu101. J. Tamušonis
Nutarta rinkti rezoliucijų komisi
statoma i privilegijuotą
padėtį,
Lee Park
ją iš 5 narių. rezoliucijų Komisiją
; tai tautai turėtų lenktis kitos tau
102. Stan. Valža
didžiuma balsų išrinkti sekantieji:
tos. Visa tai butų priešinga demo
103. J. Juzbanius
J. O. Sirvydas, iš Brooklyn, N. Y.,
kratizmo dvasiai.
štai delko ligi
104. Aleks. Čerbauskas
Adv. J. S. Lopatto, iš Wilkes Barre,
šiol nė viena tautos
kalba netapo
Mahanoy City
Pa., J. W.
Liutkauskas,
iš New
tarptautine, nors tas dalykas atro
105 St. Gegužis
York, N. Y., Dr. :E. G. Klimas, iŠ
dė kai kam lengvas esąs. Kitokio
106. p-nia Gcgužiene
Philadelphia, Pa., Jos. J. Elijošius,
išėjimo iš šios padėties nėra, kaip
Mount Carmel
iš Chicago, Ill.
tik vartoti viena neitralinė kalba ir
107. M. Mikelionis
Suvažiavimo maršalkomis diduma
dar tokia neitralinė kalba, kuri ga
108. N. Mockaitienė
balsų išrinkti:
Pranas Ginkus, iš
lima butų visiems lengvai išmokti.
Plains
Baltimore, Md., Jonas Viskontas, iš
xO tokia kalba tėra viena pasaulyje.
109. M. Skirevičius
Chicago, Ill.

ATSIŠAUKIMAS AMERIKOS
. LIETUVIAMS

PROTOKOLAS

Į presos komisiją išrinktu didžiu
ma balsų sekantieji: Dr. A. P>. Dam
brauskas, iš Phila.,
Pa., Dr. J. J.
Bielskis, iš New York, N. Y., Dr.
A. Bacevičius, iš Elizabeth, N. J.
Visi Suvažiavimo išrinkti augščiau
minėti viršininkai užtvirtinti akla

macijos budu.----

TĄ ŠAUKLĮ, kuris pilnai ap
rūpins visus keleivių reikalus
pradedant > atvykimu į New
Yorką ir baigiant Lietuvos gelž
kelių stotyse, parengimu nak
vynės, nugabenimu bagažo, iš
gavimu kvito už Income Tax;

Pirmas posėdis uždarytas 6 v. v.,
nutarus susirinkti į antrą posėdį 8 v.’ I j is pasodins keleivius . laivan ir
tą patį vakarą.
pats važiuos
drauge su jais,

iki kelionės galo; jis pervež
Naujai
išrinktasis
prezidiumas. keleivius per Vokietij ą, apsilen
užėmė savo vietas 8 v. v., ir pirm. kiant „Lenkų Koridorių” ir bus
Gegužis atidarė antrą posėdį.
nuolat su keleiviais, taip kad
Antras Posėdis.

Lietuvių Submarinų Korp.
Šeras
$25.00 vienas, kurie neilgai parsi
duoda, tik iki neaprubežiuotam lai
kui, nes ši Korp. kaip pirmiau, bu
vo garsinta
laikraščiuos, pr^deda
pradeda
naujo užpatentuoto
submarine išdarbią, kuris dasieks į 24 valandas
E m-opo s rybas, nes praktiškai 'Ma
tirta ir tuoj užsibaigs seru pardavi
me r gino s,
nejimas, taigi vyrai
nusipirkite greitu laiku šios korp.
Šerų, nes mes užtikriname patento
tiesom ir komiteto kaucijom, kad
niekad nepra
jūsų įnešti pinigai
puls, bet padarys
tus turtingais.
Siųskite Money Orderį arba ypatiškai, ar laišku į brenčiaus ofisą, o
apturėsite Šerą ir visas informacijas/

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda ūke su 40 akerių ir
su/ mažais trobčliais ir užsėliu. Parsidtioda tik už 12 šimtų. Tai tokia proga į 10 metų negal pasitai
kyt norinčiam pirkti ūkę.
FRANK BRODRECK,
9 r,

Bok

*

Baldwin

Michigan.

CS0RGE MATULEWICH
ATTORN E Y A T- LA W

į

Roofn 8 i o

National

State

,

Bank B u tiding,

8ro Broad Str.,

Newark, N. J.
Delegatams pareikalavus, pašauk kiekviename
žingsnyje kelei
tas adv. F. J. Bagočius, prakalbėti
į Suvažiavimą. Pabrieždamas Suva viai galės naudotis jo pagalba
LITHUANIAN SUBMARINE
žiavimo svarbumą, jis nurodė, kad ir patarimais.
\ CORPORATION,
Daktaras Petras Šimaitis
yra delegatų grupes, kurios kalbasi
Prez.
Joseph Lapinskas,
Laivas, kuriuomi VYTAU
tarp savęs: „laikykimės
ir nepasi
Naprapath’as
169 Butler Street, Brooklyn, N. Y.
duokime” kitiems delegatams ar grtt TAS ŠAUKLIS lydės musų ke
Qydau be vaistų ir operacijos,
' vadinasi
MOUNT
penis, taippat
yra ir tokių, kurie leivius,
priėmimo valandos:
kalbina vieni kitus „nors dabar už- CLAY,
Jisai buvo pastatytas
Nuo 9:30 ryto iki i vai. po
didelis išvažiavimas;
mirškirne
savo
partiviškumus.” karei, kaipo greitas
pietų.
Nuo 2:30 iki 5:30 vai
skraiduoYorko ir Brooklyno apielifi
Tie kurie žada „laikyties ir nepasi
dieną, išskirent ketvergį. Va
duoti” stato savo
ypatiškus ąrba lis (Cruiser), bet <dabar tasai kės L.\P. Sąjungos Apskričio pir
karais pagal susitarimą.
savo partijos reikalus ir ambicijas laivas perdirbtas keleivių va mas išvažiavimas įvyks 17 d. liepos,
1/
528 S. Ashland Blvd., Cor.
Glendale giraitėj, po num. 29. Kvie
augščiau visko, o tie kurie geidžia žioj imui sulig
Amerikietiško čiama visits be skirtumo atsilankyti,
Harrison St.,
Chicago, H£
„užmiršti savo partiviškumus” dar
plano,
kaip
ir
geležinkelio
vago

nes
bus
pie
10
kalbėtojų
ir
praneš
nėra visiškai suaugę politiškai ir nu
Taipgi
sistatę savo pažvalgose. Pasekmin- nuose: jame nėra nei pirmos, naujas z/rn'as iš Lietuvos.
dalyvau
dainininkai ir žaislų tnegam šio Suvažiavimo
veikimui ir nei antros klasės, tik visiems
gėjai,
as
norės gaus
ir užkanLietuvos naudai, kurios delei Suva- keleiviams įtaisyti
lygiai
pui

džių.
žiavimas šatiktas, negerai yra „laiBell Phone—Dickinson 1198 W
dykai.
kus
ir
parankus
kambariai
su

kyties ir nepasiduoti”, o „partiviškuKviečia Rengėjdį.
mų” netik kad nereikia išsižadėt, bet lig paskiausių dailės, sveikumo^
t
but labai negeistina, kad vieni ar ki ir švaros reikalavimų, taip kad,
ti išsižadėtų. Reikia tik Lietuvos ir
'Priėmimo valandos:
visi be išimties keleiviai turi(
visos tautos ateitį ir gerovę statyti
' Nuo io išryto,
Vi
augščiau savo ir savo < partijų ambi- Patuos klasės patogumus.
2—3 po pietų ir
cijų, o savo veikimo pasekmėmis si laivo deniai ir pasilinksmini
6—8 vakare.
galėsime pasidžiaugti patys ir visa
J
mo kambariai
pavesti kelei
<<
1624 So. 4-th Street,
tauta.
h
PHILADELPHIA,
PA.
viams be skirtumo. Mat, gre
Dr. . J. J. Bielskis referuoja apie
peticiją su milionu parašų, kuri bus ta gero ir sveiko maisto, šiarSuv. Valstijų Valdžiai įteikta reika me greitame ir gražiame laive
laujant Lietuvai neprigulmybės pri viskas įtaisyta taip, kad kelei
,T f Ji
pažinimo.
Nurodo svarbą to dar
Phone — Calvert 3210
kolinksmiausią ir
bo ir pabriežia, kad paskalai buk pe viai turėtų
Laivas
ticijos ir parašai išmėtyti ir „žiur komaloniausią kelionę,
kėms palikti” yra netiesa, bet kad plaukia iš New Yorko stačiai į
S- Ofiso valandos:
visi minėti parašai surinkti, suskai
Nuo 7 iki 8:30 vakare.
Hamburgą, be jokių stovinėjityti ir į suvirs 140
knygų susiūti.
/> Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų.
Pranešdamas taipgi nurodo procedu mų pakeliu j.
615 COLUMBIA AVE.,
rą, kaip delegatai turės tas knygas
Laivakortė iš New Yorko į
BALTIMORE, MD.
į Baltąjį Namą nunešti ir preziden
*—'"*'4 ■ ■
, IQ..............į ,
Hamburgą
tik
$125.00.
tui įteikti. Čionai kun. Bučys pro
Vaikams nuo 1 iki 10 metų
testuoja, kad tie parašai yra pase
nę ir todėl ■ negeri
bevertės, ir po $62.50.
net kompromituojanti mus reikaKURSAS NUPUOLĖ.
War Tax $5 už kiekvienai
lūs. Ant to atsako pil. M. J.’ ViniĮ
Tai geriausia proga daug auk
kas, nurodydamas kad parašų rinki keleivį.
sinų
į Lietuvą nusiųsti. Greitu
Kūdikiams iki 1 metų $5.50 (
mas buvo surištas su daugeliu įvai
me nusiuntimo pinigų nieks su
rių sunkumų, kad tų parašų rinki (War Tax nereik).
manim negal
lenktyniuoti; viJ
me dalyvavo visos musų
partijos
Norėdami
prisijungti
prie
sietns
pinigų
siuntėjams
pristatau
ir organizacijos, išskiriant kraštuti
šio
musų
keleivių
būrio,
tuoj
kvitas su parašais priėmiėjų pi
nių kairiųjų, ir kad tie parašai nė
nigų.
ra pasenę, nes
paskutinėj! tiktai atsiųskite pinigus laivakortės
Laivakorčių agentūra į Liepoją,
šiandien dar likosi priduoti, papil apmokėjimui, pažymėdami kiek
Hamburgą ir visur.
dant visą milioną. Raportas priim
Pasai kelionei į Lietuvą.
KAM KENTĖTI?
tas ir visas darbas,
kaip parašų vieno keleivio vardų, pavardę
Padarymas
lietuviškų doku
Nesivėluokite, nes Raumatizmo, neuralgijos ir fat
rinkėjų taip ir Atstovybes persona ir metus.
mentų.
lo, kursai juos sutvarkė,' tapo už- gal pristigti vietų laive.
gėlimai greitai nustoja, jeigu patri i stt
Pinigus siųskite per pašto Mo
girtas.
Važiuodami
New
..
Yorkan,
ney
Order. Rašydami pridėkite
Pil. M. J. Vinikas referuoja apie
2C. štampą ir visados adresuokite:
nustatytą tvarką peticijos ir parašų reikalaukite bilietų į vieną iš
V»izb»ienkli» uireg. 8. V. Pat OflM.
P. MIKOLAINIS,
iš referato Šių stočių:
prezidentui įteikimą;
PENNSYLVANIA Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį pee
bus
sekanti:
pasirodė, kad tvarka
V
53 Hudson Avenue,
STATION, 32-nd Street ir 8 daugiau kaip 50 metų.
Pas Prezidentą audiencijoj dalyvau
Reikalauk, kad turėtu Ikare (Aueber)
Brooklyn, *N. Y.
ti galės 'tiktai delegacija iš 20 ypa Ave. (visai netoli nuo BAL
ValzbaženklĮ.
\
tų. Iš tų trįs bus garsus Amerikos TIC
STATES
BANK),
veikėjai: Kongresmenas Walter M. GRAND CENTRAL DEPOT,
Chandler iš New Yorko,
Teisėjas
Aron J. Levy iš New Yorko, kurs ar, kurie važiuosite per Jersey
yra taipgi pirmininku
didžiausios City, — 23-rd STREET FER
Telef. Watkins') 2142.
pasaulyj žydų organizacijos, B’rith RY.
Čia musų pasiuntiniai
Abraham, ir Senatorius
Wm. J.
jus pasitiks ir atves Bankam
King., Lietuvių
delegacijoj galės
Nebus skirtumo, jei atvyksi
but 6, Latvių
5 ir Estų 4. Kun.
Bučys užklausė referato ir susirin te ir į kitas stotis, tik liepkite,
kime buvusio Lietuvos Atstovo, ar kad pašauktų
mus telefonu
tokia bendra akcija lietuvių su lat
WATKINS 2142, p mes tuoj at
viais ir estais
nebus priimta už
Amerikos liletuvių pastangą tų trijų siusime žmogų. Jei atvažiuotu
valstybių ateitį ir likimą rišt į krū mete nakty, kuomet musų Ban
nuo Amerikos
vą. Toks žingsnis
kas uždarytas, tai nuvykite į
lietuvių gali but netik nereikalingas,
nes tokius vieną šių dviejų hotelių: HO
bet gal ir per drąsus,
dalykus gali nutarti tiktai Lietuvos TEL MERLE 8 Ave. and 23-rd
Valdžia, todėl be tam tikros Lietu- Str., (Phone Clelsea 5319), ar
vos Valdžios instrukcijos Lietuvos
HOTEL, 9-th
Atstovybei Amerikoje, dalyvavimas TRAVELER’S
Str. (Phone
sykiu su latviais ir estais yra nega- Ave; and 23-rd
limas. Ir jei mes sykiu dalyvausi- Watkins 4407).
Ten gausite
me — kun. Bučys tęsč — tai tik
pigią nakvynę ir bus visai netai tuo supratimu, kad inės sekame Lietuvos Atistovą, kur jis mu toli ateit į musų Banką.
mis veda, ir už visą akciją atsakoBagažus paduokite į tą patį
mybę priimti turi jis.
Ant to at- traukinį,
kuriuo
važiuosite
sakė Lietuvos Atstovas, kad tokia
Nemainykite ba
bendra delegacija pas Suv. Valstijų New Yorkan;
prezidentą nereiškia jokio šių valsty gažo čekių ir nesirūpinkite ba
BALTIC STATES BANKAS sudarė reika
bių arba jų reikalų
subendrinimo, gažais, iki
atvyksite į musų
nes delegacijos tų trijų tautų palingas sutartis siuntimui pinigų į tas Lietuvos
Banką. Gavę jūsų čekius, ba
duos savo peticijas a'tskirai ir perdalis, kurios dar yra lenkų užimtos. Siunčiame
statys savo reikalus atskirai. Ben- gažą aprūpinsime mes iki ke
pinigus į Vilnių ir į visas kitas vietas, su pil ♦
drai šiame reikale dabar yra vei- lionės galo,
Jei
turėtumėt
kiama todėl, kad Suv. Valstijų Val- ekstra didelį
niausiu užtikrinimu.
bagažų, tai padžia svarsto visų tų trijų
Baltijos
Duodame pilną garantiją, kad per musų
Valstybių klausimą sykiu, o kadangi siųskite mums apmokėtą per
Banką siunčiami pinigaį bus tikrai ir teisingai
kelioms
dienoms
Latvija ir Estonija yra viso pasau ekspresą
lio valstijų (apart Suv. Vals.) pri- prieš išvažiavimą, kad spėtų į
išmokėti adresatui. Jei; nebūtų galima išmokėti
(Daugiau bus.)
del kokių nors priežasčių, tai pinigai grąžinami

Dr. A. P. Dambrauskas

toasted

f B. BRONUSHAS,. M. D.

LUCKY
STRIKE
CIGARETTE

J. PAIN-EXPELLER

♦♦♦♦♦♦*<♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

KUIC.MAUBV*

I

Ji

JAU GALIMA SIUSTI PINIGUS

laiką ateit.
Platesnius paaiškinimus su
Į LIETUVĄ SU PALYDOVU! teiksime laiškais.
Visiems, kurie atidėliojo sa
BALTIC STATES BANK,
vo kelionę Lietuvon, baiminda
294 Eighth Avenue,
miesi painaus kelio, blogo lai
cor. 25-th Street,
vo, keblumų
su pasportais,
NEW YORK, N. Y.
„Lenkų Koridorių”, ar perva
žiavimo per Vokietijų, šiuomi. Telephone: Watkins 3142
paskelbiame, kad RUGPIUČIO
(AUGUST) 4 dienų, 1921 m.,
LIETUVIŲ SUBMARINŲ
laivu MOUNT
CLAY mes
KORPORACIJA.
siunčiame su dideliu keleivių
Kas nori būti turtingu, tai sku
buriu speciali paldovą VYTAU- binkite nusipirkti keletą Šerų nuo

atgal, atskaitant tiktai ekspensus, neviršiaus
5% (5c. nuo dolario).
Iki šiol Amerikos Lietuviai buvo susirūpinę,
negalėdami paduoti pagalbą savo giminėms len
kų užimtose vietose. Bet dabar jau galima.
Musų siunčiami Lietuvon pinigai dabar yra
išmokami labai greitai.\ Bėgyje 6 savaičių nuo
pasiuntimo dienos gaunanle iš Lietuvos kvitus.
Pasinaudokit musų greitu patarnavimu!

BALTIC STATES BANK
294 EIGHTH AVE.,

NEW TORE.

*

f
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VIETINES ŽINIOS
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*

—. A..

Neiškęsi jy napa
mėgęs;

Liepos 6 d., ,,Adriatic” laivu,
te'
išvažiavo Lietuvon plačiai Ame
j*.
rikos lietuviam žinomas visuo
A'
meninis darbuotojas ir taipgi
•»
nemažai dirbęs ir SLA. gerb.
Jonas V. Liutkauskas su visa
savo šeimyna. Kartu su Liut<y i e
kauskais išvažiavo Lietuvon ir
garsioji lietuvių
rašytoja žemaitė-žymantienė.
Nors nesmagu
darosi matant, kai Amerikos lietuvių in
CIGARETTES 1
teligentija mažėja, nes vienas
po kitam grįžta tėvynėn, ta
čiau žinant, kad Lietuvoje jie
daugiau reikalingi, linkime lai
‘ ĮSTATŲ KOMISIJA:
mingos kelionės ir pasekmingos K. Gugis, — 3323 So. Halsted St.,
Chicago, Ill.
darbuotės gerb.
Liutkauskui,
ed tar ine
Z. Puišiutė, — 6 Whitney St.,
jo šeimynai ir gerb. žemaitei
Worcester, Mass.
Laivai išplaukia kiekvieną savaitę
Lopatto,
Coal
Exchange
Bldg.,
sugrįžusiems į tėvynę!
iš
New Yorko, nuo No. 58-62 North
Wilkes Barre, Pa.
Prieplaukoje susirinko diktoRiver prieplaukos.
Iš New Yorko į Hamburgą, Liekas būrelis draugų ir pažįsta
FINANSŲ KOMISIJA:
pojų ir Danzingą
Jurgeliunas, — 377 Broadway
mų atsisveikinti ir laimingos
Samland (tik 3 kliasa) liepbs 16 d.
So. Boston, Mass.
keliaujankelionės palinkėti
Gothland (tik 3 kliasa) liepos 30 d.
Ivaškevičius, — 1622 Columbia
’ Iš New Yorko į Antverpą, Chertiem Lietuvon.
Rd., So. Boston, Mass.
bourgą ir Plymouthą
Varašius, — c/o All Nations
Prie progos tenka pastebėti,
Kroonland .. ... ........ liepos 30 d.
Deposit Bank, Pittsburgh, Pa.
kad nežinia kodėl visiems žy
Zeeland ............. >. rugpiučio 6 d.
Lapland ....................... liepos 16 d.
mesniems inteligentams, važiuo
SVEIKATOS KOMISIJA:
j antienas Lietuvon,
visuomet Dr. A. Montvidas, — 2117 Washing Finland ....................... liepos 23 d.
ton Blvd., Chicago, Ill.
tenka patarnauti
parupinimu
merican ine
J. Mikolaitis, — 90 Lawrence
Dr.
laivakorčių Danieliaus ir Am
St., Lawrence, Mass.
Iš New Yorko į Hamburgą per
braziejaus
Agentūrai iš Bro- Dr. J. Jonikaitis, — 175 Green St.,
Cherbourgą
Worcester, Mass.
oklyno. Taigi ir
gerb. LiutManchuria .. ............. liepos 14 d.
kauską su gerb. žemaite minė
Mongolia ..............
liepos 28 d.
PRIEGLAUDOS NAMO
Tiesiog į Hamburgą
/
ta agentūra aprūpino laivakor
KOMISIJA:
Mennėkahda
.........
rugpiučio^
u
d.
tėm.
\
P. A. Dėdynas, — 85 Millbury St.,

BEECHNUT

V1 R

S

L

A

Worcester, Mass.
M. A. Raginskas, — 326 R. R. St.,
Plymouth, Pa.
V. M. Čekanauskas, 2 Vernon Sq., .
Worcester, Mass.

L

Greiti, tvirti,
patikėtini laivai.
Mandagus ir rūpestingas aprūpini
mas pasažierių.
Norėdami tikro patarimo apie kai
nas, plaukimo kelius, imigracijos ir
pasportų taisykles atsišaukite į

Lankėsi „Tėvynės” redakci
joje žymus SLA. darbuotojas
advokatas J. P. Uvick-Junevi
čius iš So. Omaha, Nebr., ku
LABDARYBĖS KOMISIJA:
INTERNATIONAL MERCAN
ris buvo atvykęs New Yorkan
Bakanas,
—
Box
493,
Bridge

S.
TILE MARINE CO.,
į „Woodmen’s,, organizacijos
ville, Pa.
116 laivų — 1,250,000 tonų.
konvenciją kaipo atstovas nuo p. Jurgeliutė, — 307 W. 30-th St.,
9 Broadway, New York,
York, N. Y,
Nebraska valstijos. Taipgi at A. T. Jasaitis, Box New
arba pas vietinius agentus.
207,
lankė „Tev.” redakciją p-lė VI.
Ind.
Valparaiso,
Ulčinskiutė iš Bostono, kuri
KANKINIŲ KOMISIJA:
tarnauja Bostono miesto ligo
Ave.,
ninėje kaipo gailestingųjų sese D. Satkus, — 213 Kensington
Chicago, Ill.
lių (nurses) viršininkės pagel- A. Mikalauskas, — 14 Spring St.,
New Britain, Conn.
bininkė.

KLAIDŲ ATITAISYMAS.
Aprašyme gerb. Vileišio iš
leistuvių vakarienės per neapsi
žiūrėjimą
tapo nepaminėta,
kad gerb. J. Ambraziejus, pla
kai žinomas laivakorčių ir pini
gų siuntimo agentas, iŠ Brook
lyn© paaukojo Lietuvos kariuo
menės reikalam 1,000 auksinų.
Taipgi „Tėvynės” num. 27,
po straipsniu „karo invalidų li
kimas” praleista autoriaus pa
rašas. To straipsnio autorium
yra „Tėvynės” bendradarbis
Neramusis.’*

SLA. Pildomosios Tarybos
ir Komisijų Adresai.
PILDOMOJI TARYBA:
Prezidentas — St. Gegužis, Mahanoy City,
Vice-Prez. — V. Kamarauskas,
177 Slocum St., Edwardsville, Pa.
Sekretorė — P. Jurgeliutė,'*3O7 W.
30-th St., New York, N. Y.
Iždininkas — T. Paukštis, 13 Mill
St., Pittston, Pa.
Iždo Glob. — M. A. Raginskąs,
326 R. R. St., Plymouth, Pa.
Iždo Glob. — J. M. Danielius,
168 Grand St., Brooklyn, N. Y.
Dr.-Kvotėjas — Dr. F. Matulaitis,
17 Millbury St., Worcester, Mass.

'. žalimas, — 104 Ward St.,
Worcester, Mass.
SKUNDŲ IR APELIACIJŲ
KOMISIJA.
A. Jatulevičius, — 23 Millbury
St., Worcester, Mass.
Sekevičius, — ioi Oak St.,
Lawrence, Mass.
". Ambraziejus, — 168 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

JOHN S. LOPATTO

MMMMRN

APŠVIETOS KOMISIJA:
Dr. W. L. Graičiunas, — 3310 So.
Halsted St., Chicago, Ill.
Dr. I.Bronušas, — 615 Columbia
Ave., Baltimore, Md
K. Jurgelionis, — 3*33 Emerald
Ave., Chicago, Ill

„SAXONIA” išplauks liep.

II kliasa į Hamburgą $145
į Danzigą $200. III kliasa į
308-9-10 Coal Exchange Building Hamburgą
$125; į Danzigą
$135. Karės taksų $5.00.
WIK.ES BARRE, PA.
Per Cherbourgą, SouthampTelephone 4256 Market.
toną, Liverpool arba Glasgow:
Mauretania išplaukia liep. 15 d.
Pamėginkite naujo
Columbia išplaukia liepos 16 d.
Carmania išplaukia liepos 16 d.
Aquitania išplauks liepos 26 d.
Su užregistruotu vaisbaženkllaSuv. Valat
Cameronia išplauks liepos 30 d.
Patentu Biure.
v
Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame vaiste Įdėtos,
su priemaiša priimniai švelnaus
kvčpalo.
Ruffles yra <aoai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas—begaliniai
puikiu plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gaėniausiai ypatai.

STOPS DANDRUFF
PRO^OT.*^

HHAI.THY SCALP
i LUXURIANT I!Al!?
contiNfS.viijiD ozs

hAD.RICHTFR4.C0
i BUSH 11 RMINAL Bl9(

BROOKLYN

Aptiekose
parsiduoda
po 65c. arba
atsiųskite
75o., tad
atsiusime
per pašty
tiesiog iš
labaratorijos.
Būtinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite
kad butų
INKARO
vaisbaženklis

LAIVAKORTES

JAU AT
PIGO

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 kelione i Lie
tuvą-Tėvynę.

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

Ar jūsų pinigai jums uždarbiauja ir ar jums atneša galimai
didžiausį pelną surištą su saugumu? Dauguma žmonių tiktai
išnuomuoja savo pinigus už mažą nuošimtį. Jie tai daro delto, kad jie nežino kaip investyti juos saugiai ir pelningai.
jus norite spekuliuoti, tai nekvaršinfcit mus.
Jei jus norite investyti taip, kad jūsų indėlis butų saugus ir
JUS dividentai butų mažiausiai

everas

Regulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yra
ypatingas vaistas; priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra dėl
pataisymo tu ypatingu silpnumu,
netvarkų ir neregulariskumu, kan
kinančiu moteres.
Prekė $1.2S.
Pardavinėtas Aptiekose visur.
W. F. SEVERĄ CO. ■CEDAR RAPIDS, IOWA

<■, .T

tokius) su pilna garantija. Musų atstovai Lietuvoje per

siunčia į vietas. Daigtai, siunčiami per mus,

* -W-

Phones:
Bell — Kensington 5316

LIETUVIS GYDYTOJAS
Priėmimo valandos:
9—ic zalandai ryte.
6—8 valandai vakare.
2538 E. Kllegheny Avė.,
PHILADELPHIA, PA.

yra

po

ap

tai paklauskite šito laikraščio leidėjų arba rašykite mums savo prigimtoje kalboje, o gausite pilnas informacijas.
HENRY L. DOHERTY AND COMPANY,
Foreign Language Investor Department HANS RIEG, Manager
12 Pearl Street, New York.
Pasirašykite sekantį kuponą ir išsiųskite šiandien:

rubežių.

Informacijų ir sąlygų klauskite per laiškus. Rašyki
te lietuviškai.

H

ADRESA^:

VAN CLEEF.;

FOREING LANGUAGE INVESTOR DEPT.
HENRY L. DOHERTY & COMPANY,
12 Pearl Street, New York.
Malonėkite prisiųsti be jokių iškaščiu man. jusu Indėliu
Propozicijas.

EXPRESS AND FORWARDING COMPANY,
NEW YORK, N. Y.

303 WEST 30-th STR.,

Vardas
Miestas

Gatvė ir No.

PINIGAI IR LAIVAKORTES

®
X.K.M.JC

Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kitos
ištaigos. Parduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausių laivų.
Padarome paMbortus 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

BRANGI DOVANA

Tel. Greenpoint 5975

(SLA Nariai.)

Į UNITED AMERICAN LINES j
JOINT

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

P

Dovana No. 2

e
TIESIOG TARPE NEW YORKO-HAMBURGO JOINT
Trunroas susisiekimas su visom dalim Euronos.
„ivivjuNT CLAY” rugpiučio ............. 4 d.
„MOUNT CARROLL” (naujas) rugp. 18 d.
Laivai iš New Yorko išplaukia nuo Pier No. 86,
North River — gale West 46-th st.

S. S.
S. s.

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

Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų.
Specialiai valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kam
bariai ir visi pasivaikščiojimui dėniai skiriami tik
tai trečios klesės pasažieriams.
Užsiregistravimui vietos rašykite į bile agentą arba vrrrn
39 BROADWAY, __
NEW YORK CITY.

HAMBURG AMERICANCM
"Naujienų Dovana No. 2 yra gražus nikelinis šveicariškas
Naujienų
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 —
$7.09. Tarp kitų Naujienų dovanų yra auksinė rašomoji plunk
sna, sidabrinis laikrodėlis, perkolatorius kavai virti ir tt. Visos
dovanos yra neabejotinai geros. (

— Reikalaukite dovanų sąrašo —

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

Generališki agentai del CENTRALES ir RYTINES EUROPOS
North German Lloyd Bremen.
Iš NEW YORKO tiesiai į BREMEN—DANZIG—LIBAU
Laivai plaukia į LIEPO.TU per Danzigą. Tiesus persimainy
mas nuo laivo ant laivo.
Liepos 13, Rugpiučio 20
HUDSON .......................
.. Liepos 30, Rugsėjo 10
PRINCESS MATOIKA
Rugpiučio 10, Rugsėjo 22
POTOMAC .............. .
Ii New Yorko tiesiai i CHERBOURG—BREMEN
AMERICA ......... Liepos 26, Rugpiučio 27, Rugsėjo 28
GEORGE WASHINGTON
Rugpiučio 3, Rugsėjo 3
Kreipkitės į 45 Broadway, New York ir į vietinius agentus.

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

1739 So. Halsted Str

Chicago, III.

AŪTOMOBIIJD KURSAI
Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ypatą: ♦
Išardymą, pataisymą, sustatymą, važinėjimą, visokių pienų, taipgi duodame j
lekcijas
apie
elektriką. ▼
Mokiname lietuviškoje ir ▼
kalbose.
In- ♦
angliškoje
struktoriai paženklinti eks
TYCHNEVIpertai L
ČIUS ir kiti. Gvarantuojame laisnius ir diploma.

293 AVĖ. B, COR. 17-th ST.,

Ne niekniekiaukit su savą sveikatą
nesirūpinant ape tą neregulariskumus netvarką, kurias buna prežaščiu daugumo jusu kentejimu. Gau
kite pas sava Aptiekoriaus''

(drabužius ir ki-

f

draudė Amerikos Insurance Kompanijų iki pat Lietuvos

Pranešimas
Del Moterių.I

S

Mes pristatome Lietuvon daigius

8% Į METUS,

Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.

.<>•_ > -S - r

f

23.

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

ALCOHOL

KONTROLES KOMISIJA:
J. Neviackas, — 249 Millbury St.,
Worcester, Mass.
F. Živatkauskas, 1102 Pierce St.,
Scranton, Pa.
J. Kačergius, — 219 Madison St.,
Hoboken, N. J.

Didžiausi, greičiausi garlai
viai pasaulyje. Puikus patarna
vimas pasažieriams. Yra vie
tinis agentas
jūsų mieste ar
artimoje apielinkėje.
Į Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją
ir kitas Baltijos valstijas per
Danzigą be persėdimo. *

SIUSKITE LIETUVON DAIGIUS

TEGUL TUSU PINIGAI DIRBAI

GRIGAS
KUNASAUSKAS
TIESUOTAS AGEN
TAS VISŲ GARLAIVINIŲ

LINIJŲ
AGENTURA
UŽDĖTA

NEW YORK, N. Y

NOTARAS IR AGENTAS
Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų li-X
nijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pi-jL
nigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemiu Y
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir J
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaukau svetaine nii-J
tingams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.

26 Broad Street,

New Britain, Conn.
Telephone 550

— 1910 M. —

LAIVAKORTES| LIETUVĄ
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antver
peną, Amburgą, Bremeną ir Liepoją ant geriausių ir
greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliau
jantiems į LIETUVĄ PINIGŲ siuntimas ir mainy
mas pagal dieninį kursą. Išvažiuojanti į Lietuvą mai
nyti pinigus ne priverčiami.
Su visomis informacijomis kreipkitės ypatiškai ar
ba per laišką pas seną ir užtikrintą agentą

G. KUNASHEVSKY
179 E. 3-rd STREET,
NEW YORK, N. Y.
Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano
geru patarnavimu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu
ir jus.

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
9 BUOADWAY

Tied Kelionė Be Pergedimo 1$ NEW YQRKO
Per LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNU6

Laivių išplauk* kas 14-ta diena,
DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
„LTTUANIA” liepos 20
„POLONIA” rugpiučio 17
„ESTONIA” rugpiučio 3
„LITUANIA” rugpiučio ji
Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danrigo-Halifakso ir Oaaados.
Visi laivai turi puikius kambarius trečios Idiasos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.
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