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SLA. KONKURSAS,

yra toks i sunky užkrausiin. Tegul ponai dva
cijos. Krikščionių demokratų1 kasus ir kitas strategines pozi-'kad „Orbitos”
keleivių
nei,lietuvių „buržuazija
valdo, kaip, valdė, tegul inužiatstovas kun. Staugaitis,, sočia-, cij as ir pradėjo kovą su želiS),blaivybės” įstatymas „nekan-: menkas dalykėlis palyginus su [
nedrįsta prieš juos galvų kcllįstų liaudininkų ir valstiečių govskio kariuomene.
J kiną”. Kaip greitai laivas at-[tikrąja Amerikos arba kitų ša-i tcgul jų klauso ir jų valią pilPereitame „Tėvynės” num.
sąjungos Sleževičius ir socialValstiečiai
revoliucionieriai Isitolina nuo krašto reikiamą to-;lių buržuazija, kad neverta į ją!
paskelbėme 'atskaitą iš Imikur
LIETUVOS INFORMACIJŲ
netik „bai Taip tarė lenkas, mušti lenkų dva so darbuotės.
demokratų Kairys — visi svei- su Želigovskio spėkomis pase! lumų, tuoj aus atidaroma bule-!nei domes kreipti
Atskaita pas
vedamas.
BIURO ŽINIOS.
kino vyriausybę del šio jos nu- Įmingai kovoja aplink Ašmena, taj ir
i keleiviai gai! užmiršti | siausiai” kovoti, jei norima dar j rininkų
Užgirdo Lietuva tą lenkų grūmo kelbta tuo tikslu, kad konkurso
Tautų Sąjungos Taryba svąr sis'tatymo, kuris visai atatinka, Valaznus ir kitur.
į(„blaivybės”
įstatymą. Kuo-Įbuotis bedarbių ir neužtikrinto,1 jimą. Sujudo, sukruto jos vaikai j darbuotojai matytų
kiek jau
stydama savo posėdyje Gene- visos tautos valiai. Balsuojant Gudų misija turinti žinių, met laivas stovi prieplaukoje, rytojaus pašalinimu. Bet mat ir petys į petį, kaip vienas žmogus
yra nuveikta jų pačių ir kitų
voje lietuvių-lenkų ginčiu bir vienbalsiai
priimama sekanti kad Vilniaus ir Gardino sričių tuomet svaiginančių gėrimų ne musų komunistai tik tiek tepa stojo savo tėvų žemės ginti, Stojo, į konkursistų ir kad galėtų sa
kad apsaugoti nuo
vergijos save,
želio 28 d. buvo abiem pusėm opozicijos įneštojij rezoliucija: gyventojai didžiai
pažovaloti, pasikeikti savo
nerimsta. turi, nes pirm, negu laivas pa jėgia:
vaikus, brolius, seseris, moti- vo darbą sulyginti su kitų darpasiūliusi: tęsti
pertrauktas ,Steigiamasis
Seimas pritaria Kas momentas ir jie gali sukil siekia
prieplauką,
valdžios ant savosios buružazijos ir tuo- nčles-scnga
; visų [ bu.
Briukselio derybas toliau pra Wy i ■ i r u s y 1
iu s i staty m u i del ti prieš ■ Želigovskį ir abelnai j[agentai viską užpėčėtija ir čio mi jų visa „baisioji” kova bai- tų, kuriuos vargas yra privertęs Iš atskaitos
pasirodo, kad
svetur eiti duonos kąsnelio ieškoti.
dedant š. m. liepos 15 d., įves tolimesnių derybų su lenkais ir prieš lenkų valdžią.
giasi.
nai pardavinėti negalima.
Ir tarė sau tie, kurie yra Lietu tiktai du konkursistai persisveti į abiejų šalių delegacijas at eina prie
]:’ ų dienotvarkės Daugelyje mažesnių » mieste Taigi sulyginus
dabartinę
voje pasilikę: geriau garbingai mir !rė per skaitlinę antros dovanos.
stovus nuo Vilnijos, be to len punktų svarstymo.
lių revoliucionieriai išžudė Že : kelionę su tais laikais, kuomet Dauguma žmonių stebisi, ku- ti kovos lauke, ne kaip vėl patekti Ir tą atliko kaį kartas neskait
kai privalėtų ligi š. m. rugsėjo
ligovskio kareivius ir policiją. Į šių žodžių rašytojui teko plauk riuo budu lenkam vyksta taip j lenko dvarininko pančius, ne kaip lingų lietuviais kolonijų darbuo
amžiais naują baudžiavą eiti,
mėn. ištraukti iš Vilnijos Želi Kaunas, VII. 12 d. (Elta), š.
pasekmingai užsienyje propo- vėlSusiruošė
iti
iš
Lietuvos
Amerikon,
ir
tai
mus jaunimas narsusis, tojai: 156 kp. org. J. Vidrinsgovskio kariuomenę
lietuviai m. liepos 9 d. Steigiamasis Sei
gandą
skleisti,
štai
prirody

Geneva, liepos 17 cl. — Lie yra vos 18 metų tam atgal,
tvirtai stojo prieš didelius lenkų pul- kas iš Benton,
UI. ir 158 kp.
gi ligi š. m. rugpiučio 1 d. tu mas išsiskyrstė
atostogosna. tuvos delegacija pranešė Tautų matosi milžiniškas progresas. mas. Kaip žinome Lenkų-Ru kus, sulaikė juos ir drąsiai atrėmė org. P. Jurkonis iš Springfield,
rėtų savo kariuomenę demobi Atostogos tęsis ligi rugpiučio Sąjungai, kad Lietuva negali
sų taikos sutartimi nustatytų j it pirmuosius smūgius.
Apie
anų
laikų
kelionę
pamisliVisa musų visuomenė, Steigiamo Ill. Ypač reikia stebėtis p. J.
lizuoti, ginčijamoji teritorija tu 30 dienos.
dalyvauti Sąjungos pašildytoj jus net šiurpu darosi, kiek var Lenkijos sienų ligi šiol nepripa jo Seimo ■ šaukiama. eme telktis j Vidrinsko darbštumu, nes nors
retų būti valdoma, iki klausi Visoje Lietuvoje vyksta di
Lietuvos-Lenkų
konferencij oj go ir skurdo reikia prikentėti, žino dar nei viena valstybė ir Gynimo Komitetus, ėmė tvirtai j p. P. Jurkonio
nuopelnai di
mas bus galutinai išspręstas, deli protesto mitingai, žmo
vieną
kūną
burtis.
Briukselyje, kuri turėjo prasi kuomet dabartinė kelionė tarsi matomai Lenkai patys nujau Ant Tėvynes gynimo aukuro ėmė desni, tačiau pastarąjam teko
Tautų Sąjungos kontrolės komi nės labai pasipiktinę ir protes
dėti šiandien. Taipgi pranešė, viliote vilioja. Gal but kituose čia, kad tos jų sienos yra netei piltis aukos, kokių Lietuva dar nie dirbti
daug
geresnėse

ištikrųjų
jau aplinky
nebeliko
sijos, kuri turėtų iš vietos gy tuoja prieš Tautų
Sąjungos kad Lietuva savo oficialų atsa laivuose nėra taip puiku kaip sėtumo pagrindais
nutiestos, kuomet nebuvo mačiusi: auksas, si- bėseJeigu
— darbuotis
Springfieldop. lietuvių
ko
dirvos
Vidrinskui
ventojų sudaryti- 5 tūkstančių pasiūlymus, o ypatingai prieš
stuomenys,
dabras,
audimy
rietimai,
kymą priduos kelių dienų bėgy „Orbitoje”, tačiau jeigu visuo todėl, kad gavus tų sienų pri
Jonija daug kartų didesnė, ne
žmonių miliciją.
Pasirašytoji kariuomenes
surudyję iš Bentone, tai jisai galėtų arti
šilti drabužiai, valgis,
demobilizavimą, je.
se laivuose toki įtaisymai ir pa- pažinimą nuo Santarvės valsty žemės iškasti ginklai. Kiekvienas gu
Vienaskuopoje
156
Bentoniškė.
miausioje
kaimyninėje
tarp Lietuvos ir Lenkų sutar nes tuomet Lietuva butų visai
bių,
„Lietuvos
”
pranešimu
štai
tai šių
rašopasiskirtą
apie p.
kp.
narys šitaip
dėjo tai, ką turėjo, ką galėjo.
pasidarbuoti
ir savo
tis turėtų būti ratifikuota (už- atiduota savo plėšriųjų kaimy Yra manoma, kad šitas atsa rankumai kai šitame,
Kreipėmės
pas
Jus,
Broliai,
kurie
ką lenkai daro:
Vidrinsko
darbštumą:
šimtinę dapildyti.
girta) netik abiejų valstybių, nų malonei, š. m. 10 d., Kaune kymas bus atmetimu kompromi dienų keleiviai jokio vargo neten
už
plačiųjų
jūrių,
vargstat
gi

„Gudų spaudos biuro prane
—
kad mu

Gi Niekas
apie p. netikėjo,
Jurkonį tūlas
158
seimų, bet ir busiančio Vilnijos devynių tūkstančių minia griež sinio plano, kurį buvusis Tautų mato.
liose kasyklose, sunkų darbą troš
šimu,
Lenkų
seimo
užsienių
Pakeleivis.
organizatorius
drg.
kiuose fabrikuose dirbate.
Kreipė sų
kp. kuopos
narys šitaip
rašo:
seimo, Tarp Lietuvos ir Lenkų tai protestavo, prieš Tautų Są Sąjungos Tarybos posėdis užreikalų komisija Varšavoj, ko mės į Jus sunkioje valandoje, šauk Vidrinskas butų toks gabus ir
— Ištikrųjų mane net baimė
turėtų būti tuojau užmegsti dip jungos pasiūlymus, prieštarau gyrė. šitokis Lietuvos pasiel
misijos pirmininkui Grabskiui dami padėti mums tėvų žemes gin energingas
„Garso
”
redaktorius
nusi

darbuotojas.
Tagimas
yra
laikomas
Tautų
Są

ima, kad trumpu
laiku visą
santi- jančius teisingumo principams
lomatiniai ir prekybos
ti,
savo
sunkiai
uždirbtais
centais
pasiųlius, patvirtino 50,000.000
„stebuklus
čiau
jisai beveik
Springfieldą
drg. Jurkonis
pri” 
kiai. Lenkai su šiuo pasiuly- ir įžeidžiančius lietuvių tautą. jungos sferose kaipo besišalini- duoda esąs „Joneliu durneliu” kredito Užsienių reikalų minis mums kanuolių, šautuvų pirkti.
beveik158
neliko
nei
Išgirdote musų šaukimą ir ačiū parodė
mas nuo
tolimesnių derybų, ir nesuranda reakcijos Lietuvo
rašys ! prie uSLA.
kuopos!
mu principialiai sutiko, Lietuuzsiemo
terijai
subsidijoms
jums tariame, broliai, už tuos milio- vieno lietuvio visame Bentone,
kad išprendus savo ginčius su je. Bet ir nedyvai!. Lietuvos
Aš tokio energingo
ir darbš
viai-gi tokias
sąlygas priimti
Steigiamojo Seimo posėdy Lenkija.
spaudai. Tikslas — agitacija, nus auksinų, kuriuos mums savo do- kuris bufų galima ir verta pri
reakcijos
šaknys
slepiasi
kleri

atsisakė.
atsiuntėte. Ačiū visoms lie taus darbuotojo nesu matęs.
je š. m. liepos 6 d. buvo per
sienos, lariais
kalų partijoje,
tad
nejaugi kad butų pripažintos
rašyti priereikia
SLA. pasakyti,
Tačiau drg.
tuvių Amerikos
draugijoms, ačiū Pagaliau
kad
skaitytas lenkų frakcijos atsto
Asignavi
sutarties
nustatytos,
„Garso
”
redaktorius
bepūsda

kiekvienam aukotojui,
kiekvienam drg.
Vidrinskas
tvirtina,
k kad
jisai
Atstovas
Jurkoniui
ir sekasi
naujus
27 d. tapo vo Grajevskio skundas ant Lie Buvęs Lietuvos
Birželio mėn.
geram
savo
žemes
sunui,
kuris
dide

tikrinilaimės pirmą
dovaną
tiek,
J. Vileišis, mas į klerikalų dūdelę gali be- mo iniciatyvą, sulyg
Paskolos tuvos Vyriausybės cl$ tariamo Amerikoj e, gerb.
narius
gauti.
Tenka irsutikti
įsteigtas „Lietuvos
liam
Lietuvai
pavojui
užėjus,
dėjo
patiekė Lenkų-Rusų kluvadinasi
iki šimtinės
Komitetas”, susidedųs iš Ame jo lenkų persekiojimo Lietuvo liepos 7 d. rašo iš Londono se- šiliškai pažvelgti, kas ištikrų- mais,
žmonių,
kuriuosdasivarys.
pakalbi
,
’ ... ,
o
m.v1
(savo centą musų visų laimei remti, tokių
bo
pirmininkas
grafas
Tiske-1
Tie
jus
,
;
dolariai
pad5jo
raulns
jų
šiandien
dedasi
Lietuvoje.
kančiai
:
rikos" lietuvių visuomenės dar je. Skundą jisai buvo padavęs
nus prisirašyti
vičius.
”
įsigyti
kariuomenei
daugiau
armotų
laimingai atvykau
buotojų;
Paskolos Komiteto Tautų Sąjungos Kontrolės Ko „Vakar
<
v .
sunkiųjų, šautuvų, kulkų, annotoms anot tos pasakos,
Amerikos
klerikalai
užsima

Iš
Lietuvos
laikrašLondonan,
tikslas yra padėti neišpirkoj i misijai. Skaitant tą dokumen
šovinių, kurių
plieninės skveldros ja, tačiau žiūrėk
Matyt
šiandieninių
rusų
gy

nė
išaukštinti
savo
jėzuitiškąjį
paskolos” dalį tą kilo Seime didelis pasipikti čių ir šiaip nuo įvairių žmonių
dar „Laisvės
skaldė priešui galvas. Už tuos jūsų pos susirinkiman
venimas
yra
labai
tragingas.
vadą
kun.
Bučį,
kuris
daug
pa

dolarius
pabalnojome musų žirgus,
dolarių)
išplatint nimas. Keli atstovai
(300.000
jau ir atsiveda tą patį žmogų
puolėsi atsižinojau, kad Ženevoje Tau sidarbavo klerikalų partijos la Štai kų praneša „Karys”:
aptaisėme savanorių batalionus, Ka
tų
Sąjungos
Taryboje
LietuviųAmerikos lietuvių tarpe. Nu prie lenkų
Ištikrųjų
frakcijos atstovo
lėdų šventėms mus kareivėlius do prie SLA. prirašyti.
priruošiamąjį Liauso su kumštėmis.
Lenkų ginčias
liko neišp ręs bui beprovokuodamas buvusią „Pranešama apie didelę ma- vanomis padžiuginome.
tarta yra visų
turbut drg. Jurkonis velnią7 Nu
gusinę
suvižudybę
Tambovo
Lietuvos
Misiją,
ir
Lietuvos
At

Ir
Jums,
Broliai,
padedant,
stojo
ligi
rugpiučio
tas
ir
vėl
atidėtas
naujoms
su
darbų užbaigti
sipirkęs turi, kuris jam padeda
bernijoje.
Daugiau
kaip
300
stovą
gerb.
J.rfVileišį.
Jie
iš

mus
jaunuoliai
garbingon
kovon
su
Briuksely,
m. 1 d., kad paskui galima bu
Washington, D. C., VII. 13 d. Lenkais deryboms
priešu
ir įpynė į musų dirbti ’
tų Lietuvos prašomąją paskolų Sulig pranešimo iš S. V. Val kurios nuskirtos yra ant liepos leido net padidintą „Draugo” vyrų, moterų ir vaikų susirin pavojingu
Ne broluži, tai ne velnio nei
tautos garbės
vainiką dar vieną
kę
vienoj
pirty
užsidarė
ir
pa

num.
161,
kurisij
beveik
išimti

realizuoti trumpu laiku.
niekad nevystantį lapą, , prisegė dar gi keno kito nuopelnas, kad p;
stybės Departmento Amerikos 15 dienos.
degę
namų.
Visi
užsidariusieji
nai
visas
pašvęstas
šito
„didvy
vieną gražią gėlelę.
pusės
Jurkoniui sekasi jo darbas konsulu Kaune paskirtas iš Ženevoje iš Lietuvių
Ties Širvintais,
ties Giedraičiais
žuvę
ugnyje.
”
rio
”
„neišpasakotos
svarbos
Kaunas, VII, 7 d. (Elta), š. Paryžiaus generalio konsulato dalyvavo Ern. Galvanauskas,
ir daugely kitų vietų musų kariuo tai paties Jurkonio darbštumo
m. liepos m, 6 d. Lietuvos De p. Clement Edwards, vice-kon- T. Naruševičius ir žydų reika nuo pelnų” aprašinėjimui. Ir ko Nors šitoki nuotikiai gal but mene, kad ir daug mažesnė, ne ir tvirto pasiryžimo nuopelnas.
legacijos pirmininkas p. Galva sulu p. Charles Haisler. Abu lų
ministeris
Soloveičikas. čionai nėra! Ir eilėmis, ir be tiktai Rusuose galimi užtikti, kaip Želigovskio pulkai, parodė drą Jisai matyt pasiimtų
pareigų
tačiau
nepakeliamos
gyvenimo
letristika,
ir
„moksliškais
”
sos
ir
narsumo
stebuklus.
nauskas darė
Steigiamajame du netrukus vyksta Kaunan. Šiandien grįžta Londonan gerb.
nepalieka nei velniui nei Die
apie m
Tautų
Seime pranešimą
r/;
— Lietuvos -Atstovas Amerikoje T. Naruševičius. Sulig buvu straipsniais ir kuone apskelbi aplinkybes ir kantriausi žmogų Skaitlingi lenkų dvarininkų legio vui atlikti, bet pats su pasiry
nai subirėjo prieš musų kariuome
Sąjungos Tarybos pasiūlymus gerb. V. V. Čarneckis pažadėjo, sio pirmininko Hymanso prane mais išreiškiama jo „didi dar prie desperacijos priveda.
nes būrelius, nusilenkė
prieš juos žimu jas eina ir tuo budu dide
prie kaipSLA.,
lietuvių-lenkų ginčiui
išrišti. kad musų valdžia padės surasti šimo Briukselio derybos nebu bai”. žodžiu sakant, jį klerika
ir pabėgo,
palikdami mums daug lį darbą atlieka. Ak,
gai
Kauno
„Lietuvoje
”
aprašyme
lai
kuone
į
šventuosius
^pake

ugnim
spiaUsavo
turto,
palikdami
belaisvių
dide
Laike pranešimo, kuomet prane
vo nutrauktos, bet tik pertrauk
la, kad šituo du darbuotoju ne
konsulatui butą.
kuošėjas paskaitė Tautų Sąjungos
tos, kad davus galimybės per lia! Jo vardu net fondas įkur iškilmingų laidotuvių nukritu-llį skaičių, palikę savo puikybę, bet gyvena Chicagoje sekantin
— po tuksan
šių
ir
užsimušusių
lakūnų
kapi-jd.
a
nepalikdami
noro^
Lietuvą
užkapasiųlymą, Seime kilo didelis Kaunas, VII. 15 d. (Elta). statyti, kaip jos
drg. Jurkonjs
eina, Tautų tas platinimui jėzuitizmo Lie
prirašę!
riauti, jos laisvus žmones į dvari tinę naujų narių butų
tuvoje.
Štai
kaip
klerikalai
tono
Kaputausko
ir
inžinierio
triukšmas visų frakcijų atsto
ninkų jungą pavergti.
Nors yra ir daugiau konkur
Gelžkelių Konferencija jau pa Sąjungos Tarybai.
sau
šventuosius
gamina!
mechaniko
Vacetos,
yra
tokis
vai proteStąvo prieš tokias ne
Jūsų
sudėtieji
milionai
nenuėjo
paduosiu
Smulkesnių žinių
so darbuotojų, kurie pusėtinai
sibaigė. Rezultate pasirašyta
sakinys:
„Karstų
gale
ėjo
ar

niekais:
Lietuva
ir
da
kartą
liko
nuo
priimtinas sąlygas, kokias yra
pasidarbavę, tačiau yra ir to
trijų valstybių atstovų: Lietu paskiau.
Jei nebūtų Chicago j e „Nau mijos „ir oro laivyno vadas ge- priešų jungo išgelbėta. Slinks am
Tautų Sąjungos Taryba pasiū
J.
Vileišis.
žiai, praeis kartų kartos, bet šio tau kių, kurie turėtų rimtai pagal
vos, Latvijos ir Vokietijos. To
jienų”, tai Chicagos „Draugas” nerolas Kravcevičius
ir kiti tos
liusi. Visų partijų spaudu yra
žygio neužmirš
musų anūkai, voti apie savo darbuotės davi
kios konvencijos sudarymas žy
ir Brooklyno „Laisve” baltais aukštesnieji karai.”
Taipgi nei jų vaiky vaikai.
prres tų
griežtai nusistačiusi
nius. Tiesa nekurtose vietose
miai pagerins ir pagreitins pre
lapais išeidinėtų, nes neturėtų kitoje vietoje pasakyta: ”...va- Bet musų rungtynes su priešu da
pasiūlymą, Ministerių kabinedidelės bedarbės siaučia ir to
apie*ką rašyti. Taipgi jei ne dovaujamą dabartinio
musų nebaigtos.
galutinai aptarė kybinius santikius tarp pasira
tas šiandien
valstybių. Iki spalio Kuomet žmogus visiškai ne- būtų Bostone „Santaros” redak armijos vado gen. Kravcevi- Su lenkais padarytos tik paliau- dėl nebuvo galimybės tinkamai
atsakymą Tautų Sąjungos Ta šiusių
bos.
darbuotis, vienok yra ir tokių
mėn. rengiama yra šioje srityje galvoji apie pasaulio civilizaci toriąus su barzda, tai ir Bosto čiaus.”
rybai.
Paliaubos tai da ne taika!
darbuotojų, kurie gyvena kuopilnesnė konvencija.
išeidinėtų tuš- Iš šito yra gana aišku, kad Mes žinome, kad nežiūrint paliaujos plėtotę, tai rodosi pasaulyje no „Dar-kas”
geriausiose aplinkybėse ir tai
Vilnijos lenkų liaudies tary
jokių permainų neįvyksta. Ta čiais lapais. Dabar acių dar dabartiniu Lietuvos
armijos bų, lenkai rengiasi tolesnian karan
su mumis. Tat ir mes nenuleidžia- tik po vieną — du nariu gavo.
Kaunas, VII. 15 d. (Elta). čiau kuomet pasitaįko proga pa „Sandaros” redaktoriaus barzba š. m. liepos m. 3 d. savo slap
ir oro laivyno vyriausiu vadu mc rankų ir toliau rengiamės ginReikia atminti, kad kojas ištie
tame posėdyje
nutarė steigti Lietuvos, Latvijos ir Estonijos daryti suliginimas praeities ir dai „Dar-kas” šiaip taip įsten- yra koksai tai Amerikos lietu tis.
niekas neateis.
savo pusla- viams negirdėtas, matyt buvęs Juo geriau busime Prisirengę gin- sus besėdint
Vilniaus, Švenčionių ir Trakų užsienių reikalų ministerių kon dabarties bile kurioje gyveni gia užpeckeliuoti
tis, juo greičiau priversime ir len- Reikia pavaikščioti po lietuvių
apskrityse ginkluotas gyvento- ferencija Rygoje tęsėsi dvi die mo plotmėje, tuomet aiškiai pa pius.
Rusų armijos generolas Krav kus
atsisakyti nuo noro
užgrobti namus, draugiškai su savo vien
jų „kovos kuopas”,
Ašmenos ni. Nustatyta Pabaltjurio Val matai milžinišką skirtumą.
cevičius. Kas tad atsitiko su Lietuvą1
genčiais pasikalbėti ir prie pro
ir Vileikos apskričių ginkluoti stybių sąjungos pamatai. Visų šitų žodžių
rašytojui teko Brooklyno „Laisvė” bekoman- gen. Žukausku, kuris jau net Dabar gi jie vis da sieką Lietuvos
gyventojai lenkams neištikimi. trijų valstybių pasirašyta eilė progos atlankyti vieną šių die duodama savo pasekėjus šitaip kelis kartus pasižymėjęs kovo ir nori atimti musų amžiais dirbtą gos perstatyti musų organizaci
jos naudingumą
kiekvienam
Tenai lenkai sudarė iš civiliai konvencijų. Be to yra pasira nų geriausiai įtaisytų laivų var pareiškia:
se? Kodėl jo vieton paskirta, ir kruvinu prakaitu lietą žemelę.
Bet nesulauks jie to, nes mes čia/darbo žmogui. Tuomet bus ki
persirengusių Želigovskio ka šyta tarp betarpių kaimynų ir du „Orbitai kuris priguli Ro „Milionai bedarbių, neužtik- kai iš pavardės matosi, rusas? Lietuvoje
gyvenantieji budriai Tė tokį daviniai musų - darbuotės.
atstovų konvencijų, liečiančių yal Mail Steamship Packet kom
reivių poznaniečių milicijų.
rintas rytojus — čionais; revo- Nejaugi rusai ištikimesni Lie vynės nepriklausomybės sargyboje
vietos reikalus.
Sąjungos pa panijai. Įėjęs į šitą laivą jau
liucijos
žaibai — Europoje; tuvai, negu patys lietuviai? Pa stovėsime. Visas pajėgas dėsime,
matai
apima
:
politinę,
ekono

gindami jūsų ir savo šeimynas, na
Kaunas, VII 11 d. (Elta).
tiesi tarsi puikiai įrengtame nauji milžiniški konfliktai, ku galiau koks tikslas
yra taip mus,
žemelę.
Žinome ir jaučiame,
Š. m. 9 dieną Užsienių Reikalų minę ir apsigynimo sritį. Se viešbutyje. Visur
švarumas, rių pavydalų jau dabar galima tankaus armijos vadų mainy kad drauge su mumis eis visa Ame
Ministeris d-ras . Puryckis iš kantis užsienių reikalų ministe elektro šviesos, divonai, minkš numatyti, reikalas baisios ko mo?
Dzukaitis. rikos lietuvių visuomene ir kiekvie
nas doras musų Tėvynės sūnūs.
dėstė Steigiamajam Seime Vy rių suvažiavimas bus už dviejų tos kėdės — žodžiu gražiausi vos su Amerikos lietuvių bur
mėnesių.
Už
savaitės
nustaty

Dar kartą tariame Jums, Broliai
riausybes nusistatymą del są
salionai. Perėjus visų kliasų žuazija ir su Lietuvos buržu
Amerikiečiai,
nuoširdų
brolišką
lygą, kuriomis* Tautų Sąjunga ta Pabaltjurio valstybių finan kambarius, pasirodo, kad šian azija...”
AČIŪ
JUMS,
BROLIAI,
AME

AČIŪ!
pasiūlo tęsti
toliau derybas sų ir pramonės ministerių su dien trečios kliasos pasažieriai Beskaitant
Kaunas, 1921 m. balandžio 6 d.
šituos žodžius
RIKOS
LIETUVIAI!
važiavimas.
Briukselyje. Vyriausybė nega
geresnius parankumus turi, ne įgauni įspūdžio, kad Amerikos
vyriausiojo Lietuvos GY
lėdama sutikti su Tautų Sąjun
gu seniaus pirmos kliasos pasa lietuvių ir Lietuvos „buržuazi Lietuvos Gynimo Komitetas yra NIMO
KOMITETO NARIAI:
gos pasiūlytomis Ženevoje są- AMERIKONŲ SPAUDOJE. žieriai turėdavo.
Kiekvienam ja” yra kaltos už tais visas be prisiuntęs Amerikos lietuviams pa- M. Sleževičius — Pirmininkas, M.
ligomis, ir laukdama naujų pa Pranešama iš Berlyno, jog kambaryje elektro šviesa, van darbes, neužtikrintų rytojų, re dėkos raštą, už aukas, gausiai su- Krupavičius — Vice-Pirmininkas,
siūlymų, griežtai reikalauja lai čia esanti Gudų respublikos mi duo, šiluma. Puikus, ruimai voliucijos žaibus, naujus mil teiktas Lietuvos gynimo reikalams. O. Bichleris — Iždininkas, P. RuŠis raštas skamba taip:
seckas — Sekretorius, VI. PutvinskinaŲ padėčiai Vilniuje nustaty sija gavusi žinių, kad gudai sa valgomieji,
žaidimo, pasilsio žiniškus konfliktus ir todėl rei Sužvangę lenkai ginklais, kumščiu kas — Lietuvos Šaulių Sąjungos
ti Suvalkų sutarties išpildymo. vanoriai, apsiginklavę
šautu kambariai/rodosi tik važiuok kia „baisiausiai” su ja kovoti! geležiniu mums pagrąsė ir tarė: Pirmininkas,
kun. J. Vailokaitis,
Tokį Vyriausybės nusistatymą vais ir kultisvaidžiais užėmė bu ir norėk tokiose
aplinkybėse. Juokdariai tie „[Laisvės” per „Eisim ir Lietuvos nepriklausomybę Majoras Motiejunas-Valevičius, V.
sunaikysime, jos
laisvę
pančiais Bojevas, O. Finkelšteinąs.
parėmė visos Steigę Seimo frak vusio Vokiečių-Rusų karo ap- Taipgi teko sužinoti nuo Vado, žvalgų rašytojai!
Amerikos surakinsime, jos žmonėms jungą
Liet. Inf. Biuras.
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Dar
toliau,
„Tėvyne” ir
liškesnę
prievartą Lietuvoje greitu prieglaudos įkūrimu, nes mo ir iždalinti bežemiams ir maža
LIETUVIAI AMERIKOJE
Lietuvos ir kitų valstybių vi
įkurus — iš Maskvos ją par- tuomet galėtumėm pasiskolin žemiams.
2. Lietuva neprivalo dėtis su Len
Savaitinis Susivienijimo Lietuvių dujinės tvarkos pagrindais pri
kviečiant.
ti pinigų iš SLA.
apdraudos kais
::
Kam
tarnauja
Lietuvos
jokion junijon nei federacijon,
SO. BOSTON, MASS.
Kinetikoje organas, leidžiamas kas pažįsta demokratijos
♦ * *
princi profesinės sąjungos? — Ame
fondo,
kaip
lygiai
yra
skolina

vien
turi
būti
Laisva
Demokratiš

Senai
jau besimatė žinių iš Bosto
penktadienis.
pus, kad valstybėj butų tvirta rikiečiuose
Lietuvių-Lenkų
ginčio
svar

ka
Respublika.
ma pašaliniams žmonėms ne
no „Tėvynėje”, kurios skaitytojai ga
lietuviuose daug
3.
Kad
mokykla
nuo
bažnyčios
įta
Įėjo pamanyti, kad
Bostonas jau
sistema,
teisėtais,
sulig
didžiu

S. E. Vitaitis — Redaktorius,
nejudomą
triukšmo sukelia persekiojimas bumas. — Buvusioje Londone abejotinos vertės
kos
arba nuo tikėjimiškų pamokų visiškai apsnūdo ir nieko kultūriško,
mos piliečių
valios nustato Lietuvos profesinių
sąjungų. valstybės konferencijoje, kurio nuosavybę perkantiems. Saky butų atskirta ir nežiūrint kokio' ti prakilnaus čionai neveikiama. Ta
307 W. 30-th St., New York City.
mais, pagrindais remiama, beša Tačiau matomai tos profesinės je dalyvavo visų Anglijos pro sim, jei visi SLA. nariai sutik kėjimo žmogus nebūtų, ji turi būti čiau tikrenybėje visai netaip yra —
visiems laisva.
Visi raštai skiriami „Tėvynei” turi liškai žiūrinti į kovojančių so sąjungos yra
persekiojamos vincijų ministerial pirminin tų mokėti nors po 25c. į metus 4. Bažnytiniai turtai turi prigulė „Tėvynėje” žinių apie musų koloni
j® nebuvo dėlto, kad jos bostonišgrupių
but siunčiami
Redakcijos vardu ir cialinių ir ekonominių
kai, Lloyd George savo įgengiar- Priegl. Namo .fondan, tad vie
vien
dėlto,
kad
jų
tikslu
yra
ti
valstybei,
o
ne
Rymui.
kiai korespondentai
ištikrųjų netik
turi but su autoriaus parašu ir adre varžytines esamose visuomenės
moj kalboj nurodė tris priežas nais metais
sudėtumėm
apie
5.
Laisva
spauda
ir
laisvi
susirin

Tarybų
Rusijai
tarnauti,
o
ne
apsnūdo, bet ir visiškai užmigo, nes
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
tvarkos ribose. Valdžios užda Lietuvos darbo žmonių reika tis, kurios kliudo pasaulio tai $3,200. Prie to dar prisidėtų kimai turi būti leidžiami Lietuvoje kultūros ir apšvietos srityje čionai
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
veikiama daug!
ros. Netinkami
spaudai smulkus vinys irgi bešališkai atsinešti lus ginti, štai kokių žinių pa kai įvykinti: Lenkijos ir Lietu aukų ir tuo budu apie $4,000 plėtotis.
6.
Lietuvos
pašto
darbas
turi
bū

raitai — korespondencijos,
eiles, prie visų visuomenės sluogsnių
vos sienų nustatymas, Aukšsto- į metus sudarytumėm. Ir tai ti pagerintas ir sureguliuotas. Da Ypač visas dailės veikimas vela
pranešimai ir tt., naikinama ir auto besivaduojant šalies įstatymais duoda „Lietuvos Ūkininkas.”
ir pilnoje platumoje einą pir
ji Silezija ir Turkijos proble jau butų
laiduojama beveik bartiniame jo vedime yra didele atbudo
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
myn
po
to, kai gerb. komp. 'Mikas
„Maskvos „Pravda” Nr. 121, ma. Be šių klausimų išspren kiekvienų metų skaitlinė, kurį netvarka ir mums amerikiečiams la
ir
duoti
galimybės
visom
svei

pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
Petrauskas
sugrįžo
iš Lietuvos.
birželio 4, praneša įdomių žinių
bai sunku susirašinėti su slavo gimi Nors visiškai trumpas
kom ir progresingom visuome apie
dimo
esą
taikos
nebusią.
laikas nuo
duotų mums galimybės pasisko nėmis.
musų darbininkų profesines
’
gerb. kompozitoriaus sugrįžimo, ta
nės grupėm įvygdyti gyvenime
sąjungos. Mat, per komunistų in
Vadinasi
šiandieniniai gin linti iš apdraudos fondo.
7. Karo stovis Lietuvoje turi but čiau jau suspėta keletas
TAIP, DIDELIS
’
operečių
ternacionalo
suvažiavimą
tarp
savo idealus, jei bus prie to ei
panaikintas
ir
ekonomine
padėtis
Tačiau
visupirma,
negu
čiai Lietuvos su Lenkais yra
ir operų pastatyti
vietos scenoje.
t SKIRTUMAS!
kitko buvo svarstomas propagan
pagerinta.
nama ramiu kulturingu budu,
pastovius
planus
darysime
ir
Taipgi
Lietuviu
Muzikos
Konserva
pirmos eilės svarbiuoju pasau
rusų torija, kurios
8.Lietuva neprivalo vartoti
Brooklyno „Laisvė” pastebė neišeinant iš esamos visuome dos klausimas Baltijos valstybė
vadovu
yra gerb.
se.
Suvažiavimo
dalyvautojai lio traptautinės politikos klau kokias nors taisykles ruošime, nei lenkų kalbų savo teismuose neiPetrauskas
energiškai
darbuojasi
jus, kad „Tėvynė”
pasmerkė nės tvakos ribų.
„Laisvė”-gi
konstatavo, jog ligšiol mažai bu simu, kuriuomi ne tik įdomau Pildomoji Taryba turėtų įsaky gi valdiškose įstaigose.
su pusėtinu buriu
mokinių, kurios
vo
šelpiamos Lietuvos darbinin
besiplečiančią reakciją Lietuvo pripažįsta vien vienos
klasės
ti Prieglaudos Namo Komisi 9. Ponas Mastauskas turi būti darbuotės vaisius kuogeriausiai liu
ja
bet
ir
rūpinasi
pasauliniai
kų profesines
sąjungos. Todėl
atšauktas iš Lietuvos Misijos ir jo
je ir Lietuvos karo lauko teis diktatūrą,
nepaisant, kad tas
kaž kodėl jai atlikti sekamus dalykus: vietos pasiųstas kitas tinkamesnis dija Konservatorijos mokinių kon
nutarė tą šelpimą padidinti, tei diplomatai. Tačiau
certas, buvęs liepos 3 d., 1921 m.
mo nuosprendį, kuriuomi nu reiktų įvygdinti ir žiauriausias kiant profesinėms sąjungoms rei
ir p. George ir kiti jo plauko 1. Sužinoti ko reikalauja at asmuo.
teista mirtin 5 komunistai už priemones vartojant, k. t. tero kalingų informacijų, literatūros,
skiriu Amerikos valstijų teisės Po rezoliucija pasirašo varde Koncerto programas buvo platus
diplomatai
nenori
matytį
tik

gyvosios jėgos ir kitų agitacijos
antivalstybinę akciją Lietuvos rą, žudynes,
visokios laisvės
SLA. 160 kp. J. Urbaitis — pirm., ir rūpestingai paruoštas, kurį Kon
panašias
prieglaudas
kuriant.
ro
pagrindo
pasaulio
taikai
įkū

bei propagandos priemonių.
J. Liminskas — ižd. ir A. Kizas — servatorijos mokiniai išpildė gerai—
respublikoje,
mėgina įtikinti suvaržymą ir tt.
Pagaliau
Santarvei Užtektų sužinoti nors daugiau sekr. Varde L. U. Kliubo pasirašo nekurtuos dalykus net pažymėtinai
„Įdomus čia tas dalykas, kad nyti. Juk užtektų
savo skaitytojus, kad nors „Tė „Laisvė” pripažįsta tiktai vie patys Maskvos bolševikai nė kiek
R. Labavičius — pirm., P. Martin- gerai. Bet ir nedyvai, nes progra
sudrausti savo ištvirkusį auklė lietuviais apgyventų valstijų.
me dalyvavo net tokios musų scenos
vynė” ir smerkianti peiktinus nai visuomenės kategorijai, bū nesislėpdami viešai pasisakė, jog
2. Kokius reikalavimus atski kus — ižd. ir J. G. Polter.
tinį
—
Varšavos
junkerius
ir
žvaigždes, kaip J. Mitrikaitė, N. B ra
Lietuvos darbininkų
profesines
Lietuvos valdžios darbus, ta tent proletariatui,
gyvenimo
rų
valst
įstatymai
stato
tokių
tuoj aus dvi priežastįs, kliudan
tėnaitė, 'V. Timinskaitė, M. MontviPRANEŠIMAS SLA. 5-to
čiau tarpe „Laisvės” ir „Tėvy teises, o visus kitus žmones iš sąjungos esančios tik Maskvos
liutė, P. šarkaitė,
J. Varaitis, B.
prieglaudų
užlaikyme
ir
jų
tvar
komunistų įrankis sovetams plė čios pasaulio
taikai įvykinti,
APSKRIČIO KUOPOMS.
nės” esantis didelis skirtumas. skiria iš gyvenimo ir jokių tei
sti. Kadangi rusų komunistų par atpultų.. Jei Santarvei rūpėtų kyme.
.. . , ■
Šiuomi pranešu gerb. 5-to apskri Mingilas, M. Biekša ir kt.
šitas koncertas pasiliks ilgai at
Bereikalingai
„Laisvė” to sių jiems nepripažįsta.
tija yra vadovaujamoji
Rusijos
čio kuopoms, kad liepos 31 d., 1921
‘
3.
Kokis
kapitalas
butų
rei

teisybė
ir
pasaulio
taika,
tai
m., įvyks 5-to apskričio suvažiavi minčiai tų, kurie jį girdėjo, nes ištik
kiem tikrinimam eikvoja savo Ant galo, „Tėvynė” besiva valdžios partija, tad tokis komu
kalingas
įkūrimui
ir
užlaiky

senai
but
ir
Lietuvos-Lenkų
nistų suvažiavimo
pareiškimas
mas, kuris > prasidės 1 vai. po pie rujų padarė gilaus įspūdžio į klausy
jėgas, nes kiekvienas skaitantis duodama SLA.
pagrindiniais
yra tolygus visos dabartinės rusų sienos nustatytos ir nebūt kilę mui iki 25 invalidų prieglaudos tų, Lietuvių Politiško Kliubo kam tojus. Gaila tik, kad mažai žmonių
šituos abudu laikraščiu kųoaiš- įstatais, pereito SLA. Seimo nu
valdžios pareiškimui.
Reiškia,
bariuose, 32 Dickinson
St., Tren- buvo — vargiai surengimo iškaščiai
su kolonija Amerikoje.
Silezijos
avantiūros.
Už
Varsa
apsimokės. Gaila, kad vietinė publi
kiausiai .tą žino. Pagaliau ir tarimais ir savo lietuviška šir jog Rusijos valdžia nepildo lie
I! ton, N. J.
4.
Kokis
kapitaals
tokios
pat
dar nepajėgia tinkamai įvertinti
mes patys pabrieždami pareiš dimi, pripažįsta Lietuvos liau pos 12 d. taikos sutarties, kurtą vos ponų akyplėšrumą kalta prieglaudos įkūrimui butų rei Taipgi liepos 30 d., toje pačioje ka
tokio rimto ir prakilnaus darbo mu
ja tarp kitko pasižadėjo nevaryti
svetainėje, 302 kp. rengia prakal- sa gerb. komp. Petrausko.
kiame: taip, tarpe „Laisves” ir dies valią, kad sukurus Neprik Lietuvoje agitacijos ir propagan Santarve.
kalingas Lietuvoje.
bas ir balių. Todėl kam iš atstovų
Sekančiais metais sukanka 10 me
„Tėvynes” yra didelis — nesu lausomą Lietuvos Respubliką ir
dos Rusijos sovietų naudai.”
butų
žingeidu pasimatyti ir susipa- tų nuo įsikūrimo Lietuvių Muzikos
5. Kurios teisės tokias prieg
taikomas skirtumas!
visomis išgalėmis remia Lietu Jei jau net Maskvos valdonai
žinti su tolimesnių
musų kolonijų Konservatorijos, todėl girdėtis, ren
SLA. REIKALAI laudas palyti Lietuvoje.
draugais, tai prašomi nuvažiuoti į
„Laisvei” užtenka nugirsti vos žmones kovoje su jų laisvės pareiškia, kad Lietuvos darbi
6. Kaip į tai žiūrėtų Lietuvos suvažiavimą iš vakaro, t. y, liepos giamasi prie iškilmingo 10 metinių
bile paskalą ir jau ji didžiau priešais, nepaisant ar jie paei ninkų profesinės sąjungos agen PAGRINDINIAI DĖSNIAI.
šventės
paminėjimo.
vyriausybė, kad į tokią prieg- 30 d., ant 3 vai. po pietų, kur tu sukaktuvių
Nėra abejonės, kad Bostono ir apiesias istorijas iš to padaro. Pa na iš Maskvos ir Varšavos, tauja Tarybų Rusijai, tai jau Pereitame „Tėvynės”
num. laudą butų
tiktai rėsite progos išgirsti prakalbas ga- linkės lietuviams teks išvysti ir iš
priimami
vyzdžiu, ji nuolatos
tvirtina, kurie tykoja Lietuvą vėla pa yra aišku, kad jos eina priešais pasižadėjau nurodyti pagrindi
ibių kalbėtojų, o vėliaus bus šokiai,
girsti ką nors tokio
nepaprasto ir
SLA. nariai.
'kurie tęsis iki nakties vėlumos.
nepriklausomybę ir nius Prieglados Namo įkūrimo
kad Lietuvos valdžia išžudžiu- vergti, o „Laisvė” neatsižvelg Lietuvos
žymaus.
Todėl
linkėtina
L. M.
Lietuvoje paminėtus klausi- SLA. nariai neatstovai, gali daly
žinoma
jų
negali
toleruoti
tas
si „susipratusių
darbininkų” dama nei į tai, kad ji priešina
su jos
vedėju
dėsnius ir šiuomi tą savo paža mus galėtų sužinoti Apšvietos vauti posėdžiuose su patariamuoju Konservatorijai,
gerb.
Petrausku
priešakyje,
kuopašimtais ir net tūkstančiais, o si milžiniškos didžiumos Lietu lietuvis, kuriam yra brangi Lie dą išpildau, žinoma, aš nesa
Komisijos narys adv. K. Gugis, balsu.
sėkmingiausios darbuotės, kuri yra
tu
vos
laisvė
jos
žmonių
krauju
kuomet priseina juos išvardyti, vos žmonių
F. V. Zubrickas,
valiai, nuolatos
kau, kad mano ižvados turėtų kuris dabar vieši Lietuvoje ir
musų muzikos
ir dainos
židiniu.
5-to apskr. sekr. Taipgi reikia tikėtis, kad sekančiais
tai suranda tik penkis. JTuo apaštalauja Tarybų Rusijai ir ir ašaromis atpirkta.
būti laikomos kaipo koks neat rodosi užtruks tenai apie 3 mė
lietuviai geriau
metais ir vietiniai
tarpu „Tėvynė” vien rimtais norį ginkluotais sukilimais vėla Tačiau tas parodo, ko yra mainomas
sprendimas. Ne! nesiūs. '*
ATSIŠAUKIMAS Į SLA. 4-to pataikys įvertinti
Konservatorijos
ir realiais faktais vaduojasi ir Lietuvą sugrusti į Rusijos nas vertas Rusijos bolševikų žodis Aš irgi galiu stambiai suklysti
APSKRIČIO, CONNECTI
Nors aukščiau paminėtų da
rimtą darbuotę ir stengsis ja pasi„baisenybių” padidinimui neigi rus. Trumpai sakant, „Tėvy ir jų sutartis.
CUT VALSTIJOS KUOPAS.
naudoti visomis
išgalčmis, patys
kaip ir kiekvienas ką nors vei lykų sužinojimas lėšuos truputį Šiuomi
noriu
priminti
gerb. besimokindami muzikos ir dainos ir
jų mažinimui nevartoja jokios nė” vaduojasi demokratijos ide
♦
♦
♦
kiantis asmuo, tačiau savo nuo- pinigų, tačiau be to neapsieisi- SLA. kuop., kad jau visai arti 4-to
kitus ragindami šituo prakilniu kul
demagogijos. Paskelbia tiktai alais pripažindama visuomenės
svarbiu me^ Reikia-gi pagaliau žinoti apskričio išvažiavimas, kuris įvyks t u ros kelių eiti.
:: Teroras Rusijoje. — Rusi monę išreikšti šituo
patį įvykusį faktą ir sulig savo didžiumai teisę ir mažumoms jos Socialdemokratų Darbinin klausimu manau turiu teisės ir
liepos
24 d., 1921 m.,
Vietinis.
kokiais pagrindais mes vienur nedėlioję,
nldian
Grove,
New
Haven, Conn.
geriausio supratimo ji įvertina. laisvę savo idealus
plėtoti ir kų Partijos užsienio delegaci net savo pareiga tai jaučiu ir ir kitur galime tokią prieglau Visiemš yra žinomas Saven Rock,
Tai ir viskas.
GRANBY, CONN.
kultūringais keliais gyveniman ja — R. Abromovič ir L. Mar todėl tai padariau.
dą įkurti ir kuris
kapitalas nuo kurio ima tik 5 miliutas pės
Toliaus, „Tėvynė”
smerkia vykinti, o „Laisvė” visus savo tov išleido atsišaukimą į viso
Birželio 20 d. apsivedė SLA. na
Visupirma,
norint ką nors jos įkūrimui reikalingas. Beto, čiam paeiti ir randi daržą.
rys
Jonas Juselis iš Bayonne, N. J.
reakciją, žudymus, mušimus ir obalsius ir visų idealų įkūniji pasaulio socialistus, prašydami
Kai man teko sužinoti, tai šis išmes
tarsi
tas
neregys
patamsė

naujo ateičiai tiesti, reikia pa
važiavimas bus didžiausis
ir gra- su p-le Marijona Kalinauskiutė —
kitus smerktinus valdančiųjų mą gyveniman
remia
vien pagalbos
nelaimingiems kali sižiūrėti į praeitį, kad patyrius ję grabaliojamės ir net vaidy žiausis savo programų ir kitais pa- vietine.
sluogsnių darbus, nežiūrint ar ginkluotos brutalinės jėgos pa niams ir jų šeimynoms, kurie
Vestuvės buvo begalo linksmos ir
o kaip visas marginimais. « Dalyvaus net I trys puikios,
kas seniaus toje linkmėje pada tis pradedame,
nes nuo skanių valgių, kai
tas butų Lietuvoje, ar Rusijoje, grindais.
yra kankinami bolševikų kalė ryta, kokiais keliais prie to ei dalykas ištikrųjų stovi, nei vie ■chorai: iš N^w Britaino, Waterbu- sakoma, stalai1 lūždavo. Mat jauno
rio ir Bridgeport©. Kaip šie chorai
ar Amerikoje,
ar kur kitur. štai kokis skirtumas tarpe jimuose. Tarp kitko tame at
nas
tikrai
nežinome.
Sužinota
ir
koki
rezultatai
praeities
kiekvienas
stropiai
ruošiasi, kad sios tėvai yra pasiturinti žmonės—
Tuo tarpu „Laisvė”
atmerkia „Laisvės” ir „Tėvynės”.
sišaukime šitaip sakoma:
darbuotės duota. Nuo pat pra ję-gi pagrindinius dėsnius, tuo kuogeriausiai pasirodžius, kad lai turi puikiai įrengtą ūkę ir yra viso
tiktai Lietuvos valdžią už to
mėjus pirmą dovaną — 10 dol., ku pilni, todėl ir savo dukrelei puikias
„Balandžio 25 dieną į kalėjimą džių šio
met
jau
galėsime,
prisitaikin

sumanymo
—
įkurti
kius darbus, o Rusijos valdžiai LENKŲ PLANAI.
ria skiria 4-tas apskritys geriausiai vestuves iškėlė. Ypač visiems la
įsilaužė keletas šimtų apginkluo SLA. Prieglaudos
Namų, šio dami prie aplinkybių, tolimes pasižymėjusiems programe, taip ir bai patiko apdainuotoji obuolių gi
viską daleidžia galimu daiktu
tų nuo kojų iki galvos policistų
daryti ir rengtis „gyvoji Lietuvos vėliava” prie to ria, kuri nemažai „linksmumo” pri
Jie pažadino musų žygio finansavimas buvo nius planus
ir net ją teisina ir pati pritaria Prisiminus Hymanso pasiūly ir bdrys kareivių.
Jaunimas, taipgi ir „seniai”
žygio. O svar ruošiasi. Taipgi Waterburio choras davė.
miegojusius
kalinius
ir liepė paremtas vien aukomis. Taip prie galutino
daug žiauresniems Rusijos val mus, kurie padaryti išimtinai
lavinasi šokti dabartinius Lietuvos neatsilikdami, linksmai . šoko ir žai
jiems rengtis ir eiti. Manydami, gi ir ateičiai,
biausiai,
taį
sužinosime
ko
iš
dauguma
SLA.
vien
Lenkų
naudai
ir
Lenkams
džios darbams, negu lietuviško
šokius, kad tikrai būti pirmoje vie dė.
kad jų laukia
kas
nors blega
SLA.
narių
reikalaujama
tokios
Taipgi pasirodyta gražiai, kuomet
darbuotoją, vien tuo keliu nori
toje programe. Apart to dar Water
ji šiandieninė reakcija. Tegul ant jų nesutikus, priseina ma
(anarchistai bijojo mašininių karemti. prieglaudos įkūrimui ir jos už būrio ir Ansonijos drutuolių grupės nuvažiuota į šliubą Tarrifville bažjunkeriai
nuolių), kaliniai reikalavo paaiš šio tikslo finansavimą
„Laisvė”
pasiskaito, kad ir nyti, kad Varšavos
kasdien miklina savo
raumenis ir nytkiemį, km- buvo puikiai gėlėmis
kinimo ir vyriausybės
įsakymo Tačiau man rodosi,
laikymui,
kokias
pareigas
SLA.
kad
tokis
turi
kitus
planus,
kuriais
jie
šiame „Tėvynės” num., peržval
rengiasi vieni kitus į trumpą laiką papuošta bažnyčia ir prisirinkę dau
raštu. Ažuot išpildžius tuos rei planas yra nepastovus ir nerim ima ant savo pečių
ir
tuomet
gybę vietinių gyventojų, kad pama
mano
pigesnia
kaina
Lietuvą
goję, kaip Rusijos
bolševikų
part’raukti virvę traukdami.
kalavimus,
apginkluotieji vyrai
galėsime sulyginti su savo jė Todėl gerb. SLA. kuopos, visos1 tyti kaip čia tie lietuviai atrodo. Ir
valdžios agentai muša ir kanki praryti. Ir kaip matosi iš vi
ėmė pulti kiekvieną kalinį, mušti tas, nes jis neduoda jokių ga
didelį pulką
apieliakės,
stokite darban ir hųstebo pamatę tokį
na savo politinius priešus — sos Varšavos imperialistų ak juos šautuvų drūtgaliais ir vilkti rantijų, kad reikalaujama su gomis ir pamatysime ar mes šios
(buvo net septynios poros). Mer
j kiemą. Moterys, ma pinigų bus sukelta. Aukos galime daryti šitą atsakomin- dėkite visas jėgas, kad jūsų mieste
ginos
pasirėdę kiekviena skirtingos
socialdemokratus,
social-revo- cijos, jie vis dar nenustoja vil vienmarškinius
nepasiliktų tą dieną
namieje nei
tarpe kurių buvo nemaža ser
vieno lietuvio, kad suvažiaviman at spalvos rubu taip, kad sustojus į eilę
liucionierius ir anardiistus, jau ties ginkluota jėga Lietuvą už gančių, pusplikes tempė už plau nėra rimtu pagrindu ten, kur gą žygį, ar ne.
apibriežtos su Vyrai, neremkime šito atsa vyktų nors keliasdešimts tūkstan sudarė laumės* juostos spalvas, kas
kų laiptais ‘žemyn, taip pat muš reikalaujama
nekalbant apie
kokius
ten grobti.
malonaus įspūdžio iš šalies žiu
vien gražiai čių lietuvių. Ši vieta yra laibai puiki dare
dami šautuvais.
Tuo budu 300 mos pinigų, nes tolliu pagrindu ko,mingo žygio
Kaip rodosi,
dabar Lenkai
„buržujus”. Kodėl
„Laisvė”
rint.
Ypač puikiai atrodė nuotaka
visais atžvilgiais.
Daržas didelis
socialdemokratų,
dešiniųjų
ir
kai

skambančiais
sumanymais
!
labai
pavojinga
remti
tokis
prieš šitokius žiaurumus, savo rengiasi kaip nors suprovokuoti
puikiais medžiais
apaugęs ant pat ir ją pasekusios pamerges — musų
riųjų
social-revoliucionicrių
ir
SLA.
turi
turėti
užtektiną
ka

atsakomingas žygis, kaip prieg
jūrių kranto; šokiams
yra didelė skaistaveidės lietuvaites.
idėjos draugų valdomoje šalyje sukibimus Lietuvoje ir vėliaus
anarchistų b.uvo išgabenta į gele
įkuri-'' puiki salė, kurioje gali liuesai šokti Svečių buvo daug — tarsi į kokios
žinkelio stotį, iš kur juos išsiun laudos įkurymas. Aukomis ga- pitalą kaip prieglaudos
atliekamus, lyli?
Jei ištikro sušukti, kad ;Lietuvos žmonės
apie 200 porų. Todėl pareiga kiek draugijos balių suvažiatvę. Apie pus
tinėjo j tamsiausius ir purviniau- Įima remti tiktai tokis žygis, mui, taip
ir jos užlaikymui, vieno
„Laisvei” rūpėtų teisybė ir be šaukiasi Varšavos globos prie
iš Bayonės, taipgi iš
SLA. nario prie
kiekvienos kapis buvo
sius provincijos kalėjimus, kur,
nors
porai
metų,
pirma,
negu
Elizabcth
’
o,
Ncwarko,
New Yorko
kuriam
kiek
aukų
gausi,
tiek
šais
Vokiečių
ir
Rusijos
bol

progos raginti visus savo pažįsta
jėgių, beginklių darbo žmonių
išsklaidyti ir atskirti
nuo savo
atsakomin- mus, kad kiekvienas važiuotų išva- ir Brooklyno. Puota tęsėsi tris die
čionai-gi reikalingas darys bile kokius
Kauno valapgynimas, tai ji nedarytų skir ševikų pastatytą
giminių, jie visiškai patampa bu užteks^
pietų svečiai
žiaviman, nes netik
turės progos nas. Laike vestuvių
delių savivaliavimo aukomis.”
tokis planas, kuris rimtai lai gus žygius šituo klausimu.
tumo kas persekioja darbo žmo dižą, ir ttuomet visomis jėgomis
jaunuosius
(moterims
pralinksmai laiką ' praleisti ir susitikti 1 sveikino
Senas
Socialistas.
pulti
Lietuvą
ir
ją
okupuoti.
duotų,
kad
į
tokį
ir
tokį
laiką
Tai
kokios
scenos
tenka
per

nes — Rusijos komisaras ar
savo draugus ir pažįstamus ir sma- , dėjus o vyrams užbaigiant), linkėjiems laimingos ateities žengiai su jais pasikalbėti, bet apart j darni
Lietuvos valdininkas, bet ji vi Nesą kuomi galima pateisinti gyventi proletariato diktatūros susidės tiek ir tiek pinigų.
to dar, prisidės
prie prakilnaus ' giant į rimtą moterystės kelią.
Iš SLA. KUOPŲ
somis išgalėmis smerktų tuos siuntimas Lietuvon civiliai pe valdomos Rusijos varguoliams.
Prie progos noriu pastebėti,
tikslo, nes SLA. 4-tas apskritys Ii- j
Buvusi vestuvėse.
DARBUOTES,
žiaurumus, nepaisant ar jie pa rengtų Lenkų armijos karinin- Nors kiekvienas turintis nors kad gerb. SLA. nariai šitų ma
kusį nuo išvažiavimo pelną sunau
kp.,
Pittston,
Pa.,
susirinkime,
ROCKFORD, ILL.
7
'
kų
?
Pagaliau
kuriuo
tikslu
kiek
žmoniškumu
jausmų
pasi

eina iš viršaus ar iš apačios.
no išsireiškimų
nepalaikytų laikytame birželio mėnesyje, visapu- doja geriems tikslams. Pernykščio
Šiandien-gi „Laisvė” jėzuitišką Liet. St. Seimo lenkų frakeij a piktins kiekvieno žmogaus kan smerkimu aukų rinkimo. Ne! siškai apkalbėjus nutare paaukoti išvažiavimo pcl»as paskirta sekau- Šis miestas buvo „blaivas” nuo
čiai: Lietuvos Šauliams 250 dol. ir j kelių metų, nors čionai ir dirbdavo
politiką varinėja.
Kas galima jteikė rezoliuciją Tautų Sąjun kinimu, nepaisant kokiai par Kiekvienas
centas, JJiUnAilllUlAI
prakilniam JU
V
to GUI
dol. iš kuopos ižd^itSLA. Pricg- Liet. Raud. Kryžiui 250 dol. Šiuos- I gėrimus, tačiau išveždavo į apielinvienai partijai — jos plauko gos Kontrolės Komisijai, prašy tijai ar kokiam luomui jisai ne tikslui. įgytas, yra brangus ir kimios Nanio fondam
mot jei bus pelno, irgi bus skiriama | kinius micstelius, nes vietoje viešai
Butų
geistina,
kad
ir
kitos
SLA.
Todėl visi pardavinėti negalėj®, tad ir Rockpi akliniems tikslams,
žmonėms, tas griežtai draudžia* darni globos Lietuvos lenkams prigulėtų, tačiau šiuomi bolše todėl pareiga ŠIA. narių viso
kuopos pasektų musų kuopos pa lietuviai ir lietuvaitės
prašomi at- fordiečiams tekdavo kreiptis į paša• ma kitoms partijoms — kitų prieš busiančius jų persekioji vikų teroru turėtų pasipiktinti mis išgalėmis rinkti aukas ir vyzdį ir aukotų šitam būt inam ir
vykti į šį išvažiavimą, o tuomi su- linius miestelius,^ lęad „atgaivinus”
pažiūrų žmonėms.
„Laisvės” mus „Kauno Lietuvoje.” Juk ir fanatiškiausis bolševikų už kitokiais keliais didinti Priegl. prakilniam tikslui sulig savo išga- šelpsite ir savo brolius ir sesutes sustingusius liežuvius 'ir apsvaiginus
j savo protą. Įvedus-gi visoje šalyje
vienminčiai gali persekioti savo niekas lenkų nesirengia perse tarėjas, nes čionai kankinama Namo fondų. Aš šiuomi noriu les. Tuo budu greitu laiku susilauk gyvenančius Lietuvoje.
tumėm įgyvendinimo
šito
prakilJ. F. M. ■ „blaivybę”, čionai, kaip ir kitur, rakapitalistai, pasakyti, kad aukas, kuopų pra naus musų sumanymo.
politinius priešus netik neduo kioti, tačiau jie patys nujaus nekokį buržujai,
i dosi žmonių su „geromis galvomis”
dami jiems jokios laisvės žo dami, kad jei jų rengiamas su bet tie patys darbo žmones ar mogų dovanas ir kt. galima pa
Kazakevičius.
ir pradėjo sunkti tą „velnišką skys
A. f A. M. MASALSKAS,
džio, spaudos, susirinkimų, bet kilimas nepavyktų, šiou tarpu bent jų draugai-užtarėjai, ku likti tiktai kaipo pridėtiniu šal
SLA. 87 kp. narys,
mirė gegužės timą” savo namuose. Nors policija
Lietuvoje, rie ir caro valdžios buvo perse tiniu P. N. fondo padidinimui, 160 kp., drauge su Lietuvių Uke- 19 d. ir tapo palaidotas 20 d. gegu- susekus uždaro „naminius bravo
gali net kalėjimuose sugrudę butų jiems karšta
Kliubu Donorą, Pa., susirinki- žės ant Šv.
Marijos
kapų,
So. rus” ir savininkus nubaudžia, lačiau
mušti, žudyti ar kitaip kankin tad iškalno rengia dirvą, kad kiojami ir kankinami.
tačiau pagrindiniu Priegl. Na sų
mc, laikytame birželio 12 d., 1921 Omaha, Nebr. Laidotuvėse dalyva- kitam pasiseka net ir pralobti, nes
Kontrolės Stebėtis reikia, kad randasi mo įkūrimo ir jo užlaikymo šal m.,
ti, ir „Laisvė” apie tai nė žo turėjus užtarėjus
apsvarsčius Žemės
Reformos vo visi 87 kp. nariai, atiduodami sa sakoma gerai uždirba
ant „namiKomisijoje.
nės.
”
Sunku
pasakyti
kuris
kaltesdžio. Bet kuomet kitų pažiūrų
dar ir tarpe lietuvių, kurie tiniu, būtinai reikia surasti rim Komisijos nutarimą ■ atlyginti Ala vo paskutinį patarnavimą myliman
•v
nis už platinimą šitų nuodų — 18žmonės
pajudina „Laisvės” Ypač dabar atmetus Lietu trokšta ir Lietuvai
Maskvos tas ir neabejotinos vertės dės liniukams už jų paimamus vai s ty- savo draugui.
žinion dvarus ir taipgi apsvars
Velionis paliko moterį ir du suntt dirbėjas ar gėrikas, tąčiau
rodesi
vienminčius — tuomet gvoltas! vos vyriausybei Tautų Sąjun diktatorių globos. Vietoje, kad) nis, kuris laiduotų, kad reika bes
čius abelną šiandieninę Lietuvos pa didžiausiame nuliudime, kurio pomir nebus nei vienam skriaudosv jei pa-'
Nei „Tėvynė”, nei jokis kitas gos Tarybos
pasiūlymus, ant, sutartinai dabar esamą Lietu-' laujama suma pinigų bus. Jei dėtį, išnešė rezoliuciją Lietuvos tinė išmokėta jo moterei Marijonai sakysime, kad abudu lygus.
j Šiaip Rockfordo lietuvių judėjinuosakiai ir blaivai protaujan kurių Lenkai sutiko, galima vos žemelėje prievarta visomis mes surastumėm tokį šaltinį— Stcig. Seimui, kurtoji sekanti rei Masalskienei.
kalavimai statoma:
lengva, tau mielas, drau- mas yra apmiręs,
Tiesa, kairieji
tis žmogus šitokiai taktikai ne laukti labai svarbių įvykių Lie išgalėmis naikinti, tad neku- tokį būdų kapitalo
sukėlimui, i. Dvarai ir dvarponių žeme tur Lai bunasvetimos
„pcietelkom”
šalies žemelėje! ekstrimistai „su savo
pritars.
tuvos padangėje.
rie darbuojasi, kad dar bruta- tai nebūtų dideles bėdos ir
būti atimti iš jų be jokio atlygini
progresistėtn’
J. Papiltas
fin. rast
pašantij a kai
I

leonational Law that when a ruler tą . Harding laikę lietuvių delegaci Rusija — jie nori laisvu nepriklau reikalaukite bilietų į vieną iš
tik lietuviams somu gyvenimu gyventi ir todėl jie šių stočių:
of another nation is also chief of a jos priėmimo buvo
PENNSYLVANIA
subject race, and when his govern malonus atsitikimas, tai pil. M. J. kuria nepriklausomą Lietuvos res
STATION, 32-nd Street ir 8
tas nebuvo publiką. Šitokiam Lietuvos žmonių
ment ceases
to be and he passes Vinikas pareiškė, kad
nuo BALreikalų subėgi- nusistatymui ir „Tėvynes” redakci Ave. (visai netoli
away, sovereignty is deemed a per netyčia pasitaikęs
sonal one between
the ruler and mas, bet iš kalno prirengtas dalykas ja pritaria ir pagaliau pereitas SLA. TIC
BANK),
STATES
the subject people and the rclatio- ir kad gauti audienciją pas preziden Seimas tam pritarė ir išnešė pareiš GRAND CENTRAL DEPOT,
sekretorius kimą, kad „Tėvynė” gintų nepriklau
ship ceases to be.
So with the tą, kurioj ir valstybes
sykiu
dalyvautų,
yra
labai didelė somos Lietuvos
respublikos reika ar, kurie važiuosite per Jersey
passing of the Czar and his Empire,
suteikiama tiktai lus. Todėl mes negalime agitacijos City, — 23-rd STREET FER
the relationship was severed. Lit retenybe, ir yra
Ži- vesti nei prieš Lietuvos nepriklau RY. čia musų
huania proclaimed her independence labai svarbiuose atsitikimuose.
pasiuntiniai
nant sekretoriaus
Hughes — kurs somybę, nei prieš Lietuvos valstybi
February 16, 1918.
jus pasitiks ir atves Bankan.
buvo
kandidatu į nius darbus Amerikoje,
nes tuomi
Her territory is equal to 'hat of neseniai pats
Nebus skirtumo, jei atvyksi
Suv. Valstijų prezidentus nuo parti peržengtumem ir SLA. pagrindinius
the New England States.
Seimo nutari te ir j kitos stotis, tik liepkite,
She has a population of five mil jos, kuri dabar išrinko Hardingą, o principus, ir pereito
prieš
tai
buvo
teisėju
Visuaugsčiaumus.
Tiesa,
rezoliucijose
yra kele
lion people.
kad pašauktų
mus telefonu
sio
Suv.
Valstijų
Teismo
—
įtekmę
tas
rimtų
punktų,
pav.
protestaviAMERIKOS LIETUVIŲ SUVA The rights of the minorities arc
prieš mirties WATKINS 2142, o mes tuoj at
dabartinėj administracijoj ir tarptau mas prieš reakciją,
ŽIAVIMO WASHINGTONE, D.C. respected in fact. There are minis
kt., tačiau
nerimtas siusime žmogų. Jei atvažiuotu
ters of White Russian and Jewish tiškoj politikoj, jo dalyvavimas au bausmę ir
GEGUŽES 30 IR 31, 1921 M.
ir pasikoliojimo mėtė nakty, kuomet musų Ban
diencijoj, jo užsiinteresavimas Lie rezoliucijų tonas
affairs in the Cabinet.
žodžiai,
pridedant
dar
aukščiau mi
tuva
ir
užklausimai,
kurie
jo
buvo
The country is wholly self-sup
kas uždarytas, tai nuvykite į
(Tąsa iš praeito num.)
porting. There are no foreign obli pastatyti nariams musu delegacijos, nėtą agitaciją, nustelbia jų vertę ir
pažintos „de
jure”,
tai ir Suv. gations excepting
jų talpinti negalime. vieną šių dviejų kotelių: HO
a small debt to suteikia mums vilties, kad Lietuvos „Tėvynėje”
Valst. Valdžia tokio pripažinimo il
America amounting to approxima neprigulmybės de jure pripažinimas Pasikoliojimams „Tėvynėje” vietos TEL MERLE 8 Ave. and 23-rd
gai neatidelios, todėl ir lietuvių ben
)us artimoj ateityje mums prielan- nebuvo ir nebus!
Str., (Phone Clelsea 5319), ar
dras žigiavimas su latviais ir estais tely $7,000.000 for goods purchased ciai išrištas.
from the 'Liquidation Commission
Gintarui, New York
City. Jei
TRAVELER’S HOTEL, 9-th
pripažinimo klausime gali Lietuvai
in France.
f Delegacijos raportai priimti.
Tamsta sutiksi pasirašyti savo vartiktai ant naudos išeiti. „De jure”
Str. (Phone
Po tam tuojaus imtasi už kitų dar dą-pavardę po straipsneliu
This^ sun will be liquidated just as
„rašy Ave. and 23-rd
pripažinimas beabejo, bus suteiktas
bų, kuriuos šis Suvažiavimas atras mas apie tą, ko nežino”, tai jį pa Watkins 4407).
Ten gausite
visoms trims valstybėms sykiu, to soon as Poland ceases her unjust svarbiais į atydą paimti.
talpinsime
„Tėvynėje
”
.
Mat tokiu pigią nakvynę ir bus visai neand
illegal
invasion
of
Lithuania,
dėl bendrai šiame reikale veikdami
Referuoja
Lietuvos
, Atstovas, „pakeltu tonu” rėžti pamokslą „To
mes niekuomi savo tautos suvere and when she withdraws her troops jęcrb. Jonas
toli ateit į musų Banką.
Vileišis.
Jis iškelia vynei” ir mokinti
territory, Lithu
redakciją kai p
niteto arba Lietuvos Valdžios auto from Lithuania’s
šiuos klausimus:
Bagažus paduokite į tą patį
laikraštis turi būti vedamas, o ypač
riteto nežeminame ir nesumažina ania will reduce her army and pay
a) Vilniaus, Gardino, Lydos ir Su tokis energiškas gynimas dešiniojo traukinį,
her abligation.
kuriuo
važiuosite
me.
valkijos
okupacija per lenkus,
sparno politikierių, negalima to vi New Yorkan. Nemainykite ba
Lithuania has been recognized de^
Prieita prie delegacijos rinkimo. jure by Italy,
b)Vidujinis Lietuvos susitvarky
so daryti pasislėpus
už gintaro.
Germany, Russia,K
Visapusiškai buvo apsvarstytas to
mas,
Būtinai
reikia
išeiti
pilnoje
šviesoje gažo čekių ir nesirūpinkite ba
Esthonia,
Argentina and
delegaei-jos
sąstatas
ir
vienbalkios
c) Santikiai Ameril s lietuvių su prieš visuomenę. Lauksime galuti gažais, iki
atvyksite į musų Į
by
England,
Mexico, de facto
šiai išrinkti sekantieji:
France, Norway, Sweden, Denmark, Lietuva. Klausimas Amerikos Kon no Tamstos žodžio.
Banką.” Gavę jūsų čekius, ba-,
1. Jos. J. Elijošius, iš Chicago, Ill. Finland, Holland,
Czecho-Slovakia sulato Lietuvoje,
gažą aprūpinsime mes iki ke-'
2. J. J. Hertmanavičius, iš Chica
d) Lietuvos paskolos dalykai.
and others.
go,- J11.
liones galo,
Jei
turėtumėt
Atstovo
pareiškimai priimti, ir
There are at least
one million
Nėra
žmogau^,
kuris
butų
3. Antanas Ivaškevičius, iš So.
Lithuanians and sons and daugh dalykai Suvažiavimo paimti apsavrbagažą, tai pagalutinai geru arba galutinai ekstra didelį
Boston, Mass.
ters of Lithuanians
in the United stimui.
siųskite mums apmokėtą per
4. Jonas Skritulskas, iš New Bri States who are deeply hoping that
Čionai Dr. Alseika, kaipo Liaudi blogu. —-Sir Philip Sidney.
tain, Conn.
kelioms
dienoms
Steig.
the aspiration of Lithuania — to be ninkų partijos ir Lietuvos
Bailumas pražudo valstybes. ekspresą
5. Dr. E. G. Klimas, iš Phila., Pa.
frakcijos atstoprieš išvažiavimą, kad spėtų į
recognized by America — will soon Seimo liaudininkų
— Voltaire.
6. Kun. J» J. Jakaitis, iš Worces
vas,
besilankęs
Amerikoje,
pasveiki

They
have
gathered
a
be realized.
laiką ateit.
ter, Mass.
petition of One Million signatures no Suvažiavimą Liaudininkų parti
Dr. E. G. Klimas pačios delegaci
* Platesnius paaiškinimus su
gražioj kalboj
to you here- jos vardu, ir savo
jos buvo paskirtas, kaipo kalbėtojas which is presented
ir nušviečia
šituos du, Į LIETUVĄ SU PALYDOVU! keiksime laiškais.
with, asking for America’s recorgni- pajudina
delegacijos vardu.
Visiems, kurie atidėliojo sa
tion of Lithuania. To this and we Lietuviams labai svarbiu klausimu:
Visiems delegatams patarta susi
BALTIC STATES BANK
a)
Lietuvos
Konstitucija
—
atskibeg Your Excellency’s sincere con
vo
kelionę
Lietuvon,
baiminda

rinkti 10 v. ryte ir sykiu, tvarkioj
rimas valstybės nuo bažnyčios,
294 Eighth Avenue,
formacijoj, eiti į Baltąjį Namą, kur sideration.
miesi
painaus
kelio,
blogo
lai

klausimas
—
dvarų
b)
Žemės
respectfully subSincerely and
cor. 25-th Street,
sai tik keli šimtai pėdų nuo vietos,
su pąsportais,
parceliacija ir dalinimas žemės bc- vo, keblumą
mitted.
kurioj Suvažiavimas buvo laikomas.
NEW YORK, N. Y.
The Committee to the President: žemiams.
„Lenkų Koridorių”, ar perva
Priešakyje Amerikos ir Lietuvos
Del. Šimutis įneša, kad visi augs‘ Dr. E. G. Klimas,
žiavimo pčr Vokietiją, šiuomi Telephone: Watkins 3142. .
automobyvėliavomis išpuoštame
čiau pakelti klausimai butų pavesti
Rev.
J.
J.
Jakaitis,
1iuje bus vežama peticija su milionu
Rezoliucijų Komisijai, kuri patieks paskelbiame, kad RUGPIUČIO
A. Ivaškevičius,
parašų, kurias, nukeliavus į vietą, de
tam tikras rezoliucijas, ir pristatys (AUGUST) 4 dieną, 1921 m.,
J. J. Hertmanovicz,
legatai išims, kiekvienas po knygą,
Suvažiavimui. įnešimas priimtas.
A. Skritulskis,
la&u MOUNT
CLAY mes
ir nuneš i prezidento tumus.
Rezoliucijų Komisija pridavė seJ. J. Elias.
keleivių
Posėdis užsidarė 11:15 vakare, nu Warren G. Harding,
kurios buvo siunčiame su dideliu
kančias
rezoliucijas,
tarus susirinkti ant rytojaus 9:30 v. President of the United States.
buriu specialį paldovą VYTAU
Suvažiavimo priimtos:
Peticija po kuria buvo milionas
TĄ ŠAUKLĮ, kuris pilnai ap
Trečias Posėdis.
Rezoliucija 1.
parašų skambėjo sekančiai:
reikalus
Posėdį atidarė pirm. Gegužis, 9:30
LIETUVOS rūpins visus keleivių
PASVEIKINIMAS
ryte. Visi delegatai į ši posėdį susipradedant# atvykimu į New
STEIGIAMOJO SEIMO.
A’ PETITION FOR LITHU
rinko.
„Amerikos Lietuvių Suvažiavimas Yorką ir baigiant Lietuvos gelž
ANIAN INDEPENDENCE.
Suvažiavimas paėmė
atydą faktą,
Washingtone
sveikina
Lietuvos
„Whereas, Lithuania was for ages
kelių stotyse, parengimu nak
delegatai iš
kad čionai suvažiavo
an independent State whose inhabi Steigiamąjį Seimą ir reiškia vilties,
vynes, nugabenimu bagažo, iš
ir todėl
daugelio įvairių valstijų,
tants, a distinct ethnic group, have kad Vilnius, Gardinas ir dalis Suval
pageidautina, kad visi delegatai, kai
priešų
okupacijos gavimu kvito už Income Tax;
never renounced their right to in- kijos bus nuo
po Sus. Valstijų piliečiai, nueitų pas
greitai
ir
įmanomai
liuosuojama,
dedependence;
jis pasodins keleivius laivan ir
savo valstijos senatorius ir savo ap
Whereas, the establishment of an taipgi Klaipėdos kraštas prie Lie pats važiuos
drauge su jais,
skričių kongresmonus, gyvu žodžiu
independent Lithuanian State would tuvos jungiamas. Vardan Amerikos
perstatytų Lietuvos dabartinę padėtį
galo; jis pervež
žkdasi to iki keliones
add materially to the future peace Lietuvių, Suvažiavimas
ir reikalus, ir prašytų jų Lietuvos
kius Lietuvos Valdžios žygius gel keleivius per Vokietiją, apsilen
of the world7\
klausimą Kongrese prielankiai rišti.
iki Lietuvos vėliava kiant „Lenkų Koridorių” ir bus
We, the undersigned, ask for the bėti ir remti
Nutarta, kad kiekvienos
valstijos
ant
Gedimino
Kalno
užplavėsuos ir
people of Lithuania
those rights
delegatai susirinktų ir iš savo tarpo
reikalinga.J Šian nuolat su keleiviais, taip kad
of self-determination that are the toliaus, iki bus
išrinktų pirmininką, ir tarp savęs pa
žingsnyje kelei
declared war aims
of the United dien mes įteikėm Amerikos Prezi kiekviename
sidalinę užduotimis ir kuris pas ką
States, and which have been gran dentui peticiją su milionu parašų ir viai galės naudotis jo pagalba
nueis, padarytų atatinkamą spaudi
ted to the
oppressed peoples of musų audiencija gavo jo prižadus ir patarimais.
mą.
rūpintis, kad Amerika priapžintų Lie
ather countries.
Atėjo laikas delegacijai pas prezi
Laivas, kuriuomi VYTAU
We respectfully request the Pre tu vos neprigulmybę.
dentą eiti. Į specialiai
prirengtą
Pirmininkas
—
Gegužis,
sident of the United States and the
TAS ŠAUKLIS lydės musų ke
automobilį sudėta peticijos su milioRaštininkas
—
Ragožius.'
Secretary of State to extend to the
leivius,
vadinasi MOUNT
«u parašų — iš viso suvirs 140 kny
(Daugiau bus).
Lithuanian Government formal re
gų, o visi Suvažiavimo delegatai gra
CLAY. Jisai buvo pastatytas
cognition, bassed not only on these
žioj tvarkoj, prezidiumo vedami, nu
»
karei, kaipo greitas skraiduogrounds 6f justice, but that through
LIETUVIŲ SUBMARINŲ
ėjo į Baltąjį Namą. Tenais kiekvie
this, they may the
better be able
ks
(Cruiser),
bet
dabar
tasai
nas delegatas paėmė
po knygą su
KORPORACIJA.
to withstand
the attempts of the
SLA. nariui, So. Omaha, .Nebr. laivas perdirbtas keleivių va
peticija ir parašais, ir visas milionas
Kas nori būti turtingu, tai sku
present regime
of Russia or any Žinutė perdaug suvėluota. Pagaliau
parašų buvo
suneštas į prezidento
žioj
imui
sulig
Amerikietiško
binkite
nusipirkti keletą Šerų nuo
sekretoriaus biurą. Paskirtoji dele- other alien government to impose a jau tilpo „Tėvynėje” paties p. A.
Lietuvių' Submarinų Korp.
Šeras
foreign rule on them.”
Gražio pranešimas apie tą vakarie plano, kaip ir geležinkelio vago
gacija buvo prezidento
Hardingo
$25.00
vienas,
kurie
u&ilgai
parsi

Latvių ir Estų delegacijos įteikė nę, todėl po kelis kartus tą patį da nuose: jame nėra nei pirmos,
ir valstybės
sekretoriaus Hughes
duoda, tik iki ncaprubežiuotam lai
prez. Harding raštu peticijas savo lyką kartoti neapsimoka, nes „Tėvy
priimtu ir audiencijoj
Kongrsemotik
visiems
nei
antros
klasės,
kui, nes ši Korp. kaip pirmiau bu
nėje” labai mažai vietos turime.
n as Chandler
perstatęs lietuvių, tautų vardu.
vo garsinta
laiki'aščiuos, prad'cda
keleiviams
įtaisyti
lygiai
pui

Po audiencijos pas prezidentą, sve
J. Popikai, So. Omaha, Nebr. Pa
latvių ir estų delegaciją, išdėstė Lie
naujo užpatentuoto
submarine iš
tuvos reikalus, taipgi prisiminė apie čiai, delegacijos ir Suvažiavimo de darymas klišės, kad butų galima a. kus ir parankus kambariai su darbių, kuris dasieks j 24 valandas
patalpinti lig paskiausių dailės^ sveikumo
Latviją ir Estoniją, ir reikalingumą legatai, nusiėmė paveikslus, aplankė a. Masalskio paveikslas
Europos rybas, nes praktiškai iš
tas tris Baltijos Valstybes pripažin Baltojo Namo salonus ir išsiskirstė „Tėvynėje”, kainuotų apie $ 4.5®- Pa ir švaros reikalavimų, taip kad
tirta ir tuoj užsibaigs šėrų pardaviti de jure. Lietuvių vardu, kalbėjo pietums, nutarus susirinkti 1:30 vai. galiau prisiųstoji fotografija yra la
T
nčjįmas
r- taigi vyrai
ir merginos,
keleiviai turi
bai neaiški ir iš jos darant klišę la visi be išimties
Dr. Klimas, delegacijos'
pirminin p. p. ketvirtai sesijai.
vi nusipirkite greitu laiku šios korp.
bai prastas paveikslas išeitų. Todėl pirmos klasės patogumus.
kas, sekančiai:
ščrų-, nc's mes užtikriname patento
Ketvirtas Posėdis.
aprašymą talpiname
be paveikslo. si laivo deniai ir pasilinksmini
„Mr. Prezident:
Posėdį atidarė
pirm.
Gegužis.! Jei velionio žmona būtinai nori pa
tic'som ir komiteto kaucijom, kad
The Americans of Lithuanian pa
mo kambariai
pavesti kelei jūsų įnešti pinigai niekad nepraVisi delegatai į posėdį pribuvo.
talpinti paveikslą, tai tegul atsiunčia
rentage and those who have become
jus turtingais.
puls, bet padarys
Kam.
Jakaitis
išduoda Suvažiavi aukščiau minėtą sumą
pinigų, tad viams be skirtumo. Mat, gre
naturalized arc met in convention in
Siųskite M-oncy Orderį arba ypatiš
mui smulkmenišką raportą apie au
padarę klišę vėliaus įdėsime „Tėvy ta gero ir sveiko maisto, ‘šia
this city. We have been
directed
kai, ar laišku į brenčiaus ofisą, o
dienciją pas prezidentą Warren G. nėn”. Pati organizacija neturi už
by them to express to Your Excel
me
greitame
ir
gražiame
laive
apturėsite serą ir visas informacijas.
lency the loyahy and fidelity of our Harding ir Valstybės Departamen tektinai lėšų, ka*d kiekvieno mirusio
Charles E. Hughes, nario paveikslus talpinti . organam
viskas įtaisyta taip, kad keleipeople to our nation and to you, to Sekretorių
LITHUANIAN SUBMARINE
kuris
laike
audiencijos
buvo
su
kolinksmiausią ir
J. Tamsonui, Brooklyn, N. Y. viai turėtų
her chief.
.
CORPORATION,
Nurodo smulkmeniškai į Tamstos prisiųstų rezoliucijų „TcHaving freedom, and enjoying all prezidentu.
Prez. Joseph Lapinskas,
komaloniausią
kelionę,
Laivas
padarytas
kongresmano vynėn” nedesime.
Visupirma, priof the liberty that citizens /of our išvadas
plaukia iš Now Yorko stačiai į 169 Butler Street, Brooklyn, N. Y.
Chandler,
ir
priduria,
kad
preziden

fair land are heir to, we wou d have
siųstoji iškarpa rodo, kad jos tilpo
tas delegaciją labai maloniai priėmė, kituose laikraščiuose, o mes „Tėvy Hamburgą, be jokių stovinėjithe peoples of the earth fol! ow the
ir
išklausęs kalbų, užtikrino delega nės” negalime paversti
kitų laik mų pakeliu j.
example set by the fathers of this
ciją, kad Lietuvos
klausimas nėra raščių kopija. Antras dalykas, tai
republic.
Laivakorte iš New Yorko į
yra vartojamas
We would the United Stątes cn- užmestas, kad jį jau dabar svarsto tose rezoliucijose
Attorney and Counseler-at-Law
ir taip „persudoma” Hamburgą tik $125.00.
courage America’s idea of reedom ^Senate Užrubežinių Sątikių Komisi tokis tonas
SLA. Advokatas-PatareJas,
ja, ir kad jis busiąs
laimingu, jei patys faktai net pasikoliojimo žoeverywhere.
Vaikams
nuo
1
iki
10
metų
galėsiąs savo įtekme ir parama Lie džiais, kad mes
negalimc to leisti po $62.50.
Being the children
and grand- tuvai pagelbėti.
308-9-10 Coal Exchange Building
Pasikalbėjime su į „Tėvynę’. Mat musų
laikraštis
children
of Lithuania — citizens
prezidentu ir valstybės sekretorium
War Tax $5 už kiekvieną
of America, the greatest and most dalyvavo tiktai lietuviai ir jų atsto nepratęs, kad ir pačių faktų, ,StipWIRES BARRE, PA.
just of republics,
we
are bold vai, o latviai ir estai pasigančdino riais žodžiais” didinti. Pagaliau to keleivį.
Telephone 4256 Market-.
enough and yet
humbly we ask vien tik savo peticijų, kuriose pra se rezoliucijose vedama agitacija ne
Kūdikiams iki 1 metų $5.50
valstybinių darbų
your Excellency to
consider oui; šoma tas dvi šalis pripažinti nepri- remti Lietuvos
Amerikoj
ir patariama Lietuvos (War Tax neneik).
DIDELIS PIKNIKAS!
plea on Lithuania’s behalf for her guhningo»mis de jure,
padavimu. 'žmonėms „vienytis su Tarybų Rusi
Norėdami
prisijungti
prie
Didelį pikniką rengia lietuviškų
recognition by the United States.
Kiti delegacijos nariai, J. J. Elias ir ja, o ne su
dvarininkų Lenkija”. šio mu§!T*1ceTėivių
būrio,
tuoj
tautiškų neprigulmingų kapinių valLithuania was one of the subject J.* J. Hertmanavičius, patikrino Ijun.
Šitokis
pareiškimas
neatatinka
tikre

dyba, kuris įvyks Courtny Pa., 28
atsiųskite
pinigus
laivakortės
of the Czar’s
Empire. The Uznr Jakaičio pranešimą, pridurdami, kad
nybei, nes Lietuvos žmonės nei ne
dieną rugpiucio (August) 1921 m
of all the Russians was the Grand delegacijos priėmimas buvo labai
mano vienytis su dvarininkų Lenki apmokėjimui, pažymėdami kiek Todėl kaip vietiniai taip ir iš apte
Duke of Lithuania. The Russia of širdingas ir galima tikėtis gerų pa
ja ir griežtai kovoja
su Varšavos vieno keleivio vardą, pavardę linkinių miestelių lietuvius kviečia
old looked upon
Lithuania as if sekmių.
junkerių imperializmu, kad išlaikius ir metus.
Nesiveluokite, nes me skaitlingai atsilankyti ii* linksmai
actually was and is in fact — fo->
Kadangi daugelio buvo supranta- Lietuvos nepriklausomybę,
laiką paleisti, nes piknikas yra ren
Taipgi
| pristigti vietų laive,
reign to Russia.
/
jog
valstybės
sekretoriaus milžiniška Lietuvos žmonių daugttgiamas su įvairiais pamarginimais.
Jt is an accepted principle of In Hughes apsilankymas pas preaietenVažiuodami
New Yorkan
ma nenori vienytis
nei su Tarybų
Kviečia Komitetas.

kada nors mėnesienoje, tačiau, tiek
to — paliksime juos ramybėje, te-/
gul sau kelia „naktimis revoliucijas.
Kiek laiko atgal SLA 77 kuopa
buvo surengusi pikniką, kuris netik
nedavė pelno, bet dar kuopai nuosto
lių atnešė. Mat čionai SLA. nariai
pasiskyrstę Į daug skirtingų grupių,
todėl šio pikniko nerėmė visi ir
todėl nebuvo gerų pasekmių. Ypač
kairiojo sparno rėksniai, senai yra
nutarę boikotuoti SLA 77 kuopą.
A. Savickas.

Kuopu Susirinkimai

nes turime daug svarbių reikalų ap
T atpgi
atsiveskite ir
svarstymui,

Johnston City, Ill.

SLA. 103 kp.
naujų narių prirašimui prie 103 kp.
susirinkimas įvyks 7 dieną rugpiučio. Malonėkite visi nariai atsilan- SLA.
Sekr. P. K. Noreikos
susirinkimo,
kyti ant viršminčto

0000012
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AR TURITE ATLIEKAMU DOLERIU?
Neteiskite savo dolariams tinginiauti! Priverskite juos
dirbti! Jei jus patys dirbate, tai, kam leisti savo pinigams
tinginiauti? Mes galimo įkinkyti jūsų pinigus darban taip,
kad jie visiškai bus apsaugoti ir atneš metinio uždarbio ma
žiausiai 8 dol. už kiekvieną šimtą dolerių, jei juos investytujnete musų nurodytose įstaigose.
Jei neturite užtektinai pinigų užmokėti ant karto, tai
galite pirkti serus ant išmokesčių. Jei negalite ateiti pas mus
ypatiškai, tai išpildykite žemiau telpantį kuponą ir prisiųskite mums. Mes jums paaiškinsime ir jus tikrai pamatysite,

kad mes teisybę sakome.
Jei kam butų parankiau, tai gali kreiptis į NATIONAL
AMERICAN BANK, 8 West 40-th St., New York City, delei

informacijų, Šita įstaiga taipgi musų įgaliota priiminėti Serų
subskripcijas.
HENRY L. DOHERTY AND COMPANY.
Foreign Language Investor Department

HANS RIEG, Manager
-12 Pearl Street, New York.
Pasirašykite sekantį kuponą ir išsiųskite šiandien:

FOREIGN LANGUAGE INVESTOR DEPT.,
HENRY L. DOHERTY & COMPANY,
12 Pearl Street, NeW York.
Malonėkite prisiųsti be jokiu iškaščiu man. iusu Indėliu
Propozicijas.

Vardas
Gatvė ir No.
„Tėvynė”.

Miestas
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Ar Jus Kankina Pleiskanom?
NAUDOKITE

Ar Jums Galvos Odą.JvieIti?’
NA U D OKI T E

Ruffles

Ar Jtptį Plaukai 'Slenka?^

S

NAUDOKITE Ruffles
.
Ar Jus Norite A^autfcrtF Juos?\X
NAUDOKITE
Užlaikymui savo plaukų'£razuus ir tankiaisv
INA U D OKI TE
Užlaikymui galvos odos sveikai ir Svariai

NAUDOKITE

lįjįffles

Ruffles galima gauti visose aptiekoso po 65c. bonką, arba tiesiog
iš išdubėju per pašty už 75c. bonkj.’
F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 35th it.
Brooklyn. N. Y.

LAIVAKORTES

jau AT

PIGO

Nėra ofiso visoj Amerikoj kur pigiau gautumėt laiva
kortes stačiai j Hamburgą, Eitkūnus, Kauną ar Liepojų.
Pašportus
panminam kožnam. Musų yra didžiausia ir ats jk.inciauftid lietuvių agentūra. Rašykite ar stačiai važiuo
kite pas mus, Jei norit turėti pigią ir malonią kelionę į Lieluva-Tėv-vne.

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

Cigarette
It’s Toasted

Redakcijos Atsakymai

JOHN S. L9PATT0

KAIP KELIAUTI LIETUVON
Pirmiausia reikia pasirūpinti
gavimu paso. Netu
rint dar paso parašykite man reikalaudami pasui bla*kos
— pareiškimo, ką tuojaus gausite. Paso gavimas trunka
apie 10 dienų.
Kada jau bus gautas pasas, tada pranešiu kada iš
plaukia laivai ir kada turėsite atkeliauti į New Yorką, kur
paprastai reikia pribūti dviem dienom pirm išplaukimo
laivo, kad gauti leidimą iš Custom
House užsimokant
„Income Tax”, sutvarkyti bagažus ir tt.
Visi, kurie esate, užsimokėję „Income Tax” savo distriktuose Internal Revenue Collector’iui, tai paimkite su
savim gautas kvitas, kurias parodžius New Yorko muiti
nėj© bus gaunamas leidimas be mokesnio, o kurie neturi
kvitų, tokie turės užsimokėti, nes be New Yorko muitinės
leidimo nė vienas negabi iškeliauti.
Bagažo galima imti vien ądidoką baksą ant kiekvie
nos pilnos laivakortės, ir pusę bakso ant pusės laivakor
tės — vaikų nuo 1 iki 10 metų senumo. Siuvamas maši
nas imant reikia apkalti į baksą ir ant laivo mokėti $10.00
freito. Bagažus galima apdrausti-inšiuryti iki Lietuvos
nuo New Yorko po $2.00 už kiekvieną $100.00 vertybės.
Keliaujant per Liepojų reikia Latvijos konsulio vizos.
Keliaujant pei Antverpeną reikia Belgijos ir Vokietijos konsulių vizų.

Keliaujant per Rottcrdanią reikia Lenkijos, Olandijos ir Vokietijos konsulių vizų. Pasivėlinus į konsulių ofisus nueiti prisieina nakvoti, tai dar $5.00 — Keliaujant per Hamburgą jokių vizų nereikia.

LAIVAKORČIŲ KAINOS:
$145-00
Iš New Yorko į Liepojų be persėdimo ..
132.00
Yorko
į
Liepojų
per
Hamburgą
.
New
Iš
130.00
Iš New Yorko Į Eitkūnus per Hamburgą ,
104.60
Iš New York© į Eitkūnus per Rotterdam
Iš New Yorko į Eitkūnus per Antverpen
107.15
Prie tų kainų dasftleda $5.00 War Tax. Pasai grįžimui į Lie
tuvą $1.0.00.
*
Keleiviai yra pasitinkami ant dypų, aprūpinami jų bagažai, ge
ra nakvynė, apmokėjimas „Income Tax”, palydėjimas ant laivų.
Siunčiu pinigus į Lietuvą ir visas šalis žemiausiu ir pigiausiu
kursu, greitai ir telegramų.
Parašau visokius legališkus dokumentus lietuviškai ir angliš
kai, ir patvirtinu kaipo Viešas Notaras — Notary Public.
Veik visuose lietuvių laikraščiuose tilpo apgarsinimai, jog tubiurai” gauna pasus į 3 dienas ir paskiausiai, kad „pasportns
Ii „biurai
gaunam už dyką” yra neteisingi ir tokiems netikėkite, Jei kas
gauna „dykai pasportus”, tai jie yra falšyvi ir keleiviam kainuoja
dešimteriopai daugiau. Laivakorčių jie „pigiaus” ir ncgal parduoti.
Rašydami pridekite 2c. štampą ir adresuokite:

P. M I K O L AINIS,
Brooklyn, New York.
53 Hudson Avenue,

4

TĖVYNĖ
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Calvert 3210

r'ho:ie

LIETUVIŲ ĮSTAIGA GYVUOJA 35 METAI

♦

♦

(>fi?o valandos:
7 iki 8:30. vakare.
?. J. Iw-ic nuo 2 iki 3 po pietų.
615 COLUMBIA AVE.,
BALTIMORE, M D.

„Vienybės” įstaiga per 35 metus siunčia pi
nigus į visas pasaulio dalis, parduoda laivakortes
ant visų geriausių linijų ir viskuom keleivius ap
rūpina, atlieka visokius spaudos darbus greitai ir
gražiai, turi didžiausi Amerikoje lietuviškų kny
gų sandėlį ir leidžia didelį laikraštį „Vienybė” du
sykiu savaitėje. Preunmerata: $3.50 metams.
Visi kreipęsi į „Vienybę” kitur niekados nebesi
kreipia. Visais Reikalais rašykite:

ATTORNEY AT-LA 'A
k..

j;ai’k

l’-ii

i
(drabužius ir ki- I

Mes pristatome Lietuvon daigtus

I

tokius) su pilna garantija.
siunčia į vietas.

Musų atstovai Lietuvoje per- ‘

Daigiai, siunčiami per mus,

[ drauda Amerikos Insurance Kompanijų ikį pat

yra po ap- j
Lietuvos j

[ rubežių.
Informacijų ir sąlygų klauskite per laiškus.- Rašyki- !
j te lietuviškai.
♦
j
j
ADRESAS:

Room 810
š

i

SIUSKITE LIETUVON DAIGIUS

|i

L B. BROMAS, M. D.

193 Grand Street

VAN CLEEF,

L I E T U y
> Ą
*•

I*-

f
...
t Daktaras Petras Simaitis

f

'Celef. Watkins 2142.

t

Artimas susiekimas i xvisas dalis
Lietuvos.
(’.eras maistas r užu i -

V& American Line
JAU GALIMA SIUSTI PINIGUS
BALTIC
STATES BANKAS sudarė reika>
iingas sutartis siuntimui pinigų j tas Lietuvos
dalis, kurios dar yra lenkų užimtos. Siunčiame
pinigus į Vilnių ir į visas kitas vietas, su pil
niausiu užtikrinimu.
* ‘ .
Duodame pilnų garantiją, kad per musų
Banką siunčiami pinigai bus tikrai ir teisingai
išmokėti adresatui. Jei nebūtų galima išmokėti
del kokių nors priežasčių, tai pinigai grąžinami
atgal, atskaitant tildai ekspensus, neviršiaus
5%' (5c. nuo dolario).
t
Ikišiol 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 gauname iš Lietuvos kvitus.
Pasinaudokit musų greitu patarnavimu!

BALTIC STATES BANK
294 EIGHTH AVE.,

Priėmimo valandos:^
Nuo 9:30 ryto iki 1 vai. Po
pietų. Nuo 2:30 ik; 5:3° valdieną, išskirenl ketvergą. Vakarais pagal susitarimą.
528 S. Ashland Blvd., Cor.
Harrison St.,
Chicago, Iii.

W Keb Star Line

juttt tVTaanM

NEW YORK.

j Iš New Yorko į Hamburgą:
'Manchuria ............. rugpiučio 25 d.
Mongolia ..................... liepos 28 d.
Minnekahda .......... rugpiučio n d.
Norėdami tikro patarimo apie kai
nas, plaukimo kelius, imigracijos ir
pasportų taisykles atsišaukite į

J
'
■
j
EXPRESS AND FORWARDING COMPANY,
♦
! 303 WEST 30-th STR., ■
NT<W YORK, N. Y. !
♦

i

iBell
phoiiv--' Jickin-on 1198 W
I
|
Naprapatifas
J '
“» -Ti
1
'
. /I,, r,
;
j Gydau be vaistų ir operacijos j | ‘

tinai jo.. Visi parankumai. Dideli
•&
deniai. Visi moderniško laivo sma- j |
į
gumai.
?
?
i
|
I Išplaukia kas savaitė iš Pier 58-62
|
! North River, New York. Tiesiai į
j
Dancigą:
0
Samland (tik 3 kliasa) rugsėjo 1 d.
' Gothland (tik 3 kliasa) liepos 30 d. ,
Iš New Yorko į Antverpą:
Kroonland .............. rugpiučio 13 d.J
Zeeland ..................... rugpiučio 6 d. I
Lapland .................. rugpiučio 20 d.
Finland .......................... liepos 30 d.
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N u 0 10 išryto,
?~3 po pietų ir
6—8 vakare.
1624 So. 4-th, Street,
PHILADELPHIA, PA
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i BRANGI DOVANA

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

Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų.
Specialiai valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kam
bariai ir visi pasivaikščiojimui deniai skiriami tik
tai trečios klcses pasažieriams.
Užsiregistravimui vietos rašykite j bile agentą arba
SO BROADWAY,
NEW YORK CITY.

Dovana No. 2
WIT3I

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

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

II kliasa į Hamburgą $145;
į Danzigą
$200. III kliasa j
Hamburgą
$125; į Danzigą
$135. Karės taksų $5.00.
Per Cherbourgą, Southamptoną, Liverpool arba Glasgow:
Aquitania išplauks liepos 26 d.
Cameronia išplauks liepos 30 d.
Mauretania išpl. rugp.
11 d.
Carmania išplauks rugp. 13 d.

Generališki agentai del CENTRALES ir RYTINES EUROPOS
North German Lloyd Bremen.
IŠ NEW YORKO tiesiai į BREMEN—DANZIG—LIBAU
Laivai plaukia į LI EPO JU per Danzigą. Tiesus persimainytnas nuo laivo ant laivo.
POTOMAC ............................. Rugpiučio 10, Rugsėjo 22
PRINCESS MATOIKA .......... rugpiučio 23, Spalio 3
Iš New Yorko tiesiai į 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 PASINAUDOTU
Siųskite tuojaus reikalavimą dovanų sąrašo, kad
paspėtumėte pasinaudoti Jums patinkamesnemis dova
nomis, kol jų yra. Savo užklausimus adresuokite šiaip:

S

AUTOMOBILIU KURSAI
IJmokinamc pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ypatą:
išardymą, pataisymą, sustatymą, važinėjimą, visokių pienų, taipgi duodame
lekcijas
apie
elektrihą.
ir
Mokiname lietuviškoje
kalbose.
įnangliškoje
struktoriai paženklinti eksL. TYCHNEVIpertai
ČIUS ir kiti. Gvarantuojame laisnius ir diplomą.

Chicago, III.

z

,t

everas
1

Regulator

(Severo Regulatoriu). Kuris yra
ypatingas vaistas, priduodąs sti
prumo. Rekomenduotas yra dėl
pataisymo tu ypatingu silpnumu,
netvarkų ir neregulanskumu, kan
kinančiu moteras.
Preke $1.26.
Pardavinėtas Aptiekose visur.
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W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RĄPIDS; IOWA

wtTH

STEAMSHIP
COMPANY,!^

iVl

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

1739 So. Halsted Str.,

REIKALAUKITE ŠIANDIEN viršui parodyto rinkinio iš šešių da
lykų ir kuomet jį aplankysite, tad parodykite savo kaimynams, draugams
ir tt. ir tegul jie sprendžia apie jų aukšta verte.
Jei jus norite patyrti tų didelę \ertybę šitų dalykų, tad pasistengkite būti pirmutiniais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jus busite
musų atstovu.
Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl jus neprivalote abejoti.
Tik iškirpkite šitą įliustaciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavar
dę ir adresą, įdėkite 35c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimo lėloms
apmokėti ir prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai to
kius adlykus kaip aukščiau parodyta, o žemiau išvardyta.
1. Aukštos vertės Kukų Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvirčiausio medžio, su rankų darbo išmarginimais, kas padaro jj daug bran
gesniu. Geiiausiai atliktas darbas ir taip nustatytas, kad visuomet laiko
teisingą laiką, nes yra reguliuojamas su svarstyklėm ir garantuojama vi
sam jūsų amžiui.
2. Automatiška mašinukė plaukų kirpimui. Galima nusikirpti pačiam
savo plaukus lygiai kaip jus sušukuojate juos.
3. Geležinkeliečių styliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais pui
kiai nušlifuotais ir išmargintais. Jo nikeliniai viduriai taip nustatyti, kad
visuomet laikys teisingą laiką ir yra garantuojamas ant daugelio metų.
4. Paauksuotas žiedas su jūsų inicialais.
5. Barometras, naujai pagerintas išradimas .kuris nurodo oro pe-r
mainas viena diena ankščiau. Parodymui giedraus oro išeina laukan lėliukf-moteris, o lietingą orą parodo vyras-leliukė išeidamas laukan su
lietsargiu. Ant sienos viduje yra Termometras, kuris parodo temperartlią. Yra toks parankus dalykas, be kurio nei vienas neprivalėtų būti.
6. Puiki užrašų knygutė, apdaryta gražia skūra su veidrodėliu apda
ruose. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali
...
a paeiti.
Nei vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskirium, n'ės mes
darome šitą pusdykį pasiūlymą tokia žema kaina vien tuo tikslu, kad pa
siekus kuodą u giaa žmonių. Jei jus atrastumėte, kad minėti dalykai nėra
duxart daugiau ar nors jus pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pinigus,
.šitas rinkinys aukščiau minėt ųdalykų patrauks ir jūsų draugus ir jie
norės jj gauti taipgi gal Ir jus patys norėsite gauti kitą toki pati rinki
ni, todėl VEIKITE TUOJAUS!
UNION SALES CO., DEPT 486,
W. MADISON ST.,
...
CHICAGO, ILL.

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

P

arba pas vietinius agentus.

Ne niekniekiaukit su savą sveikatą
nesirūpinant ape tą neregulariskumus netvarką, kurias buna prežašČiu daugumo jusu kentejimu. Gaukite pas sava Aptiekoriaus
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9 Broadway, New York,
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(SLA. Nariai.)

p Tel. Greenpoint 5975

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

116 laivų — 1,250,000 tonų.

Pranešimas
Del Moterių.

nrTr..iMniniir.-»n—imwr

Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kitos S
įstaigos. Parduodame Laivakortes antį visų linijų didžiausių laivų. *
Padarome pašportus važiuojantiems Lietuvon. Atitraukiame girni- k
nes ir šeimynas iš Lietuvos. Patinkam keleivius
ant visų New 4
Yorko stočių. Siųsdami pinigus Lietuvon arba užsisakydami laiva-H
kortę visuomet išpirkit Money Orderį ir adresuokite sekančiai:
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[KIEKVIENAM

INTERNATIONAL MERCAN
TILE MARINE CO.,

• Dt SėVe'rąs

ti—mri7>-rr

PINIGAI IR LAIVAKORTES

— Reikalaukite dovanų sąrašo —

Štai Negirdėtas Pasiūlymas—
ŠEŠI DALYKAI TIKTAI UŽ $6.oo.

------ —num
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AMBRAZIEJUS & DANIELIUS,
168 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

„SAXONIA” išplauks liep. 23.
Pannonia išplauks rugp. 18 d.

SUSTOK, ŽIŪRĖK IR KLAUSYK!

!
i

293 AVĖ. B, COR. 17-th ST.,

Dr. E G. K L I M A S
LIETUVIS GYDYTOJAS
Priėmimo valandos:
9—xc valandai ryte.
6—8 valandai vakare.
2538 E. Kllegheny Avė.,
PHILADELPHIA, PA.
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NEW YORK, N. Y.

®-----------------------------

GRIGAS
KUNAŠAUSKAS

J. SKRITULSKAS

t

t

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

TIESUOTAS AGEN
TAS VISŲ GARLAIVINIŲ

LINIJŲ

26 Broad Street,

AGENTŪRA
UŽDĖTA

Y

New Britain, Conn.
Telephone 550

— 1910 M. —

LAIVAKORTES I LIETUVĄ
Phones:
Bell — Kensington 5316

,

ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamą, Antver
peną, Amburgą, Bremeną ir Liepojų ant geriausių ir
greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliau
jantiems į LIETUVĄ PINIGŲ siuntimas ir mainy
mas pagal dieninį kursą. Išvažiuojanti į Lietuvą mainyti 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.

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

ps

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA
O

BROADWAY_______________________ NEW VORK . N) V.

Tied Kelion8 Be Persedimo IŠ NEW YORKO
Per LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS .

| L I ET U V Ą
Laivai išplauki kas 14-ta diena.
DIDELI DVIEJU ŠRIUBU PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
S. S. LATVIA rugp. 5
S. S. POLONIA rugp. 24
S. S. ESTONIA rugp. 17
S. S. LITUANIA rugs. 7
Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halifakso ir Canados.
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliasos keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

