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SLA. KONKURSAS

nistracijos ne vietos elementus ryti kitą kabinetą ir kvietęs apskrityje dar menkiaus. Tai ba d-rui Gaigalaičiui Aleksan (kada? „Tčv.” red.). Velionis ieš-,
kojo darbo
kitame miestelyje -fTautų Sąjunga palieka neliečia yra prie tokio darbo St. Seimą. mus didžiai apgėdinąs apsireiš dro gatvė 9, Klaipėdon.
Cambry, III., kuris yra 6 mylių/mmus vietos elementus, dalyvavu Tuo tarpu St. .Seimas kaip ty kimas, bet nenuostabu!
Dr. Gaigalaitis. stui nuo Herrin. Tenai gavęsroįarDZŪKO ATSAKYMAS. .
Į
sius avantiūroj. Kontrolės Ko čia vienu balsu priėmė valdžios Tautiškai susipratusių lietu P. S. Prašoma
nuolankiai bą skubinosi namo ir jam beeinant „Perskaitęs „Tėvynėje” pono
Amerikonų spaudoje paskeb- misijai siūloma sudaryti, bet rezoliuciją, tuo budu pareikšda
kitų lietuviškų Amerikos laik gelzkcliu užlėkė ant jo traukinys Žamaičio atsišaukimų, negaliu
vių
pas
mus
vis
dar
tik
mažu

ir užmušė ant vietos.
tieji sukilimai lenkų okupuotoje nevaldyti vietos miliciją — visa mas savo užsitikėjimą, o prof.
raščių šį pašaukimą atspaus Velionis buvo dar jaunas žmogus nucylėt neatsiliepis. Ypač man
ma
teyra;
inteligentų
labai
Lietuvoje yra įvykusiu faktu. tai yra talygu tolimesniam mas Valdemaras pasiliko visai beka
— 35 metų ir iš Lietuvos paėjo iš labai nevatna, kad „Tėvynės”1
menkai. Vokiečiai su francu- dinti.
Štai kokių žinių paduoda ir Lie kuotam Lenkijos viešpatavimui bąs ore.
Kubilių kaimo, Kuršėm^ valse., Ra
žais valdo, lietuviška kalba ne
seinių apskričio. Atvyko į -šių šalį redaktorius pac būdamas dzū
tuvos laikraščiai:
Vilniuje.
Kaip matyti iš gautųjų laik pripažinta už valdišką,
taigi
„Tėvynėje” varyci
18 d. gruodžio, 1906 m.
Apsivedė ku laidžia
Gudų spaudos biuro praneši 5. Tautų Sąjunga daro vien raščių, visi yra tos nuomonės,
GINKIME
LAISVĘ
1912 metais su M. Vaškeliute ir bu pogromų agitacijų prieš „dzū
mu Ašmenos apskrity ūkininkų pusį, todėl nepriimtiną, pasiūly jog toliau nėra ko: bevažiuoti į .laikoma už prasčiokų kalbą.^Ką
vo
susilaukę dviejų
kūdikių, kurie kų tautų.”
sukilimas prieš lenkus. Lenkų mą demobilizuoti Lietuvos ka Briukselį. Tačiau ar bus gali čia darius?
Jonas Vileišis — pirmas Lie mirė. Paliko savo moterį didžiam
Pirmiausiai noru pasakyc po- -7
Taipgi velionis
Tautos
Tar.
darbuojasi,
bet
administracija pabėgo į Vilnių. riuomenę. Lietuva nori demobi ma be šių derybų apseiti? Ar
tuvos Atstovas Amerikoje išva šiame nubudime.
Vilniuj panika. Galimas daik lizuotis, bet praeities surprizai paranku bus viską metus, ant del trukumo lėšų negal reika žiuodamas Lietuvon sykiu su paliko du broliu — Židrių ir Vincą nuį žamaičiui, kad jisai bereika
ir seserį Marijoną. Visą laiką dirbo
kalatojasi iš piktumo
tas, kad lenkų kariuomenei pasi ir Želigovskio avantiūra verčia ko taip buvo dėta daug vilties lingą agitaciją varyti ir, kas savim išvežė Amerikiečių dova anglių, kasyklose. Buvo doras ir tei lingai
seks sukilimas likviduoti. Bet budėti.
singas žmogus. Jisai išgyveno Her- prieš dzukus. Kas kaltas, kad
ir tos pačios valdžios, ieškoti svarbiausiai, žmonėms paaiš notą Laisvės Varpą!
kinti. Laikraštis „Prūsų Lie Laisvės Varpas artinasi prie rine 14 metų su visais gražiausiame dzūkai smarkus vyrai ir jei
moralė sukilimo • jėga labai di 6. Sąlyga kad eyentualę sutar kitų kelių tartis su lenkais?
sutikime.
berods išeina Gedimino kalno
delė. Įdomu, kad sukilimas tį ratifikuotų Vilniaus Seimas Pirmiausiai, pačios Briukse tuvių Balsas”
vežamas per Nors velionis buvo laisvų, pažiūrų kokį darbų pasiima dzirbci, tai
prasidėjo Ašmenos apskrity, nepriimtina tarptautinės teisės lio derybos birželio 3 dienos bu kasdien ir atlieka didį patrio vieną didvyrį — Joną Vileišį, žmogumi, tačiau palaidotas su bažny dzirba tep, kad net viskas braš
Mat katalikų ka! Macyk broli žamaicėli, kad
kur lenkai pabrikavo taip daug žvilksniu ir formalinai, beto gin vo nenutrauktos, bet tik per tišką darbą, bet jis yra finan kuris nežiūrint audrų ir klam tinemis apeigomis.
nėra tokių ’
prašymų prisidėti prie Lenki čijamos teritorijos gyventojai trauktos. Jeigu pasiūlytos Tau sinių rupesnių labai spaudžia pynių užburtame rate naujai kunigui atsisakius laidoti, tad tapo musų „tautoje”
pakviestas baptistų
kunigas, kuris žmonių, katrie vienų
sakytų,
jos.
galėtų spręsti savo priklausomy tų Sąjungos Tarybos rekomen mas. „Tarybos žinios”, išlei atgimusios Tėvynės Lietuvos, meldėsi ir pamokslą pasakė stuboje.
džiamos lietuviškoje ir vokiško žingsnis po žingsnio žengia ar- Ant kapų pasakė trumpą prakalbą o kitų darytų, dėlto mums ir
Vilniaus kraštų valstiečių su bės ten ar kitur klausimą, bet dacijos
ir yra nepriimtinos,
kilimai vis labiau plečiasi. Esą neratifikuoti bendrą dviejų val vienok pačios derybos gali eiti j e kalbose, riegal del lėšų tru tin prie Gedimino kalno, idant F. K. Skužinskas, paaiškindamas ve sekasi užkopei į pačias gyveni
gyvenimą.
mo viršūnes. Jei dzūkas kų pri
kumo toliaus išeiti, o jos taip užskambinus vaikams Lietuvos lionio
žinių, kad Nalibokų miškuose su stybių sutartį.
SLA. 181 kp. velioniui pagerbti nu žadėjo, tai ir ištesės, nors jam
toliau nuo tos vietos ant ko bu
nušvietimo Laisvę!
sispietę sukilėliai prieš Lenkų 7. Todėl Lietuvos Vyriausybė vo pertrauktos. Rods musify de labai svarbios del
pirko gražų gyvų gėlių vainiką ir
gaivu prie to
valdžią grupėmis po 150—200 gailisi negalinti rezoliucijos pa legacijai kaip tik. išpultų pasi politiškos padėties musų krašte. Laisvę politinę ir ekonominę! visi kuopos nariai dalyvavo laidotu priseitų stačiu
aic. Taigi ir SLA. konkurse
savaitinį Mums amerikiečiams liko tik vėse.
asmenų. Kas kart sukilimas matais tęsti derybų, bet ji yra rodyti tose derybose, kad pa- Reiktų būtinai nors
Lai buna lengva jam šios šalies mes paimsime viršų! Mat mes
apima vis naujas vietas.
pasirengusi tartis del restituci briežus dar aiškiau, delei ko tos laikraštį vokiškoje kalboje ir atbalsis: „O skambink per am žemelė!
išleisti, žius vaikams Lietuvos, kad
Krasnoje miestelio apylinkėse, jos Lenkų sulaužytos teisės, ir rekomendacijos
SLA. 181 kp. koresp. jokiais tuščais dzindzilikais rėnė Lietuvos lietuviškoje dvasioje
dzycis nenorime. Musų žodzis,
Molodečnos apskrities, valstie tuomi surasti
kas negina
būdą tolimes Seimo, nė valdžios nebuvo pri kad ir nepartiviams vokiečiams Laisvės nevertas,
taį darbas. Aš jau turu arei
ATSIŠAUKIMAS Į SLA. 7-to
čiai sudeginę dvarą, užmušę du nėms vaisingoms deryboms.
imtos ir delei ko reikalinga ei parodžius viskokįečių dar bus ir jos.”
APSKRIČIO KUOPAS.
šašasdešimts
naujų narų, ir
miško sargus ir atsisakę- eiti Plačiau išdėstyti Lietuvos nu
jųjų
nelemtą
veikimą,
Taip
broliai
ir
seserys
lietu

ti kitu keliu.
Šiuomi noriu priminti gerb. kuo dzėkui Dzievui už prailginimų
dirbti į lenkų dvarininkų dvarus sistatymą žodžiu, nuvyko Briukbei atbudinus jau suvokietintus viai, ginkime savo laisvę nepa poms ir visiems geros valios lietu
Rods
ši
nuomonė
turės
paim

ir sergėti miškus. Tuomet at selin Norus ir Milašius. „
lietuvius. Musų raštų b endro- miršdami Lietuvos reikalų:
viams
Luzerne,
Lackawanna ir konkurso, dasivarysiu iki šimti
viršų
ir
veikiausiai,
reikia
siuntę baudžiamajį kareivių bū
vė ,,Rytas” nori toje srityje pa 1. Lietuvos Raudon. Kryžius, Wyoming apiclinkčs, kad 7-to apskri cinės. Tepgi neabejoju, kad ir
čio išvažiavimas
(piknikas) įvyks kici dzūkeliai dalyvaujanti kon
rį, užmušę 8 valstiečius ir kelias Vašingtonas, VII. 27 d. (Liet. spėti, kad ir Lietuvos delegaci sidarbuoti, ir jau
nusipirko 2. Lietuvos Universitetas,
panedelyje,
riigpiučio
15 d., 1921 m.,
turės
nuvažiuoti
kurse eis jų sentėvių pramin
dešimtis sužeidę. Medelių vals Inf. Biuras) Pasklidusi Ameri jos nariai
Klaipėdoje didoką viešbutį, ku 3. Lietuvos
Mokslaivija
—
Rocky Glcn Parke.
Visiems yra
Briukselin,
jeigu
prieš
tat
ne

pergales,
čiuje, Vilniaus apsk., užmuštas kos spaudoje žinia, buk per Tau
riame įtaisys spaustuvę, ibet ir ypač Aukštųjų Kursų
jauny- žinomas Rocky Glen daržas kaipo tais takais — prie
bus kokių nors aiškių kitų nu
didžiausias ir gražiausias šioje apie- prie „dzūkų tautos” garbės pa
Martinovkos dvaro urėdas.
tų Sąjungos Tarybos posėdį Že rodymų iš pačios Tautų Sąjun jaį trūksta dar pinigų ir akci- mas neša nepanešamą sunkeny- linkčje, bet ir šitas išvažiavimas bus
kėlimo. . šimeinukė naujų SLA.
Želigovskis darąs jaunų vyrų nevoje Lietuvos ir Lenkijos de
ninkų. Jei taip tolyn važiuosi-Ibę ant savo jaunų pečių.
didžiausias
su
gražiais
programa
panarų gauti, tai geram dzukui
mobilizaciją, bet daugelis nesto legatai susimušė, nėra visai tik gos.
me, kaip ikišipl, tai žlugs lietu Eikim pagelbon. Kas skati marginimais ir prakalbomis.
y.
p.
v.
ja. Už nes toj imą esą baudžia- ra. Buvo taip. Viename Tary
viškumas musų krašte ir vokie ką, kas du, o kas ir dolarį, kitą Todėl visi kaip vieno tėvo vaikai tiek raiškia, kiek pypkė išrū
rinkimės į išvažiavimą o ncsigailė- ki c.
, mos ištisos šeimynos, ištisi kai bos posėdžių, svarstant lietuviųčiai paims viršų.
Todėl krei ir pasidarys krūva pinigų.
sim. Wilkes Barre ir Scranton bu
mai. Pavyzdžiui, Svirio apylin lenkų ginčą, Lietuvos delegatas
piamės prie Jus Broliai Ameri
Visuomenietis. ria! drutuolių rengiasi ištikrųjų Į Prie progos
noru pasakyc
kėj, Švenčionių apskrities, visa p. Galvanauskas pareiškė sekan
kiečiai, kad mums pagelbėtume
trumpą laiką virvę pertraukti ir do dar vienų daigtų p. žamaičiui,
vaną
laimėti. Moterys taipgi perka tai tų, kad dzūkai nėra toki fa
kaimų eilė apkrauta už tai kon tį : „lenkai nepildo Suvalkų su
te. Dabar yra svarbiausias lai
W.jL i u V .uuvLJ
lengvus ševerykaičius, kad bėgimo
SLA. RE K A L AI lenktynėse
tribucijomis po 50.000 caro rub tarties, kurią jie patys pasirašė,
kas del musų tautiško atbudi
žamaicai. Nors
dovanas' laimėti. Rengi natikai, kaip
lių.
mo bei
sustiprėjimo, j Dabar
kas mums gvarantuos, kad jie AMERIKOS ' LIETUVIAI
kis ir Tamsta greb. skaitytojau ir ne mes ir labai mylime savo „tau
SLA.
NARIŲ
ŽINIAI.
pasilik namie nuo to prakilnaus bu- tų” ir jos garbį statome aukš
tur išsireikšti,
ar šis kraštas
KREIPKITE DOMŲ I
apskritai kokias nors sutartis
Gauta
žinia
,
iš
Michigan
vals
j relįo — dar atsivesk
nors 50 savo čiau už savo gyvastis, bet mes
LIETUVOS INFORMACIJŲ pildys, kurias jie dabar nori su
pasiliks lietuviškas, arba vo
KLAIPĖDOS KRAŠTO
draugų, visi linksmai dieną praleisi
tijos
apdraudos
departamento,
BIURO ŽINIOS.
kiškas, kad ir nuo
vokietijos
LIETUVIUS!
prie SLA. prirašome visus lie
mumis daryti.” Pasibaigus po
įregistruotas, me ir ilgai paminėsime.
Kaunas, VII. 23 d. (Elta) Kau sėdžiui, lenkų delegatas Aškena- ' Germanizacija Klaipėdos kra atskirtas, bet po franeuzų prie kad SLA. tapo
Jei bus pelno, tai bus dalinai ski tuvius ir žamaicus, o p. žamaikaipo
legale
apdraudos
ir
pašal

ne įkurtas biuras vardu „Kūrė zi tokiu brutalingumu puolėsi šte stipriais žingsniais tolyn glauda jį vokiečiai praris.
riama SLA.
Prieglaudos Namui. cis liepia savo draugams tiktai
pos
organizacija
šioje
valstijo

Taigi
visi
kai
vienas
į išvažiavimą—
jas.” Biuro tikslas yra konsoli prie Lietuvos delegato, kad Ta žengia. Prancūzų
okupantai Klaipėda del Lietuvos beveik
žamaicus prirašinėc. šitokia
palikime stubelkas tuščias.
duoti Lietuvos prekybą ir pra rybos nariai ištikrųjų pamanė, užėmė pernai vasario mėnesy taipgi reikalinga, kaip Vilnius, je.
agitacija yra fanatizmo platini
J. S. G ii viekas,
Reiškia musų Susivienijimas
monę, o ypač duoti grįžtantiems kad p. Aškenazi nori pavartoti je Klaipėdos kraštą. Mes Lie
i
7-to apsk. sekretorius. mu ir tas yra peikcinu daiktu!
nors iš ekonomiško
atžvilgio. su kiekviena diena vis tvirtėja
Amerikos lietuviams dorą pata fizinę spėką savo argumentams tuviai laukėme iš jų pagalbos
šito neturi buc musų organiza
Tūlas rimtas Lietuvos diploma
netik
nariais
ir
finansais
aug

rimą kaip atatinkamai sunaudo paremti.
prieš suvokiečiuodinimą, todėl tas yra išsitaręs,
cijoje. Nors kožnas iš mus tu
kad i^tikro
DELEI
PAVOGTU
ARBA
KI
damas,
bet
ir
gaudamas
legali
ti savo kapitalą. Tail) steigėjų
priėmėme juos su garbe ir išsi- turėtų Klaipėda Lietuvos sosti
rime mylčc savo tautų ir jos
yra Petras Vileišis, buvusis že
tikėjimu. Bet generolas O dry ne būti. Musų uostas natūra zacijos teises vis didesniame
TAIP DINGUSIU BONU gerovei dzirbc, bet tuo pacu romės, Ūkio ir Valstybės Turtų
TRIUKŠMINGAS
skaitliu
j
e
valstijų.
Dabar
dar
pavadino į krašto
direktoriją liai gana geras.
zu turim mylėc, kaip savo bro
Jį pagilinus,
Ministeris Tūbelis ir buvusis
beliko
New
Yorko
ir
Massachu

Nuo pradžios bonų pardavinėjimo lius, ir kitų tautų žmones.
(valdžią)
vien
vokiečius.
Vė

ATSAKYMAS
galėtų didžiausi transportiniai
iki šiam laikui, kai
kuriems bonų
Valstybės Tarybos pirmininkas
liaus manė Odry pavadinti ir laivai priplaukti. Lietuvos var setts valstijos, kuriose gal irgi savininkams
Baigdamas noru primine vi
yra pasitaikę nelaimių—
šilingas.
neužilgo
susilauksime
įregistra

du
lietuviu
—
d-rą
Gaigalaitį
ir
Liepos devintą dieną Steigiaiš namų arba neatsargiai kišeniuje siems dzūkeliams
das per laivininkystę paplistų
dalyvaujan
vimo
musų
brangios
organizaci

laikomą boną kas nors pavogė, ar
mąjam Seimui Užsienių Reikalų J. Vanagaitį, bet vokiečiams už po pasaulį. Visiškai neleistina,,
tiems konkurse, kad butumet
ba kitaip bonas yra
dingęs. Toki
Vašingtonas, VII. 26 d. (Liet. Ministeris, d-ras Puryckis, yra protestavus, liko juodu nepri
jos.
I
kad iš senovės lietuviškas kraš
nepadarytut sanelaimes ištikti žmonės, po prisiega visi vyrais ir
Inf. Biuras) Lietuvos Vyriausy patiekęs savo atsakymą Tautų imtu, ir tik viens
Simonaitis tas,. kokiu jį ir Versalės taikos
pas notarą sudarytų ir paskolos sto vo „tautai” sarmatos. Dzukui
IŠ SLA. KUČPŲ DARBUOTĖS. ties valdybon paliudytų raštu atsišau
bė š. m. liepos m. 23 d. yra pa Sąjungos Tarybai.
(buvęs
Seimo
sekretorius)
atsi

Neatsisa
konferencija pripažino, dabar, 35 kp., Wilkes Barre, Pa., savo
nevalia gauc mažau narų kap
siuntusi Tautų Sąjungai sekantį kydamas apskritai nuo tolymes dūrė
kė Lietuvos
Misijon pranešdami
direktorijoje. Valdžiai kada jo išliuosavimo
valanda susirinkime pakėlė klausimą Prieg apie savo nelaimę. Taigi čia paduo šimtas! To reikalauja ir musų
atsakymą į jos priimtą Ženevo nių derybų, šiame
ėmus
demisiją,
tap^
šalę
Simo

laudos Namo reikale ir po apsvarsty dame sąrašą ir numerius
atsakyme
priėjo, ištautėtų.
dingusių „tautos” ir mus pačių unaras!
je rezoliuciją:
mui
nutarta aukauti šitam būtinam arba neteisėtai įgytų bonų ir šiuomi
naičio
vėl
vieni
vokiečiai
pava

musų ministeris pareiškia, jog
Dzūkas iš pacų Lazdijų.”
1. Lietuva niekuomet nebus at Tautų Sąjungos Tarybos pasiū dinti ir jie dar šiandien tebval Mums reikia įsteigti Klaipė ir prakilniam tikslui. Paaukauta skelbiame, jog už šiuos pavogtus ar
Ėe vyručiai — juokų nėra,
sisakiusi nuo Suvalkų sutarties. lymai, kuriais turėtų būti to do stipriai viskokiškoje dvasio doje aukštesnę lietuvišką mo $10.95 h pasiųsta į Centrą.
ba neteisėtai įgytus bonus nuošim
Musų supratimu,
pareiga visų čiai nebus išmokami.
Toki bonai kuomet žemaičiai susikerta su
Sutikdama derėtis visais klau liau tos derybos vedamos, yra je.
Aukštesnieji valdininkai kyklą, lietuviškus kursus — nie SLA. kuopų, sulig savo geriausių bus
konfiskuojami, o tokį boną tu dzūkais. Tai yra du ekstrimissimais Briukselyj, specialiai re absoliučiai lietuviams nepriim visi vokiečiai. O jeigu žemes ko panašaus nerasi del lietuvių išgalių šitą būtiną reikalą remti.
rintis žmogus bus traukiamas atsa
M. J. Kvietkus — sekr. komybėn, nebent toki žmones arba tiškiausi elementai lietuvių tau
zervavo sau teisę grįžti prie Su tinos ir atmetamos. Kokiu bu- niųjų valdininkų ir yra žymus Klaipėdoje.
valkų sutarties, jeigu bendros du tos derybos gali būti toliau skaitlius lietuvių, tai jie ta Dabartinė krašto valdžia su 204 kp., Tamaqua, Pa., susirinki toksai žmogus pasiskubins su Lietu toje: žemaičiai ramus, lėti, o
deyybos, neduodamos pozityvių vedamos, tai čion paduodama čiau nedrįsta lietuviais rodyties taisė šiems metams sąm atą su me, laikytame liepos 11 d., plačiai vos Misija arba per Misijos tarpi- dzūkai smarkus, karšti. Ir jei
ninkystę su bono savininku atsiteis šituo du ekstrymu susisiekė,
rezultatų, nusitęstų.
apkalbėta
apie
SLA.
i-mo
apskričio
spręsti pačiai Tarybai, nuo ku iš baimės, kad nebeitų jiems 100 milionų įplaukų ir išlai- 12-tą suvažiavimą, kuris įvyks rug ti.
tad broliai kapsai, guogai, za
2. Briukselio derybos po šešių rios
laukiamas
atsakymas. „kreivai”. Generolas Odry rū dų, taigi be skolų. Bet fai pri- pjūčio 28 d., ir tuo tikslu kuopa iš Pavogti L. L. P. Bonai yra sekan navykai, vabalninkai, aukštai
savaičių tarimosi neparodė Len Spėjama, kad toksai buvo atsa pinasi mus nutildyti tuomi, gavystė, todėl ir trys lietuviški rinko komisiją surengimui programo čiais numeriai: Pošimtą dolarių bo-*
B01072, B04435.
čiai ir kt. traukitės iš kelio, nes
kų norą susitarti net Hymanso kymas, nors patsai šio atsaky kad mes busime patenkinti tik atstovai valstybės 1ta:ryboje ir delegatų priėmimui. Suvažiavimo nai:
Po penkesdešimts dolarių bonai:
projekto pamatais. Derybos tu mo tekstas dar nėra paskelb reikia palaukti, šiaip vokiečiai prieš tokią sąmatą protestavo. posėdžiai prasidės 10 vai. ryte, A00769, A02892, A00291, A02205, du milžinu susirėmė, kurie be
Belio salėje, 504 E. Union St., Ta A04244, K10544, A18361, A14164, mažiausios abejonės parodys,
rėjo nutrukti del Lenkų reikala tas.
pradėtų nerimastauti.
Vokiečiai nori
išrodyti ' kad maqua, Pa.
A18927, A01335, A16522, A11701, kaip reikia organizuoti naujus
vimo, kad lygiomis teisėmis de Pažymėtina, jog tokiam val Odry iškeliavo, bet mes nie kraštas gal savistoviai gyventi
Visos SLA. kuopos yra kviečia A18919, A17051, A17052.
SLA. narius! Nors nesmagu
rybose dalyvautų ir Vilniaus at džios nusistatymui yra pritaru ko
nesulaukėme.
Vokiečiai ir neprivalo prisiglausti p:rie ki- mos prisiųsti savo atstovus, nes jau Sekanti yra neteisėtai įgyti: Po matant ginčius tarpe dzūkų ir
stovai, kas priešinga Tautų Są sios visos St. Seimo grupės, ne juo drąsesni pastojo, ir valdi tos valstybės (Lietuvos ), bet bus praėję vasaros karščiai, ir bus penkesdešimts
dolarių
. bonai:
žemaičių ,,tautų”,' tačiau šitos
prisirengti prie aktyvio darbo A01087, A05719, A05720, A08418.
jungos Priimtajam Paryžiuje išskiriant nė opozicijos. Pri ninkai dirba vokietinimo darbą jų išrokavimas
yra tas, kad laikas
ateinančiam žiemos sezonui, kad buPamesti bonai yra
sekanti: Po jų rungtynės
atneš nemažai
kovo m. 3 d. nutarimui, kaip imta ta formula vienbalsiai.
kiek įmanydami. Per tokį jau kraštuj galiaus savo finansais ttj galima kuodaugiausiai pasidarbuo šimtą dolarių bonai: B01870, B00042, naudos musų organizacijai, nes
tai ir buvo p. Hymanso pareikš Prie tos progos galima pažy ilgą vokietinimą žmonės taip sugriuvus, jis tačiau prie Vo ti musų organizacijos labui. Šiame B01600, B05631.
norės paimti
suvažiavime turėsime aptarti kuriuo
Po penkesdešimts dolarių bonai: ir vieni ir antri
ta, todėl Lietuviai grįžo prie re- mėti, ant kiek vedamoji „pa labai priprato prie vokietizmo, kietijos atgal grįžtų.
budu darbuosimės rengdami prakal KiSi 14, A07765, A07766, A00236, viršų ir varysis
iki šimtinių.
servuotos teisės reikalaudami žangiečių”, būtent prof. Valde kad jų dauguma jau nei lietu Prieš tai reikia kovoti!
bų maršrutus, koncertus ar kruta- A10544.
Butų labai gerai, kad tos
Suvalkų sutarties pildymo.
mus
paveikslus.
Apart
to,
bus
ir
maro ir kitų, šiam kabinetui viškų pamokų mokyklose del Tautiečiai
Šis
sąrašas
yra
pasiųstas
Lietuvos
Amerikiečiai!
kuopos, kurios ligi šiol dar ne
3. Lietuva gailisi, kad Žene opozicija
yra
stipri.
Dar savo kūdikių nereikalauja. Ka Nutarkite savo sąjungose ir su daugiau visokių reikalų — reikės Valdžiai ir bus visur tėmyta, kad
kad tuo
daug raportų. Todėl pri- nei nuošimčių, nei sumos už šiuos dalyvauja konkurse,
vos rezoliucija neėmė omenin šio prieš keletą dienų prof. Aug. da valdžia viešai užklausė, ku sirinkimuose paskirti del Klai išklausyti
rengkite visos šio apskričio kuopos, bonus niekas negautų.
jau išrinktų dzukus ir žemai
Lietuvių teisingo reikalavimo, Valdemaras
redaguojamame rie tėvai nori del savo kūdikių pėdos krašto lietuvystės intere atsiųsdamos delegatus ir • naudingus Pakartojame, jog čia surašyti
čius į konkurso darbuotojus.
vieton to padarė pasiūlymus grę Ant.
L. L. P. Bonai yra bevertės ir bus
Smetonos
laikraštyje lietuviškų pamokų, tai Klaipė sų pašelpimo kokias nors su įnešimus.
žemaičiai su
A. J. Banišauskas — org. konfiskuoti, nebent juos arba bent Taipgi ir patys
siančius pavojumi Lietuvos ne- „Lietuvos Balsas” yra šaukęs, dos apskrityje buvo dar visgi mas ir prisiųskite jas mums
kurį iš jų turintis su Lietuvos Misi dzūkais turėtų pasisiūlyti į kon
prikalusomybei.
jog delei tokių Ženevos derybų 30% visų*'mokinių
lietuviškų veikiausiai.
NEKROLOGAS.
ja pilnai atsiskaitys.
IšaugsK garbingi
kurso darbuotojus, nes juk jie
4. Reikalaudama evakuoti Že pasekmės esąs tik vienas ke pamokų reikalaujančių, šilo- vaisiai. Galite siųsti ar Tautos
K. f A. Pranas Starkus,
Lietuvos Finansų Misijos Pasko
negali pasilikti kurčiais ant
ligovskio kariuomenės ir admi- lias, tai pamainyti valdžią, suda- karčiamos tik 5%, o Pagėgių Tarybai Liepoj aus gatve 5, ar narys SLA. 181 kuopos iš Herrin, los Skyrius, 370 Seventh Ave., New
šauksmo savo tautiečių.
Ill., tapo užmuštas ant geležinkelio York City.

NAUJAUSIOS ŽINIOS Iš
LIETUVOS

~AMERIKOS
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kad jų neapykanta ir kerštas Nors jie ir šaukia pilna gerkle, Kuomet buvusioji Amerikoje skį, kurį Tamsta, rodos, pažįsti. kad nors kiek suvaržius dešinio kad jei norima su juom pasikalbėt,
privalom ateit pas jį į Atstovybę.
pereina visokias
rybas ir jų kad tik katalikiškoje Lietuvoje Lietuvos Misija
ir Atstovy Kadangi jis yra Amerikos liė- jo sparno sauvaliavimus.
Pareiškus, kad mums
laikas labai
Savaitinis Susivienijimo Lietuvių provokacijoms nėra
nei galo, bus doras ir ramus gyvenimas, bė vedė agitaciją už aukas Lie tuvių-katalikų patikimas žmo Atminkite ponai ministerial, aprybuotas
ir "negalima suspėti priKm etikoj e organas, leidžiamas kas nei krašto.
Negana, kad jie tačiau tuo patim kartu katali tuvos reikalams ir ragino Ame gus ir rodos turi santikių su kad tokiais neapgalvotais ir juo but pas poną, atstovą, nes suvčlintupenktadienis.
provokavo tą žmogų jam bū kiškosios Lietuvos apaštalai pa rikos lietuvius tais aukas siųs Amerikos valdžios sferomis, ta kingais savo
mėm vizitą prie
senatorių, tačiau
pasielgimais ne vis
viena ponas
atstovas pasiliko
S. E. Vitaitis — Redaktorius, nant čionai, Amerikoje, bet ir sižymi tokia neapykanta ir pa ti Lietuvon per valstybinę įstai tai manau, kad jis Misijoje ga vien pajuokai išstatote valsty
prie savo, kad pas jį visi ateitumėin.
dabar — jam išvažiavus, kleri gieža, kad net žemiausios rū gą — Lietuvos Misiją, tai kleri les būti naudingu...
binį autoritetą, bet kartu berei Kadangi buvo laikas labai trum
307 W. 30-th St., New York City. kalų provokacijos nesiliauja.
šies provokacijų griebiasi ir ga kalai kalnus vertė ant buvusios Tiesa, p. Mastauskį aš mažai kalingai eikvojate valstybės fi pas ir už 5 minutų, sulig sutarties,
Pirmiausiai jie paleido gan- tavi savo priešą šaukšte van Misijos ir gerb.
Vileišio, buk pažįstu ir negalėčiau imti už jį nansus, kurių sukėlimui ne vie reik būti visiem Kongreso name pas
Visi raštai skiriami „Tėvynei” turi
kongresmaną Reber,
idant išdirbti
but siunčiami
Redakcijos vardu ir dą, kad Amerikos valdžia dėlto dens paskandyti.
Todėl kas jie tuomi kenkia Lietuvos pas jokios atsakomybės, (mano pa nas amerikietis paskutinį centą tinkamą planą vizitos prie s^atoturi but su autoriaus parašu ir adre nesiuntė Lietuvon savo konsu- gali abejoti, kad jei šitokį žmo kolai ir desorganizuoja katali braukta. Sen. Soc.), bet kadan
atidavė — nuo savo ir savo šei rių, tad apsilankymas pas Uctuvos
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
lo, kad buk gerb. Vileišis buvo nės užgriebtų Lietuvos valdžios kų organizacij as.
gi jį labai remia Amerikos lie mynos burnos
atitraukęs ant Respublikos poną atstovą buvo ab
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
Amerikos vairą į savo rankas, kad tuo- Tačiau štai ir naujasis Lietu tuviai-katalikai, tai vistik ma Tėvynės atgimimo aukuro dėjo. soliučiai negalimas. Nuvykus Konros. Netinkami
spaudai smulkus nepriimtinas asmuo
gresmano Rcbcr ofisan ir pradėjus
raštai — korespondencijos,
eilės, valdžiai. Tačiau nuvykus gerb. jaus Lietuvoje nebūtų suvaidin
nau,
kad
jis
turi
kokius
nors
Atminkite,
kad
'amerikiečių
fi

registraciją ir planus
vizitos prie
vos atstovas p. Čarneckis paspranešimai ir tt., naikinama ir auto Vileišiui, černeckiui ir Vinikui
senatorių,
tapo
vėl
šaukta
telefonu
ta Baltramiejaus nakties trage kelbia, kad esantis prie Atsto-! pozityvius privalumus. Jo pas nansinė parama Lietuvai suteik
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
Lietuvos Respublikos
atstovas ir
į Valstybės Departamentą, kad dija.
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
vybės finansinis skyrius priima kyrimu kaip tik norėjau šiek- ta ne kokių turtuolių, bet be tiesiai pasakyta, kad jei nori ponas
išvažiuojančiam Lietuvos atsto
aukas Lietuvos Valstybės Iždui tiek nuraminti Amerikos lietu- veik vienų darbo žmonių, kurių atstovas kuom nors su gerais pata
vui atsisveikinti su premjeru
Gynimo Komitetui,
Lietuvos vius-katalikus, kurie kažin ko dauguma, sakau, paskutinį cen rimais pridsidėt, lai tuojaus pribuna •
TAUTŲ SĄJUNGOS
butan. Už geros valandos
Hughes ir naujai pribuvusiam
Raud. Kryžiui, šaulių Sąjungai de! musų Misijos dabartine sąs tą atidavė! O darbo žmogaus kongreso
„BEŠALIŠKUMAS.”
pribuvo ponas atstovas V. Černeckis
atstovui
persistatyti
Suv.
kiekvienas centas yra jo prakai I su savo sekretorium M. V. Viniku,
ir kitiems Lietuvos reikalams. tatą labai nepatenkinti.”
Nekartą mums teko pastebė Valst. valdžiai, tenai buvo pa :s: Dar vienas faktas. — Lie Ką dabar klerikalai darys? Kas mate didesnį nenuosakumą tu suvilgintas — iš jo sunkaus | na ir tapo keliais reikalingais žoti, kad Tautų Sąjunga pilnai reikšta : „Pagerbimui išvažiuo tuvos Informacijų Biuras pri O4"juk norint išlaikyti savo po ir tokio savo svarbaus žygio ne ir pavojingo darbo išspaustas. ; 4žiais apsimainyta rcikal -vizitos
apaštalauja Varšavos imperiali jančio iš Suv. Valstijų Lietuvos siuntė Lietuvos Gynimo Komi ziciją iki galo, reikėtų ir dabar paisymą? Skirti nepažįstamą Todėl šitie pinigai Amerikos prie senatorių. Pakilus v/siem cit į
Senato namą prie
Sendtoriaus B.
stų užmačioms. Ir tuos musų atstovo p. Vileišio, padaryta teto iš amerikiečių gautų aukų tas pats sakyti, nepaisant, kad žmogų tokiai svarbiai misijai, lietuviams yra labai brangus ir J'cnrosc, p. V. Černccki^ užprašė
pareiškimus kuoaiškiausiai pat specialis apsvarstymas ir nutar apyskaitą. Kadangi „Tėvynė šitas aukas dabar priiminėja už kurį net jokios atsakomybės betyksliams reikalams jų eik visus delegatus apsilankyti ah^tovyben po aplankymui senatorių. Ka
virtina Tautų Sąjungos Tary ta įkurti Suv. Valst. konsula je” vietos labai mažai turime, jų partijos žmonės — Čarnec pats paskyrėjas ant savęs ne voti nevertėtų!
dangi šis žingsnis'
prie Amerikos
priseina pasigančdinti kis ir Belskis.
bos išneštoji rezoliucija, kurią tas Kaune”. Ir šitas padaryta tatai
Senas Socialistas. valdžios galvų yra daromas vien tik
ima, yra perdaug juokinga!
skaitytojai matė pereitame „Te pirm to, negu gerb. Vileišis iš vien galutinų skaitlinių paminė
* * *
- lietuvių piliečių, tad ponas atstovas
Tačiau p. Purickis tokį juokin
j imu.
r j ir jo sekretorius išsiskyrė nuo delevynes” num. Tačiau šita rezo važiavo iš Suv. Valstijų.
Iš gerb. M. Petrausko dar gą žygį atlieka vien dėlto, kad
liucija, vien su mažais pridėji Pastaromis dienomis vėla su Lietuvos Gynimo Komitetas buotes. — Musų kompozitorius p. Mastausko draugas p. Stul- PENNSYLVANIJOS VALSU'<■;j gacijos.
Kaip jau visiems yra žinoma, kad
'Senatorius B. Penrose, yra vienas
mais, yra realizavimas Hyman- bruzdo A. L. Romos Kataliku nuo 1920 metų spalių men. ligi M. Petrauskas darbuojasi kaip ginsk'as jį perša į misijos na
JOS
LIETUVIAI
PAS
jis seniausių Senatorių S. V. ir vieprovokuoti gerb. j gegužės 7 d., 1921 metų iš ir seniaus. štai tenka sužino- rius ir kad tuomi nuraminus
so pasiūlymų, kaipo pagrindo Federacija
! nas iš didžiausi’} lyderių rcpubKkoSENATORIUS
jokių Amerikos lietuvių yra gavęs au tl kad gerb. Petrauskas baigia partijinių užsispyrėlių grupelę.
tolimesnėm Lietuvos-Lenkų de Vileišį. Ir neturėdami
jnų partijos, dešinėji ranka dabartiryboms, ant kurių Lietuvos de faktų, kaip paprastai, griebiasi kų: per Lietuvos Misiją Ameri- rašyti muziką naujam muzika Tačiau nors ir juokingas p.
Ijuvu- j
prezidento Maldingo, tad jau ne
išneštos
rezoliucijos
ir 50 liu! fbrsui — „Vaikas ar Mer ministerio pasielgimas, vienoki šiam Lietuvių Suvažiavime Washing peik daugiau aiškinti svarbos, kokią.
legacija buvo sutikusi. Briuk- provokacijų.
šitie besąžiniai ikoje 3,975,061 auks.
tas>lonc’ D- C- 3° ir 31 (1(1' gegužės, Illir’ šis apsilankymas Pcnnsylvanišelyjc lenkai nesutiko, bet kuo it- gėdą pametę žmogeliai veika- skat.; betarpiai iš koolnijų gau
žodžiai V. Stagaro,
iš jo juoktis netenka, nes
jog kiekvienos valstijos lic-lj°s lietuvių pas Senatorių Penrose
’
met Genevoje Tarybos rezoliu lauja, per tam tikras rezoliuci-;ta 775,714 auks. ir 29 sk. arba
1921 m.
incidentas surištas su tuviai, sutartinai nuo visos valstijos! reikale pripažinimo Lietuvos nepri.
’ .
, .
. ,. T. . , . „rAnr7r , . „„ .
Todėl linksma
daryti toki visas
v. . . . .
..
cija parodė kas išplaukia iš tų jas, kurios nutarta siusti Lie--kartu 4,750,7 75 auks. ir 79 sk. I
Senatoriais ir Į g 11+1115 bes.
’
, lv. .
. _ - ,
i pranešimai, Kuriais galima pra- svarbiais valstybės reikalais ir pasimatytų su s tvoMinėto
suvažiavi- i Pribuvę Senato butan, su kongreslenkai sutiko tuvos valdžiai,
pasiūlymų, tad
kad pastaroji. Iš šitos ^apyskaitos paaiškėja!
, 3 valstybinio iždo eikvojimu. Pa-i Kongrcsmanais.
nuskyrč
iš
ten esan!mauu Rcbcr prišakyje, kuris prisiant pasiūlytos rezoliuijos, kar- patrauktų gerb. Vileišį atsako-į dar vienas faktas, būtent kle-į
idiumas,
■ dėjo labai daug išgavimui šios vizi
jei tokis
valstybes!11;0 prc
'dar vienu muzikaliu veikalu vyzdžiui,
.
.
. ..
' 1
vieną
asmenį iš tos, o taipgi sutiko be jokio atlygi
tu sutikdami ir ant Ilymanso mybėn už eikvojimą valstybės prikalimo Tautos
Fondo „"dos-! rengiasi mus apdovanoti gerb. finansinės
misijos
narys, už
s kaipo pirmsėdį, nimo būti kartu su Liet, delegacija
pasiūlymų.
pinigų . O valstybinių pinigų numas” Lietuvos gynimo rei- ■ Petrauskas. Valio gerb, Kom- kurio darbus net pats jo pasky- tokius
s su Senatoriais I kaip perstatytojas Senatoriams mu
Šita rezoliucija,, jei skaityto metimu randama sušaukimas'Lalams. Šitoje apyskaitoje
atsakomybės ne ir Kongrcsmanais prirengti. Pen n Į sųv reikalo. Kadangi
i...
pozitorihu
___
. !
Su
didžiausiu iėjas> jokios
*• . ‘Senatorius . Pen
.
jas tinkamai jon Įsigilino, stato Amerikos Lietuvių Suvažiavi- Žymėta, kad Tautos Fondas kie: džiaugsmu sutinkame Tamstos ima, kasžin ką padarytų Lietu sylvanijos valstijai nuskirtas tapo ■. rose jau nuo daugelio
metų labai gij J. V. Grinius'iš Philadelphia,. Pa.
Komitetui
Lietuvą tokion pozicijon, kad mo, buvusio gegužės 30 ir 31 tuvos Gynimo
vos valstybės
vardu, tad kas Kadangi Pennsylvanijos valstija Uiai Amerikos politikoje darbuojasi,
a i nauj us kurinius!
<; ;Į<
Lietuvos likimas priklauso abso dd., 1921 m., Washingtonc. Ta-davęs tiktai 290,000 auks., ar- ’
užtai atsakytų ? Pagaliau, kas yra begalo didelė ir gan tirštai lic- i tad iki gavome savo kaip amerikoInai sako „next”, prisiėjo geroką va
čiau
mums
yra
liūčiai nuo lenkų malones. Ir
kuogeriąusiai,ba 6,000 dol. skaitant aukščiau l Dieiuvos
}
laiKiasciai praneša, gali pasitikėti tokiu misijos na tuviais apgyvcula, tad ir tokią repre landėlę palūkėti, nes pas jį labai
suorganizuoti buvo nelabai j
nors Tarybos posėdyje buvo da žinoma, kad Lietuvos Atstovy-'siu Lietuvos -pinigų
. - \ kursu,
v. ■ ko-1i kad žymus Anglijos politikai riu, už kurio darbus jį igaliavu- zcntaciją arijas.
Dargi nemaža sun-i! daug visokių interesantų net ir nuo
romą griežti pareišikai visų vai bei šitas suvažiavimas nclęšavo kis buvo pernai
ii šiuosmet. > parlamento nariai reikalauja, sioj i valstybė neatsako ?
kūmų darė senatoriaus oies Pcnro- įvairių tautų matėsi lahkanties. Ga
stybių atstovų, kad šita rezoliu nei vieno cento! Apart to dar Tačiau 200.0G0 auks. buvo Sali-p<aj Anglijos valdžia pripažintų
Nors šiomis dienomis teko pa
sukliurimas, vę savo eilę, suėjom visi į gana di
davė
pelno
nupirkti ir už 3,500 dol.
ei j a turi būti priimta abiejų pu suvažiavimas
dėlei aukščiau paminėtų i delę salę, kur apie ilgą stalą mus su
stebėti Amerikos lietuvių laik prie
i Lietuvą de jure.
prakalbindataikytis
kaip j sodino labai maloniai
šių, jei norima prie kokios nors $11.10, kurie pasiųsta Lietuvos tas surinktas Lietuvos gynimui
raščiuose, kad Lietuvos vyriau patarlė sakoreikėjo
su minkštom piršimai-jĮ'nias. Tuojau Kongrcsinanas Rcbcr
sutarties prieiti, tačiau Lietu šauliams.
aukas Tautos Fondas sunaudo
sybė atšaukė „Lietuvos Finan lėni. Bet ačiū lietuvių uolumuj i j padare labai gražų trumpą pratari*
ir perstatė už delegaciją prakalvos delegacija atsisakė šitą re Nėra abejonės, kad dabarti- jo klerikalų partijos reikalams,
sinę Misiją Amerikoje”, tačiau įtakai, ypač vidurines Pcnnsylvani |mą
!
bėti
ir savo reikalus išdėstyti ger|
zoliuciją priimti. Atsisakė nuo nė Lietuvos Atstovybė šituos jų likusias sudėjo Kauno bankas atligins tuos nuostolius pa jos, kaip tai Shenandoah, Mahanoy/jbiamą
pilietį
P. W.
Birštoną iš
City, Pittston, Wilkes Barrc, Phišios rezoliucijos ir Lietuvos vy faktus paskelbs oficialiai Ame- Ruošė p. Stulginskio vardu,
darytus valstybės iždui p. Ma- ladelphijos ir kitų kolonijų, ypač pi- i Shenandoah. Pilietis Birštonas kai
.......................
•
riausybė, kurios atsisakymą už- rikos lietuvių visuomenes žiniai rTačiau
klerikalai nesigėdi
gir
Stausko misijos? Juk p. Mas- licčiams A. Klimui P. Birštonu!, S. po senas Amerikos politikierius,
jje vįenį išgelbėjo Kadangi mes, Ameriko lie- tauskas būdamas Lietuvos Fi- Gegužiui, Dr. E G. Klimui ir ki- tinkamai prakalbėjo įf perskaitė mu
gyrė ir St. Seimas. Tačiau dele ir praneš Lietuvos valdžiai, kad
sų jau iškalno prirengtą peticiją, po
gacijos sutikimas su Hymanso uždarius nešvarias burnas kleri- Lietuvą, o visos kitos partijos tuviai, nemažai suteikėme Lie n ausinės Misijos Ameriko.je tiems, kurie padėjo nemaža triūso, kuria buvo visų delegatų pasirašyta
o gal ir iškaščių, ;atlikimui to taip
pasiūlymais, supainiojo Lietuvą kališkiems begėdžiams.
ir srovės tiktai trukdę jų dar tuvai finansinės paramos ir au nariu beveik nei už sudilusį ska svarbaus žingsnio Lietuvos neprigul- ir vien kart tapo įduota knyga pri
rengta buvusio
Lietuvos atstovo
Šitos grupės išnešta dar dvi bą, Neveltui
šiuomi klausimu ir pastatė nepriežodis sako, komis, ir pirkdami paskolos bo tiką naudos nepadarė Lietuvai, mybės pripažinimui per Suvienytas gerb.
v
J. Vileišio, kurioje yra išdės
malonion pade tin.
Nekurie rezoliuciji: reikalaujant paša kad ką Dievas nori
nubausti nus, taj manau mes turime tei apart to, kad savo ypata sukėlė Valstijas.
tyta visi reikalingi prirodymai Lie
Lietuvos diplomatai mato viena linti Lietuvos Atstovybės sekre tam protą atima, O mes pri- sę ir padaryti vieną-kitą pasta Amerikos lietuvių progresyvę Nors dar apie 20 d. birželio, gau tuvos reikaluose.
žinia, kad senatoriai B. Penrose
Gerbiamas Senatorius B. Penrose,
tine išeitimi iš šios padėties, tai torių gerb. Viniką, kaipo prigu dursime: kas nori nustoti gė- bą, kuomet matome, kad Lietu visuomenę prieš Lietuvos vy ta
ir P. C. Knox, mielai sutinka priim išklausęs p. Birštono kalbos ir šios
atsistatydinimas dabartinės vy lintį tautininkų-liberalų parti dos ir sąžinės, lai prisideda prie vos valstybinis iždas yra berei riausybę, tačiau jo kelionės ir ti lietuvių delegaciją minėtam rei peticijos, dar padavė keletą klausi
riausybės. Tačiau St. Seimas jai ir kita, protestuojanti prieš klerikalinio abazo.
kalingai eikvojamas vien tik alga Lietuvos valstybės iždui kale, bet nelengva buvo sužinoti, mų, kurie tinkamai tapo atsakyti p.
atskyrimą
Lietuvos
mokyklų
* * *
dabartinei vyriausybei išreiškė
tam, kad nuraminus musų par jau kelis tūkstančius dol. lėša- kada laiką nuskirs. Todėl buvo pa Birštono ir Dr. E. G. Klimo, paga
sitarta .su J. V. Grinium,
idant jau liau Senatorius maž daug štai ką iš
pasitikėjimo, todėl apie jos at- nuo bažnyčios. Apie pastarąją
:: Taip ir sakykit! — Brook- tij inių grupių užsispyrėlius, iš- vo. Ir šitie pinigai išleista vien iškalno — nelaukiant paskutinės va sireiškė:
sistatydinimą negali būti nei nėra ko nei kalbėti, nes kiekvie lyno „Laisvė” savu laiku barė pildant jų partijinius reikalavi tani, kad, tariant paties p. Pu landos, butų suorganizuota visas „Aš nelabai daug ką žinau apie
nas progresyvis žmogus žino, ir „Tėvynę” ir kitus
kalbos.
žodžiais, „nuraminus štabas iš visos Pennsylvanijos val Lietuvą, bet aš pilnai simpatizuoju
laikraš mus. Juk aišku kiekvienam, rickio
įtekmingiausių lietuvių piliečių, naujoms Europos Respublikoms, ku
kad ir Amerikos ir Lietuvos kle čius, kuomet buvo jai pastebė kad ne vien svarba valstybės Amerikos lietu"
lietuvius-katalikus
1*”0
: stijos
Pažangos partijos vadai:
idant gavus žinią,
kad ir tclegratarpe yra ir Lietuva. Aš pada
finansų sukėlime, kurie norėdami
suprovokuoti mais butų galima visus nuskirtuo rių
Valdemaras, A. Smetona, P. Vi rikalai deda pastangų, kad ne ta, kad ji su visa savo komu reikalams
rysiu viską kas tik bus galima reika
leisis ir kt. už šitą reikalų su tik mokyklą ir valstybę, bet .ir nistų partija eina prieš Lietu bet lygiai yra svarbu ir dar net seniaus buvusios Lietuvos misi- sius piliečius lietuvius reikalingon le Lietuvos Respublikos pripažinimo
1
pašaukt. Kaip manyta taip per Suvienytas Valstijas. AŠ pasi
painiojimą kaltina
Briukselio kiekvieno Lietuvos piliečio są vos nepriklausomybę
ir viso svarbiau, kad tie finansai butų jos ir atstovybės narius, kėlė vieton
ir atsitiko, laikas labai
trumpas
vien būti didžiausio nepamatuoto triukš duota. Nedčlioj, 17 d. liepos, gauta teirausiu, kas įnešė rezoliuciją Sedelegaciją ir Lietuvos vyriausy žinę/pavedus kunigų kontrolėm mis išgalėmis darbuojasi, kad sunaudoti tyksliai,
natan delei Lietuvos reikalų ir aš
pašalinti p. tik Lietuva patektų vėla po Ru niems valstybės reikalams. Ši mo. Prie progos reikia paste žinia, kad 19 d. liepos visi pributu- balsuosiu
bę. Visupirma nurodoma, kad Apie reikalavimą
už ją!”
Viniko
vien
užtai,
kad
jis
yra
mėm
10
vai.
išryto
Washingtonan
to,
deja,
negalima
pasakyti
bėti,
kad
p.
ministeris
nepažįs

Dar
paklausė
senatorius, kokios
vyriausybė padarė klaidą su
sijos letena. Tačiau štai viena
į
Kongrcsmano
Rcbcr
ofisą,
Kon

šalys bei valstybės
jau pripažino
tikdama pradėti derybas Briuk dirbęs savo partijai, reikia pa me savo numeryje, net edito- apie dabartinę Lietuvos vyriau ta Amerikos lietuvių katalikų, greso name.
Lietuvą.
Atsakė
Dr.
Klimas paten
sybę. Jai .tenka kartais, delei jei jisai tvirtina, kad jie buvu Idant nereikėtų klaidžioti ir vie kinančiai.
selyje, kol lenkai neišpildė Su sakyti, kad tuomet reikia pa riale, šitaip pareiškia:
valkų sutarties. Toliaus kalti šalinti ir p. Čemeckis ir net Lie
Nors gerb. Senatorius su savo su
„Lietuvos darbininkų ir maža savo partijinių išrokavimų, pa sios misijos sąstatu buvo neuž nas kito ieškoti Washintone, tad tetuvos
prezidentas
Stulginskis,
legramais
gerb.
J.
V.
Grinius,
nuro

dilusia sveikata labai skaitosi ir jams
ir žiūrėk keli ganėdinti.
žemių kelias
yra kitokis.
Jie daryti „klaidų”
Katalikai
dirbo
na delegaciją, buk ji veikusi pa
dė
punktą
delegatams
susirinkti
į
nelabai lengva tokios
ceremonijos
kaip
ėjo,
taip
tebeina
rusiškuoju
ti nežino ką ir dėlto gudrusis kurie irgi dirbo ir šiandien dir keliu ir kuomet nors ponų buožių tūkstančiai dolarių jau išleista drauge su misija ir atstovybe, Washington Hotel, Washingtonc atlikinėt, bet neišpasakytas manda
lenkų draugas Hymansas įvedė ba savo partijos darbus, kaipo plonai subyrės, kaip kortų kala visai bereikalingiems ir su val o neužganėdinti buvo ir triukš ant 9 vai. išryto. Ačių Amerikos gumas ir paguodonė musų delegaci
ištikimi partijos
nariai. Jau dė.”
stybės gerove nieko bendro ne mą kėlė tiktai klerikalinė klika. lietuvių pasiryžimui, delegacija pri jai tapo išreikšta.
Atsisveikinant
juos į painius žabangus. Nors
jei kaltinti p. Viniką už party- Nors senai reikėjo ,,Laisvei” turintiems
reikalams.
Vien Akyvaizdoje šitų -realių fak buvo gana skaitlinga ir pilnai į lai ir išeinant iš jo kabinėto, senatorius
galima daleisti, kad pažangos
ką, kurių vardai čion seka: Iš Shc- atėjo į tokią poziciją, kad kožnas
vumą,
kuris
savo
partijos
dėlei
tų
bus
aišku
kiekvienam,
kad
tam,
kad
Valstybės
Prezidento
šitaip
pasisakyti,
tačiau
vis
vie

nandoah: A. K. Klimas, A. P. Ta- delegatas turėjo
pro jį praeit ir
— kaipo opoziijos,
partijos
nei vienam žmogui nėra nieko na geriau vėliau, negu niekad. pareigas einančio asmens vien tarpe Amerikos ir Lietuvos lie baras, P. W. Birštonas, A. Brcdic- kožnam jis ranką padavė su šypsą
žmonės gal truputį ir perdaug
priešingo pasakęs, tai ką ir be Dar ir dabar nėra pervėlu su minčiai to reikalauja!
ant veido kiekvienam
įvairiais žo
tuviškųjų klerikalu nėra jokio kas. Iš Philadelphijos: J.
užsipuola ir ant valdžios ir ant
nius,
Dr.
E.
G.
Klimas,
Ignas
Liepa,
džiais
pratarė:
„Good
by
Gentle
kalbėti apie pp. Mastauską ir klaidintiem lietuviam darbinin Aš čionai noriu kalbėti apie skirtumo. Ir vieni ir antri sa
delegacijos, tačiau reikia pripa
K. Miklas, Dr. A. Dambrauskas, J. men, I am very glad to sec you” ir
Bielskį, kurie važinėdami Tau kam „Laisvei” pasakyti:. „Mes p. Mastausko paskyrimą Lietu vo partijos prestyžą stato aukš J. Tclciša ir J. Brown, (lietuviškas t. t.
žinti, kad jie, ypač p. Valdema
tos Fondo lėšomis po visas Suv. einam nepriklausomos Lietuvos vos Misijos Amerikoje nariu. čiau Lietuvos gerovės ir net į žydas) dienraščio „Jewish World” Lietuvi
Lietuvos
Respublikos
ras, žino ką sako ir nuosakiai
pilieti, įsidėmėk, ar tavo Respubli
Vhlst. savo prakalbose net ap darbo žmonių keliu ir jokių šun Ypač man labai nuostabu, ko nieką neatsižvelgdami eikvoja redaktorius. Iš Mahanoy
šitų derybų eigą išpranašavo,
Vilkaitis.
Gegužis.
kos valdžios ponai taip su tavim ap
Iš
Tamaqua:
J.
siputoję šmeiždavo klerikalam takių, vedančių į Rusijos vergi kiomis aplinkybėmis šitas nau valstybinį iždą, kad patenkinus
Iš New Philadelphia:
P. J. Nari- sieina? Ar tu esi taip gerbiamas ir
Ypač kiekvienas sutiks su tuo
nepatinkamus žmonės ir orga ją, nepripažįstame! Eikit jais jas misijos narys buvo skiria savo sėbrų užmačias.
Vienas jauskas, St. Bulota. Iš Chcstcr: ar musų ponai moka taip pagerbti
pareiškimu, kad Lietuvos vynizacijas! Ypač
p. Bielskis sau vieni!”
mas. Taipgi reikia
stebėtis, perša, kitas skiria ir tvirtina Ch. A. Mekšras. Iš Pittston Ta- savo piliečius?...
riausybė neprivalėjo siųsti de tuomi yra pasižymėjęs. Paga
Kiekvienas progresyvis lietu kad Lietuvos ministerial taip nepažįstamą žmogų tokiai svar m as Paukštis, Iš Scranton: F. Žy- Senatorius B. Penrose pareiškė,
legacijos Briukselio derybosna, liau reikalavimas pašalinti žmo
atvažiuoti
dėlei jog buvo tartasi idant lietuvių de
vatas. Nespėjo
vis reikalauja ir reikalaus, kad lengva širdimi tokius svarbius biai misijai, net patys jokios at trumpumo laiko: Advokatas J. Lo- legacija butų priimta kartu abiejų
kol lenkai neišpildė Suvalkų su gų iš valdžios vien užtai, kad
visai neatsi sakomybės už jo darbus nesiim patto iš Wilkes Barre, Juozas Ra- Senatorių, bet Senatoriui P. C.
Lietuvoje butų leidžiama lais žingsnius daro,
tarties, nes ar verta tartis su
jis priguli prie kokios nors par vai darbuotis kiekvienai parti žvelgdami kokių davinių iš to dai, vien dėlto, kad jų ame dzevičia (Rice) iš Frackville, vice- Knox, esant labai užimtam svarbiais
tokiais žmonėmis, kuomet jie tijos, lyginasi sušaudymui žmo
Name, pribut
pres. The Peoples Trust Co. ir W. reikalais Kapitulos
jai ir žmonių grupei, kurios tik susilauks, štai man pateko į rikiečiai sėbrai to reikalauja. Zctauskis
čion
negalėjo,
todėl
jkis
džentelmoiš Frackville. Viso dele
jokių sutarčių nesilaiko!
nių už prigulėjimą prie partijų. savo darbuotės pagrindan deda rankas nuorašas Lietuvos Už Nors už šitai daugiausiai kai gacijos narių pribuvo 19.
nai turėsite matyt Senatorių Knox
Nežine kodėl, Lietuvos vy Taipgi šitų rezoliucijų autoriai Lietuvos nepriklausomybę, ta sienio reikalų
ministerio, t)r. ti klerikalai, kurie kontroliuo Jau veik puse po 10 naujo laiko, atskirai.
riausybė vis dar tiki Tautų Są stambiai pameluoja sakydami, čiau tokioms partijoms, kurios Puryckio, laiško, kurį jisai yra dami Lietuvos valdžią gali val apkalbėjus nekuriuos reikalus su vi Apie r-mą valandą po pietų, visa
jungos „bešališkumui”, tarsi ne kad p. Vinikas ima 500 dol. į darbuojasi, kad Lietuvą išda rašęs buvusiam Lietuvos atsto stybės lėšomis apaštalauti savo sais atvažiavusiais, tapo pašaukta lietuvių delegacija, su kongresmanu
norėdama matyti, kad ji sten mėnesį. Jisai gauna algos 100 vus svetimos valstybės vergi- vui gerb. Vileišiui, reikale pas partijai, tačiau negalima visiš telefonu Lietuvos atstovybe, idant Rcbcr pryšakyje, nuėjom į Kapitulą,
pasitarti su Lietuvos atstovu, ar jis kur neilgai laukus likom paprašyti
giasi Lietuvą į Varšavos jun- dol. į savaitę.
nepatieks ką naujo bei svarbaus se pas Senatorių P. C. Knox į jo priva
partijų
kai
išteisinti
ir
kitų
kyrimo
p.
Mastausko
misijos
jon, negali būti vietos Lietuvo
kerių nasrus sugrusti.
natoriams
įteikti. Kas tai iš patar tinį ofisą, neperdidelio didumo, kur
figūruoja valMatyt klerikalai pasiryžę vi je! Kiekviena valstybė, savo nariu, šitam savo laiške ponas žmonių, kurie
kad visiems
nautojų atsako telefoną, kad ponas kėdžių nebuvo gana,
sokiais budais naikinti kitokių laisvę branginanti, naikina ša ministeris tarp kitko šitaip ra- džios viršūnėse. Jie turėtų dė atstovas dar miega ir negalįs kalbė delegatams susėst, tad Senatorius
O ŽMONĖS, O DARBAI!
ti pastangų, kad neprileidus kle ti. Pasakius kad labai svarbus rei matydamas, kad represcntacija gana
įsitikinimų žmones. Tačiau ar lies išdavikus. O Amerikos ir šo:
Amerikos lietuvių klerikalai jiems tas pavyks, tai trumpa Lietuvos komunistai kai kartas „Valstybės Prezidentui P. rikalinės grupės taip sauvaliau kalas ir būtinai norima poną atstovą skaitlinga ir nėra vietų susėst, pats
telefono, tarnas nors abejotinai Senatorius pastūmė savo kėdę idant
Stulginskiui,
peršant, aš nu- ti ir kompromituoti valstybės prie
galutinai pametė netik sąžinę ateitis parodys. O tuo tarpu tokiais keliais eina.
<
daugiaus
^dinčių
sutiko pasiteiraut ar bus galima pa delegatam butų
*
*
*
autoriteto.
Bet
dabar,
mato

sprendžiau
paskirti
musų
Misi

jie
kuoaiškiausiai
parodo
krikšir dorą, bet ir protą.
Jie ant
kelt poną atstovą. Už valandėlės vietų ir visą laiką pats stačias sto
mai,
jie
jokių
pastangų
nededa,
atsiliepė ponas atstovas ir pareiškė, vėjo išreikšdamas dideli mandagumą
jos
Amerikoje
nariu
p.
Mastau::
Ką
dabar
jie
darys?
—
doros bankrotą.
tiek įtūžo ant gerb. Vileišio, čioniškosios
\
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VALSTYBINIO IŽDO
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T

ypač
Senatorius P. C. lietuviai turės tarti savo žodį apie mietis, atvažiavęs darbimety kelias 'gyste, New
Philadelphia, Pa.
ir pagarbą lietuvių delegacijai. (Mu politikos,
ar kelioliką mylių
vargsta su ark-.$5.00. Pasirodė,
kad Suvažiavimo
sų ponai, Lietuvos valdžios atstovai, Knox, kuris yra labai stiprus asmuo tą ir kitą paskolą.
liais
po
kelias
dienas,
kol
prie
tokio
pasiųsti
kablegramu
Todėl
Did.
New
Yorko
Dr-jų
Są

Užsienio
Reikalų
Komisijoje,
Tiek
pasveikinimai
turėtų pasimokyt nuo Amerikos auk
ir tai tik su į Kauną ir Briukselį buvo didoki,
štų valdininkų
mandagumo ir eti- jau įėjus į Amerikos Valdžios šir ryšio direktoriai, matydami tuos ir virsiu i : , ko gali prieiti,
kyšių
pagalba.
Kadangi
Amerikos todėl skeretoriui Adv. Bagočiui pa
kitus
smulkesnius
reikalus,
nutarė
dis,
nereikėtų
rankų
nuleisti.
Tik
kos).
savo aukomis ir paskolomis prašius, delegatai suaukavo reikalinKongresmanas Reber, kaip ir pas gaila, kad dabartine Lietuvos Atsto sušaukti Draugijų Konferenciją rug- lietuviai
T~‘
•_ ir
• tokiu
■ 1bu-j gą
__ sumą, j* delegatų didesnes auLietuvos
Valdžią remia
piučio
12
d.,
Lietuvių
Ukėsų
Kliube,
vybė,
lig
kaip
ir
pertrauke
ryšius
su
Senatorių Penrose, pasakė gražią
du
panašios
rūšies
„činauninkus
”
už'
kas
davė Juoas Ambraziejus, BroBrooklyn, N. Y.
perstatymo prakalbėlę
ir perstatė Amerikos Valdžia ir labai mažai ton 803 Driggs Ave.,
nuotikiai ‘ oklyn, N. Y. — $10.00
ir Adolfas
Ten komisijos turės išduoti rapor laiko ir maitina, tai tokie
Dr. E. G. Klimą iš Philadplphijos, kryptin kas girdima.
negali
Amerikiečiams
nerūpėti,
ir
Danilinas
iš
Herkimer,
N. Y. —
idant pareikštų
savo reikalavimus. Delegacijos pas Senatorius Koresp, tus ir bus išnešta nuosprendis apie
prieš tokius darbus reiktų griežtai $6.00. Kiti
sumetė po dolarį —
tolimesnį veikimą.
Senatorius paklausė: „Jus norite pa
užprotestuoti. Iš antros puses nu $42.00. Viso aukų susidarė $73.00.
Tat
šiuomi
maloniai
kviečiame
vi

ramos iš manęs Lietuvos pripažini
lėšas, viso
sas Draugijas, kaipo dalį organizuo rodyta, kad Lietuva dabar pergyve Užmokėjus kąblramų
mui ?T: Dr. Klimas atsakė, taip.
na skaudžiausį atsistatymo periodą, $61.90, likusius $11.10
nutarta atitos
lietuvių
visuomenės,
jau
nekartą
„Kokia forma Lietuvos valdžios?”
kad
dabar
yra
daromi
pirmieji
žings
duoti
Lietuvos
Atstovybei
Amerikoprisidėjusios prie
viešų lietuviškų
Dr. Klimas atsakė, kad Lietuva turi
PHILADELPHIA, PA.
tvėrimo, ir kad ge jc su prašymu perduoti juos Lietudarbų, atsiųsti
delegatus į minėtą niai Valstybės
išrinkusi Steigiamąjį Seimą 90 nuo
Draugystes Konferenciją, po vieną nuo kiekvie- riausios lietuvių
Švento
Kazimiero
spėkos yra dabar vos Šauliams, Tas tuojaus ir pada
šimčių Lietuvos piliečių balsuotojų pusmetiniam susirinkime kilo nežmo i no c;0 narių,
atkreiptos ir suvartotos šalies apgi- ryta,
lygiomis
teisėmis ir Lietuva turi niškas triukšmas. Mat kun. ’KaųlaA. J. Virby — sek r. nimo reikalams, ir todėl' nestebėti- j
taipgi Ministerių Kabinetą. į Senato ' kis užsimanė, kad surengto pikniko
na, kad šen tai ten apsireiškia negeis »
Rezoliucija 5.
rius pridūrė: „Tai Lietuvoj į-espubli- 6-šių draugijų pelnas, butų paskir
tini ir apgailėtini incidentai, kad vie
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valdžia?” Dr.į Klimas tas parapijai, na o draugystės nariai
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Liepos 20 d. lankėsi Lietuvos Atatsakė, taip.
Toliaus Senatorius to nenori. Kaip pernai, kunigo re
„Resolved, that the note of thanks
stovy beje Latvijos
atstovas gerb. verti elementai, kurie savo privilegi
pabriežė, kad pripažinimas šalies ne- komenduotas kasierius
Andriunas, Saycr ir atstovybės sekretorius g. jas ir vietą sunaudoja
savo ypatiš which this Convention hereby ex
prigulmybės yra užduočia egzekuty- nunešė visas inplaukas panašaus pik
be conveyed to
Judge
Kunzin.
Gerb. Čarneckis su gerb. kai naudai, su visuomenės skriauda presses
vio ofiso, o ne legislatyvio, todėl niko ir draugystės
turėjo padengti Viniku svečius vaišino kuoširdingiau ir mums amerikiečiams,
apsipratu- Aaron J. Levy,
Hon.
Walter M. (
tas reikalas turi būti atliktas Suv. iš savų iždų tuos nuneštus tuksansiems
su
gęrai
reguliuota
senos
de

Chandler
and
Hon.
Wm.
H. 'King,
šiai, kurie gėrėjosi Lietuvos Atstovy
Valstijų
Prezidento ir Priemicro čius, tai kun. Kaulakis
neprisidėjo bės butu, o ypač puikum sodu. Prie mokratijos tvarka, širdperša, Vic- for having lent their valuable assis
Dr. Klimas prie padengimo tų nuostolių. Bet
(Secretary of State),
menulio šviesos sėdėdami verandoje nok tie negerumai*' ir sauvaliavimai tance to Lithuania’s cause this day,
yra padaryti kuomet dabar jau užčiuopiama kiek
jau
paaiškino, kad
ką liudyja by participating
in the audience
viduryje sodo, taurėmis skambinda nepraeina neužtėmyti,
žingsniai prie
Prezidento ir prie skatiko, tai prabaščius
jau ir suka mi šuktelėjome: ,,tegyvuoja Pabal- sklindai
ir ministerių užklausimai with President Harding.”
Prcmiero, kad yra įteikta Prezidcn- aplinkui. Vienok
S-to Kazimiero tijos Valstybių
Priimta rezoliucija užgirianti Lie
Sąjunga!” Po to Stcigiamamjam Seime, Lietuvos Attui peticija su milionu parašų Amc- draugystės nariai,
turėjo ant tiek mes šuktelėjome už Latviją, o sve- stovai Seime ir lugšticji valdininkai tuvos Respublikos
tolerantiškumą
rikos piliečių, rcikalaujant Lietuvos drąsos, pasiuntė savo kleboną prie
to
visko
neužgiria,
ir
1
negerumai
—
linkui
Lietuvoj
gyvenančių
tautinių
čiai už Lietuvą. Ant galo gerb. svepripažinimo, kad
Prezidentas yra altoriaus, užtai klebonas nežmonišRezoliucija skamba se
čiai dėkodami už vaišingumą, sakėsi apie kurių buvimą nieks nesiginčija mažumų.
tuvą pripažinti, kai supykęs labai smarkiai užgrumo—
yra
prašalinami
taip
greit,
kančiai:
kaip
gavo malonaus
įspūdžio lietuvių
todėl mes čionai atvykome prašyti Ijo
j
išbraukimu iš parapijos už neatli
draugijoje ir 2 vai. naktyje atsisvei dabartinės aplinkybės pavelija, ToTusų augštenybės, idant panaudotu kimą „velykinės”, nors minėta daruRezoliucija S.
del idant neapkrauti daugiau Lietu
kinę apleido Lietuvos atstovybę.
me! savo didelę
įtaką j egzekutyvį gija jau trys metai kaip nuo tų pricREZOLIUCIJA
UŽGERIANTI
Gerb. Sayer yra labai malonus ir vos Valdžios išlaukiniais protestais
ofisą, rašant S. V. Prezidentui laiš tarų atsikratė. Na o kun. Kaulakis
;
LIETUVOS
ir
patarimais,
nutarta
šiame
reikale
TOLERANTIŠKU(
iškalbingas asmuo
gerai suprantąs
1 aniajs j
*
ką ar matant jį ypatiškai, idant ji su keliais špitolninkais dar ir dabar
pas 1- MĄ.
politikos reikalus. Jis pasakė,, kad j jok’08> rezoliucijos neišnešti,
sai priskubetų Lietuvos pripažinimą, bando geriau susipratusius lietuvius
į
tenkinant
vien
užrekordavimu
„It is resolved that the tolerand
delcLenkija galutinai nusmukus ir su vi
p. J. Brown pridūrė, kad yra inteik- tais burtais bauginti. Ant galo p r iand just policy which the Republic
sais kaimynais vaidijasi — visi jos galų išreikštų minčių.
ta S. V. Senatui rezoliucija reikale1 buvus kun. Karaliui, mitingas baigė-I
Adv.
Bronza
iš
of
Lithuania has
adopted toward
Chicagos
ir
pora
| I 1 1 t. O cl 1 ,
j priešai,
nes ji ’kiekvieną
mėginusi
Lietuvos ir Lenkijos ginčių ir pra-1 si iškeikimu Philadelphios inteligen- į s]{raust;
:
šaly
jo
sėdinčių
especially
delegatų pradeda, the minority nationals,
(............ i. Jis yra tos nuomones, kad
§t>ma, kad toji rezoliucija butų pa-; tuį — progresyvių žmonių ir dakta- ’
laike
kalbų,
n
I
its
citizens
of
the
Jewish
faith, is
varkiai
rcikaaluti,
j Lietuvai, Latvijai ir Estonijai suda
remta ir perleista.
°
—
-- ' rų.
Senatorius
paj rius tampresnius ryšius tarpe savęs, kad. Suvažiavimas butų
hereby approved.
It is a policy
reiškė, kad jis apie Lietuvą jau la- į Švento
Domininko
ir Šventos I bus užtektinai rimta jėga, kad atsi it visi važiuotume
namo, .Ii rinse that the nations of the world might
bat senai žino
ir labai daug žino i Onos draugijos, savuose susirinkiwell follow and
one of which we
džio
prašymas
laikyties
't
ginus išlaukinio pavojaus.
is žino, kad lietuvių yra
;
Lietuvoje | muose padarė oficiali
nutarimą ir
i arc justly proud.”
Beje, dar diena prieš tai taipgi lan sekti pirmiau
puspenkto miliono, kad lietuvių yra ■ pi otokoluose užrekordavo
boikotą kčsi atstovybėje Pennsylvania valsti i mažai gelbėjo,
atkarto tinas šauki i Visapusiškai apsvarsčius, SuvažiaPennsylvanijoj apie 250,00, kad lie-1 prieš lietuvius
daktarus, Dr. Dam- jos delegacija
Ivimas randa būtinai reikalingu įstei— S. Gegužis, Dr. ‘mas uždaryti
tuviai yra darbštus ir teisingi žmo- braucką, Dr. Klimą ir Dr. Stankų. Dambrauskas, T. Paukštys, ‘ J. Gri- i nemalonių komplimentų iš kitų de I girną Suv. Valstijų Konsulato arba
nčs, kad jis apie Lietuvą ir lietuvius : Patent, susirgus bent kuriam nariui:
Matomas buvo noras pa- Konsularės agentūros Lietuvoje ir
• nius J. K. Miklas, Dr. Klimas, tei legatų.
jau tada žinojo labai gerai, kuomet įar nariai minėtų
draugysčių ir jai gėjas
s;
krikdyti
Seimą
neišgirdus Skundų j tam tikslui išnešė sekančią rczoliuci'Pabaras, P. W. Birštonas, A.
daugelis, net ir iš prakilnių žmonių, I šauksis ligoje
bent katrą minėtų į n^jiekas "ir' kt.', kurie buvo atvykę ! Komisijos raporto.
Didelis didu fe:
išgirsdavę vardą Lietuva, tai many- - daktarų, tai tokiam nariui minėtos i yyashinrtonan
muos
delegatų
nusistatymas
sugražipasimatyti
su savo
davę, kad tai kokio nnizikališko in- draugystės neišmokės digoje _ pašai-1 va1‘stijos’ Senatoriais i
xcezonucija 7.
klausimai buvo vėl
Kongresme
strumento' vardas. Dar daugelį la pos, o mirus neišmokės pomirtinės, j
šis posėdis į REZOLIUCIJA DELEI SUVIE
nais, pildydami lietuvių suvažiavimo, I tvarkiai rišami, ir' taip
bai. gražių ir reikšmingų dalykų Se- Esą, kam minėti daktarai nesiklaunutaręs susirinkti NYTŲ VALSTIJŲ KONSULATO
buvusio
Washingtone,
nutarimus. užsidarė 6 v. v.
natoriūs pasakė, Tudj Dr. Klimas sę 'kunigų darbuojasi Li c tu vos laMinėti svečiai pilnai užganėdinti iš '7 v. v. penktai ir paskutiniai Suva- LIETUVOJE.
pasiprašė idant leistų perskaityti ir bui. Ar tik nesiartina galutinas nu„Whereas, there is at present no
savo misijos, juos maloniai priėmė žiavimo sesijai.
įteikti gerbiamam
Senatoriui čion puolimas
klcrikališkų
donkišotų?
Consul or Consular Agent, represen
Senatoriai ir Kongrcšmonai ir pasi
patiektą peticiją, ant ko Senatorius Žmonės kalba, kad tokis nutarimas
ting the United States in Lithuania,
Penktas Posėdis.
žadėjo greitoje ateityje iškelti Lietu
maloniai sutiko.
draugysčių yra padarytas vos klausimą Senate.
at Riga,
Latvia,
minėtų
Posėdį atidarė pirm. Gegužis, vi and the Consul
who
occasionally
performs
consular
Po šia peticija irgi buvo pasira paliepimais vietinių kunigų.
_________
.
si r inkus. Į. poPr. Rimkus. siems delegatams su
Lietuvių Muzikalčs Svetainės Ben
šyta visų ‘ delegatų, sti kuria kartu
sėdį atsilankė kongresmahas Walter > duties in Lithuania and for Lithuįteikta ir aukščiau mipėta, buvusio drovės ir D. L. K. Gedemino KliuM. Chandler, kursai dalyvavęs Lie anian citizens, is so burdened with
Lietuvos atstovo gerb. Vileišio pa bo susirinkime, buvo apsilankę jau
tuvių delegacijoj
prie Prezidento his duties at Riga, as to make it
ruošta, knyga: „Lithuanian Recogni visiems žinomi rėksniai ir prasikalir yra įnešęs rezoliuciją delei Lietu- almost impossible for him to give
AMERIKOS
LIETUVIŲ
SUVA

J. prašydami kad
lėliai S. B. ir P.
i
tion.”
jvos ir kitų Baltijos valstybių pripa- attention to business in Lithuania,
ŽIAVIMO
WASHINGTONE,
D.C.
|
draugijos
dovanotų
Gerbiamas Senatorius labai malo jiems minėtos
Ižinimo į Atstovų Rumus. Jis buvo and
GEGUŽĖS 30 ir 31, 1921 M.
— suspendavimą, už
niai atsake, atsikreipdamas į visus prasikaltimą
pasveikintas triukšmingu delnų plo Whereas, the need of an American į
delegatus, kad jis tuojaus ims viską pasirašymą po tilpusiu klcrikališkuojimu. Jis papasakojo apie malonius Consul to reside continually in Lit
(Tąsa
iš
pracito
num.)
domėn reikale Lietuvos pripažinimo sc laikraščiuose šmeižtu prieš L. M.
įspūdžius, kuriuos jis parsivežė, ap huania and there perform the offi
ir reikale įneštos rezoliucijos Sena- Sales Bendrovę ir Gedemino Kliu- turi arba mano svarbiais esant. Iš lankęs Lietuvą ir Pabaltiją ir prisi ces relating to travel, adjustment
(Daugiau bus.)
tan, ir prašė delegatų, kad laikytųsi bą ir jų komitetus — veikėjus. Su savo darbuotės komisija raportuos pažino, kaip mažai jis apie Lietuvą
artimų ryšių su Kongresmanu Re sirinkimas tokius prašymus minėtų Suvažiavimui.
pirmiau težinojo, ir kaip mažai abclLietuvos Atstovas, gerb. Vileišis, nai apie tą šalį težino ir gerai apsi
ber, idant reikalui prisiėjus, jis, Se asmenų atmetė ir patvirtino jiems
pareiškė
pageidavimą, kad Suvažia švietę Amerikos gyventojai. Jis ne
natorius, po ranka turėtij visas rei uždėtą bausmę.
Kun. J. Kaulakis pasirengęs va- vimas suteiktų progą Dr. Bielskiui abejos, kad tas entuziazmas
kalingas informacijas gynimui Lie
ir neiš Lietuvos Bonų nuoalsus darbas, kuriuomi Amerikos
žiuot Lietuvon. Žmones ypač da- išduoti raportą
tuvos pripažinimo reikalo.
Vinikui, iš piliečiai lietuviškos kilmes pasižymi,
Visi delegatai buvom labai linksmi vatkos labai susirūpinusios, mat ne- pardavinėjimo, ir pil.
Lietuvos
reikalams
suplaukusių
au užtardami savo gimtinę arba bočių
ir reiškėm Senatoriui
P. C. Knox mažai pinigų yra pas tėvelį” sudėkų. Nutarta išklausyti. Abudu ra kraštą, tas pasišvęntimas, su kokiu
Senatorius P. C. ta net be jokių raštų.
didelės padėkos.
ir vienbal jie darbuojasi, iššaukia nusistebėji
Juodu! ūkas. portai buvo išklausyti
Knox, visą laiką
apie 45 minutes,
siai priimti, ir už pasidarbavimą gau mą ir pagarbą vietinių
išstovėjo stačias ir išeinant delega
čiongimių
siu
delnų plojimu pakėkavota.
Liepos 24 d., 1921 m., susižieda
cijai iš jo 4>fiso, priėjo arčiau durų,
amerikiečių tarpe, ir kad nėra abe
Paaiškinus Lietuvos Atstovui jog jonės, kad viso to darbo
idant kiekvienas delegatas galėtų be vo Dr. A. Dambrauskas su panele
vaisiais
liepos
1 d., 1921 m., yra diena — bus Lietuvos neprigulmybės pripaži
kliūčių atsisveikinti; kiekvieną atsi Katarina Oželiute, duktere visiems
išmokėjimui nimas per visudidžiausią ir seniausią
artinasi
sveikindamas labai maloniai ir karš žinomo turtuolio ir gana pavyzdin kuri jau
procentų
už
pinigus
Amerikos
lietu jos seserį — respubliką — Suvieny
tai ranką paspaudė,
pratardamas: go Philadelphios lietuvio. Prie pro
„I assure you Gentlemen of promt gos tenka pažymėti, kad pil. Oželei vių į Lietuvos Bonus įdėtus, Tame tas Valstijas. To atsickimui jis pri
recognition of Lithuania” (Aš už- netik patys labai pavyzdingi ir dori reikale Suvažiavimas priėmė sekan- sižadėjo dirbti kiek spėkos pavelys,
tikrinu jus ponai, kad Lietuva bus žmonės, bet stengiasi ir savo vaiku čią rezoliuciją:
ir tame darbe jis žinąs, jog didelis
■■■.! -’.Z',:..T
greitai pripažinta. „T.” red.) ir tam čius gražiai išauklėti ir suteikti pa
jo draugų būrys Kongrese jam pa
Rezoliucija 4.
vyzdingą apšvietimą. Jie turi 2 supanašiai.
dės. Užbaigus Kongr. Chandleriui
DELEI
IŠMOKĖJIMŲ NUO- įspūdingą ir malonią prakalbą, Suva
Kadangi jau buvo arti 3-čia valan nu ir tris dukteris. Vyriausia duktė
da po piet, o daugelis delegatų buvo ištekėjusi jau apie lo metų už vi- ŠIMČIŲ UŽ BONUS.
žiavimas jam dėkojo
griausmingu
„Iš Lietuvos Atstovybės praneši trys syk „valio”. Taipgi trys bunetik nemiegoję naktį ar dvi, bet ir siems žinomo
intcligento lietuvio
paaiškėjo, jogei dinką judinanti
be pusryčių, tai visi kartu skubėjom mokytojo Kazimiero Mekšro, dabar mo Suvažiavimui
„valio”
delegatų
kad užvalgyt. Pavalgę pietus, kož- gyvena Chester, Pa. Dabar antroji su ateinančiu liepos mėnesiu pareina buvo duoti už musų šalį, Suv. Val
nas skubėjome į Lietuvos Respubli susižiedavo su Dr. A. Dambraucku. laikas pradėti išmokėjimo nuošim stijas, ir trys „valio” už musų gim
kos Atstovo buveinę, kur kaip augš- Sūnūs eina augštesnius mokslus, 0 ' čių už Lietuvos Laisvės Paskolos tinį kraštą ir bočių žemelę Lietuvą.
čiau minėta, buvom užprašyti p. V. jauniausia duktė dar
prie matušės Bonus, ir kurie Lietuvos Atstovybė Po tam prasidėjo vėl reguliaris Su
Černeckio, po vizitų
pas Senato pasilieka. Smagu matyt, kad čion je yra jau prirengti
išmokėjimui. važiavimo darbas.
rius, ateiti.
Lietuvos Respublikos gimusieji lietuvių vaikai, nesuameri- Bet susidėjus labai sunkioms aplin
Pakilo klausimas, kaip pavadinus
Atstovo buveinėj jau nematėme to konėja, bet lictuviais pasilieka. Gar- kybėms
Lietuvos
Valstybėje, ir šį Suvažiavimą. Nutarta jį vadinti:
kių malonumų kaip pas Senatorius. bė tėvams už tokį vaikų išauklėji- kad Lietuvos
Valstybei nors kiek „Amerikos Lietuvių
Suvažiavimas
Čion jau visai
kitoniška
dvasia. mą.
palengvinti, Suvažiavimas šitą ap Washingtone, D. C., gegužės 30—31,
Atstovas atskiriam
kambaryje už
Vestuves Dr. A. Dambraucko su kalbėjęs, nutarė sekančiai: Įprašyti 1921”, o angliškai: „American-Lit
Skausmus ir galimus nutildo
gražaus rašomo stalo iždidžiai sėdi p-le Oželiute atsibusi bene rugsėjo visas paskolas stotis, idant jos su huanian National Convention, May
mažai kreipdamas domės į delegaci mėnesyje, kuomet
susirinki- 30—31, 1921.”
daktaras gaus šauktų savo apiclinkių
jos nuveiktą darbą,
tik raštininkai pavaduotoją savo
plačiai išdirbtai mus, kuriuose turi būti šita padėtis
Suvažiavimo
sekretorius,
Adv.
lyg mandagiau tai vieno tai kito de praktikai.
išaiškinta ir prašoma visus
Bonų Bagočius, prašė Suvažiavimo paklau
legatų klausinėja: „Kaip atsitiko?
A. B. C. pirkėjus, kurie tiktai gali, kad jie syt keletos pasveikinimų, kuriu tar”
Ar viskas gerai? Ar pripažins Lie
V&izbažonklis užreg. S. V. Pat. Ofiso.
savo šių metų nuošimtį arba nuošim pc buvo
ir aukų. Pasveikinimai su
tuvą? ir tt.
čius Lietuvos
Valstybei dovanotų, aukomis buvo
BROOKLYN, N. Y.
nuo
Šv. Albino
Dar buvo pasiūlyta ponui Lietuvos
Prieš New Yorko apylinkės orga ir tokius kuponus atkirpę Lietuvos Dr-stės, New Philadelphia, Pa. —>
Respublikos atstovui, kad jisai, labai nizuotą lietuvių visuomenę guli ke Atstovybei prisiųstų, už kurias do
$10.00 ‘ir Šv. Kazimierio Kar. DrattDRAUGAS REIKALE
daug pasidarbavusiem
šiuo reikalu letas svarbių darbų, kurie reikalingi vanas Lietuvos Atstovybė aukauto
aukštiem Amerikos valdininkam — arba atlikti, arba palikti, būtent:
jams išduos tam tikrus garbės liuKomisionieriui Hought iš Harris1. Draugijų Konferencijoje, gegu dymus.”
burgo ir kongresmanui
Rcber, iš- žes menesyje šių metų, buvo pritar
Iškilo klausimas, kad reiktų iš
“ Vaikai nustokite
reikštų padėkos žodį, už jų pasidar ta rengti „Tag Day” tarpe svetim nešti rezoliuciją reikale
vidujines
bereikalingai peštis —•
bavimą, tačiau p. V. Černeckis ne taučių del Lietuvos našlaičių, ir iš Lietuvoje tvarkos. Iš delegatų nuo
yra užtektinai BAMBINO
sutiko su tuo ir atsisakė tą padaryt. rinkta komisija išdirbti pienus. Mes monės paaiškėjo, kad gandai, kurie
jum abiem !’’
Na o kaip matosi anglų spaudoj, ki įvairiais budais šelpiame Amerikos pasiekia Amerikos
lietuvius
per
tų tautų, panašiuose
atsitikimuose, piliečius, tat turime teisės paprašyti, spaudą ir nuo sugrįžusių
Lietuvą
Kūdikiai mėgsta Jį t
atstovai bei atstovybės už daug ma kad ir jie musų reikalus kiek sušelp aplankyti Amerikiečių, nurodo, jog
žesnius darbus, labai širdingai dėka- tų.
Lietuvoje viešpatauja didelis žemes
Jie prašo daugiams!
Voja. Musų Atstovas mat visai ki
2. New Yorko Švietimo Departa niųjų viršininkų sauvaliavimas, pasi
tokių nusistatymų — jam tarsi visai mentas rengia
didelę visų tautų putimas, „išponiškėjimas”, kyšių Įli
Net ir mažyčiai žino, kad
tas nerupi. Gaila!
„America’s Making”
parodą, prie pimas, laisves žodžio persekiojimas,
Neatkreipiant domės ant tų visų kurios yra kviesti ir lietuviai. Buvo ir vargdienių, darbininkų ir kaimie
trukumų, turime imti omėnin, kad išrinktas komitetas, kuris darbuojasi čių spaudimas,
pajuokimas ir įvai
šis žygis,
yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti
Pennsylvanijos lietuvių kiek gali, bet reikalingas didesnės riais budais varginimas per įvairius
prie Senatorių B. Penrose ir P. C. paramos iš visuomenes, Tokia ma- „činauninkčlius”.
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį;
Pavyzdžiui buvo
lengvai, tačiaus tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c.
Knox, turi didelės reikšmės ir Lie ža grupė kai latviai irgi dalyvauja, perstatomi incidentai, kad valdinin
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos.
tuvos pripažinimo delei daug gel tat lietuviams butų tiesiog negražu kėliai, kurie paprastai dirba tik iki
bės, nes kas nežino to, kad minėti nedalyvauti.
3 po piet, laike darbo
prie stalo
F. AD. RICHTER & CO.
Senatoriai, yra
vairas Suvienytų
3. Lietuvos valdžia nori užbaigti susėdę geria arbatą, ruko papirosus
3rd Avenue & 35th Street,
Borough of Brooklyn, New York City
Valstijų valdžios ir taipgi užsieninės Paskolą iki 2 milionų ir Brooklyno ir su mergaitėmis juokauja, o kai-
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naudokite

Ruffles'

Ar Jtpų Plaukai 6 lenką?
NAUDOKITE

RuffleS

y

Ar Jus Norite Apsaugoti*

NAUDOKITE Ąuffter ’
Užlaikymui savo plaukų gražiai* ir tankiai*
NAUDOKITE Ruffles
Užlaikymui galvos odos sveikai ir svariai

NAUDOKITE

LIETUVIAI AMERIKOJE

Lucky
Strike

Ar Jus Kankina Pleiaka.no*?
NAUDOKITE Ruffles
Ar Jum* Galvo* O 04 Nieiti?'

Ruffles

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog
ifi išdirbėju j>er paštą už 75c. bonką.
F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 3Sth St.

Brooklyn. N. Y.

CC€0O3 X.KMM1C ltJOClUOjLMlC JCJC It1CO

Ar Turite 100 Dolarių?
Jci turite, tad ar atneša jums 8 dol. pelno į metus? Jei
ne, tai kreipkitės prie mus. kies jums kuoaiškiausiai prirodysiine, kad jus 100 dol. (ar daugiau) bus visiškai saugiai
padėtis ir visuomet taip bus. Mes taipgi jums prirodysime,
kad kiekvienas jūsų 100 dol. atneš mažiausiai 8 dol. pelno kas
metai, o gal ir daugiau. Jei jus neturite užtektinai pinigų už
mokėtu pilnai už perkamus Šerus, tad galite pirkti ant išmokesčių. Jei negalite ateiti pas mus ypatiškai, tai išpildę že
miau telpanti kuponą prisiųskite mums.
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.

Be jokių iškaščių ar kitų obligacijų
man,
malonėkite
prisiųsti smulkmeniškas informacijas apie jūsų indėlius.

Vardas

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

Gatvė ir No. ...................................
„Tėvyne”.

Miestas ......................

Itli
■

KADA ATLANKYSI SAVO TĖVIŠKĘ
Keliauk saugiai ir smagiai
ant vieno iš didelių laivų
Red Star Linijos, White
Star Linijos arba American
Li n i jos.
Artymi susisiekimai į visas
dalis Europos. Geras mai
stas ir apsčiai jo duodama.
Uždarytos
kajutes.
Visi
moderniškų laivų patogu
mai.

BB
d Star
W
WhitkStarUme
< American Line
Intehnatiukal

Mercantile

Marins

Company

NEW YORK.

9 BROADWAY,

Dykai! Puiki Muzika! Dykai!
—NAUJAUSIS IŠRADIMAS—
Pagarsėjęs laikrodis delei savo pasaulinės muzikos.

eeeeo

cigarette

Its toasted

PAIN-EXPELLER

Jus busite nustebinti ir sužavėti, kuomet išgirsite TKtą puikią muziką paslėptą šitame naujai išrastame laikrodyje. Jei jus norite turėti šitą
stebėtinai harmonišką muziką savo namuose, tad neprivalote išleisti sun
kiai uždirbtų savo pinigų del aukštos rūšies
instrumentų kaip pianas,
grafafonas, ar jų roliams ir rekordams ir tt., nes šis laikrodis padarytas
taip, kad jo muzika pavaduos aukštos rūšies instrumentus.
Jis groja puikias melodijas garsiausių pasaulio artistų, ir jus turėsi
te progos tai išgirsti tiktai užsukdami šį laikrodį ir paspausdami guziką.
Jis groja taip puikiai, kad jus patys ir jūsų draugai tik stebėsis. Šitas
laikrodis groja selekciją per 20 miliutų ir yra visiškai užslėpta mašinerija.
Šilas laikrodis yra tvirtai padarytas
iš bronzos
ir storai apklotas
auksu. Jo puikiausias išiharginimas brangaus laikrodžio išvaizda, kuris
bus gražum jūsų namlj papuošalu. Jo viduriai
padirbti Vokietijoje ir
taip nustatyti, kad laiką laikys geriau, negu bile laikrodis, koki ligi šjol
tik buvo padaryti.
Muzikaliai viduriai patalpinti dugne laikrodžio, ir yra visiškai liuost
nuo efekto laiką rodančių vidurių, kas užtikrina tyrą ir malonų muzikos
toną.
Šitas laikrodis kiekvienam yra labai pageidaujamas, kuris netik tei
singu laiko rodytoju, bet ir aukštos rūšies muzikaliu instrumentu ir yra
garantuotas ant 25 metų.
Jis yra vertas daug daugiau, nei 25 dol., tačiau musų kaina per se
kančių 30 dienų laika yra tiktai 8 dol. Atminkite, kad šis nupiginimas
bus tiktai per trumpą laiką, nes vėliaus jo kaina bus 20 dol.
Nesiųskite pinigų iš kalno, tiktai parašykite
savo vardą ir adresą
AIŠKIAI ir prisiųskite mums kartu su 50c. pašto markėms persiuntimo
lėšoms, o už laikrodį užmokėsite kuomet bus pristatytas į jūsų namus.
Galite išmėginti šitą laikrodį savo namuose per dešimts dienų ir jei at
rasite, kad jis jus nepatenkina, tad sugrąžinkite jį, o mes jums grąžinsi
me pinigus. RAŠYKITE ŠIANDIEN!

UNION! SALES COMPANY, DEPT. 100,
673 W. Madison St,
Chicago, Ill.

TĖVYNĖ

4

VIETINES ŽINIOS
Liepos 25 d., „Tėvynės” re
dakcijoje įvyko Vilniaus Atvada
vimui Remti Komiteto susirinki]
mas, kuriame gerb. Dr. Alseika!
išdavė galutiną apyskaitą iš sa
vo darbuotės. Iš apyskaitos pa
sirodė, kad Vilniaus atvadavimu1
nusiųsta arti 200,000 auksinų.
Kadangi gerb. Dr. Alseika 3
d. rugp. išvažiuoja Lietuvon ir
šiuomi savo darbą laiko užbaig
tu, tad išreiškus gilios padėkos
dr-ui už jo energišką pasidarba
vimą, galutinai likviduota ir
aukščiau minėtas komitetas.

.

Liepos 30 d., „Tėvynės” re
daktorius S. E. Vitaitis išvažia
vo ant ūkės porai savaičių atos
togų. „Tėvynės” redaktoriaus
pareigas laikinai eina gerb. Pr.
Bajoras.

Phone — Calvert 3210

EXTRA

I. B. BROMAS,. M. D.

PAIEŠKAU DARBO.

'

Paieškai! darbo lietuviš
koje įstaigoje. Esu dirbusi
keletą metų įvairiose lietu
vių įstaigose, kaipo sekreto
rė ir stenografė. Turiu ge
rą patyrimą ofiso vedime.
Del platesnių
informacijų
atsišaukite:
MISS B. K.
c/o „Tėvynė”,
307 W. 30-th ST.,
NEW YORK, N. Y.

Ofiso valandos:
Nuo 7 iki 8:30 vakare.
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų,
615 COLUMBIA AVE.,
BALTIMORE, M D.
wmiinnini

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

DIDELIS PIKNIKAS!

Bolševikai pralošė. — Brooklyno Lietuviuose jau ilgokas
laikas bolševikai paėmę vado
vystę, jie valdė didelę visuome
nės dalimi Brooklyn© siuvėjais.
Tai buvo pasidėkavojant tam,
kad .Algameitų unijos vietinio
lokalo-skyriaus lietuvių siuvėjų
delegatu • būdavo bolševikas.
Kaip jis
liepdavo siuvėjams
taip jie darydavo. Pastaru lai
ku betgi dalykai kitaip virto.
Ketverge, liepos 28 d. minėtos
unijos delegatą berenkant, bol
ševikai galutinai
pralaimėjo;
delegatu tapo išrinktas visai ki
tų pažiūrų žmogus, gaudamas
net dvigubai tiek balsų kiek bol
ševikų kandidatas gavo. Dabar
nekuriu pranašaujama, kad ir
Brooklyno visuomenės nemaža
dalis „susipras” ir pakryps ki M
ton pusėn — podraug su dele d
gato vadovyste.
>ij
Delegatu išrinktaa Kalpokas. gj
f!
a

Pirkit tikos
didžiausioj lietuvių ?
ūkininkų kolionijoj Ainerike, kur
jau yra apsipirkę 463 lietuviai ukes.
Čion apsigyvenę jausitės kaip senam H
«krajui, nes jau 5 kaimai
yra lietu
viais apgyventa. Čion yra labai ge B
ros žemės, todėl čion
toks didelis a
skaičius lietuvių ir apsigyveno. Už- 3

Tęlef. Watkins 2142.

siunčia į vietas. Daigiai, siunčiami per mus,

Gydau be vaistų ir operacijos,
Priėmimo valandos:
Nuo 8 iki 12 dieną.
Nuo 2 iki 5 po pietų.
Vakarais pagal sutartį, išskirent ketvergus.
2418 W. 45 St., prie
Western Ave.,
Chicago, Ill.

Jį
.
"

JOHN S. LOPATTO
Attorney and Counseler-at-Law
SLA. Advokatas-Patareias,
508-9-10 Coal Exchange Building
WIKES BARRE, PA.
Telephone 4256 Market.

KURSAS NUPUOLĖ, g
£

Tai geriausia proga daug auk-®
sinų į Lietuvą nusiųsti. Grci-$
tume nusiuntimo pinigų nieks®
su mamin ncgal lenktyniuoti
visiems pinigų siuntėjams pri-Hj
statau kvitas su parašais pri-^
ėmėjų pinigų.
. S
Laivakorčių agentūra į Lie-g
pojų, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei į Lietuvą.
Padarymas lietuviškų doku-|g
mentų.
Pinigus siųskite per pašto£
Money Order. Rašydami pri-a
dėkite 2c. štampą ir visados®
adresuokite:

rabežių.
Informacijų ir sąlygų klauskite per laiškus.
te lietuviškai.

P. MIKOLAINIS,
53 HUDSON AVENUE,
BROOKLYN, NY.

VAN CLEEF,

PINIGAI IR LAIVAKORTES
Siunčiame pinigas Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kitos
įstaigos. Parduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausių laivu
Padarome pašporfcss važiuojantiems Lietuvon. Atitraukiame gimi

nes ir šeimynas iš Lietuvoj. 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.

y

BALTIC STATES BANK

18 dJ &

Brooklyn, N. Y.

ų?Red Star Line<

White Star Line

American Line

Mercantile

Marine

’
arba nuo vietos agentų.

Comfany

NEW YORK

(Severo Regulatoriu). Kuris pri
duoda stiprumą, prašalin skausmų
ir regulujo moterių priedermę. Per
keturios dešimtys metu davė užga
nėdintą pasekmę. Prekė $1.25.
Gaukite pas sava Aptiekoriaus ar
rašykite pas

Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų.
Specialiai valgymui, rūkymui ir sėdėjimui kambariai ir visi pasivaikščiojimui deniai skiriami tik
WITH
WITH
tai trečios kleses pasažieriams.
Speciališki be persėdimo trukiai laukia Cuxhavcn’e su patyru]
siais lietuviai vertėjais. Galima vežties dykai 275 svarus
iki rubežiui.
Užsiregistravimui vietos rašykite į bile agentą arba

I ■*/STEAMSHIP I
COMPANY,!^ 1
Gcnerališki agentai del CENTRALES ir RYTINĖS EUROPOS
North German Lloyd Bremen.
IŠ NEW YORKO tiesiai į BREMEN—DANZIG—LIBAU
Laivai plaukia į LIEPOJŲ per Danzigą. Tiesus persimainymas nuo laivo ant laivo.
POTOMAC
Rugpiučio io, Rugsėjo 22
PRINCESS MATOIKA
.. rugpiučio 23, Spalio 3
HUDSON .
.................. rugpiučio 30
I« New Yorko tiesiai į CHERBOURG— BREMEN
AMERICA ....................... rugp. 27, rugsėjo 28, spalių 29
GEORGE WASHINGTON rugp. 3, rugsėjo 3, spalio 4
Kreipkitės į 45 Broadway, New York ir jį vietinius agentus.

AUTOMOBILIU KURSAI
-0

Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ypatą:
išardymą, pataisymą, su
statymą, važinėjimą,, viso
kių pienų, taipgi duodame
lekcijas
apio
elektriką.
Mokiname lietuviškoje ir
angliškoje
kalbose.
instruktoriai paženklinti ekspertai L. TYCHNBVI£ ČIUS ir kiti. Gvarantuojarne laisnius ir diplomą.

f. SE^EPA co;
CEDAR RAPipS, IOWA

5

Phones:

Bell — Kensington 5316

Dr. E. G. K L 1 H A S
LIETUVIS GYDYTOJAS
Priėmimo valandos:
9—ic valandai ryte.
6—8 valandai vakare.
2538 E. Kllegheny Avė.,
PHILADELPHIA, PA
A?./'*

.
▼

0
<$■

NEW YORK, N. Y.

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

:

GRIGAS
KUNAŠAUSKAS

♦♦♦♦♦♦♦♦
t
j. SKRITULSKAS

TIESUOTAS AGEN
TAS VISŲ GAR■ LAIVINIŲ

NOTARAS IR AGENTAS

Parduodu laivakortes ant visų H-i

T nigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai.. Išmainau visokių žemių Y
pinigus ant amer ikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir Y
X atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaukau svetainę nii-1
tingams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galima
▼
atsišaukti laiškais.

AGENTŪRA
UŽDĖTA

26 Broad Street,

"f*

New Britain, Conn.
Telephone 550

J

LAIVAKORTES I LIETUVA j
ir iš LIETUVOS parduodu per Rottcrdamą, Antver
peną, Ambtt^gą, Bremeną ir Liepojų ant geriausių ir
greičiausių laivų. Pasportns išreikalauju visiems kėliaujautiems į LIETUVĄ PINIGŲ siuntimas ir mainymas pagal dieninį kursą. Išvažiuojanti j Lietuvą mainyti pinigus ne priverčiami.
Su visomis informacijomis kreipkis
gyba per laišką pas seną ir užtikrintą agentą

į
*i
j
D
fiu
T]

G. KWNASHBVSKY
X79 E. 3~rd STREET,

t
T

X nijų» kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu

LINIJŲ
'J

Užlaikau geriausius cigarus.

4^,

— 1910 M. —
t

NEW YORKCITY.

39 BROADWAY,

f 293 AVĖ. B, COB. 17-th ST.,

silpnų, nervuotų, sti. nudėvėtą svei
katą ir kentančiu vargingais ir neregulariškais perjodais, aplaika pa~
gelbą per vartojimo

Sekantis išplaukimas iš New Yorko bus 27 d. Rugpiučio.
Kaip paprastai ant jo keliaus daug lietuvių, kurie nori keliauti
Red Star Linija. Tūkstančiai keleivių White Star Linijos buvo
nugabenti į Lietuvą ir iš Lietuvos. Red Star Linijos laivai išplau
kia iš ttew Yorko sekančiai:

* A.

TIESIOG TARPE NEW YORKO-HAMBURGO J^T
Tnimnas susisiekimas su visom dalim Euronos. U'J
S. S. „MOUNT CLAY” rugpiučio.......... 4 d.
S. S. „MOUNT CARROLL” (nauj.) rugp. 18 d.
S. S. „MOUNT CLINTON” (naujas) rugs. 1 d.
Laivai iš New Yorko išplaukia nuo Pier No. 86, r M
North River — gale West 46-th st.
Laivai „Hairsa” (Ex-Deutschland), „Ba
yern” (naujas) ir „Wuerttemberg” (nau
jas) netrukus bus paleisti veikmėn.

„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 didžiausį Amerikoje lietuviškų Įmy
gu sandėlį ir leidžia didelį laikraštį „Vienybė” du
sykiu savaitėje. Preunmerata: $3.50 metams.
Visi kreipęsi į „Vienybę” kitur niekados nebesi
kreipia. Visais reikalais rašykite:

Tūkstančiai
Moterių

Į HAMBURGĄ, LIEPOJŲ IR DANZIGĄ:
GOTHLAND .........................................
Rugs. 22
SAMLAND .....................................
Rugs. 1, Spaliu 15
Žemos kainos paduodama į visas Lietuvos vietas.
Pirkite
savo laivakortes nuo

J

JOINT

LIETUVIŲ ĮSTAIGA GYVUOJA 35 METAI

'sSužla.Ikjfc.^?

Į PLYMOUTHĄ, CHERBOURGĄ IR ANTWERPĄ:
FINLAND ...............................
Rugp. 27, Spalių 1
ZEELAND ................................................. Rugp. 6, Rugs. 10
KROONLAND ......................................... Rugp. 13, Rugs. 17
LAPLAND .........................j............. Rugp. 20, Rugs. 24

UNITED AMERICAN CINES

J

193 Grand Street,

Lietuvių keleivių mėgiamas laivas gerai žinomas del savo di
dumo, patogumų, švaros ir apsčiai teikiamo gero maisto.

(SLA. Nariai.)

Tel. Greenpoint 5975

II kliasa į Hamburgą $145;
; Danzigą
$200. HI kliasa į
Hamburgą
$125; į Danzigą]
$135. Kares taksų $5.00.
Per Cherbourgą, Southamptoną, Liverpool arba Glasgow:
Vasari išplaukia rugpiučio 6 d.
Mauretania išpl. rugp.
11 d.
3 Carmania išplauks rugp. 13 d.
Columbia išplauks rugp. 13 d.

FINLAND

j

NEW YORK, N. Y. }

303 WEST 30-th STR.,

X

SEVERA’S
REGULATOR

Rašyki

ADRESAS:

'

KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori turėti gerą kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą
Amerikoje, ant laivo ir Lietuvoje, — LAI KREI♦ PIASI Į BALTIC STATES BANKĄ.
$
KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašaipos giminėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui
INTERNATIONAL MERCAN
— pirkimui tikės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose,
TILE MARINE CO.,
ir nori, kad pinigai butų teisingai, be nuostolių ir
116 laivų — 1,250,000 tonų.
greitai pristatyti, — BŪTINAI LAI KREIPIASI Į
9 Broadway, New York,
BALTIC STATES BANKĄ, kurs persiunčia Lietu
arba pas vietinius agentus.
von pinigus greičiausiai ir teisingiausiai.
KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIMČIAMS ir gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas mėnuo, — LAI SIUNČIA DE
POZITUS Į BALTIC STATES BANKĄ per paštą,
Money Orderiais arba banko čekiais.
KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ —
MES GREITAI ATSAKOMO Į LAIŠKUS.
PARDUODAME LIETUVOS LAISVĖS PAS
Didžiausi, greičiausi garlai
KOLOS BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BO
viai pasaulyje. Puikus patarna
NŲ KUPONUS.
vimas pasažieriams.
Yra vie
tinis agentas
jūsų mieste ar
BALTIC STATES BANK
artimoje apielinkėje.
294 EIGHTH AVE.,
NEW YORK.
I Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją
ir kitas Baltijos valstijas per
Hamburgą ir Danzigą:
Pannonia išplauks rugp.

Lietuvos

EXPRESS AND FORWARDING COMPANY,

^Americanize t
i

yra po ąp-

drauda Amerikos Insurance Kompanijų ikį pat

Išplaukia kas savaitė iš Pier 58-62
North River, New York. Tiesiai į
Dancigą:
Samland (tik 3 kliasa) rugsėjo 1 d.
Gothland (tik 3 kliasa) rugsėjo 22 d.
Iš New Yorko į Antverpą:
Kroonland ............. rugpiučio 13 d.
Zeeland ................... rugpiučio 6 d.
Lapland ................ rugpiučio 20 d.
Finland ....................... rugp. 27 d.

Iš New Yorko į Hamburgą:
Manchuria ............. rugpiučio 25 d.
Minnekahda ......... rugpiučio n d.
Mongolia ............................... rugs. 8
Norėdami tikro patarimo apie kai
nas, plaukimo kelius, imigracijos ir
pasportų taisykles atsišaukite į

(drabužius ir ki

tokius) su pilna garantija. Musų atstovai Lietuvoje per

V1 Red Star Iine

Daktaras Petras Šimaitis
Naprapath’as

interesuojanti ūkių pirkimu, atsišaukit per laišką:
J. A. ŽEMAITIS,
R. x, FOUNTAIN, MICH.

0 BROADWAY,

Mes pristatome Lietuvon daigius

Didelį pikniką rengia lietuviškų
tautiškų neprigulmingų kapinių val
dyba, kuris įvyks Courtny Pa., 28
dieną rugpiučio (August) 1921 m.
Todėl kaip vietiniai taip ir iš apielinkinių miestelių lietuvius kviečia Artimas susiekimas į visas dalis
me skaitlingai atsilankyti ir linksmai Lietuvos. Geras maistas ir užtek
laiką praleisti, nes piknikas yra ren tinai jo. Visi parankamai. Dideli
deniai. Visi moderniško laivo sma
giamas su įvairiais pamarginimais.
Kviečia Komitetas. gumai.
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SIUSKITE LIETUVON DAIGIUS

Kuojm Susirinkimai
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SLA. Raštinėje yra laiškai
sekantiems žmonėms:
Martin Dansevičius, Anicetas Bell Phone—Dickinson 1198 W
Staugaitis, Ignas Valaika, Jo
Dr. A. P. Dambrauskas
nas Kiaušas, Aleksas Obelenius,
Priėmimo ralandost
M. Kasparaitis, Jurgis Bružus,
Nuo to išryto,
Kazys Rasčaitis, Valerija An
2—3 po pietų ir
drikonis, S. Kairis, C. Skouvak6—8 vakare.
lis.
1624 So. 4-th Street,
Kitiem net po kelis laiškus
PHILADELPHIA, PA
yra, todėl malonėkite juos tuojaus atsiimti, nes to nepadarius
grąžinsime juos paštui.

PARMOS

visi nariai ir narės atsilankyti ir užsi
mokėti savo
užvilktas mokestis.
SLA. 168 kp., Stamford, Conn. į Taipgi atsiveskite ir naujų narių pri
rengia didelį pikniką ant įr dienos rašymui.
*
rugpiuęio, Bielovesta parke. Prasi
Sekr. A. Lesniauskas,
dės 12 vai. dieną.
Malonėkite visi
1113 East 12-th St.
lietuviai ir lietuvaitės skaitlingai at
Bridgeport, Conn. SLA’. 51 kp.
silankyti ant šio pikniko ir linksmai
susirinkimas
įvyks 7 d. rugpiučio,
laiką praleisti ant tyro oro.
paprastu laiku, p. Andruškevičiaus
Užkviečia Komitetas.
svetainėj, kampas S. Main ir Kiefer
st. Malonėkite visi nariai atsilan
kyti ir užsimokėti užvilktas mokes
tis. Taipgi turime daug ir kitų'rei
Brooklyn, N. Y. SLA. 38 kp. mė kalų apsvarstymui.
Atsiveskite ir
nesinis susirinkimas įvyks 7 d. rug naujų narių prirašymui prie SLA.
piučio,• 2 vai. po pietų. - Malonėkite
J. A. Budimas.
DIDELIS PIKNIKAS.

BALTIJOS AMERIKOS LINU
V'riDK NJV
NEW YORK,
N.Y

Tieaž Kelionė Be Persėdimo IS NEW YORKO
Per LIBAVĄ Arba HAMBURGĄ-EITKUNUS

Į

LIETUVĄ

Taitrai išplauks kas 14-tą diena.

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:

NEW YORK, N. Y.

Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano
geru patarnavimu, užganedijau daugumą, užganėdinsiu
Ir jus,;
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S. S. ESTONIA rugp. 17
S. S. LITUANIA rugs. 7
S. S. POLONIA rugp. 24
S. S. LATVIA rugs. 21
Taipgi tiesi kelionė tarpe Libavos-Danzigo-Halrfakso ir Ganados.
Visi laivai turi puikius kambarius trečios kliaaoa keleiviams.
Kreipkitės prie musų agentų jūsų nrieate.

