y —* ■

........."—

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

„Tėvynė” Savaitinis Laikraštis

The Lithuanian Weekly „Tėvynė”

Leidžiama kas Pėtnyčia
Susfivienijimo Lietuviu Amerikoje.
PRENUMERATA METAMS:
Suvienytose Valstijose ...................... $1.50
Kitose Viešpatystėse ........................ 52.00
„T E V Y N Ė”
307 W. 30-th Str., New York, N. Y.

Published Every Friday
By the Lithuanian Alliance of America
P. Jurgeliutė, Sec’y & Business Mgr.
YEARLY SUBSCRIPTION RATES:
In the United States .................... ,. fi.se
To Foreign Countries ...................... fxoo
„T £ V Y N E”
307 W. 30-th Str., New York, N. Y.

No. 35

Published and distributed under permit (No. 511) autbonzeii bv the Ate of October 6, 1917, on file at the
Post Office of New York, N. Y. By order ot the < resident. A. S. Burleson, Postmaster General.

Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for in
Section IIO3, Act of October 3, 1917, Authorized on June 27. 1918.

NEW YORK, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 2, 1921.

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the
Post Office at New York, under the Act of March 3. 1875.

Vol. XII

SLA. KONKURSAS

rius nėra nė zeceris, nė dakta prie to zero pagaliuką, kad pa
ras, bet tėmė ir parašė eiles darius 10? Tas taip lengva ir
„Myliu, bet...”
Jauno Patrioto sąžinės nei tru Konkursistai subruskite! Jau
putėliu
neužgauna.
Sprust, tik vienas mėnesis beliko jūsų
ŠVEICARIJA PRIPAŽINO
Tūlas vytis New Jersey val pristatei prie zero' pagaliuką ir darbuotei. Kiekviena nauja ap
Liepos 14 d. 1 vai. dieną už-i
LIETUVĄ.
stijoje, bekalbėdamas pasakė: 10, kaip arklys, stovi!
sidegė Kruopių miestelis. Išde-'
likacija išpildyta pirm spalio
Vašingtonas, VIII,
23 d. gė džiugiau,
„Mes
Lietuvos
valdžią
remiame
Jaunam Patriotui nereikia la 1 d. skaitysis prie konkurso, ne
kaip
G0 namų. ■
(Liet. Inf. Biuras) Šveicarija Priežastis dai’ nežinoma.
visomis išgalėmis, o ji mums bai nusiminti. Jis turi cariškus žiūrint, kad nauji nariai ir bus
pripažino Lietuvos Respubliką Apie Kruopius žmonės pradė
užtai siunčia supuvusius atsto rublius, ne bolševikiškus. Jei priimti į kuopą jau spalio mė
de jure.
Rusija dabar kiek ir atpigo, tai nesyje. Pasekite sekančio dar
vus...”
jo sirgti dezinterija. Buvo mir
Tik kuomet sale jo stovėda ji dąr nežuvo. Kasžin, gal už buotojo pėdomis:
ties atsitikimų.
LENKAI PATYS RIŠA VIL
mi vyčiukai sugniaužė kumštis kelių metų gryžš rubliai atgal — Musų kuopos organizato
NIAUS PRIKLAUSOMYBĘ.
vėžės; gal nereiks rius Povilas Jurkonis su tokiu
ir jau rengėsi jas kelti aug- į senąsias
Vilkaviškis. Atsiradus nau-.‘
Vašingtonas, VIII, 23 d. jiems vaisiams, mieste ir ap-|
štyn, kalbėtojas savo kalbą ponui Jaunam Patriotui pakel smarkumu eina prie pirmos do
(Liet. Inf. Biuras) Eiltos pra skrityje pasirodė
ti didelių nuostolių? Aš vely vanos, kad net baimė ima! —
šiais žodžiais „pataisė”:
dezinterija. 1
nešimu lenkai reikalauja iš Vil Palževių valsčiuje keletas žmo-j
„Bet dabar juos jau atšau čiau jam, bent tuokart, atsi rašo 158 kp. sekr. P. Rauktis iš
niaus Valdininkų prisiekti išti nių mirė.
minti, kad kvailas yra tas biz Springfield, Ill. — Sutikęs aną
kia...”
kimybę Lenkijai.
AMERIKOS LIETUVIŲ BRIGADOS NARIAI.
Dzūkelis III. nierius, kurs nori pigiausiai dieną musų organizatorių klau
pirkti ir brangiausiai parduoti. siu:
Žiūrint j paveikslą, iš kaires dešinėn pusėn skaitant, pirmoje eilėje
Klaipeda, VII—9 rugpiučio 6
LENKAI PERSEKIOJA VIL d vakare Klaipėdos Krašto Di SČdi: Meilūnas iŠ Chicago, Ill., Tačionis, New Britain, Conn, Leitenan
Jei Jaunas Patriotas pirko rub — Povilai, kiek turi naujų
tas J. J. Zamkus iš Chicago, Ill., Vyresnysis Leitenantas P. J, Purvis,
NIUJE LIETUVIUS.
lius po 10 centų, tai ir reikėjo narių sekančiam kuopos susirin
rektorijos prezidentu paskirtas buvęs „Tėvynės” redaktorius, Šauęiunas iš Bridgeport, Conn, ir Žemai
Vašingtonas, VIII, 23 d. d-ras Steputaitis.
juos parduoti po 22 centu, nes kiniui ?
tis iš New Britain, Conn.
Vidurinėje eilėje stovi: Bražinskas iš Thompsonville, Conn., Jucius,
(Liet. Inf. Biuras) Eltos prane
po tiek buvo galima gauti. Tik — Nedaug... apie dešimtį —
Chicago,
Ill.,
Jokūbaitis
(?),
Jurgis
Simolitmas
iš
New
Britain,
Conn,
šimu lenkai uždare Vilniuje pir Klaipeda, VIII, 9 d. (Elta),
nereikėjo palikti savo reikalų atsako trumpai.
atsižymėjęs kovose su Zcligovskiu ir aplaikęs už tai Lietuvos
Vyties
Jaunas
Patriotas
„Tėvynėje
”
mą lietuvių gimnaziją kur mo j „Meni Damfb.”
ant vėjo globos. Rotšildas taip — Tačiau kuomet atėjo į su
prnaešimu, kryžitt, Urbclis, Chicago, Ill., Berkartas, Chicago, Ill.
pripasakoja
labai
liūdnų
dalykų
kinasi 400 mokinių. Taippat už Klaipėdos krašto Heimatbundinedarė, užtai jis ir Rotšildas.
Trečioje eilėje stovi: Paplauskas (?), Cibulskas, New Britain, Conn.,
sirinkimą, tai atsinešė visą glė
apie
tai,
kaip
jį
koks
tai
latras
darė Vilniuje ir lietuvių mergai ninkai, sužinojo apie Lietuvių Grigaitis, Thompsonville, Conn., Arlauskas, New Britain, Conn., Puržinoma yra, kad už savo ne bį apilkacijų — kuone visą su
vinskas, Worcester, Mass, ir Daugveckas, New Britain, Conn. Visi ši agentas, vardu Saldliežiuvis, pri
čių gimnaziją.
kandidato d-ro Steputaičio even tie, išskyrus Vyr, Lcit. Purvj, kuris yra Karo Komendanto padėjėju, kalbino pirkti rusiškus ’rublius pasisekimus lengviausia yra ap sirinkimo laiką užėmė kol per
kaltinti kitus. Jei valgydamas skaitė visas
tualų paskirimą į Klaipėdos tarnauja tik viename pulke, o kur dar kiti pulkai?
aplikacijas. Aš
ir
kaip
šiandien
tie
rusiški
rub

VILNIUJE NAIKINAMA LIE krašto prezidento vietą, rengia
zuikį paspringsi
kauluku, tai manau, kad musų organizato
liai nebe verti to popieriaus,
TUVIŲ SPAUDA.
mitingus, protestuoti prieš jo kas, jam pačiam prašant, paliuo miškų gaisrų. Vietomis trauki ant kurio jie spausdinami. Jau išeina — nekaltink savęs, nes rius išlaimės netik pirmą, bet
Vašingtonas, VIII, 23 d. paskirimą.
suotas iš kariuomenes. ’ Dabar nys ėjo per durnus, yt per kokį nas Patriotas taip verkia tame kaltas yra zuikis, kam jis begė ir antrą dovaną ir tuomi sugė
(Liet. Inf. Biuras) Eltos prane Paskutinės žinios rodo, kad klerikalų laikraščiai praneša su rudens rūką.
Kur tik nepa sąvo rašte, kad net tas „Tėvy dis turėjo kaulukus, ar negalė dins didžiulių kolonijų konkuršimu vienos savaitės tarpe ant prefektas neatsižiuri į Heimat- didžiausiu
džiaugsmu to gen. žvelgsi —• aplinkui stulpai bal nės” numeris, iki jį laiškanešis jo būti be kaulų, kaip ungurys! sistus. Bet kas su juomi gali
Gi anam agentui, vardu Sald susilyginti! Rodosi musų mies
Lietuvių laikraščių
uždėta bundininkų protestą.
Žukausko prašymo priežastis. tai juodų durnų...
atnešė
man
į
namus,
visai
nuo
net Jaunas te lietuvių visai maža buvo, ta
90,000 markių pabaudos.
Mat jisai užsimanė patapti kle „Darėsi nejauku, baisu ir kok ašarų peršlapo: dar. ko gero slo liežuvis, kuriam
Švenčionys. Kas šventadienį rikalinės biznio bendrovės agen ta, matant tokią dūmų galybę, gą butų gavęs, jei ne vasara. Patriotas iš malonės pripažysta čiau pasisukinėjus musų Jurkotruputį ir naudingo darbo, aš niui po lietuvių gyvenimus, pa
Vašingtonas, VIII, 23 d. ar sekmadienį apie 10 vai. buna tu, užtad išstojo iš kariuome- išsivaizdinus, kad daug turto,
Beskaitant
tą
raštą,
man
pa

(Liet- Inf. Biuras) Eltos prane bažnyčioje kareivių pamaldos. įneš.
ne taip greit išauginamo dū gailo Jauno Patrioto, nes ir aš patarčiau štai ką: daboti savo sirodo Springfielde lietuvių esą
biznio, nedavinėk patarimų ko ma tiek ir tiek! Nuo jo negali
šimu Vilniuje Lenkų valdžia už Po pamaldų bažnyčioj kareiviai Tik toje Lietuvoje stebuklų mais nueina! Kodėl tiek daug
pirkau
rublių
ir
tai
vienu
ir
darė laikraštį einantį Rusų kal gieda („dainuoja”) „Bože coš netrūksta!
Kodėl pas mus tuo patim laiku, viena ir ta pa kiam Jaunam Patriotui, turin išsisukti net čia gimę ir augę—
Iš armijos vado į miško dega?
ba „Vilenskoje Slovo.”
nepakankamai
rūpinamos tuo čia kaina. Tik man kitaip su čiam aspiracijas prie Rotšildo jis ir juos moka prikalbinti prie
Polskę”. žmonės tai girdėda klerikalinio biznio agentus...
dalyku? Kas daroma sustabdy jais išėjo. Nežinau, ar aš iš turtų, ne’Saldliežuvauk, nevesk musų organizacijos.
Todėl ir
mi jau išanksto išeina iš bažny
į
pagundinimą
likti
turtingu,
AMERIKOS KONSULAS AT- čios. „Nenoriu, sako, klausyti Kažin kodėl vienas patrioti mui gaisrų ? Ar ne piktos va
mintingesnis buvau už Jauną nemanyk, kad pus-draugis liks kitų kolonijų konkursistai ne
nių
Amerikos
laikraščių
visas
. VYKO KAUNAN.
lios žmonių rankų darbas tie ne
šventoj vietoj visokių balabaitas agentas, draugu, žinok kad geriausie miegokit — dirbkite, o beabeVašingtonas, VIII, 24 d. kų.” Nes tas „Bože cos Pols didžiausias Lietuvos
nelaimes suskaitomi Lietu vos miškų gaiš Patriotą, ar gal
jonės pasisekimą turėsite! Ta
vardu
Saldliežuvis,
man
geres

draugai
tik
per
pinigus
pasida

(Elta) Rugpiučio 17 Amerikos kę” dainuoja ir restorane, ir ir nepalankias Lietuvai žinias rai? Ar atsako kas nors už iš
nius rublius pardavė.
Ir vie ro aršiausiais/priešais. Tas tau, čiau musų Povilą pasivyti var
konsulas
Lietuvai p. Clement karčemoje, ir mugėje, ir lau sieksninėmis raidėmis stato ir degusius miškų plotus?
giai kas gales, nes aš manau,
naip
ir
kitaip
galvojau.
Saldliežuvi,
—
kiekvienas
už
Edwards ir
vice-konsulas p. kuos, visur ir kiekvienas valka žymiausioje
vietojo talpina.
„Į tuos visus klausimus no Ir kokiems galams jis pirko
kad jisai yra gimęs po tokia pa
save! Mind your own busines. sekminga planeta.
Heisler atvyko Kaunan ir stojo ta ją mykauja, o dabar ir baž Nejaugi jisai
džiaugtųsi tuo- rėjau rasti atsakymą, bet realy
Mat kiek
(rublius? Na-gi tam, kaip sako,
Gi
tau,
Jaunas
Patriote,
ne

eiti savo pareigas.
mi ?! Rodosi butų net „smer- be mažai raminančio rodė. Ma
nyčion įvedė.
' kad per naktelę-kitą likti, tur verkšlenk, cheer up, ne rusiš vienas žmogus turi savo gimi
telnas griekas”
ir pamislyti tėsi jau didelių, keliolikos dešini
tingu. Ansai Saldliežuvis jam kuose rubliuose yra tavo pasau mo planetą. Todėl padirbėkite
PATARIMAS AME
konkursistai — gal ir
Telšiai. Telšių apskr. tary taip, tačiau kitokios išvados pa tinių miško plotų gaisrai; ma pripasakojo, kaip Rotšildas su- lio klynas. Jei vienur nepasise 1V kiti
RIKIEČIAMS.
jūsų gimimo planeta yra pasek
bos posėdy liepos 26 d- nuspręs daryti negalima, nes kiekvienos tėsi ir visai naujai bepradedan pirkinėjęs Franci jos Revoliuci
kė, tai pasiseks antrur ir tre minga. Mat, jei sėdėsite ran
Vašingtonas, VIII, 24 d. ta asignuoti geležinkelio Šiau tautos laikraščiai, jų užtariau j a čių degti miškų; galima buvo
jos metu Franci jos vertybės po čiur. Taip
visados yra. Ne
(Liet. Inf. Biuras) „Lietuvos liai—Telšiai—.Kretinga
nepalankias ži matyti, kaip šalimais su gyven
staty mai valstybei
prierius už pusiau dyka, o pas vekršlenimu užkariausi pasaulį. kas susidėję į kišenius, tai ir
Balsas” savo 46 num. viename mui 3,000.000 auks ir mokytojų nias,
kuomažiausiomis raidė tojų trobomis pradeda degti
dešimts planetų, nors ir pasekkui
pardavęs
juos
ir
likęs
vie

Senas
Patriotas.
straipsni j e tarp
kito ko taip seminarijai
mingiausių, nieko negelbės. Rei
pilietis čia nas
Telšiuose 60.000 mis ir kuonežymiausioje vieto miško pakraštis;
turtingiausiųjų pasaulio
kreipiasi į tuos Amerikos lietu auks. Taip pat nustatyta val je stengiasi patalpinti.
kia padirbėti!
pat aria ir visai lyg nemato žmonių. Jaunas Patriotas no
vius, kurie buvo nuvažiavę Lie dybos pirmininkui 1.800 auks.
šventą teisybę p. Rauktis pa
pradžios gaisro, kuris net jam rėjo Rotšildu ‘būti. Pagunda—
LIETUVOS
LAISVĖS
PASKO

Kauno
„Lietuva
”
praneša,
tuvon, bet ten jiems nepatikę algos mėnesiui ir jo pągęlbininsako. Tik darbas — realus
pačiam su jo trobomis gali būti velnio pagunda!..
■
kad
Lenkijos
socialdemokratai
ir jie vėl grįžo
Amerikon: kui 1,400 auks.
LOS REIKALAI
darbas gyvenimo ratą pasuka į
pavojingas: gesinti jis ne ne
Man
irgi
norėjosi
per
vieną
j
reikalauja,
net
per
tam
tikrą
„Gerbiamieji! Jus atvažiavote
mums pageidaujamą pusę. Ta
mano!
.
naktelę
likti
turtingu
—
jei
ne
peticiją, kad Vilniaus apielinGRAŽI DARBO PRADŽIA.
į Lietuvą,
pamiršę skirtumą
čiau išrodo, kad dauguma musų
„Atrodytų, lyg miškai nie
Rotšildu,
tai
nors
100
ant
100
Dalinamės
su
visuomene
linksmo

kės
turi
būti
sušauktas
seimas,
tarp Lietuvos ir Amerikos gy
konkursistų šito nežino ar ne
kam nepriklausytų, jokios ver
mis
žiniomis.
uždirbti.
Ir
mano
pinigai
buvo
o kol
seimas bus sušauktas, tės neturėtų, ir niekam neįdo
venimo, arba to skirtumo neži
Pennsylvanijojc v isur esąs geriau- nori žinoti. Jie mažai ką vei
taip
pat
sunkaus
darbo
uždirb

tad
‘
Vilniuj
ir
visoje
„Viduri

nodami, negalėjote prisitaikinti Brooklyno „Laisvei” nei sap
mu jų nykimas ir bujojimas.” ti ir sutaupyti. Ir štai ką aš sis upas. Visi esą tvirtai nusistatę kia ir vis save skaito nekaltais
nėje
Lietuvoje
”
valdžios
visu

remti yajų ir tik laukia progos kiek už savo nepasisekimą.
prie Lietuvos ekonominio gyve nuojant Lietuvos „buožės” ra
Jiems
Dzukaitis.
padariau.
Pirkęs
rublius
po
10
Scrantonas
vienas
savo
kolonijoj,
ma
turi
priklausyti
vienam.
Že

nimo kėlimo, neturėjote ištver mumo neduoda. Brooklyne potai bedarbė, tai karščiai, tai žmo
užrašydamas
padarė gerą pradžią,
centų,
aš
juos
pardaviau
po
22
ligovskiui,
ditkatoriaus
teisė

mės kelti jos kultūrą ir, sugrįžę licijantas išmetė iš namų seną
nių tamsumas balti... Kodėl p.
bonų arti $2,000.00.
Brooklyno „Vienybė”, rašy centu, uždirbdamas
12
centų
į Ameriką, platinate ten raštu moteriškę, turbut už nemokėji mis.
dama apie žemės reformas Lie ant vieno rublio, arba 120 dola- Pennsylvanijos kolonijas lanko Jurkoniui šitie menkniekiai jo
Kokia
ironija!
Socialistai
ir
Liet. St. Seimo atstovas p. Bagdo kių kliūčių nesudaro!
ir žodžiu Lietuvą niekinančias mą randos — Lietuvos „buo
Jisai
tuvoje, pasakė,
kad Lietuvos rių ant 1.000 rublių (ant 100 nas,
ką
tik
iš
Lietuvos
atvykęs;
su
neskaitlingoje lietuvių koloni
žinias. Nedarykite taip, nebai žės” kaltos. Rusijoje bevyki- karo banditiška diktatūrą! Ma St. Seimas išleidžia įstatymą,
juo važiuoja amerikiečiams žinomas
dol.).
Kaip
gerai
dar
pamenu
tyt
Lenkų
ir
socialdemokratai
joje jau visai arti pirmos dova
dykite tų, kurie pakankamai tu nant „proletarijato rojų” įvy
draudžiantį lietuviams, Ameri tą laiką, kuomet Saldliežuvis— J. Šaliunas.
Hartford, Conn, pradėjo vajų 7 d. nos dasivarė ir nėra mažiausios
ri jėgų prisitaikinti prie Lietu kinta badas ir skurdas — Lie yra ant tiek imperialistiškai kos piliečiams, žemes pirkti.
net
ir
pietų
skaniai
nepavalgęs
rugpiučio, vien savo pajėgoųiis su abejonės, kad jisai ją su geru
vos gyvenimo aplinkybių: jau tuvos „buožės” kaltos”. Rei „lenkiški”, kad net su endekais „Naujienos” daro pastabą ir
rengdami
prakalbas. Pradžiai par
—
bėginėjo
ir
klausinėjo
ma
kaupu pasieksyra tokių Amerikos lietuvių.” kia organizuoti
badaujančiai pradeda lenktyniuoti.
priduria, kad pirkti busią gali nęs ir kitų, tarp kitų ir Jauno duota už 600.00.
Patsai-gi p. Jurkonis visuo
Visa Naujoji
Anglija, nežiūrint
Rusijai
pagalba — Lietuvos
ma, tik už dyką gauti nebus Patrioto merginos:
didelės bedarbės — ruošiasi šauniai met daro tik trumpus praneši
„buožės” kaltos.
Nepavyko Neveltui yra sakoma, kad ne galima.
B LIETUVOS
.
užpuola visos Man gi, Dzūkeliui Trečiam, — Kas žino, kur yra Jauno prie darbo.
mus. Matyt jisai prisilaiko tos
„Laisvės”
bizniui rengiamas laimės žmogų
Taip
pat
ruošiasi
Lewiston,
Me.,
Patrioto rubliai? J)abar jie pa
LAIKRAŠČIU
koncertas — Lietuvoj „buožės” ant karto, tas pats galima pa priseina šitą misteriją išrišti.
Rumford, Me.,,
Rochester, N. Y., auksinės taisyklės: mažiau kal
kilo.
Reikia
parduoti!
Jaunas
Sužinome iš „Lietuvos Bal kaltos. O tos buožės, buožės!.. sakyti ir apie Lietuvą. Nega Todėl aš ir pareiškiu: Ir pirkti
Philadelphia, Pa., So. Manchester, bų — daugiau darbo- Štai koki
Conn., Manchester, N. H. ir dauge- jo pranešimai:
so”, kad Lietuvos
žemdirbių Gali žmones iš proto išvaryti. na, kad politiška Lietuvos padė ir už dyką
gauti Lietuvoje Patriotas džiaugsis iš Franci- lis
kitų kolonijų, Ypatingai žinios
tis yra sunki, nes piktadarys šventos žemeles
Sąjungos suvažiavimas išnešė
— Pranešiu, kad nuo liepos
bus galima jos gryžęs ir krūvą pinigų ra ateina iš Chicagos apskričio, 15 d.
dęs!...
Kur
tie
rubliai?
Parduo

kaimynas lenkas
stengiasi ją gauti kiek tik kiekvienas musų
rezoliuciją,
kuria reikalauja,
rugpiučio įvyko tenai visų i stočių su 1 d. ligi rugpiučio 14 d. prira
Moterys
ir
panelės
„lukout
”
pražudyti, negana kad Dievulis apdirbti aprėpsime! Važiuoki kit kas turit!
kad Liet. Steigiamisai Seimas
važiavimas. Visos ruošiasi. į darbą. šiau prie 158 kuopos 18 naujų
su
rukymu
ir
gėrimu!
Pasta

ant Lietuvos, kaip ir ant kitų me tik Lietuvon ir padėkime tą Bet niekas
nieko nežinojo, Laukia iškilmių — naujo atstovo at narių. Taipgi manau dar dau
pats save paleistų.' Vadinasi
Upas visų kuoįeriausias.
turėtų būti
renkamas naujas ruoju laiku Francuzijoje skan- šalių supyko ir vasarojų ir šie žemelę-dvarus iš musų lenkber- Įjur tie rubliai. Jaunas Patrio silankymo.
Džiugina laikraščių prielankumas. giau prirašyti ligi rugsėjo 11 d.
kaitra išdegino, nių dvarininkų atimti!
tas taip juos paslėpė, kad ir la- Beveik visi laikraščiai uoliai va 1921 m.
Seimas. Tačiau valdžios oficio dališkai pradėjo augti ūsai ir ną saulutės
barzdos
moterims
ir
daktarai
bet apart to dar ir daugiau ne
pė nelojo.
jų remia.
Nei kiek neabejojame, kad
zas „Lietuva” šitaip pareiškia:
Jau
galima
tvirtai
tikėtis,
jog
šis
Tamsta daugiau dar prirašysi,
„Steigiamąjį Seimą gali paleisti tvirtina, kad tas paeina nuo ru- laimių yra. Lietuvos laikraš Sakoma ir vėl atsakoma, kad Begaliniai skaudu, kad toks
vajus bus pilnai pasisekęs.
kimo
cigaretų
ir
gėrimo
svaigi

čiai praneša liūdnų žinių apie St. Seime lenkų atstovus apkū geras tėvynainis, kurs apie sa Tik daugiau drąsos, tvirto pasiry nes niekuomet dar savo pasiža
tiktai ginkluota pajėga, nes ki
nančių gėrimų. Taigi kurios Lietuvos miškų gaisrus, štai lė. — žinoma, kad apkūlė, nes vo tėvynę mąsto tiktai gulda žimo ir troškimo laimėti! Lietuvai dėjimo, vien pažadėjimu nepa- , .
tos legalinės išeities nėra.”
likai — visuomet savo pasižadė 1
Žemdirbių Sąjunga yra arti moterys ir panelės nenori lan kaip p. L. N. Kauno „Lietuvo buvo girti. O kuomet lenkas mas ir keldamas, liko taip pri pilną laisvę ir nepriklausomybę.
Atsiliepkite
ir
visos
kitos
koloni

kyti
barzdaskučio
arba
mokin

je” apie šituos gaisrus rašo:
jimus išpildai su kaupu. Tik
ma pažangos partijai, kurią su
girtas, tai ir už degląją aršes gautas! Ir kas prigavo? Ge jos.
daro stambieji ūkininkai ir dva tis pačios sau skusti usus ir „Labai paprastas šios vasa nis.
ras pus-draugis, kurs, kaip aš Šiomis dienomis visos stotys gaus tai kodėl manai prirašinėti nau
barzdas,
tad
privalo
nerūkyti
ros reginys — gorizonte matyti
jus narius tik ligi rugsėjo 11
rininkai. Kadangi Seimas ruo
žinau, tik gero velijo Jaunam daugybę naujos amunicijos.
stulpai baltų dūmų. Tai dega Tūlas redaktorius,
šia žemės reformą ne tokioje cigaretų ir negerti svaigalų.
rašyda Patriotui ir už jo rublius nega Kuriai kolonijai teks garbe pir d.? Juk konkursas baigiasi su
mos laimėtojos sau pažymėtos kvo rugsėjo 30 d. ir kiekviena apli
miškai.
dvasioje, kaip to norėtų žemdir
mas straipsnį pasakė, kad Ame vo — nes ir už kitus negavo — tos?
bių 'sąjunga ir pažangos parti Kaip jau skaitytojai žino, „Važiuodamas
š. m. liepos rikoje dailiąją literatūra užsi po dešimtinę nuo šimtinės. Lietuvos Finansų Misija, Pasko kacija, ligi tos dienos išpildyta,
Jis gavo zero, bet kas* giliuoja los Skyrius, 370 Seventh Ave., New skaitysis prie konkurso.
ja, todėl šitos grupės skelbia, kad buvęs Lietuvos armijos vy 19 , d. iš Žeimių stoties per Jo ima tik zeceriai ir daktarai.
šitaip reikia darbuotis!
pristatyti York City.
pats
redakto- Jaunam Patriotui
kad Seimas neišreiškia tautos riausia vadas gen. S. Žukaus navą Kaunan suskaičiau arti 40 Netiesa. Tas
‘
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valios ir antra, kad jis nėra nie
ko padaręs taip ilgai besidar
buodamas.

IR AŠ PIRKAU
RUBLIU
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mai, yra neorganizuotos jėgos persergėjimą vykinkime per L. pavadinti, jei ne begėdiškiau kariuomenėje visomis išgalėmis pasiduodama dešiniojo sparno vos valstybinių įstaigų vadai,
nutarimais ir tankiai net patys L. Paskolos stotis, įvairių drau sios reakcijos siautimu? Mat varomas švietimo darbas, čio fanatikų rėksmams. Juk kiek kad Amerikos lietuvių klerika
Savalimia Susivienijimo
Lietarią tų nutarimų autoriai jų nepil gijų ir kuopų susirinkimus, aiš klerikalų darbuotė St. Seime ati
nai susispietę beveik visi Nau vienas amerikietis lietuvis ge lai neremia jūsų. Patys mato
Kmerikofe organas, leidžiamas kas
do, jau nekalbant apie plačiąją kindami žmonėms, kad tie kurie darė akis ir uoliausiems jųjų josios Lietuvos mokyklų auklė rai žino, kad Lietuvai pagalbos te, kad kuomet Lietuva gyveno
penkt&dienfe.
visuomenę. O tuštiems nutari nori paaukoti savo nuošimčius, rėmėjams ir kaip tenka paste tiniai, kuriems jau neteko ra daugiausiai suteikė Amerikos kritiškiausį momentą — želikovai, tegul skiria sekančioms įstai bėti Lietuvos laikraščiuose, tai gauti svetimų globojamos mo lietuvių pažangioji visuomene govskiadą, tuomet klerikalai ne
S. E. Vitaku — Redaktorius, mams ir rezoliucijinei
mes jokios reales svarbos nepri goms:
pastaruose savivaldybių rinki kyklos nuodų — jie išauklėti — tautininkai-liberalai, socialis siuntė aukų jums, besirūpinan
307 W. 30-th St, New York City.
duodame. Mes tik tuomet galė 1. Lietuvos Universitetui,
muose klerikalų popieriai labai jau grynoje tautinėje dvasioje. tai ir pažangieji katalikai, ku tiems Lietuvos gynimo reika
2. Lietuvos Raudonj am Kry- nukrito. Tenai, kur rinkimuo Ir ištikrųjų reikia stebėtis su rie viską užmiršę, kartu su bu lais, bet dėjo savo vado vardu
Visi raštai skiriami „Tčvynei” tari tume širdingai pritarti pažan
but siunčiami
Redakcijos vardu ir giosios visuomenės
suvažiavi ziui,
se į St. Seimą beveik visi bal kokiu pasišventimu jie platina vusia Lietuvos atstovybe, dirbo, Kauno bankuose ir ligi šiai die
tari but su autoriaus parašu ir adre mui, jei butų
numatoma, kad 3. Lietuviu Moterų Globos savo už klerikalus, dabar ren- apšvietą jaunojoj
Lietuvos kad kuodaugiausiai aukų Lietu nai jais tenai laiko.
Jie ir
su Prisiunčiamus raštus Redakcija
yra
galimybių'.sudarymui
tvir

Komiteto
Našlaičių
Prieglaudai.
kant į savivaldybes,
jie gavo kariuomenėj: steigia mokyklas, vai surinkus. Ir jų tas rimtas ateityje jūsų darbų nerems!
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
organizacijos, Aukos geriausiai , siųsti per mažiausia balsų. Todėl dabar knygynėlius — leidžia laikraš darbas atnešė milžinišką nau
ros. Netinkami
spaudai smulkus tos visuomenės
Senas Socialistas.
raštai — korespondencijos,
eilės, kurion sutilptų aukščiau pami LGD. (Lietuvai Gelbėti Draugi tokiose vietose jie duoda valią tėlius, kuriuos delei lėšų stokos dą, nes bėgyje šešių mėnesių,
pranešimai ir tt., naikinama ir auto nėti elementai.
Tuomet tiktai ją), kuri visas aukas ligi vie jųjų rankose esančiai žvalgy ektografuoja ir platina tarpe Lietuvos pagalbai (visoms val Lenkų ponai nori lietuvių že
riams negrąžinama, jei nčra pridėta
butų galima tikėtis rimto su nam centui pasiųs minėtom bai, kuri be jokios gėdos terori kareivių. Sakoma, net keturi stybinėms įstaigoms) pasiųsta mėmis savo chlopus apdovanoti.
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
bendrinto pagrindo kovai prieš įstaigom, šituo pasirūpinti pa zuoja nekaltus žmones. Tačiau laikraštėliai įvairių kariuome- Lietuvon arti 15 milionų auksi- Nesulaukimas jų! Pirkime bojuodąjį pavojų musų tėvynei. reiga kiekvieno pažangaus lie tenka labai abejoti, kad reakci nės dalių leidžiami, kurie ant X Per tą laiką Amerikos lie- nūs!
AMERIKOS LIETUVIŲ
Tačiau šiuo momentu tokių gar tuvio.
,
jos keliu klerikalai privers žmo ektografo spausdinami.
ių klerikalinis sparnas netik
SUVAŽIAVIMAS.
limybių nesimato, todėl ir vie
„Tėvynės” redakcijai prisių kad neprisidėjo prie šito darbo,
nes remti jų juodąją politiką.
*
*
*
Nėra abejonės, kad kiekvie toje planuojamojo suvažiavimo,
sta 21 num. „Tėvynės” Gynė bet dar iškišęs savo partijinį
nam „Tėvynės” skaitytojui te- reikėtų paieškoti kitų kelių to
:: Proletarijato
diktatūros jo” — 9-to pešt. L. K. Vytenio Tautos Fondą kėlė nieku nepa NELEISKIME MUSŲ PRIE
ko pastebėti, jog yra rengiama bendro fronto įkūrimui, kuris
rojuje.” — Anupras Karalius, pulko laikraštėlis, kuris malo matuotus triukšmus ir visomis
ŠAM DŽIAUGTIS.
J
dirva Amerikos lietuvių pažan kiek galima suartintų pažan :: Lietuvos partijų ^rungty kuris gyvendamas Amerikoje naus įspūdžio daro. Laikraštė išgalėmis provokavo
Lietuvos (Lawrenc’o Lietuvių Domei).
giosios visuomenės suvažiavi giąją visuomenę ir subendrintų nės. — Pažangos partijos lyde buvo karščiausiu ir fanatiškiau lis vidutinio formato, 20 pusla atstovybę
ir tuomi nemažai
„Laisvėje” (17 d. rugpiučio)
mui, kuris norima sušaukti grei josios žygius visiems bendram riai prof. A. Voldemarai, p. A. siu komunistu, tačiau kuomet pių, pilnas neblogų,
(nekurie trukdė šitą rimtą darbą. Tie tilpo tūlo Aukuro koresponden
darbui.
Ir
tai
reikia
ieškoti
to-;
Smetona
ir
kt.,
per
savd
organą
tu laiku. Kadangi toki suvažia
pateko į komunistų
valdomą net labai geri) piešinių, gražių sa, ir klerikalai surinko šiek- cija iš Lawrence, Mass- Joje
vimai Amerikos lietuviams lė- kių kelių, kurie kuomažiausiai „Lietuvos Balsą”, be jokio pasi proletariato diktatūros dėsniais eilių ir tinkamų kareiviams pa tiek aukų, tačiau Lietuvos rei sakoma, kad
Lietuvos Sūnų
gailėjimo pradėjo atakuoti Lie Rusiją, tai dabar ir per Lietu siskaitymų. Laikraštėlis ekto- kalam jie davė tiktai 200,000 Draugijos susirinkime 8 d. rug
šuoja tūkstančius dolerių, todėl Amerikos lietuviams lėšuotų.
sferas. Prieš voj laikraščius ir per Chicagos grafuotas.
pravartu panagrinėti, kokių re .Sekančiame „Tėvynės” num. tuvos valdžios
auksinų, arba $3,500, o liku piučio buvęs išklausytas SLA.
Tik tas gali tinkamai įvertin sius, viršaus 2 milionų auksinų, Prieglaudos
alių davinių
galima tikėtis iš mes pasistengsime savo nuomo Juos kovon išėjo klerikalų or- „Naujienas” kalnus verčia ant
Namo Komisijos
nę tarti, kuriuo budu galima ganai „Laisvė”, „Darbininkas” komunistų
šito planuojamo suvažiavimo.
valdžios.
Ir štai ti „Tėvynės Gynėjo” leidėjų pa sudėjo Kauno
bankuose savo laiškas-pakvietimas,
kuriame
Pirmiausiai reikia pastebėti, surasti kiti keliai bendro fron ir kt., ir valstiečių sąjungos ir kokių stebuklų apie Tarybų Ru sišvėntimą apšvietos labui, ku tėvo — p. Stulginskio vardu ir „zaunijama”, kad prisidėtų prie
kad sumanytojai (Waterburio to sudarymui, kad išvengus di socialistų liaudininkų organas siją pripasakoja
p. Karalius ris nusimano, kiek reikia sun po šiai dienai juos laikosi ne- steigimo SLA. Prieglaudos Na
ir bereikalingo „Lietuvos Ūkininkas”, jau ne- „Nau j lenuose”:
kaus ir nuobodaus darbo padė žine kuriems „Lietuvos reika mo. Draugija,
progresyvių draugijų sąryšis) delių iškaščių
anot Aukuro,
nors kelis lams.”
„Kada atvažiavau į Rusiją pa ti, kad ektografu
ligi šiol dar neišdirbo jokių aiš laiko eikvojimo šimtų žmonių. kalbant apie valdžios oficiozą
„apsvarčius minėtą Strimaičio
baigoje
rugsėjo
dvidešimtų
metų,
šimtus
egzempliorių
tokio
leidi

Taipgi
prie
pabaigos
norime
kių ir apčiuopiamų
pagrindų
„Lietuvą”.
Tačiau Lietuvos vyriausybė kompanijos ir agentėlių laišką,
tuojau pradėjau jaustis kaip esan
nio atspausdinus. Garbė jums Amerikos lietuvių progresyvę nutarė mesti jį sąšlavynan. Be
šaukiamam suvažiavimui. Pa pareikšti, kad šiame straipsne Ir šitos rungtynes yra gana
tis nelaisvėj. Be tam tikrų leidi
Lietuvos karžygiai, visuomenę pasveikino kraštuti- to. kitoms draugijoms priklau
„Lietuvos Ukininsakyti, kad reikalinga pažangią lyje išreikšta tiktai „Tėvynės” karštos!
mų nebuvo galima gauti maisto jaunieji
kurie tokiu
pasišventimu ap- niausiu jų ignoravimu, o kleri santys nariai žadėjo persergėti
nuomonė ir SLA. kas” pažangos partijoj lyderius s nč nakvynės...
jai visuomenei sudaryti bendrą redakcijos
„Ekonominis
teroras
labiausiai švietos darbą dirbate. Jums ir
kalus išstatė visų valstybinių draugijas nuo tų ponų sumany
frontą prieš klerikalų užmačias kuopos gali šituo klausimu pa net- Lietuvos išgamomis ir len jaučiamas tarp miestų gyventojų.
Iateities gyvenimas priklauso! darbų priešakyje, net tokiems mo pasipinigauti.” Toliau tasai
Lietuvos reikaluose, neužtenka, sielgti, kaip joms geriausiai at kų dvarininkų draugais vadina.
Bckurdami komunizmą bolševikai 1
* * *
nes tai yra labai plačios pras rodo. SLA. Pildomoji Taryba, Mat pažangiečiai nepritaria
susikompromitavusiems žmoge pats Aukuras rašo dar šitokį
sukonfiskavo net žmonių drabu- I
siuvamas
maši:
:
Įdomus
blokas.
—
Lietuvos
liams, kaip ponai
Bielskis ir durną dalyką: „SLA. per kelio
mės pasakymas. Reikėtų aiš negavus oficialio pakvietimo da planuojamai žemės i reformai
nas, ir visus vare pric bendro ka- laikraščiai praneša, kad Pane
1
>
Mastauskas, pavedė atsakomin- likat, metu
kiai pastatyti tie klausimai, ku lyvauti suvažiavime, irgi negali pravesti.
rinko aukas ir buvo
ar inteligentas,
tilo, nepaisant,
fcriais suvažiavimas yra šaukia nieko tarti.
Nors pažangos
partija yra] koks daktaras, arba inžinierius, .viili vėžio Miesto Tarybtįn išrinktie giausias vietas pačiose valsty apkrovęs narius
mokestim į
mas. Pagaliau vargu ban gali
gal but
konservaty viškiausia1 si lygiai, kad ir su buvusiais mies ji klerikalai net su žydais suda binių darbų viršūnėse. Nejau taip vadinamą našlaičių fondą.
valkatomis.
rė bloką, kad tik užštelbus visas gi gali rastis nors vienas blai Bet surinkęs keliolika tūkstan
ma tikėtis, kad but galima su PERSERGĖKITE!
iš visų Lietuvos partijų ir jų i to „Darbininkai
fabrikuose tapo
daryti. bendras frontas visų pa Kaip jau žinome, jog klerika nusistatymas žemės klausimu! kaip ir pririšti prie mašiną. Dar- progresyves grupes esančias Ta vai protaujantis žmogus, kuris čių dolerių nei nepradėjo darbo
Nors klerikalai neap• galėtų manyti, kad šitokis pa ir nežinia kada pradės...”
žangiųjų
elementų ant tiek lai deda didžiausias pastangas, yra blėdingas
biriukas neturi teises 'pamesti dar rybojeLietuvos darbo
bo
i, Maskvoje žie- kenčia žydų ir prie kiekvienos niekos sviedimas Amerikos lie
tvirtai organizuotas, kad suda- kad L. L. Paskolos bonų nuošim žmonėms, tačiau
kad minėti
Pagalinus tas pats Aukuras,
luos
atsisakymą dirbti progos juos stengiasi persekioti,
tuvių
progresyvei
visuomenei
rytų rimto pavojaus klerikaliz- čius surinkus į savo partijinį asmenys užtai butų galima pris
pagyręs Lietuvos Sūnų Draugi
buvo uždaryti
tačiau
kad
apgalėjus
progresy

veidan,
negali
atsiliepti
į
toli

mui, nesą praeities patyrimai Tautos Fondą. Kad pasekmin- kaityti prie Lietuvos “■ išgamų,
prekiniame vagone, kur jie suša
jos nusprendimą, baigia šiais
vius žmones, dedasi' blok an ir mesnį aukų rinkimą Lietuvos .žodžiais: „kitos draugijos turi
lo... .
mums liudija, kad tie tarpsrovi giau jiems tas sektųsi, jie savo trokštančių, kad Lietuvą valdy
„Sovietu Rusijoje
tik vienas su jais.
Klerikalai dėtųsi blo- reikalams.
niai suvažiavimai vien neigiamų laiku net paskelbė savo spaudo tų Varšuvos junkeriai, tai jau
pasielgti taip pat — į sąšlavyną
nuo kito gali dažinoti apie nuken kan kad ir su patim Belzabubu,
Tai
viena
aukų
sumažėjimo
vaisių musų gyvenimui duodavo. je tokį absurdą, kad esą aukoti ištikrųjų
pasakyta , perdaug!
jų laiškus pasiųsti”!...
tėjusius nuo bolšcvil
nustelbus pažangą ir priežastis. Antroj i-gi, tai Lie
Kadangi ir šin suvažiaviman tu bonų nuošimčius Lietuvos val Juk ir prof. Voldemaras ir p.
kaip tik by tik
Kitokią laikraščių nč
Gaila butų popieriaus ir laiko
tuvos valstybės prezidento pa atsakinėti į tikras panašių šverėtų būti kviečiami socialistai, stybiniams reikalams butų pa Smetona kai kartas aštrausiai bolševiką laikraščiai. Ne taip žmonių susipratimą.
* * *
šalyse, kur
reigas einančiojo p. Stulginskio tos Kvailybės Aukurų zaunas.
tautininkai-liberalai arba sanda žeminimu valstybės autoriteto, kritikuoja
Lietuvos valdžią,
priešingos nuomones
laikraščiai
:: Naujas „diplomatas” — vergiškas pataikavimas
savo Tačiau atsakyti reikia, kad žmo
riečiai ir pažangieji katalikai, ir nėra abejonės, kad nemažai kad ji perdaug nusileidžia Var
praneša apie persekiojimus...
Nors aš nės žinotų, kokie labdariai ir
„Nors daug kalbą girdėjau apie Brooklyno „Vienybė” praneša: partijos užmačioms.
tad sakykite,
ar galima šitie rasis tokių žmonių, kurie pati šuvai ir perdaug artinasi į Var
„Žinomas klerikalą vadas ir ją gerai suprantu pono Prezidento
priešų, vienok
šaudymą
trys elementai
sulieti į taip kės šitokiam klerikalų „triksui” šuvos junkerių tiesiamas žaban
kiek teisingi darbininkų užtarė
sriovės
darbuotojas, kun. F. Ke
netikėjau, galiaus buvau pats arcš
nesmagią
padėtį,
nes
klerika

ankštą kontaktą jųjų darbuotė ir savo nuošimčius skirs Tautos gas. Juk ką prof. Voldemaras
mėšis iš Detroit, Mich., jau pora
jai yra Aukurai ir „Laisvės”
tuotas su trimis draugais; amerilai
jo
vardu
sudėjo
tuos
miliosavaičią,
kaip
apsigyveno
New
je, kad jie sudarytų bendrą rim Fondui. Ypač dauguma mažiau sakė apie Briukselio
derybas
kiečiais, lietuviais, Mcs papuolčredakcija,
talpinanti panašias
Yorke
ir
darbuojasi
Lietuvos
Mi

nus
auksinų
ne
Lietuvos
reika

(žvalgybos)
mc
globoti
„čckos
tą frontą prieš klerikalus?
zaunasprotaujančių žmonelių bus su dar prieš jų prasidėjimą, tas
sijoje. Jaisai rodosi padeda D-rui lams, bet savo
Smolenske, „Čckos” . užduotis —
partijos
tikslų
Pagaliau norint sudaryti ben klaidinti šituo
SLA. niekados nežiūrėjo pasi
klerikalų ma- ir įvyko ir reikia pripažinti tie kovoti su kontr-revoliucionieriais,
Bielskiui paskolos ir kitą finansų
pasiekimui
ir
todėl
jie
ligi
šiol
drą frontą, reikia priimti ben nievru dar ir dėlto, kad nei Lie są prof. Voldemarui, kad Lietu
reikalais darbuotis.”
šnipais ir banditais, Čionai teko
pinigavimo progų. Kiekvienas
Ot ir naujas „diplomatas”! neperduoti Lietuvos valstybi- jo žygis, kiekvienas sumany
patirti, kaip daug nekaltą puola
drus planus savo darbuotei; tu vos atstovybė, nei jos finan vos valdžia daug geriau butų
aukomis raudonojo teroro.
Jei dievuliai padės p. čarnec-. nėms įstaigoms, tačiau p. Stul- mas visados buvo paremtas gi
skelbiant kovą savo priešui rei sinio skyriaus vedėjas ligi šiol padariusi, jei prieš ėjimą į de
„Iki tyrinėjimo mes buvome lai
kiui ilgiau pabūti Lietuvos at. ginskiui vertėtų daugiau atsi liu ir gražiu žmoniškumo ir ar
kia paskelbti ir kokiais pagrin nėra nieko šiuo reikalu tarę. rybas su lenkais butų pastačiu
komi kambaryje apie 14 pėdą plo
žvelgti į Lietuvos valstybinius
dais ta kova skelbiama- Na, ir Vadinasi ir Lietuvos valstybi si griežtą reikalavimą, kad len
čio ir 20 pėdą ilgio, su 55 žmo stovu Amerikoje, tai netik visi
partijos timo meilės pagrindu. Sųmany
nėmis. Ten radosi įvairią prasi- klerikalų berniokai bet ir patys reikalus, negu į savo
štai pirmiausiai, prieš mus at nės įstaigos sutinka, kad ši kai pirma turi išpildyti Suval
mas steigti Prieglaudos Namą
kaltėlią.
Daugiausiai
kaltinami
.
užmačias^.
Nejaugi
Lietuvos
vysutanuoti
bosai,
pametę
klebo

sistoja klausimas, kaip atsineš tiem nuošimčiam geriausia vie kų sutartį, negu kad tai, padarė
už šnipinėjimą
ir įtarti kaipo
. riausybė su p. .Stulginskiu prie yra senai kilęs, tik aukų ne
nijas,
susikraustys
Lietuvos
at

ti prie šiandieninės Lietuvos ta — Tautos Fondas.
deryboms iširus. Pažangos par
kontr-rcvoliucionieriai.
Iš visko
daug surinkta, nes SLA. nebu
šakyje
ir
Lietuvos
valstybinių
valdžios, kuri visomis pusėmis Kadangi šitokis
stovybėm
matėsi,
kad
daugelis
ją
visai
ne

tylėjimas tijos lyderių kritika Lietuvos
įstaigų vedėjai gali manyti, vo tiek akyplėšus aukoms rink
kalti žmonės.
Iš šio kambario
pataikauja
klerikalų
užmavaldžios
užsienio
politikos
žy

aukščiau
minėtų valstybinių
kas diena kelis Rlcsėtkus išvežda
kad amerikiečiai yra toki nai ti, kaip kad, leiskime sau, yra
čioms ? Socialistai
pareiškė, įstaigų yra kuoaiškiausiu apaš gių yra rimta ir kai kartas vie vo, ir atvarydavo nelaisvią, grįž
„Laisvė”, nesidrovinti net savo
vus
ir
nepajėgs
tinkamai
įver

kad niekuomi nerems dabartįtančią iš Vokietijos. .Kurie buvo
talavimu klerikalų partijai ir toje!
tinti tokių aiškių
faktų, kaip bizniui aukas rinkti.
* * *
aktingi socialdemokratai, arba tik
nės. Lietuvos valdžios, kol pa kadangi šitoms įstaigoms ma
SLA. yra apkrovęs savo nalaikymas valstybės prezidento
įtarti, toki papuldavo čionai. To
staroji nenustos
persekiojus
Klerikalų
darbuotė
Lietuvoje.
tomai yra svarbiau paremti kle
kius dažnai be teismo paskirdavo
žinioje milionų auksinų aukų, rius mokestimi į Našlių ir Naš
^ darbininkų judėjimo Lietuvoje. rikalų partijinį Tautos Fondą, — Kuomet kas nors primena
sušaudymui, nės į juos žiūrima
Nors Lietuvos
valstybinės Lietuvos valstybiniams reika laičių Fondą. Ta mokestis yra
Sandariečiai-gi smerkia netiku negu Lietuvos valstybinius veika apie reakciją Lietuvoje, tai kle
kaipo į kokius agentus daryti su
Įstaigos siuntinėja
amerikie lams amerikiečių sudėtų, kuo baisiai didelė, net 10 centų per
kilimus.
sius Lietuvos valdininkų dar lūs, todėl laikome savo pareiga rikalinė spauda pilna gerkle šau
„Būdamas
Amerikoj nuošir čiams gražius padėkos laiškus met toms įstaigoms aukos rei metus! Bet tie visi pinigai ne
bus ir nors protestuoja prieš patarti visuomenei, kad kiek- kia, kad tai yra tiktai prasima džiai tikėjau, kad sovietą Rusijoje
už suteiktas aukas, nors raši kalingos. No, ponuliai, ameri turi nieko bendro su Prieglau
Lietuvos valdžios pataikavimą vienas pažangus Amerikos lie- nymas Lietuvos laisvės priešų.
kalėjimai
paversti į mokyklas, nėja graudžius
atsišaukimus kiečiai kuogeriausiai šitai per dos Namu; jie visi yra išdalija
bet kai j tą šalį atvažiavau, paklerikalų
užmačioms, tačiau tuvis pasistengtų ztiek pasidar- Tačiau štai kokių ’nuotikių pra
mi našlėms ir našlaičiams, jų
tyriau, kad kalėjimą randasi tris maldaudami daugiau aukų, ta mato ir visa Amerikos lietuvių
Lietuvos valstybinius reikalus buoti, kad užkirtus kelią to- neša „Lietuvos Ūkininkas”:
kartus dau iau negu buvo prie ca čiau amerikiečių dosnumas la pažangioji visuomenė su nepe- nelaimes valandoje. Taigi me
„Kai tiktai paaiškėjo rinkimą
pasižada remti, tuo patim kar k i am klerikalų pasinaudoj imui,
privatinią namą, bai sumažėjo ir reikia tikėtis, sitikėjimu žiuri į šitokius kleri las yra, buk SLA., surinkęs ke
r o. Yra d mg
rezultatai
į , savivaldybes
ir kur
tu remdami ir valdžią, ei ka- nepaisant, kad tam pritaria ir
ą paverstą į kalėji
nepradėjęs
kad ateityje visiškai jo neliks. kalų „triksus” Lietuvos vyriau liolika tūkstančių,
tiktai laimėjo Valsticčią Sąjunga
mus.
Apie
6,000.000
(šeši
rniliotalikai net jokių protestų prieš Lietuvos atstovybė.
tuč tuojau prasidėjo musą veik
proteguojamus.
Visu darbo.
nionią randasi kalėjimuose, Štai tenka pastebėti Amerikos sybes
Lietuvos valdžią nereiškia. Su
lesniąją žmonią
areštai. Juo*
Prieglaudos Namo Komisija
Vieni užsiima gaudymu, kiti tei- lietuvių laikraščiuose Lietuvos pirma atiduokite šituos milioJei Lietuvos atstovybei yra kaltina priklausyme prie bolševi
taikykite dabar šitų elementų
simu, o treti sėdi kalėjimuose. O atstovybės
atskaitą už liepos nus auksinų tam tikslui, ku savo darbą dirba pasišventimu,
ką. Nors žvalgyba ; imdama ži
mažai kas dirba... ‘
taip skirtingus • nusistatymus svarbiau Tautos Fondas, negu
mėnesį, kuri aiškiai vaizduoja riam jie buvo renkami ir tik be jokio noro ir be jokių progų
nias iš kleboniją, labai gerai ži
Lietuvos valstybinės įstaigos,
„Sovietą
Rusijoje
kas
dieną
pačiame svarbiausiame punkte.
no, kad jie ncbolševikai. Imkime
žūsta tuksiančiai žmonių: vieni ; lllHCrikiccių (loSllUlllO sumažėji- tuomet turėsite nors
moralės pasipinigauti. Visos aukos ei
O juk skelbiant klerikalams ko todėl mums, kurie viską auko- keletą pavyzdžių. Kokiems die
nuo bado, kiti nuo ligą, treti nuo i nia. Visoms valstybinėms įstai teisės
kreiptis į Amerikiečius na į SLA. iždą, kurį kontroliuo
jam tėvynės laisvės aukurui, ne vams reikėjo areštuoti Ukmergės
vą, negalima apeiti nesusitikus
kulką. Kultūra
........ visai sunykus,
goms per liepos mėnesi įplaukė prašant daugiau aukų, Kol ši- ja patys SLA- nariai per savo
galima tylėti, manant tokį skan aps. mokytoją Melniką ir gąsdin
Žmones
puola
protiškai
ir
morair su Lietuvos valdžios rėmimo
ti jo šeimyną.
Tiesa, jį greit
tiktai $1,396.89,
Liet.
žcm. to nepadarysite — nesitikėkite rinktinius valdininkus ir SeĮL
dališką valstybinio
autoriteto
klausimu, nes pastaroji, bendra
paleido, bet koks malonumas pa*
*
banko akcijomis $150.00 ir vo pažangiųjų Amerikos lietuvių muose. Įdomi yra ignorancija
partijos
naudojimą juodosios
kliut į nagus krikščioniškai žval
darbiauja klerikalų užmačioms.
Aukuro, nežinančio ir tokio fak
švietimo darbas Lietuvos kiškomis markėmis 5.000, arba širdingos paramos.
parėmimui. Kadangi Lietuvos
gybai.
Dar
gąsdinamas
areštu
vi
Šaukti suvažiavimą pažangio
Strimaitis nebedirba
Taipgi ir Lietuvos valstybi- to, kad
są gerbiamas Ukmergės gimnazi kariuomeneje. — Dauguma grį kartu apie $1,616.89. O juk se
atstovui mažai
rupi Lietuvos
sios visuomenės, kuris lėšuos
valstybinių įstaigų parėmimas, jos mokytojas Kvicska. Žemai žusių iš Lietuvos amerikiečių niaus šitos aukos buvo skaito nes įstaigos: Gynimo Komite- prie Susivienijimo nuo 1 d. lie
tūkstančius dolarių, vien tam,
čiuose rasime
daugybę panašių
pareiškia, kad iš visų Lietuvos mos dešimtimis tūkstančių do- tas, šaulių Sąjunga ir Liet. pos 1920 m!
todėl pažangosios visuomenės
pavyzdžių.
kad nutarius, jog reikia kovoti
»
Raud. Kryžius turėtų dėti pas Kad tokį dalykų nežinojimą
tik viena larių!
pareiga tuomi pasirūpinti. Te
„Musą klerikalai stengiasi vi valstybinių įstaigų
su klerikalų užmačiomis, visai
Ištikrųjų reikia . pasigailėti, tangų, kad šituos milionus auk apreiškė Aukuras — mums nesas musą gyvenimo šakas paimti kariuomene galima pasidžiaug
gul kiekvičnas tikras lietuvis,
nėra reikalo, nes kiekvienas pa
į savo rankas, savo globon. Kur ti. Čionai, sako, ir tvarka gera kad amerikiečių dosnumas taip sinų aukų paimti savo žinion, įstabu.
Panašių zaunų rašyto
kuriam rupi, kad Lietuvos žmo patys
vieni
negali susipratusių
žangus laikraštis, kiekviena pa
draugiškų, demokratingų žymiai sumažėjo, nes Lietuvos nes tik tam jos sudėtos. Paga jai niekados-nepasižymi dąlykų
nių gyvenimas butų laisvas ir žmonią įveikti, ten gabenami ir
žangi draugija ir net pavieniai
šviesus, prasergsti
kiekvieną įvairus misionieriai, kurie bažny žmonių galima sutikti, kurie tik padėtis toli gražu dar nėra tvir liau turėtų daryti spaudimą į žinojimu. Juo didesnis ignoran
asmenys, senai veda atkaklią
čią paverčia mitingų sale. O ten, rai pasiryžę netik Lietuvą ginti, ta ir jos ateitis dar neužtikrin-' vyriausybę, kad pastaroji atitai tas, tuo smarkesnis zaunytoj as.
klerikalų
suklaidintą žmogų,
kovą su šitais tamsybės ir biu
kur negelbsti nei misionieriai su bet ir vidujinį Lietuvos gyve ta. Tačiau
> už šitai kaltinti sytų savo klaidas, kurias pada Tas žinoma nebe nuo šiandien.
kad šitų nuošimčių
neaukotų
ateitininkais bei pavasarininkais,
rokratizmo apaštalais. Paga
kariuo Amerikos lietuvių irgi negali-' rė bepataikaudama klerikalų už Tik įstabu, kad j.Laisvės” redakklerikaliniai politikai, kuri kala .ten siunčiama žvalgyba, kuri jau nimą taisyti, žodži
liau, mums praeities patyrimai priespaudos retežius musų tevy ’pasiekia »savo ° tikslo.”
menė yra vienatinė
Lietuvos ma. Užtai daugiausiai kaltos mačioms, nes tik tuomet galė cijinis štabas lygus yra Auku
kuoaiškiausiaj liudija, kad vi- nėi, kuri yra tvirčiausiu ramš- Kuomi šitokį „krikščioniš- ateities viltis.
aplinkybės, kurias taip nelem- site tikėtis gausesnių aukų iš rui. Jau reiktų bent žinoti,
nes tai sudarė Lietuvos vyriausybė, amerikiečių. Atminkite Lietu- kad „su teisybe nueini į pasausuomeninių suvažiavimų nutari- čiu ^Lietuvos reakcijos, šitą
žvalgybos1 darbai galima Tačiau ir nenuęfetabu,
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lio kraštą ir sugryši, gi su melu ja išrinkta iš šių ypatų: A. Micevi- ti „Tėvynėje”, tai tuomet tų tarimų riai neturėtų pamiršti, nesą antraip Visi atmename, kad savu laiku lošiant laisvai pinakalį net švarko bos, Trakų apskričio, Shneliškitj val
darosi be sčiaus.
nereikėtų talpinti organe, nes redak mes atsirastumėm visai ne savo po L. L. Paskolos
Chicagos apskričio alkūnes pradūrė. Gaila
gal nueisi, bet tikrai jau nebe- čius, D. Šatkus, S. Valančius.
Lai buna jam lengva
šios šalies
torius jau žinotų, kad Apšvietos Ko zicijoje. Tarp SLA. narių randasi vardu buvo išnešta tam tikros pilnos žiūrint į šituos nelaimingus žmonetrumpą laiką mandatų komi
sugrįši.” Jei „Laisvės” redak sija2. Į pranešė,
žemelė!
su tokia nuomone, visokiu pažvalgų žmonių, kurie tik provokacijų rezoliucijos prieš buvusį lius...
jog suvažiavime daly misija sutinka
toriai, talpinantie tokius paškvi vauja 24 delegatai, atstovaujantis 8 kaip šiose rezoliucijose išrenkšta, ir del to įstojo j musų organizaciją, Lietuvos atstovą gerb. Vileišį ir Čionai išdirbyšČių jokių nėra,
SLA. 90 kp. organizatoriui.
kasyklos, kuri
ateityje žinotų kaip pasielgti.
liūs prieš SLA., turėtų nors ma kuopas. Delegatų yra sekamai:
kad apsisaugojus gyvastį ir apturėti, prieš Vašingtono suvažiavimą, kuris apart vienos anglių
Kadangi dauguma narių ir kuopų pagalbą ligoje. Užtai, tarpe tokiems buk buvęs vien partijiniu liberalų su pastariuoju laiku dirba tiktai po dvi
žaF krislelį
sąžinės ir gėdos, tai 36 kp. — L. Žilvičiute, A Micevi- redaktorių
*
kaltina vienpusiškume ir tikslams susispietusių į vieną kuną- važiavimu ir nieko gero tautos labui dieni savaitėje.
čius, S. Valančius;
jie neleistų by kokiam begė 63 kp. — K. Varanius, B. Barniš- varžyme SLA. narių laisvės, neduo organizaciją žmonių neturėtų rastis nenuveikęs. Po tomis rezoliucijomis
A3.
Daktaras Petras Šimaitis
dant savo organe laisvai išsireikšti, vietos partyviškiems reikalams, ka pasirašė ir L. L. Paskolos Chicagos
džiui šmeižti organizacijos, ku kis;
BRIDGEVILLE, PA.
Naprapath’as
ri daug gero padarė Amerikos 74 kp. — L. Brazdeikis, J. Trijo- todėl šiuomi tarpu meldžiu ir Tam dangi jau ir taip nemažai yra poli apskričio pirmininkas J. A. Poška.
Rugpiučio 13
d., 9:30 vai. ryte,
žodžio.
tiškų organizacijų, išsiskaidžiusių į Tačiau štai rugpiučio 15 d., Šv.( Jur
Gydau be vaistų ir operacijos.
lietuvių gyvenime. Bet, mato nis;129 kp. — J. Globis, S. Vasilis, J. stųLaukdamas
greito Tamstų spren šakų-šakeles, kurios neša tik abejo gio parapijos salėje
įvyksta minėto National Mining Kompanijos No. I
Priėmimo valandos:
ma, teisingas yra priežodis, kad Stakutis;
dimo, liekuosi
apskričio susirinkimas, kuriame da kasyklose užmuštas ant vietos Vac
tiną naudą musų tautai.
Nuo 8 iki 12 dieną.
Su aukšta pagarba
' Todėl SLA. II-tro apskričio pro lyvauja ir stočių valdybos ir visi at lovas Stankcviče, 24 metų vaikinas..
„kiaulei tik purvyne tetinka 139 kp. — J. Užunaris, J. Tylia, S.
Nuo 2 iki 5 po pietų.
S. E. Vitaitis,
Baltodonis, P. J. Petronis, K. Razatestas prieš Lietuvos valdžią ir prieš stovai pareikalauja apskričio pirmi Velionis buvo ką tik prisirašęs prie
braidyti...”
Vakarais pagal sutartį, išski„Tev.” redaktorius. visokį atskirų narių naudingą darbą ninko, kad pasakytų, kas jį įgaliavo SLA. 90 kp. — tik kokia pora savai
nas, P. Juktonis, M. Baltušienė, A.
SLA. nariai dar kartą turi Karaliūnas, D. Šatkus, J. Gaudutis;
rcnt
ketvergus.
Lietuvos vardo pakėlimui, neturėtų pasirašyti apskričio vardu po tomis čių prieš nelaimes patikimą. Palai
pasinaudoti iš šio fakto, dar kar 194 kp. — K. Genis, K. Deveikis; Paskutiniais laikais įsivyravo suvis būti talpinamas organizacijos laikraš rezoliucijomis, nes apskritys neturė dotas rugpiučio 16 d. su bažnytinėm
2418 W. 45 St., prie
nepolitiškos
spalvos
organizacijose
apeigom,
Paskutinį
patarnavimą
su
Western Ave.,
Chicago, HL
tyje „Tėvynėje”. Tegul šios rųšies jo jokio tuo laiku susirinkimo ir nė
tą turi suprasti, kad SLA. su 208 kp. — J. Ilgaudienė;
tas
įprotis,
kad
savo
susirinkimuose
teikė
—
ra
nieko
įgaliavęs
panašias
rezoliuci

dalyvavo
laidotuvėse
Angatsitikimas
tarp
atskirų
SLA.
įtarių
A.
Lemežis.
kp.
manymai tegali įsikūnyti vien 289 Tvarkos
vietinis lokalas ir
vedėja vienbalsiai iš- svarsto ir išneša grynai politikiškos ir apskričių buna pirmutinis ir pas jas išnešti. Tuomet pirmininkas me legasių Unijos
3.
pačių SLA. narių darbštumu ir rinkta
gina teisintis, kad tai nebuvo apskri SLA. 90 kp., kaipo naujam savo na
apskr. pirmininkc P. Petrai- spalvos rezoliucijas ar pareiškimus, kutinis.
kuriuos
pasiunčia
laikraščių
redakci

susirinkimas, bet tik viešas mi riui.
čio
Dabar ne laikas rašyti tokios rų
pasišventimu. Į vieną blogą žo tienč.
patalpinti visuomenės žiniai.
Laidotuves buvo
labai iškilmin Bell Phone—Dickinson 1198 W
šies protestus, kada
musų tėveliai, tingas, kuriame ir jis dalyvavęs ir to
dį, mestą į mus ir į musų orga 4. Skaityta protokolas iš pereito joms
Tokis
įprotis
įėjo
ir
jau
randa
del
pasirašęs
kaipo
apskričio
pirmi

gos
ir
kasyklos
tą
dieną nedirbo,
broliai,
sesers
ir
giminės
Lietuvoje
Priimtas.
nizaciją, mes turime atsakyti suvažiavimo.
vietos
įsigyventi
ir
SLA.
kuopose.
tai
visi
mainieriai
dalyvavo
laidotu
ninkas.
Po
tokio
savotiško
p.
Poš

kovoja iš paskutinės
už gyvastį ir
5- Valdybos raportas priimtas.
Dr. A. P. Dambrauskas
dviem gerais darbais. Auku Iš raporto paaiškėjo, kad surengi Net ir apskričiai savo susirinkimuo prieš amžiną pavergimą. Gana ver kos pasiaiškinimo atstovai duoda vėse, teikdami paskutinį patarnavi
se pamiršta SLA'. reikalus ir laužo gauti, svetimtaučių jungą nešti; gana įnešimą tais
rezoliucijas
atšaukti, mą savo mylimam draugui.
Pri«mimo
rai, su pagalba „Laisvės”, agi mas prakalbų lešavo $12.80.
įstatus — griebiasi svarstyti ir nuta svetimų dievų klausyti, mes norime kaipo nelegališkas, nes po viešo mi
SLA. 90' kp. nariai, nors ir nevisi
6.
Prieglaudos
Namo
naudai,
ren

Nuo to išryto,
tuoja prieš idealį musų sumany
nepripuolamose savo valdžios — lietuviškos valdžios, tingo darbais L. L. Paskolos apskri galėjo dalivauti
laidotuvėse, tačiau
giamo vakaro, su išlaimėjimu auto- rimus daro jiems
2—3 po pietų ir
mą, prieš Prieglaudos Namą; o mobiliaus vertės $1.500.00, komisi srityse, net ir klausimuose kenks kuri teisingai ir atsakančiai galėtų čio pirmininkas neturėjo teisės ofi didelė didžiuma dalivavo, suteikdami
6—8 vakare.
minguose pačiam
SLA. gerbūviui, vargdieniams patarnauti ir nuo prie- cialiai — apskričio vardu pasirašy paskutinį patarnavimą savo jaunam
mes parodykime jiems, kad tas jos raportas priimtas.
1624 So. 4-th Street,
kad
padarė
SLA. XII-tas šų apginti.
ti. Tuomet p. Poška pareiškė, kad draugui.
sumanymas įsikūnys, nes mes 7. Priimtas įnešimas, kad iki se kaip
jis neįeisiąs tokio įnešimo
balsavi
PHILADELPHIA PA
A. a. Vaclovas Stankcviče paliko
Dr. Ip. Bronušas,
kamo II apskr.
suvažiavimo (arba apskr. Dabar štai po ranka Apšvie
tikime jam, dirbame jo įgyven suvažiavime)
rezoliucijos buvo didžiausiam nuliudime vienatinį savo
Apšvietos Kom. narys. mui, nes esą tos
norinčios kuopos pri tos Komisijos narių yra rezoliucija
vietoje.
Tokį
pareiškimą
pirminin brolį Kastantą, nes daugiau giminių
dinimui ir aukojame! Suauko klausyti prie apskr., turi užsimokėti SLA. Il-ro apskr, kurią pasiuntė Pastaba.
Prie
gerbiamo SLA.
kui
padarius,
kilo
tarpe
susirinkusių
gerb.
„Tėvynes
”
Redakcija
su
už

Amerikoje
neturėjo. O Lietuvoje
II-tro apskričio protesto prieš rinki
kime šįmet nors po $1.00 kiek narystės duokles, kitaip neturės bal
klausimu kas
daryti:
ar talpinti mą aukų pastatymui
paminklo ant neužsiganėdinimas ir tuojaus pradė turėjo motinėlę, tačiau nuo jos nie
KAM KENTĖTI? ,
vienas SLA. narys, ir matysi so suvažiavime.
parodyta ar ko negirdėt nuo pat kares pradžios
>>
Tėvynes
”
skiltyse
šitas
SLA.
Il-ro
Harriso kapo ta reikalauti, kad but
a. a. Leit. Samuelio
8. Buvo pasiūlyta dvi rezoliuciji,
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenį
me, kad 1922 metais turėsime kurios didžiuma balsų tapo priimtos. apskr. rezoliucijas?
p. J. A. Poška, kuris pirmininkauja — gal ir ji yra žuvus kares bango gglimai
Arlingtono reiktų tiek pasakyti:
greitai nustoja, jeigu patrini su
Prieglaudos
Namą, kur gal Viena rezoliucija, prieš rinkimą pi Kaipo Apšvietos Komisijos narys, 1. Tuojaus po iškilmingų Lcit. paskolos apskričiui, yra pirkęs L. L. se.
randu netinkamu talpinti „Tėvynės” Samuelio Harriso Arlingtono, Wa- Paskolos bonų. Stasys Gricius ir
Lindi ir gailisi a. a. Vaclovo visi
koks Aukuras ar kas ir iš „Lais nigų statymui paminklo S. Harrisui, skiltyse
D-ras
Graičiunas
pareiškė,
kad
visa
panašios
įtalpos
rezoliucijas,
jo
draugai ir pažįstami,’ nes jis buvo
D. C„ laidotuvių 1 d. ge
vės” štabo galės priglausti savo kuris žuvo Kaune bemalšindamas ir meldžiu „Tėvynes” Redakcijos, shingtone,
Velionis atvažiavo v e Vaizbaženklls užrog. S. V. Pat OflM»
gužės, 1920 m„ tarp atskirų Ameri Chicaga kalba, jog apskr. pirminin visų mylimas.
sukilusius Lietuvos kareivius. Antra
Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį pet
galvelę: juk mes mokame my protesto rezol. prieš dabartinę Lie kad ant toliaus visus panašios įtal kos lietuvių kilo sumanymai pasta kas nėra pirkęs bonų, todėl reikia Amerikon 13 d. rugsėjo 1912 m., bū daugiau
kaip 50 metų.
būtinai
tas
sužinoti.
pos raštus: rezoliucijas, pareiškimus, tyti kokį nors paminklą ant jo ka
damas vos 15 metų amžiaus, į Mo
lėti ir atleisti! Ištikrųjų, ne- tuvos valdžią.
Reikalauk, kad turėtų Tkara (Aur
griežtą atstovų nongahela City, Pa., pas brolį Kas
ar ’korespondencijas ne po kaip pagerbimui jo amžinos at
Vaizbaženklį.’
daug, rodos, tereikia, tik tu- 9. Išrinkta komisija del sutvarki- straipsnius
pirmų; reikalavimą, nuleido rankas ir paga- tantą. Jisai paėjo iš Vilniaus rėdymo ir pasiuntimo į laikraščius rezo tik, kad netalpintų „Tėvynes” skil minties, taip ir užmezgimui
rime subrusti, turime parodyti liucijų, P. J. Petronis, J. Tylia, A. tyse, bet rašytojams ar gamintojams draugijinių ryšių tarp Lietuvos ir liau p. Poška buvo priverstas pasisakyti, kad nėra, pirkęs bono, tačiau
panašio turinio rezoliucijų, pareiški Amerikos.
savo priešams, jog musų sielos Karaliūnas.
tautos labui
ir tt. atgal negrąžintų, o palaiky
2. Lcit. Samuelis Harris paėjo iš I esą aš esu darbavęsis
tvirtybė yra augštesnė už jų 10. Priimtas skundas 289 kp. ant mų
per
5
metus
tūlame
Tautos
Fondo
tų
iki
ateinančio
SLA.
Seimo.
vienos garsingos amerikonų šeimy
centro sekretoriaus už neprisiuntimą
pagiežą.
skyriuje.
Vienok
tokis
jo
pasigyri

Aš gi, Apšvietos Komisijos narys, nos; jis įstojo į Lietuvos kariuome
ganėtinai konstitucijų. Kadangi viršV. K. R. minėta kuopa sakosi turinti 40 na pasitikiu, kad SLA. Seimas ras bu nę tuojaus po pasibaigimui pasauli mas nieko negelbėjo, nes visi žino

& PAIN-EXPELLER $

kurie
kenkia nes kares ne del kokio
pelno, bet Į kiek Tautos Fondas suteikė pagal
rių, o konstitucijų gavusi tiktai 12, dus tuos asmenis,
bos Lietuvai, ir tuojaus jisai pašalin
už tai tas skundas nutarta specialiai SLA. gerbūviui, atatinkamai nubau- norėdamas ginti mažųjų tautų, ypa-1
PAREIŠKIMAS SLA. H-ram
tas iš pirmininko vietos,
kurion iš
Stl.
tingai Lietuvos, laisvę.
intraukti į protokolą kaipo paragi
APSKRIČIUI.
Dr. A. L. Graičiunas,
3. Kuomet 23
d. vasario Kaune; rinktas p. J. A. Mickcliunas.
SLA. 129 kuopa, savo mėnesinia nimas centro sekr., kad butų pri
Dabar gali būti aišku kiekvienam
SLA. Apšv. Kom. narys. sukilo maža oviacijos dalis sukur
me susirinkime, 7 d. rugp., išklau siųsta konstitucijų tiek, kiek kuopa
wpVeliavy, Skardų, visokių Ženklelių, Guzikueių, Antant kiek klerikalam
rupi Lietuvos «
Liepos
29 d., 1921 m.
styta
svetimų
elementų,
ir
buvo
pa

-L71I.
KJLL1VC
spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.
sius raportą delegatų, kurie dalyvavo turi narių.
reikalai, kuriais jie negali pasinaudo I
vojinga,
kad
tie
sukilėliai
nešimai1
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes’ vardą.
11. Del geresnės tvarkos vedimui
♦
SLA. antro apskričio suvažiavime 10
ti savo partijos
stiprinimui.
Jie 1
Susivienijimo
Lietuvių
Amerikoje
kintų
turtingus
karo
reikmenų
Alek

nutarta
nupirkti
tani
d. liepos 1921 m., labai pasipiktino finansų, tapo
STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark, N.J
organas „Tėvynė”, neprivalo tarnau soto sandėlius, tai Lcit. S. Harris pa netik prigavingu budu panaudojo pu
suvažiavimo nutarimais. Nors dele tikros rasyčių knygutes del įplaukų
ti kurios nors vienos partijos politi sisiulė patsai stdti pagalbon, kad tą siau valstybinę įstaigą — I,. L. Pas
gatų raportas vienbalsiai tapo priim ir išmokėjimų, ir knygų finansų su
kos tikslams. Tokia buvo nuomonė valstybes turtą apgynus, nesą šitie kolos apskritį, kad apšmeižus kitas
tas, bet išreikšta nepasigančdinimo traukai.
dvejeto
ar trejeto sandėliai buvo labai svarbus Lietu sroves ir išprovokavus Lietuvos at
Buvęs apskr. sekr. K. Kal- ir noras bent
prieš tokias nesąmoningas rezoliuci
Ta nuoino- vos kariuomenei.
Užtai Lcit. S. stovą, kad tuomi išstūmus savo par
jas, kurias antras apskritys priėmė nietis įteikč rezignaciją dėlei važiane yra labai teisinga.
Jeigu „Tė Harris tuojaus
Tel. Market 4867.
nuvyko į Aleksotą tijos žmones priekin, bet net ir bo
suvažiavime 10 d. liepos.
vimo į Lietuvą; rezignacija priimpaskolos darbui
nų neperka, nors
vynė” tarnaus partyviems tikslams, prie pačių sukilėlių,
kad
patirti
jų
Kadangi viena tų rezoliucijų prie ta.
vadovauti. Mat prie pro
tai ji bus tik paprastu partyvių laik ūpą, reikalavimus ir kaip juos butų veržiasi
šinasi statymui paminklo amerikonui
T3- Priimtas įnešimas rinkti sekr.
gos
galima
panaudoti
valstybinę
raščiu ir iš jos nieko gero neturės galima sulaikyti nuo
sunaikinimo
Lcit. Harrisui žuvusiam Lietuvoje iki naujų metų. Kandidatai ant sek.
įstaigą
savo
partijos
labui.
Susivienijimas. Visas „Tėvynės” tu kariškos medžiagos. Jis tą užduotį
malšinant kareivių sukilymą Kaune, 1. K. Genis, 2. P. J. Petronis, 3. J.
NEWARK, N. J.
195 ADAMS ST.
]š šito yra gana aišku, kad kleri
o antra rezoliucija raginanti nerem Globis. Didžiuma balsų rašt. išrink rinys turėtų būti surištas su SLA. pasekmingai atliko ir su gautomis kalai ir jų gizeliai — vyčiai ir Tau
reikalais ir tarnauti didesniam SLA. žiniomis jau mėgino grįžti, bet suki
ti medžiagiškai nei morališkai bu ta P. J. Petronis.
Parduoda laivakortes ir siunčia pinigus į vi
prasiplatinimui.
Ištikro, taip vesti lėliai, pajutę, kad jis juos galėtų iš tos Fondo skyrių raštininkėliai, tik
14.' Priimtas įnešimas, kad butų
siančios Lietuvos Laisvės paskolos
tai
liežuviais
moka
malti
ir
dirban

laikraštis turi būti gana sunku, bet duoti, paleido į jį kelioliką
šūvių,
sas dalis svieto, o ypatingai j Lietuvą.
Amerikoje, todėl SLA. 129 kp., gir atspausdinta konvertų ir lakštų laiš
IJctuvos
tokia jau yra „Tėvynės’
redakto- kurių jis likosi mirtinai sužeistas, ir čius per dienas ir naktis
dėdama tokias nepageidaujamas ant kams.
riaus pareiga.
I'ėvyne” turi būti ant rytojaus pasimirė iš priežasties labui žmones šmeižti, o patys jokio
ro apskričio rezoliucijas, vienbalsiai
15- Sekamas suvažiavimas didžiu- kitokiu laikraščiu negu kiti.
naudingo darbo savo tėvynės reika
gautų žaizdų.
nutarėm nepritarti tokiems Lietuvos ma balsų nutarta laikyti Brighton
Priduotos Apšvietos Komisijai re
Valdiškieji sandėliai liko išgelbėti lais nemoka ir nenori dirbti Taigi
priešininkams, kurie taip daro apsi- Park, Ill.
ar nebūtų daug geriau,
jei ,Drauperžiurėji- zoliucijos yra grynai politikinio par ir patsai sukilėlių maištas* tapo leng ,
16. Išrinkta komisija
mesdami neva dideliu savo darbigas
”
su
visais
savo
pdkalikais,
vie
Telef. Watkins 2142.
per savo mui knygų ir perdavimui naujam ra- ty vio turinio. Jeigu politikos party- vai užgniauš'tas, bet Lietuvos armija I toje talkininkauti Pilsudskiui, provo
ninkiškumu, o ištikrųjų,
viai
straipsniai
yra
ar
butų
talpinami
neteko Lcit. S. Harriso, kurs geriausuklydimą, Tėvynės pardavikų rolę štininkui, iš sekamų ypatų, J. Užunepatinkamus
žmones ir
„Tėvynėj
”
,
tai
ir
šios
rezoliucijos
šiai
atsižymėjo iš amerikiečių kari-’ kuojant
atliginimą, naris, J. Tylia, A. Karaliūnas.
lošia, ar už tam tikrą
tuomi ardant Lietuvos reikalais dar
turėtų tilpti, nežiūrint į tai, ar jos ninku.
17. Suvažiavimas tapo uždarytas
ar kitokiais motyvais besivaduodabuotę,
pasistengtų pasirūpinti, kad
Harris pasimirė ti e
per pirm. P. Petraiticnę, 5 vai. va sutinka su redaktoriaus pažvalgomis
mi.
ar nė. Patalpinus šitas rezoliucijas, karės lauke, bet tik
atlikdamas iš nors dauguma klerikalinių fanatikų
Nežiūrint, kad antras apskritys ir kare.
Vyručiai atsiredaktorius žinoma susilauks rezo liuosos valios daug pavojingesnę ir nusipirktų po boną.
SLA. II apskr. sekr.
priešinasi tokiem dalykam, kaip pąpeikėkite
ir
nustokite
visa energija
ar apskričių svarbesnę užduotį, negu kokia užpuo
P. J. Petronis. liucijų iš kitų kuopų
minklo statymas Leit. Harrisui, mes
šokę lenkišką mazurką su savo v*adu
priešingų šioms rezoliucijoms. Tą la ir karės lauke.
savo susirjnkime aukoj am minėtam
10444 Indiana avė., Chicago, Ill.
syk, „Tėvynė” bus
pripildyta nuo
Iš to viso gerb. SLA. II-tras ap- Želigovskiu priešakyje.
Pinigus siunčiam
SLA. Sekretores pastaba. Akyfondui $5.356.
L. Z. Rūta.
įvairiais, viens skritys gali
pradžios iki galui
matyti,
kad Lcit. S.
.„Tėvynės’ redakcijon, kad perduo vaizdoje to fakto, kad SLA. lėšų fon
b utį c snna*
Harris žuvo ne „malšindamas lietu
das turėjo deficito per paskutinius kitiem priešingais protestais.
tų kur reikia.
DIVERNON,
ILL.
Todėl
aš
patariu:
tegul
„Tėvynes
”
vių kareivius, sukilusius prieš kunigų
kelis metus, SLA. Pildomoji Tary
129 kp. valdyba—
Iš musų miestelio jokių žinių laik
redaktorius
netalpina
šitų
rezoliuci

ir ponų valdžią”, bet tik "atlikdamas
J. A. Globis — pirm., P. Akstinas ba rūpindamasi mažinti SLA. lėšas,
raščiuosc
nesimato, tarsi čionai ne
P. Akstinas — už. konstitucijų nutarė spausdinti tiktai jų, o taipgi tegul nctalpina ir jokių garbingo karininko pareigas ir gero gyventų nei vienas lietuvis. Tačiau
— vice-pirm.,
kitų politikinių partyvių rezoliucijų velydamas musų tėvynei Lietuvai.
rast., N. C. Krukonis — iždininkas, pusę to skaičiaus, kiek yra narių or
Dartics, šito narsaus
karininko, čionai yra būrelis lietuvių, kurie su
ganizacijoje. Del tos priežasties ne ar straipsnių, kurie galėtų vesti prie
(kuopos antspauda).
ginčių, protestų ir neužsiganėdinimo dar taip nesenai kovojusio už Lietu sispietę į SLA. 9 kuopą veikia sulig
ja gauta
»«««* »r pasiųsta visi nariai galėjo gauti konstituciją,
(Auka — $5.35
SLA. narių tarpe.
vos laisvę, kūnas
ilsisi ant amžių savo geriausių išgalių. Tačiau yra
Leit, Harrisui paminklo statymo fon !į tačiau kiekvienai kuopai buvo išsiun
Tegul „Tėvynėj” buna daugiausia gražiam kapelyje. Arlingtono kapi ir tokių lietuvių, kurių jokiam nau
dui. ,Tčv.” red.)
tinėta proporcionališkai sulig narių
straipsnių apie apdraudą, apsisaugo- nėse. Mes, Amerikos
lietuviai, jo dingam darbui negalima ’ prišaukti,
skaitliaus. SLA. 2-ras apskritys tujimą, atsargumą,
apic taupymą ir neturime užmiršti,
bet tuojaus pa nes jie neturi laiko. Mat labai išsi
NEKROLOGAS.
rčjo matyti tą Pild. Tarybos tarimą
skolinimą pinigų,
apie gerų valgių statyti kokį nors .granito paminklą, lavinę pinakalį lošti pas „tautietį”,
A. -JA. Johana Atarienė,
organe, bet jei apskričio nariai neš
todėl nėra laiko nei į laikraštį pažįu
virimą, apie gerą namų užlaikymą, kurs liudytų, kad čiž, ilsisi
PIRMASIS IR VIENINTĖLIS TIKRAI LIETUVIŲ
kariniutai galėjo paklausti
kuopos iš Cedar kaito organo,
narė SLA. 195
rėti,
nei į susirinkimą nueiti. Tąapie geresnius papročius, apie drau kas, kurs yra padėjęs savo gyvastį
BANKAS RYTINĖSE VALSTIJOSE
Point, Ilk, mirė 15 d. rugpiučio, 1921 Sekretorės, — tuomet suvažiavimas
I čiau visi vietos
lictuviai yra „laisgijinę tvarką, apie mokyklas, kolegi už Lietuvos gerovę.
m. Velionę užputę vėjas 1 d. rugp. butų sutaupęs laiko ir nepamatuoi vės” garbintoja — pašnekink juos,
jas, universitetus, apie knygas, apie
Aukos šiam reikalui
prnma. .. . . .
ir nors tuojaus nugabenta į ligoni tiems skundams nebūtų buvę vietos.
negirdėjęs. Kiti n s
rašytojus ar apie kitus
didelio su mos Lietuvos Atstovybėje šiuo antnę, tačiau nebuvo lemta jai pasveik
net
švarke
neišsitenka irpbe,
APŠVIETOS KOMISIJOS manumo ar energijos žmones ir apie rasų:
♦
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori tuti ir po sunkios I2- dienų ligos pasi
daugelį kitų kultūros reikalų. Tokių
Lcit. S. Harris Paminklo Fondo!
TARIMAS No. i.
mirė.
Yvf rgti gerą kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą
1925 F. Street, N. W. J j
straipsnių mums šiuo laiku labiausia Komitetas,
New York City,
Buvd dar jauna moteris — vos 30
reikia apskritai ir ypač jie tiks „Tė Wasliington, D. C.
Amerikoje, ant laivo ir Lietuvoje, — LAI KREIliepos 19 d. 1921.
metų. J SLA. 195 kuopą įstojo 10 d.
vynei.”
. Kapitonas Ip. Bronušas, M. R. C., I
< PIASI Į BALTIC STATES BANKĄ.
gruodžio 1916 m.
ir per visą laiką S LA. Apšvietos Komisijai,
Kl. Jurgelionis,
U.
S.
A.
buvo veikli musų kuopos narė,
Dr. A. L. Graičiunui,
KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašalAR TUPITE
SLA. Apšvietos Komisijos narys,
adv. Kl. Jurgelioniui
Velione paliko dideliam nuliudime
pos giminėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui
pos 28 d., 1921 m.
ir Dr .Ip. Bronušui.
savo vyrą ir tris kūdikius — vyriau— pirkimui ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose,
sias 7 metų,
o mažiausia 4 metų. Gerbiamieji:—
Baltimore, Md.,'
ir nori, kad pinigai butų teisingai, be nuostolių ir
Ketvirtas kūdikėlis mirė 14 d. rug- j Čionai priglaudžiu SLA. Il-ro Aprugp. 2 d., 1921 m.
■ piučio, o motina mirė 15 d. to pa : kričio dvi rezoliuciji, kurios, mano
greitai pristatyti, -- BŪTINAI1 LAI KREIPIASI Į
gavau nuo Daktaro GraiCHICAGO, ILL.
tilpti „Tėvynėje
ties mėnesio, tad abudu
palaidoti supratimu, negali
4 BALTIC STATES BANKĄ, kurs persiunčia Lietucntno visą pluoštą SLA. antrojo apBeskaitant Chicagos kuniginį orviema diena,
16 d. rugp. ant Sv. dėlei jų žiauriaus tono ir savotiško
skričio pr otestų prieš Lietuvos val ganą „Draugą”, kuriame kasdien talvon pinigus greičiausiai ir teisingiausiai.
Onos parapijos kapinių, Springfield, turinio. Kadangi rezoliucijų taisydžią ir prieš visokį naudingą Lietu pinama įvairiausių šmeižtu ant kitų
Siuskite mums, nes mes
mas, ypač išbraukiant iš jų net tū
Ill.
KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOŠIM
padarome ęr i la'1, gražiai
vai veikimą atskirų SLA. narių. La STOVIŲ,
grupe
keliama
i
SLA. nariai nedalyvavo laidotuve- lus punktus, yra neleidžiamu dalyku
TI* ČIAMS ir gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaibai įstabu, kad tokius protestus pra
priscina rimtai pagalvo
se, nes buvo uždrausta
ištisai talpinti,
iš valdžios ir jos priscina arba
dėjo rašyti SLA. nariai, kurie papras ti, ką ištikrųjų musų klerikalai tuomi
tant prie sumos kas mėnuo, — LAI SIUNČIA DEtodėl šiuomi
pusės, Velionė palaidota ir be baž- arba visai netalpinti,
dina visokius spaudos
tai yra atsižymėję naudingais tėvy nori atsiekti?
POZITUS I BALTIC STATES BANKĄ per paštą,
nytinių apeigų.
meldžiu tarti savo žodį, ką su jomis
darbus.
nei darbais. Jau kam, bet ne SLA.
Kadangi šitas laikraštpalaikis iš
Lai buna mus gerbiamai draugei padaryti. Tuomet turėsiu pagrindą
Money Orderiais a^a banko čekiais.
Kreipdatnios pas irius su
nariams vertėtų tokius naivyškus ir margintas vien šmeižtais kitų srovių
by kokiu spaudos darbu,
orientuotei ir ateityje tokiems daly
lengva šios šalies žemelė!
įsivaizdintus protestus rašinėti.
<
KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ
ir pasigyrimais savęs,
buk vien tik
adresuokite sekamai:
M. Diliauskas — koresp. kams kilus.
Kadangi gerb. „Tėvynės” redakto per Tautos Foiųlą
IJctuva laisvę
MES GREITAI ATSAKOMO Į LAIŠKUS.
Mano supratimu, šitas Apšvietos rius geidžia
Apšvietos Komisijos gavo, vyčiai stoja Lietuvos kariuo
X
PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASLITHUANIAN ALLIANCE
S. L. A. II APSKRIČIO
Komisijos tarimas reikėtų paskelbti narių nuomonių
išreiškimo šitame menėn, tik vieni
klerikalai L. L.
SUVAŽIAVIMO PROTOKOLAS. „Tėvynėje”, kad ir kiti SLA. nariai klausime, todėl visų pirmiausiai aš Paskolos bonus perka, buk jie išsiOF AMERICA
♦ ‘KOLOS BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BOS. L. 'A II apskr. suvažiavimas į- galėtų matyti, kad SI,A. kuopoms ir manau, kad Susiv. Liet. Am. yra tai storoję iš Amerikos valdžios Lietu
♦ NŲ KUPONUS.
vyko 10 d. liepos, 1921 m., Mildos apskričiams netinka tokias rezoliuci v;ena didžiausia ir labiausiai išsipla vai šios šalies konsulą, jie vieni su
307 W. 30-th Street
salėje, 3140 So. Halsted St., Chicago, jas rašinėti, jei, žinoma, Apšvietos tinusi tarp lietuvių . Amerikoje ap- rinkę milioną parašų ir tt, todėl pri
NEW YORK CITY.
Ill. Suvažiavimą atidarė apskričio Komisija nutartų, kad tokiem^ raš draudos ir pašalpos organizacija, ku scina žvilgterėti į realius faktus, ku
pirmininkė P. Petraitienė, 2-rą vhl. tams „Tėvynėje” nėra vietos. Jei rios tikslas, kaip matoma, nėra poli rie klerikalus pastato nekokioj švie
294 EIGHTH AVE.,
NEW YORK.
popietų.
/
gi Apšvietos Komisija nutartų, kad tiškas, bet iš visų atžvilgių
grynai soj. Štai faktai iš klerikalų darbuo
Mandatų sutvarkymui komisi- panašioms rcoliucijoms galima tilp- ekonomiškas. Tatai gerb. SLA. na- tės .

X
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BALTIC STATES BANK

I

LIETUVIAI

SPAUDOS

J

BALTIC STATES BANK

.p-i; &

'• Ui.

vietines žinios

Lietuviški bonai, tai geriau
sios plytos Lietuvos nepriklau
Rugpiučio 25 d., laivu Adria somybės rūmams statyti.
Bonai — musų tautos pajėgų
tic, sugrįžo iš Lietuvos gerb.
A. J. Povilaika, kuris kaip ir ki saikas.
ti amerikiečiai,
nusiskundžia,
kad Lietuvoje tuo tarpu trūk LIETUVIŲ FILMŲ BENDROVĖS
atstovas R. KRUČAS
sta galimybių žmoniškam susi
jau sugrįžo iš Lietuvos ir
siekimui, kas labai trukdo pra parvežė
daug žingeidžių paveikslų iš
monės
pietoj imuisi.
Taipgi paskutinių įvykių Lietuvos žmonių gy
nusiskundžia ir ant betvarkės, venjmo.
kurios Lietuvoje netrūksta, vy Paveikslai bus rodomi šiose vieto
se: subatoj, rugsėjo 3 d., McCaddin
riausiai delei apsileidimo ir su- svetainėj, Berry ir So. 2 gat.
ponėjimo daugumos valdininkų.
BROOKLYN, N. Y.
O rusifikacija ir net lenkišku Pradžia prograino 8:1.5 vakare.
mas kuopilniausiai vyriauj a vi Bilietai po 33 ir 50 centų.
soje Lietuvoje. Taipgi sako,
visi miestai ir miesteliai užpju PAREIŠKIMAS TI-to APSKRI
ČIO KUOPOMS.
dę žydais ir kitais svetimtau
Terre Haute, Ind. SLA. 46 kp.
čiais, kurie dabar grūste grūda laikytame mėnesiniame susirinkime
si į Lietuvą iš Rusijos, kaipo 7 d. rugpiučio, 1921 metuose, kilo
Lietuvos
piliečiai-tremtiniai, klausimas kaslink u-to apskričio
nors tarpe grįžusių yra ir to stovio. Buvo įnešta ir'.i nubalsuota,
kad atsišaukti per organų „Tėvy
kių Lietuvos „piliečių”, kurių nę” į tas visas kuopas prigulinčias
senelis kadai tai pervažiavo per prie u-to apskričio, ką jos mano
' daryti su n-tu apskričiu — likviduo
Lietuvą.
ti ar palaikyti apskritį ant toliaus ir
Bet šiaip Lietuvoje gyveni šaukti suvažiavimų arba likviduoti.
mas esąs smagus ir malonus— Mes manome, kad pas iždininkų yra
žmogus jautiesi namie ir savo apie $40.00 pinigų. Taigi jeigu *ncatsišauksite, tai mes 46 kp. nariai nu
šalies šeimininku.
Lietuviai balsuosime kam paaukauti tuos pini
yra pilnai susipratę valstybinei gus. Meldžiame atsišaukti veikiai.
ir pasiryžę ligi paskutiniųjų Šitas yra antras ir paskutinis musų
ginti savo tėvynės laisvę ir ne atsišaukimas.
Kazys Palįokaitis —pirm.
priklausomybę.
Juozapas Bernulis — sekr.

i

Kuopti Susirinkimai
Hartford, Conn. SLA. 124, kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, n dienų
rugsėjo, Eagle svetainėj, 23 Central
Row, 2 vai. po pietų.
Malonėkite
visi nariai ir narės atsilankyti ir už
simokėti užvilktas mokestis. Taipgi
turime daug svarbių reikalų apkalbė
jimui kaslink kuopos
susirinkimų.
Atsiveskite ir naujų narių prirašy
mui prie kuopos.
Kp. org. M. Mikalonis.
Brooklyn, N. Y. SLA. 38 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlioj,
4 d. rugsėjo,
2 vai. po pietų, 803
Driggs Ave. Malonėkite visi nariai
atsilankyti ir užsimokėti
užvilktas
mokestis. Atsiveskite ir naujų na
rių prirašymui.
Sekr. A. Lesniauskas,
1113 East 12 st.
New Britain, Conn. SLA. 34 kp.
susirinkimas įvyks
4 d. rugsėjo, 1
vai. po pietų, Lietuvių svetainėj, 354
Park st. Malonėkite visi nariai ir
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DAKTARAS I. W. HODGENS
PRAKTIKUOJA 25 METUS.

kimas įvyks 2 dienų

spalio, 1120

Westran avė., pas J. Povilaitį.

Ma

lonėkite visi nariai atsilankyti ir už
simokėti užvilktas mokestis.
Sekretorius.

Tiesi kelione į LIETUVĄ
PERPILIAVĄ
(Karaliaučio prieplauka)
t

GRIGAS
KUNAŠAUSKAS

’

i

Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
” musų pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai į
'' Piliavą.

■>

Lietuviai, važiuojant į Piliavą, aplenkia lenkų juostą (Koridorų) ir privalo turėti tiktai lietuviškų pasportą; jokių 'vizy nereikia.
Susinešimas su Piliava, tai yra nauja šaka musų reguliariško
susinėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti.
DIDELI DVIEJŲ ŠRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
S. S. LITUANIA rugs. 7
S. S. ESTONIA spal. 5
S. S. LATVIA rugs. 21
S. S. POLONIA spalio 12
Taipgi naujas tiesioginis kelias tarpe
LTEPOJAUS—DANZIGO—HALIFAX, Kanada.
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviam.
Kreipkitės prie musy agentų jūsų mieste.

”
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TIESUOTAS AGEN
TAS VISŲ GAIL
LAIVINIŲ

I
I
T
f
I

LINIJŲ

ANT PARDAVIMO

f rtl "lirt

ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdamų, 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 kursų. Išvažiuojanti į Lietuvą mai
3
nyti pinigus ne priverčiami.
Su visomis informacijomis kreip&it&ą yjpssizskfeA 5M?ba per laiškų pas senų ir užtikrintų agentų

F. GALICKIS,
41 PARK STREET,
HARTFORD, CONN.

SUSTOK, ŽIŪRĖK IR KLAUSYK!
štai Negirdėtas Pasiūlymas—
ŠEŠI DALYKAI TIKTAI UŽ $6.00.

;

|

(drabužius ir ki

Musų atstovai Lietuvoje per

tokius) su pilna garantija.

siunčia į vietas. Daigtai, siunčiami per mus, yra

drauda Ameiikos Insurance Kompanijų ikį pat

po

ap-

Lietuvos

rubežių.

Informacijų ir sąlygų klauskite per laiškus.
te lietuviškai.

Rašyki

'•A'I KES BARRE, PA.

Telephone 4256 Market

į

ATTORNEY-AT-LAW

Į

National State Bank Building,

Room 810
810 Broad Str.,
Newark, N. J.

Phone — Calvert 3210

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

REIKALINGI AGENTAI LIE
TUVIŲ KOLONIJOSE.
Kam būti be darbo bei dirbti už
numažintą mokestį,
kad gali labai
lengvu bildu bei liuosu laiku uždirb
ti po $10.00 ar daugiau į dieną.
Kreipkis platesnių
žinių tuojaus
prie išdirbėjo labai pelningo ir visai
naujo dalyko:
'
M. I. DUMŠA,
501’3 Melrose St., Philadelphia, Pa.

Phones

Bell — Kensington 5316

PIRMAS DIDELIS BALIUS.

LIETUVIS GYDYTOJAS
Priėmimo valandos:
9—ic valandai ryte.
6—8 valandai vakare.
2538' E. Allegheny Ave.,
PHILADELPHIA, PA

Didelį balių rengia
SLA. 21 kp.
subatoj, 10 d. rugsėjo, L A. S. sve
tainėje, kampas Michingan avė. ir
24-1 h st.
Bus sulošta dviejų aktų komedija
„PIRŠLYBOS”, o paskui bus šo
kiai iki 12 vai. nakties. Komedija
„Piršlybos” yra labai
juokingas ir
žingeidus
veikalas.
Pradžia
7:30 vak. įžanga vyrams 50c., mer
ginoms ir moterims 35c.
Užkviečia visus rengėjai.

i

LIETUVĄ

VAN CLEEF,

Artimas susiekimas į visas dalis
Lietuvos.
Geras maistas ir užtek
tinai jo. Visi parankumai. Dideli
deniai. Visi moderniško laivo sma
gumai.

V’

ADRESAS:

EXPRESS AND FORWARDING COMPANY,

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
Hamburgą:

Saxonia išplauks rugs.

17 d.

NEW YORK, N. Y.

803 WEST 30-th STR.,

Red Star Line

Išplaukia kas savaite iš Pier 58-62
North River, New York. Tiesiai į
Hamburgą:
Samland (tik 3 kliasa) rugsėjo 1 d.
Iš New Yorko į Antverpų:
Finland ............................. spalio 1
Zeeland ......................... ... rugs. 10
Kroonland ..................... rugs. 17
Lapland ......................... rugs. 24

PINIGAI IR LAIVAKORTĖS

'

Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kitos
Įstaigos. Parduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausių laivų
Padarome paiportus važiuojantiems Lietuvon. Atitraukiame gimi
nes ir šeimynas iš Lietuvos. Patinkam keleivius
ant visų Kewl
Yorko stočių. Siųsdami pinigus Lietuvon arba užsisakydami laiva
kortę visuomet išpirkit Money Orderj ir adresuokite sekančiai:

d.
d.
d.
d.

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS,
168 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

American Line

Te i. Grcenpoint 5975

Iš New Yorko į Hamburgą:
Mongolia ...............
rugs. 8
Minnekahda (Tiesi kelione
į Piliau) ...............
rugs. 22 d.
Manchuria ......................... spalio 6 d.

(SLA. Nariai.)

INTERNATIONAL MERCAN
TILE MARINE CO.,
f r6 laivų —,1,250,000 tonų.

JOINT

9 Broadway, New York,
arba pas vietinius agentus.

rr*:’’
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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 aukštų vertę.
Jei jus norite patyrti tų didelę vertybę šitų dalykų, tad pasistengkite bau pirmutiniais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jus busite
mu»u atstovu.
Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl jus neprivalote abejoti.
Tik iškirpkite šitų iliustracijų, parašykite AIŠKIAI savo vardų, pavar
dę ir adresų, įdėkite 50c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimo lėšoms
apmokėti ir prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai tokius
dalykus kaip aukščiaus parodyta, o žemiau išvardyta.
1. Aukštos vertes Kukų Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvirčiaUsio medžio, su rankų darbo išmarginimais, kas padaro ji daug bran
gesniu. Geriausiai 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 per
mainas viena diena ankščiau. Parodymui giedraus oro išeina laukan lėliukė-moteris, o lietingą orą parodo vyras-leliuke
išeidamas laukan su
lietsargiu. Ant sienos viduje yra Termometras, kuris parodo tempera
tūrą; Yra toks parankus dalykas, be kurio nei vienas neprivalėti; būti.
6. Puiki užrašų knygutč, apdaryta gražia skūra su veidrodėliu apda
ruose. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali
tpueitL
Nei vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskirtum, nes mes
darome šitą pusdyki pasiūlymą tokia žema kaina vien tuo tikslu, kad pasiekus kuodaugiau žmonių. Jei jus atrastumėte, kad minėti dalykai nėra
dukart daugiau ar nors jus pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pinigus.
Šitas rinkinys aukščiau minėtų dalykų
patrauks ir jūsų draugus ir jie
uorės jį gauti taipgi gal ir jus patys norėsite gauti kitų tokį pati rinki•i, todėl VEIKITE TUOJAUS!
UNION SALES CO., DEPT. 258,
•73 W. MADISON ST.,
CHICAGO, ILL.

”

-

Mes pristatome Lietuvon daiktus

i

i?g E. 3-rd STREET,
NEW YORK, N.
Visuotinų užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano
geru patarnavimu, užganėdijau daugumų, užganėdinsiu
ir jus.

1
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SIUSKITE UEHJVON SAIGTOS

|

SLA. Advokatas-Patareias,

<$>

Specialistas užsisenėjusių ir kroniškų ligų.
Durys iš dešinės pusės — šalę krautiivpc duriu 2 aukštas, ant viršaus Chcsterš Drabužių krautuvės,
60 S. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.

3

LAIVAKORTES I LIETUVA

308-9-10 Coal Exchange Building

$

A

3

GARSINKTĖS „TĖVYNĖJE ’

Attorney and Counsel?* -ul-i.aw
<$►

-. * - • .

Sr t'tSi'Ililrltnit

1910 M.

REIKALINGAS PARTNE
RIS Į BUČERNĘ IR
GROSERIO BIZNĮ.
Kas milite tokią vietą,
atsišaukite greitai:

3
3

Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS.

AGENTŪRA
UŽDĖTA

?L fj
k T
O IP n
k Ta fį
o
Priėmimo valandos:
Bell Phone 1803—J.
Nuo 9 išryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliotos, nuo 10 išryto iki 2 po piet.

narės atsilankyti ir užsimokėti už
vilktas mokestis. Taipgi atsiveskite
ir naujų narių prirašymui prie kuo
pos.
Sekr. V. Vinikaitis.
Peoria, Ill. SLA. 257 kp. susirin

»į

TIESI KELIONĖ LIETUVON
NEKLIUDANT LENKŲ KORIDORIAUS.
Laivakortės į Piliavą paS Karaliaučių .......................... $135.00

Wil

|

o
i

Į Klaipėdą per Hamburgą $107.20, o į Liepojų .... $145.00
Keturi laivai išplaukia kas savaitė. War tax .................. $5.00
Bagažai eina sykiu dovanai. — Pasai .. ........................... $10.00
Pinigai siunčiami per bankas ir telegramų žemiausiu kur
su. Keleiviai pasitinkami ant dypų, aprūpinami jų bagažai
ir apmokėjimas „Income Tax”, gera nakvynė ir palydėjimas
ant laivų. Rašydami pridekite 2 centų štampą.

TIESIOG TARPE NEW YORKO-HAMBURGO
Trurrmas susisiekimas su visom dalim Euronos.
b. S. „MOUNT CLAY”
rugsėjo 15
S." S. „MOUNT CLAY” ................. rugsėjo 15 d.
S. S. „MOUNT CARROLL” .. (naujas) rugs. 29 d.
Laivai iš New Yorko išplaukia nuo Pier No. 86,
North River — gale West 46-th st.

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

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

ffi

P. MIKOLAINIO AGENTŪRA,
53 Hudson Avenue,
Brooklyn, N. Y.

39 BROADWAY,

III kliasa į Hamburgą
Kares taksų $5.00.

$125;

Per Cherbourgą, Southamptoną, Liverpool arba Glasgow:
Schythia (naujas) rugsėjo 3 d.
Empress of India rugsėjo 7 d.
10 d.
Carmania rugsėjo
10 d.
Columbia rugsėjo
13 d.
Aquitania rugsėjo
XF.

•')O

:1L '^ęvęrbi3

s

Nervoutos,
Sunaikintos
Motęrės

y

NEW YORK CITY.

HAMBURG AMERICAN CINE

d RJi A i i
STEAMSHIP
fe® COMPANY,Ine.

, Gcncrališki agentai del CENTRALĖS ir RYTINES EUROPOS
f
North German Lloyd Bremen.
IŠ NEW YORKO tiesiai į BREMEN—DANZIG—LIB AU
Laivai plaukia į' LIEPOJŲ per Danzigų. Tiesus persimainyJ4
’mas nuo laivo ant laivo.
..................x............................. spalio 15, gruod. 3
HUDSON
??!
PRINCESS MATOIKA ........ rugs. 15, spal. 22, gruod. 10
a
POTOMAC .......................... rugs. 22, lapkr. 5, gruod. 24
Iš New Yorko tiesiai į CHERBOURG—BREMEN
rugsėjo 28, lapkr. 1
AMERICA .............................
GEORGE WASHINGTON .... rugs. 3, spalio 4, lapkr. 8
Kreipkitės į 45 Broadway, New York ir į vietinius agentus.

AUTOMOBILIU KURSAI

3

Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ypatą: ♦
išardymą, pataisymą, su- ▼
statymą, važinėjimą, visokių pienų, taipgi duodame
lekcijas
apie
elektriką.
Mokiname lietuviškoje ir X
angliškoje
kalbose.
in- ♦
struktoriai paženklinti eks
TYCHNEVI- >
pertai
L
ČIUS ir kiti. Gvarantuojame iaisnius ir diplomą.

NEW YORK, N. Y. ♦

♦ 293 AVĖ. B, COR. 17-th ST.,

kentančios nuo skausmo nugaroj,
strėnose, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei
netvarką gamtiškos priedermęs,

LIETUVIŲ ĮSTAIGA GYVUOJA 35 METAI

gal aplaikyti pagelbą per vartojimo

„Vienybes” 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 kny
gų sandėlį ir leidžia didelį laikraštį „Vienybč” du
sykiu savaitėje. Preunmerata: $3.50 metams.
Visi kreipęsi į „Vienybę” kitur niekados nebesi
kreipia. Visais reikalais rašykite:

Severais
Regulator
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
rekomenduotas del gydymo tu ypa
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir neregulariškumų, kuremis moterys
kenčia. Gaukite pas sava Aptiekoriaus šianden.
Preke $1.25.
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193 Grand Street,
Uh. '

Brooklyn, N. Y.

Į

♦

1SK8ITULSKA3

♦

NOTARAS IR AGENTAS
Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų Ii- X
nijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pi- 1
ingus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių J
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir y
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaukau svetainę mi-Y
tingams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galima
▼
atsišaukti laiškais.
V

26 Broad Street,

New Britain, Conn.
Telephone 550

J

