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SLA. KONKURSAS

bei. Valdininkų yra daug, bet (Liet. Inf. Biuras) Lietuvos At LIETUVOS ATSTOVYBĖS
taip sakant, „tvarkos prižiūrė jie pažįsta Lenkiją.
ti”. Ateis į pirkią, randa tik Vienas asmuo, kuris dvejus jie nemoka savo dalyko, kainuo stovas g. Čarneckis šiandien 1
AMERIKOJE PRANEvienus vaikus ir tuoj aus prade metus buvo Lenkijoje užimda ja daug ir neturi gyventojų pa vai. išvažiavo New Yorkan.”
— Nors aš ir pasižadėjau
Visuomenės įstai Sekantis pranešimas tur but
da „tvarkos žiūrėti”. Užkart į mas tokią vietą, kame galėjo sitikėjimo.
pirmą dovaną laimėti, tačiau da
PASKOLOS REIKALU.
Rugsėjo
1 d.
Associated kamarą ar svirną, radęs ten ne semti pačias tikriausias žinias, gos atsilikę. Geležinkelių ir bus kaip ir kada atvažiavo New Visos
kolonijos pasirengusios į bar atšaukiu tą savo pasižadė
Press agentūra iš Genevos pra tvarkoj gulinčius surius ar sto nesenai laikraštyje „Roppel” šiaip jau kelių trūksta. Pramo Yorkan.
darbą. Naujos stotys kuriasi.. At jimą, nes matau, kad dasivarynešė, buk minėtos dienos ryte vintį sviestą ar pieną tuoj aus išdėstė „tikrą Lenkijos stovį.” nė nedidelė ir yra įsteigta pran
stovo V. Čarneckio maršrutas. St. siu vos tik ligi trečios dovanos
Seimo narys M. Bagdonas Ameriko
Lietuvos ir Lenkų atstovai ga pradeda „tvarkyti”: ką į kiše Iš pradžios pažiūrėsime, ką euzų arba vokiečių.
Kun. Janušo’ iš Akron, Ohio je.
Būrys kaltf .ojų stoja į darbą. — rašo nemažos lietuvių koloni
lutinai susitaikė del Vilniaus. nių ką į gerklę. „Sutvarkęs” ei jisai kalba apie Lenkijos armi
leidžiamas „Vanagas” ne juo Šveicarija pripažino Lietuvą de jure. jos SLA. konkurso darbuotojas.
Jie buk sutikę, kad butų dvi Lie na toliau. Už poros dienų vėl ją, kuri laikoma
Francuzijos Senoje Lenkijoje buvo gar kais pradėjo kapoti akis kleri- Prisirengimas prie darbo užbaig — Meldžiu mano vardo laikraš
tuvos — dabartinė Kauno Lie tas pat.
bingos valandos. Buvo laikas, kališkiems akyplėšoms.
„marche militaire.”
Jisai tas. Visos stotys tinkamai apgink tyje neskelbti, nes juk gėda ne
luotos ir tik laukia signalo šturmui:
tuva pasilieka nepriklausoma Tai laisvė!
kad jos sienos
siekė Juodųjų padaro net labai sunkų užmeti Taigi
Lenkų kariuomenė.
šiuo prasideda
tikrasai bonų išpildyti savo pažadų. Nors iš
valstybe, o „Vilniaus Lietuvos”
„Kad ir kažin kaip mums bu Jūrių. Bet ji nemokėjo asimi mą SLRKA., kad buk šios orga vajus musų išeivijoje. Per rugsėjo tikrųjų ne mano kaltė, kad aš
administracija lieka lenkų prie Iš daugelio vietų pranešama tų sunku prisipažinti, bet rei liuoti užkariautas tautas; jos nizacijos viršininkai paskolinę menesį turime pasiekti savo tikslo. neišpildžiau savo pasižadėjimo
žiūroje.
apie atsiradimą ypatingų sve kia pasakyti, kad lenkų kariuo tikslas buvo jas pavergti. Jos tūlai klerikalinei bendrovei net Šią savaitę gavome didžiausią krūvą — aš mat perdaug pasitikėjau
Aišku, kad šita žinia buvo čių. Tatai jaunikliai, kurie gi menės kol kas nėra. Taip, yra karingas upas, jos administra- 40 tukst. dolarių, kurios skolos laiškų iš stočių. Visur džiuginančios musų kuopos narių pagalba, ku
žinios. Upas kuogeriausis. Visi pil
paleista Varšavos avantiūristų, riasi Silezijoje maištą kėlę ir ve žmonės, kadrai, medžiaga. Bet, tyviai trukumai ir buvo jos pir perviršijančios jos turtą. Ir ni drąsos ir optimizmo. Juda-kruta rie netik nepagelbejo, bet dar
kurią ir amerikonų laikraščiai dę. Dabar jie persikelią į Lie kad visi šitie elementai sudary mutinė žlugimo priežastis. Vos gal but šituose „Vanago” užme ir, sulig vėliausių pranešimų, rengia užkenkė mano darbui. Iš karto,
pakartojo tik tie, kurie tarnau tuvos Vilniją, nes, girdi, teksią tų armiją, reikia, kad Lenkija tik tapo nepriklausoma, tuojau timuose yra teisybės, nes ir si į mūšį su tamsa ir vergija šios ko kuomet pradėjau darbuotis, bu
lonijos:
Rochester, N. Y., Racine,
ja lenkams,
pavyzdžiui New da su lietuviais kovoti.
suprastų, jog padaryti kareivį vėl ją apėmė plėtimosi drugys. pats „Garsas”, vietoje rimtai ir Wis., New York, N. Y., Cleveland, vo galima vietos lietuvius įtikin
Yorko dienraštis „Globė” ir kt.
ir žaisti į kareivius yra du skir Ji kreipėsi prieš Tarybų Ru faktais nurodyti šitų „Vanago” Ohio, New Britain, Conn., Herki ti, kad SLA. tikrai yra naudin
Rimtesnieji ir bešališki dienraš Gautomis žiniomis, lenkų oku tingu dalyku.
sus ir žinoma, kas su ja butų užmetimų netikslingumą ir at mer, N. ¥., Bridgeport, Conn., Cam ga organizacija ir iš pradžių
bridge, Mass., Albany, N. Y., Sun
čiai šitos žinios visai nedėjo.
puotoj Lietuvos daly Vilniaus Toliau autorius, nurodęs ke atsitikę, kad ne generolas Wey- virai pasakyti „Vanagui”, kad derland, Mass., Northampton, Mass., kelioliką naujų narių gavau.
Taipgi
antrytojaus ta pati srity yra pasklidęs gandas, jog lius atsitikimus netvarkos, ne gand’as. Ji veria akį dabar į jisai gali būti patrauktas atsa Schenectady, N. Y., Newark, N. J.,
Buvo simpatija musų organiza
aukščiau minėta agentūra pri turįs būti balsavimas. Todėl mokėjimo ir apsileidimo, sako: Lietuvą, nežiūrėdama tautų tei komybėn už nepamatuotus įta Chicago, Ill. ir daug kitų.
cijai. Bet vėliaus atsirado ir
siuntė kitą žinią iš Genevos, ku1 dvarininkai dabar bruzda ir va „Kareiviai gali būti ir neblo sių, kurių dėka ji pati prisikėlė. rimus organizacijos, šaukiasi į Abudu Springfieldu, Ill. ir Mass,
naujas paskolos stotis sukurč ir šau musų kuopoje keletas karštagal
rioje sakoma:
„čionai buvo žinėja į Vilnių, tai . kitur. Į gi, bet jie gauna juokingą karo Tokia neprotinga politiką , j ai minėtos organizacijos
narius, niai ruošiasi į darbą. Taipgi nauja vių partizanių, kurie pradėjo
daug džiaugsmo pasklydus gan Dūkštą atgabenta daug degti mokslą. Bendrai, lenkų armi kainavo miliardus.”
kad jie neklausytų „Vanago” ir stotis susidarė Eynon, Pa. Daugelis savo partijos politiką vilkti mu
dui, kad lietuvių-lenkų ginčias nės ir dar žada atvežti vieną jos kadrai yra be karo mokslo,
Toliau autorius duoda Lenkų neduotų savęs suvadžioti žmo stočių dar'- nutarimus padaryti savo sų kuopon, vis norėdami praves
delei Vilniaus galutinai išspręs vagoną. Esanti labai pigi, žmo be drausmės ir be jungiamojo įsiskolinimo skaitmenis, kurie, nėms, „turintiems blogą valią ir kvotas su dideliu kaupu.
Mažne visos stotys išreiškia pa ti nutarimus prieš Lietuvos rei
tas. Tačiau pasirodo, kad pra nėms bus parduodama butelis ryšio. Be tų
oficierių, kurie bendrai, visiems žinomi.
norintiems juos skriausti.” O geidavimą, kad vajaus laiku atšilan- kalų rėmimą.
žinoma jiems
nešimas buvęs
perankstyvas, po 200 lenkų markių ir po 9 tarnavo vokiečių kariuomenėje,
>
Vyr. leit/š.” „Vanago” leidėjui ir redaktoriui kytų gerb. Lietuvos atstovas V. Čar tas nepavyko, bet prisėjo nema
nes pasiūlytoji sutartis dar ne lietuvių auksinus. Lenkai esą lenkų oficieriai sudaro palaidą Akyvaizdoje šitokio Lenkijos
Musų atstovas nors ir labai
tik tiek pagrasina,
kad jeigu neckis.
norėtų, bet visur
atsilankyti dabar žai kovoti iš ko kilo kuopos su
turi galutino patvirtinimo vie nori apgauti žmones, nes mano, reginį iš pretenzijų ir tupinėji- suirimo, gali būti aišku kiek
jis „nesiliaus kišęs savo nosies negalėtų. Viena, nesuspėtų, o kita sirinkimuose daug triukšmo. Ir
nos užinteresuotujų pusių.”
jog pasigėrę daugiau balsuos už mo. Vaikštinėti su didžiausiu vienam,- kad ji netik negali bū į Susivienijimą, busime priver ant Atstovo pečių daug ir kitokių susirinkimuose minėtų karšta
Kaip ištikrųjų šitas klausi juos.
delno platumo kardu, arba ma ti rimtu atsparu Francijos po sti paskelbti visuomenei visus darbų ir rupesnių uždėta. Todėl at galvių burnojimai prieš Lietuvą
mas yra negalime pasakyti, nes
stovas tegalės atsilankyti tik kažku
žučiu durklu, suduoti kulnimis, litikai Europos rytuose, bet ir jo ,prakilnius darbelius’.”
riose vietose. Kol kas gerb. atsto išėjo laukan, o žmones nepajėg
ligi rūgs- 6 d. rytui, kuomet pas Vilniaus
apylinkėje .lenkai kad pentinai žvangėtų, sveikin Lietuvai nesudaro tokio didelio
Dzukaitis. vui V. Čarneckiui maršrutas nusta dami atskirti oficialių kuopos
kutinės žinias dėjome „Tėvy gaudo jaunus vyrus į kariuome tis su tam tikrais gestais, pasa pavojaus, kaip tūli musų tautos
tomas sekamai:
1 darbų nuo jos atskiriu narių
nėn”, jokių oficialių pranešimų nę. Jaunieji slapstosi, už tai kyti kelius sutaritinus sakinius vadai sau įsivaizdina. Jei tik
u, 12, 13 ir 14 rugsėjo — Chicago,
keiksmų, dabar sako, kad SLA.
nebuvome dar gavę.
Ill.
L G. D.
lenkai aprašo visą ūkį. Į Vil — tai beveik tame, gludi visas Lietuvos valdžia butų šiek-tiek
laisvės priešas.
n rugsėjo — didžiosios prakalbos yra Lietuvos
•X
nių nesenai atvežė visą, basų lenkų oficieriaus amatas. Ofi demokratingesnė ir tvarkinges
visai Chicago.
Vienu tarpu buvau
atsivedęs
Amerikos Raud. Kryžiaus pra ir vienais
cieriai
sudaro
kastą,
kuri
tūri
Štai
šiandien
yra
aplaikytas
13
rugsėjo
—
Cicero,
111.
nė,
kad
ji
galėtų
palaikyti
vie

baltiniais naujokų
tris naujus aplikantus į kuopos
nešimu Lietuvoje
randasi 15
teisių, bet maža pareigų. Dirb nybėje visas tautos jėgas, tai laiškas sekančio turinio (nuora '15 rugsėjo — Cleveland, Ohio.
vagoną.
16, 17 rugsėjo — Pittsburgh, Pa. susirinkimą, kuriame jie turėjo
Am. Raud. Kryžiaus įkurtų kli
ti ir mokytis, rūpintis savo da be jokių abejonių Lenkija turė šas žodis-žodin) :
18 rugsėjo — Detroit, Mich.
būti priimti, tačiau jie išgirdę
nikų. Ta skaitlinė bus padidin
limi
—
tai
puskarininkų
dar

Lietuvos
Atstovybė
tų
atsižadėti
savo
imperialistiš20
rugsėjo
—
Rochester,
N.
Y.
anų karštagalvių nepamatuotus
ta, kaip greitai reikalingi pa Gudai gyventojai apie Apsą bas.
Vėliau
gerb.
atstovas
aplankys
ir
Amerikoje.
kų
užmačių
linkui
Lietuvos.
ruošiamieji dalykai bus sutvar ir apskritai to krašto piliečiai Rikiuotės oficieriaus pašauki Todėl pareiga kiekvieno pažan „Dr. A. L. Graičunas,
kaikurias Rytų kolonijas. Apie tai burnojimus prieš Lietuvos val
yra
labai
varinėjami
į
darbus,
džią, atsisakė prisirašyti prie
bus pranešta vėliau.
kyti. Nesenai
įkurta naujos
mas
—
nelabai
ką
patraukia.
Chicago,
Ill.
gaus
lietuvio
naikinti
Lietuvoje
Paskolos reikalais
daugelį vietų musų organizacijos, pareikšdaklinikos sekančiose vietose: dvi ypač kelių taisyti, žmonės ne Tai tik tų darbas, kurie neturi rusų biurokratizmo liekanas ir Gerbiamasai:—
aplankys ką tik atvykęs iš Lietuvos mi, kad jie nenori prigulėti prie
Šiauliuose, dvi Mariampolėj, vie patenkinti lenkais ir linkę prie protekcijos. Kitiems, laimin- šluoti laukan
svečias, Steigiamojo Seimo
narys
šiuomi
pranešame,
kad
Tam

besauvaliauj anna Kalvarijoje ir dvi Kaune Lietuvos valdžios.
gerb. M. Bagdonas. Taip-pat lanko tokios organizacijos, kur nuola
gesniems,
idealas — tai būti čius valdininkus,
kurie savo stos siųstieji pinigai del žibu kolonijas
su prakalbomis darbuoto tos susirinkimuose reikės klau
apart trijų pirmiaus buvusių.
generalio štabo oficierium, ar barbariškais darbais laužo lie rėlio Mokslaivių Draugijos su jas J. B. Šaliunas.
ba bent adjutantu, — tai yra as tuvių tautos pasiryžimus ir ve moje 2,900 auksinų, perlaidos Be to Misija kreipėsi į visus žino syti tokių šlikščių keiksmų, už
gaunančių kiekvieno lietuvio
meniu, kuris gerai aprūpintas, da visuomenę
iš kantrybės. num. 13782 likosi išmokėti ba mus Amerikos lietuvių kalbėtojus
IŠ LIETUVOS
šventus jausmus.
Todėl dar
Nėra mažiausios
abejonės, puikiai gyvena ir labai greitai Tas stato Lietuvą pavojun — landžio 27 d., 1921 m., iš Kauno (daugiau kaip šimtą asmenų). Tik
iš dešimties tesuspėjome gauti pra buokimės, kad iššlavus politiką
LAIKRAŠČIU
kad Lenkijos padėtis yra kuo- kyla laipsnyje. Didžiausias yra apsižiūrėkime kol ne vėlu!
Apskričio
Iždinės
per
paštą,
nešimus, kad jie sutinka eiti į tal iš musų kuopų!
Iš visų Lietuvos kampų kyla
kritiškiausia, jei net franeuzai patraukimas prie visokių kan>
Neramusis kaip tai matoma
iš prisiųsto ką Valstybės darbui. Štai jų pavar
protesto balsai del Tautų Lygos
Akyvaizdoje šito nusiskun
to neslepia, štai tūlas francu- •tų, ekselbantų.
nuo Lietuvos Valdžios pakvita dės (alfabeto eilėje):
Briukselyje užgirto p. Hyman
B. Ajauskas, Brighton, Mass., kun. dimo vieno konkurso darbuoto
zas — A. du Colombver „Revue Teko pastebėti, kad:
vimo.
J. Ambotas, Hartford, Conn., adv.
so projekto, skaudžiai liečiančio
Internacionale” laikraštyje, su Vienas neblogas dailininkas
.Skyriaus vedėjas.” F. J. Bagočius, So. Boston, Mass., jų, gali būti aišku kiekvienam
Lietuvos nepriklausomybę. At
blogo atneša
lig „Kario” pranešimų, net ši Sm.. y, geras Pilsudskio drau
Jonas Grinius, Philadelphia, Pa., An SLA. nariui kiek
skamba balsų ir iš anapus de
tokių stebuklų apie
Lenkijos gas, įstoja kariuomenėn ir gau Jau senai pagarsėjęs lenkų
„Balandžio 27 d., 1921 m., tanas Ivaškevičius, So. Boston, musų organizacijos plėtotei vil
markacinės linijos, kuri atskyrė
na išsyk generolo-majoro laips bernas Frank H. Simonds, vie įgalioj u p. Zuzaną Augustinie- Mass., kun. F. Kemėšis, Detroit, kimas partijinės politikos į kuo
padėtį pripasakoja:
Mich., Povilas
Petrauskas, Wilkes
lietuvius nuo Lietuvos.
kariuomenės name Philadelphijos laikraščių nę atsiimti du tūkstančiu devy Barre, Pa., kun. J. Petraitis, Pater pų darbuotę. Ypač dar labiau
„Prancūzija yra svajonių ir nį ir vadovauja
Vienas toks protesto balsas
šitaip rašo: „Didžiosios valsty nis šimtus auksson, N. J., A. Rakauskas, Wilkes šitą faktą
jausmų šalis. Ilgus metus ji daliai.
pabriežia sekantis
atėjo iš Suv. apskrities N. Vals
Barre,
Pa.,
A.
Staknys,
Newark,
N.
draudimo agentas bės lengvai gali užbaigti Lietu
buvo prisirišusi prie viso, kas Vienas
Felicija Bortkevičiene. J., kun. J. Struckus, Plymouth, Pa., pranešimas:
čiaus vienuolikos kaimų gyven
ginčius delei Vilrušiska. Paveikslai caro ir ca- R—a, taip pat valstybės virši vių-Lenkų
Vyresnysis Iždin. (parašas) J. O. Sirvydas, Brooklyn, N. Y.,-M.
— Meldžiu kuogreičiausiai pri
tojų 2086 asm. skaičiuje. Jie
rienės — vokietės!
buvo net ninko draugas, priimtas kariuo niaus> kuris turėtų priklausyti
Vitartas, Braddock, Pa., kun. H. Vai siųsti 90 kuopai aplikacijų ir mo
Buhalteris
(parašas)
protestą baigia šiais žodžiais:
menėn,
kaip
generolas
leitenan

čiūnas, Cicero, III.
Lenkijai, bet kaip paprastai,
paprasčiausiose
pirkaitėse.
Su originalu sutinka
kesčių knygelių — rašo 90 kp.
„Dabar gi galų
gale pareišTikimės ateinančią savaitę galėsią
tas, pakeltas vėliau į generolus Anglija yra priešinga Lenkijai,
Prancūzijos
ūpą
įkvėpė
jos
val
Sekretorės (parašas)” paskelbti visą eilę naujų kalbėtojų, sekr. J. Kazlauskas iš Bridgevil
kiam savo norą, kad mes esam
džia, ir ji noringai davė Rusijai majorus ir paskirtas 1-os armi o Francij a
ją remia ir todėl
apsiėmusių
patalkininkauti
savo le, Pa. — Prie
progos noriu
griežtai nusistatę prieš lenkus,
auksą iš savo vilnonės kojinės. jos vadu.
visas klausimas tęsiasi.”
Valstybei.
Na tai matot gerbiamieji au
Tamstoms pranešti, kad pasidėo visi norime būti priskirti prie
Įvykiai tačiau
parodė, kad Vienas 29 metų filozofijos
Lenkų bernai kitaip ir negali kautojai, kad jūsų aukautas ska Gerb. musų darbuotojų po koloni kavojant musų kuopos narių
Lietuvos, už tat jeigu pavyktų
jas pasirenkant kalbėtojus, prašytu
entuziazmas del Rusijos visai studentas įstoja kariuomenėn rašyti.
tikas
atsiekė
tąją
vietą,
kuriai
gražiam pasielgimui susirinki
me laikyties šių patarimų:
padaryti sutartis su lankais, tai nebuvo pateisinamas. Mes Ru su pulkininko-leitenanto laips
buvo skirtas.
Bet toli gražų 1) Kviesti kiek galima naujus, dar muose ir draugiškam narių su
prašome būtinai minėtus kai sijos nepažinom, o nepažinimas niu ir skiriamas generalio šta
mažai toje kolonijoje kalbėjusius,
Sulig pranešimo iš Elsinkių nepakankamai.
gyvenimui, taipgi kuopos valdy
mus, kurie randas ant šito pro yra vienas didžiausių pavojų. bo 3-io skyriaus vedėju.
Leninas rašydamas vienam sa Mes nusiskundžiam, kad Lie 2) Kviesti iš tarpo galimai arti bos mandagiam apsėjimui su na
testo, priskirti Lietuvai musų Dabar Rusija klaidžioja nuo
(didžiuma tesutinka kalbė
Vienas specialistas elektros vo draugui į Šveicariją tarp kit tuvos valdininkai yra.nerangųs, mesniųjų
ti
tik
savo
valstijoje).
riais, pastaruoju
laiku musų
Tėvynei.”
svaigulio, kuris praeis, bet ku srityje inžinierius 34 metų ko šitaip rašo:
prisigėrę autokratiškumo, su 3) Jei ir patys kviesitės nurodytus kuopa pradėjo augti akyse —
ris da gali trukti ilgai ir suda So___ ki, pavadinamas pulki
„Aš esu labai nupuolęs dva lenkėję ar sumaskolėję ir dau kalbėtojus, malonėkite tuojau praneš kaip gerai išrugusi duona ant
Kauno Miesto Tarybos pasė ro mums — po tiek aukų! —
ninku ir skiriamas Krašto Ap sioje delei mano draugų nedory gel kitų užmetimų darom. Bet ti Misijai, ką kviesite, kad išvengus šviežių mielių! Vietos lietuviai
dy rugs. 11 d. Kauno Burmistru pavojų, kurį nėra reikalo pa
klaidų ir nesusipratimų.
saugos vice-ministeriu.
bių ir jų buržuazinės dvasios, kada tūkstančiai jaunimo ver Dalinamės su darbuotojais linksma pameta kitas draugijas — net
išrinkta Tarybos narys R. Duls brėžti.
Ištiesti yra pamatas sakyti, kuri ardo musų partijos organi žiasi prirengiamosna mokyklos- žinia, kad Šveicarija pripažino Lietu SLRKA. ir rašosi prie SLA. 90
kis. Buvo pastatyta dar Dig- Nėra reikalo būti pranašui, kad panaši' kariuomenė ne ka
zaciją. Musų jaunieji biurokra na, kad išsilavinus užimti vie vą de jure. Tai tikrai gražus, bran kuopos. O kurie ir nepriklauso
rio kandidatūra, bet šis gavo kad įspėti pavojų, kuris slepiasi riuomenė.
ir draugingas Lietuvai patamavi
tai paveldėjo visas blogybes sa tas .netikusių
valdininkų, tai gus
mažiau balsų.
Išrinkta butų rusų misterijoje.
mas, padarytas kaip tik prieš tai, ka prie musų organizacij’os, tai visKad
įkvėpti
tokiai
kąriuomevo pirmtakunų (buvusios caro mes pasiliekam kurčiais į jų da visų šalių atstovai susirinkę toje viena apie musų kuopą kalba
komisija, kurios pirmininku yra Apsisaugoti nuo to pavojaus
nei
dvasią,
reikėtų
Napoleono/
pačioje Šveicarijoje svarstys musų kuogeriausiai.
biurokratijos)
ir jie su savo šauksmų pagalbos.
Nėra abejonės,
Stakelė, o nariais Digris, Mar Prancūzija labiausiai dedasi su
ginčą su lenkais.
genijaus.
Ar
jis
lenkuose
yra?
Tad
dar
sykį
primenu
Jums
viliugingumu
dar
labiau
atitoli

kad ateityje ir juos bus galima
cinkus, Valeiša ir Pužas.
Lenkija, kuri laikoma atrama Maršalo Pilsudskio šalininkai na valdančiuosius nuo valdomų gerb. Amerikiečiai, kad reika Lai gyvuoja laisvoji Šveicarija!
pritraukti prie musų kuopos.
Bet juo karščiau šaukime: lai gy
prieš bolševikus ir vokiečius.
lygina jį su Napoleonu, bet jo jų (valdžią nuo liaudies).”
1
linga aukų auklėjimui rimto ir vuoja
SLA. nariai! Ar reikia aiš
laisva ir nepriklausoma Lietu
Veleikai (Utenos ap.). Lie Ar Lenkija gali atlikti tą rei priešai, kurių yra 2/3 lenkų Matyt Rusijoje
nėra jokio darbštaus jaunimo, kuris atei va su sostine Vilnium!
Ir lai tą kesnių priradymų, kiek žalos
pos 24 d. ėjo vėsula. Ėjo ne- kalą? Tolimi, bendri garbingi yra kitos nuomonės. Valstybes skirtumo tarpe buvusios caro tyje užims vietas
prie musų šauksmą paverčia realybe musų pa musų organizacijai daro vilki
plaČiu ruožu ir minutės laike atsiminimai traukia musų šir viršininkas, nebūdamas karys,
sišventimas šiame bonų vajuje. Va
biurokratijps ir dabartinės ko gyvenimo vairo.
lio musų Vilnius! Valio laisva Lie mas partijinės politikos į musų
sodžiaus vidurį pavertė griuvė dis prie jų. Bet ar atsiklausė gauna „maršalo” vardą...
munistų biurokratijos,
jei ir Aukas meldžiu siųsti Centran tuva! Valio jos valdžia 1
kuopų gyvenimą? duokime
siais, o galus gerokai apdraskė. me mes musų proto? Ar nebus Lenkų administracija ir fi pats Leninas tai pripažįsta.
L. G. D. — 3310 So. Halsted Teprasmenga visi imperijalistai! laukan
partijinę politiką iš
Sodnus ir medžius išlaužė ir ru toks pats skaudus apsirikimas, nansai.
Teišsineša iš Lietuvos Žulikovskių SLA. kuopų darbuotės ir užsi
St., Qhicago, Ill.
gius keletui ūkininkų nunešė. kaip kad mes apsirikome su ru ... Administracijoje tokia pat Matyt Vašingtono Lietuvos
dvasia
ir kūnai! Teprasiblaivo nors
Dr. A. L. Graičunas,
imkite vien apdraudos, pašal
Žmonių nei gyvulių aukų nėra. sais?
netvarka, kaip kariuomenėje. Informacijų Biuras neturi ką
Sekretorius. sykį oras musų žemelyje!
pos, labdarybės ir apšvietos pla
Visi kibkime į bonus!
Tokius klausimus privalo sta Jie neturi tinkamų valdininkų, veikti, (j ei/šitokias žinias siun
Lietuvos Finansų Misija, Lietuvos tinimu! Tai yra SLA. tikslai —
Trabučiai (Švenčionių p.) Daž tyti musų patriotai ir, jei jie ne kurie turėtų darbo tradicijas tinėja spaudai:
Lietuvos bonas — geriausia Paskolos Skyrius, 370 Seventh Ave.,
tai yra SLA narių pareigos!
nai lankosi čia lenkų žandarai, pažino Rusijos, tai da mažiau ir metodus, reikalingus valsty „Vašingtonas, yni 27 d- pilietybės paliudijimas.
New York.
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nės ir žinodami,

kad čionai su' pildyti!

Komunistų Partija Amerikoje ne- skiriamoje, literatūroje įvesdin
Nejaugi nesiras Lietu zidentas Hardingas
planuoja
legale.
Už prigulėjimą prie parti ti palengvintąją rašybą, kurią
pagalba daugumos balsų nieko voje žmogaus,
kuris ' galėtų sušaukti
konferenciją, kurios
jos gana aštriai baudžiama. Ir
Savaitini* Susivienijimo Lietuvių neatsieks, nei ne bandys staty Lietuvos užsienio
politiką iš tikslu bus surasti budus, kaip
štai, Hartforde buvo išleisti ko taip pasekmingai išmėgino PirPATYS GELBSTLME SLA.
Kmerikoje organas, leidžiamas kas ti savo partijos prestižo ir ieš
traukti
iš
šitos
neišbredamos
masai
Baras.
Aš
tai
dariau
sa

gelbėti
bedarbius.
Mat
kapita

munistų
lapeliai
varde
SLA.
kuo

p enktądien fe.
PRIEŠUS.
kos visoms grupėms 'priimtinos klampynės ?
pos, jos nariai tuos lapelius dali vo vertimuose, kuriuos spausdi
las nujaučia, kad su alkanais
no ir pati
kuopa nukentėjo tik
Savu laiku teko
pastebėti
S. E. Vitakis — Redaktorius, alternatives, kurią be abejonės
na „DIRVA.”
darbininkais šposų krėsti negali
tiek, kad Y. M.
C. A’, dabar be
ir suras.
noveles „Tėvynėje”, kad tūlos SLA.
ma, nes šiandien jau ne ta ga valdžios leidimo neduoda svetainę įžangoje į Balzac’o
307 W. 30-th St, New York City.
šusirinkimams! Ar
tai galima mano nurodoma į motyvus, ku kuopos ir net apskričiai skyrė
dynė, kad žmogus badaudamas
Šitokis vadų ir laikraštininkų
butų ramus, kuomet valstybė rasti tokį Jurgį, kuris patikėtų riais remdamos vartoju paleng gausias aukas į taip vadinamą
Visi raštai skiriami „Tčvynei” turi suvažiavimas, pirmiausiai, turė
šitokiems rašymams?
but siunčiami
Redakcijos vardu ir tų padaryti griežtą
vintąją rašybą. Aš giliai ger jį „po žeminį” komunistų fondą,
nutarimą, :: Nervingumo upas Lietuvo je visko net perpilnai yra. O
„Jeigu
ištikrųjų
butų
atsitikę
turi but su autoriau* parašu ir adre
gelbėti neva
kad tos partijos ir tie laikraš je. — „Lietuvos Ūkininkas” bedarbių skaitlinė yra užtekti
taip, kaip ,Tėvynė’ rašo, tai se biu musų kalbotyrius, davusius kurio tikslu yra
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
praneša,
kad
po
visą
Lietuvą
niai butų tapusi ne tik kuopos vai musų rašybai pamatą;
nai didelė, kad sudaryti rimto
žemai politiškus nusikaltėlius, kaip
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū čiai, kurie sutinka sudaryti ben
dyba suareštuota, bet ir visi jos lenkiu galvą prieš tos rašybos čionai, Amerikoje, taip ir Lie
ros. Netinkami
spaudai smulkus drą frontą prieš klerikalus, tu slankioja pikti paskalai, net in pavojaus. Net patys valdžios
nariai. Tuo tarpu nei su kuopos
manoma, kad organai pripažįsta,
raštai — korespondencijos,
eilčs, rėtų mainyti savo taktiką, pa teligentų tarpe
kad šian valdyba, nei su nariais nieko bai tobulintojus ir gynėjus, bet — tuvoje. Nors gelbėjimas poli
pranešimai ir tt., naikinama ir auto
buk Lietuvos likimas yra nelem dien bedarbių Suv. Valst. yra
negaliu nematyti to fakto, kad tiškųjų nusikaltėlių nėra jokiu
saus neatsitiko.”
riams negrąžinama, jei nčra pridėta naikinant bereikalingus ginčius
tarpe savęs ii’ atkreipiant visą tas, nes ir valdžia, ir visi diplo arti šešių milionų, o tikrenybė-' Ir šitokias nesąmones rašo musų žmonės nemoka rašyti! nusidėjimu ir kiekvienas pažan
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
domę vien į pasistatytą bendrą matai stovi už dėjimąsį su j e jų yra daug daugiau. Vie „Laisvės” peržvalgų rašytojas! Musų rašyba yra taip apsunkin gus žmogus laiko savo pareiga
tikslą, žinoma, nei viena par lenkais. Sakoma jautresni net name tik New Yorko mieste yra Iš kur „Laisvė” ima žinias, ta ženklelių, taip ji yra kom kiek galint pagelbėti kovotojus
DAR APIE AMERIKOS
ašaras lieja, belaukdami Lietu bedarbių viršaus pusė miliono, jei ji tvirtina, kad „Tėvynės” plikuojama „naujų
išradimų” už žmonijos laisvę — už darbo
tija
savo
principų,
nei
savo
vi

LIETUVIŲ PAŽANGIOSIOS
dujinio darbo negali nei laikinai vos pražūties, ir sako jokie prie kurių tarpe yra apie 75,000 bu redakcija rašiusi, jog SLA. 124 arba „senovės garbintojų”, kad, žmonių reikalus. Tačiau komu
VISUOMENES SUVAŽIA
šingi tam manymui įtikrinimai vusių kareivių — pasaulinio ka kp. yra komunistinė ir jos na leiskime, Amerikoje nerasime nistų „politiškieji nusikaltėliai”
užmiršti,
nei
ant
visados
išsi

VIMĄ.
žadėti. Tačiau ir savo vidujinį negelbsti. Tarp kitko „L. Uk.” ro veteranų. Ir šitokia minia riai varde kuopos dalinę komu 5-ių lietuvių, kurie vienodai ra manding yra visiškai kitokios
Pereitame „Tėvynes” num. darbą dirbant, ir .savo idealus šitaip sako:
badaujančių benamių
darbi nistinius lapelius, tai vieni die šo; nerasime 10-ies lietuvių, ku rūšies, negu kitų įsitikinimų
„Jie
savo
įsitikrinimus
pamatuo

nurodėme,
kad planuojamas skleidžiant galima lengvai iš
neužsitarnauja
ninkų sudaro rimto pavojaus vai težino. Turbut „Laisvei” rie taisyklingai
gali rašyti. žmonės ir jie
ja tuo. Kunigai,
sako žmonės,
Amerikos lietuvių pažangiosios vengti bereikalingų polemikų su vadovauja užsienio politikai, tai kad ir tokiai tvirtai valstybei užėjo noras iškolioti „Tėvynės” Ir „Tėvynės” peržvalgos rašy lietuvių, o ypač dar SLA. narių
visuomenės suvažiavimas lėšuos susitariusiomis srovėmis. Kiek jie ir vedą katalikišką Lietuvą į kaip Suv. Valst. Ypač pasauli redakciją, todėl susimislino ne tojui ne sunku argumentuoti, paramos. Nesą jie, visų pirma,
uniją
su katalikiška
Lenkija. nio karo veteranai, kuriems pri būtus dalykus ir rašo. Juk po- bet reikia
tūkstančius
dolarių, o pagei viena srovė, kiekvienas laikrašpriparodyti, delko dirba Rusijos naudai ir deda vi
Niekas netiki, kad katalikų kuni
daujamų vaisių vargiai duotų, etis turėtų palikti savo kaimy gui labiau rūpėtų tautybė, negu jaučia kiekvienas šios šalies pi piera kantri — moka tylėti ir Kriaušaičio, Damijonaičio, Bū sas savo pastangas, kad Lietuvą
vergij onnes praeityje su visuomeninių ną ramybėje jo vidujinio gyve katalikybė, nes jia, kunigai, esą lietis, gali didelę ugnį sukurti. jei sąžinės neturi — rašyk kas gos rašybos yra geresnės už sugrąžinus Rusijos
Pagaliau nuotikiai West Virgi tik tau ant seilės užeina!
suvažiavimų nutarimais niekas nimo reikaluose. Tuomet nebū tai parodę savo praeitimi.
Pirmojo Baro rašybą? Jei „Tė Na o SLA. įstatuose yra pažy
„Šių kalbų esama labai plačiai nijoje
kiekvieno
ir nekuriose dalyse
nesiskaitydavo — jų nepildyda tų bereikalingai eikvojamos jė
„Tėvynės” skaitytojai gerai vynės”
peržavlgos rašytojui mėta, kad pareiga
pasėtų. Į paskutinį valdžios at
streikuo atmena, kas buvo rašyta „Tė taip patinka ženkleliai, tai jis SLA. nario
rūpintis lietuvių
vo, todėl to paties ir dabar gali gos savitarpio ginčiams, kurias sakymą į Hymanso pasiūlymus Pennsylvanijos, kur
ma laukti. Prie to dar reikia butų galima sunaudoti bendrai
begė jų gali rasti
pas Jaunių dar tautos reikalais ir visomis savo
Ženevoje, žmonės žiuri pro pirš- janti angliakasiai drąsiai stoja vynėje” apie Hartfordo
pridėti, kad nėra
mažiausios kovai prieš visiems bendrą prie « tas. Slaptoji diplomatija, jie sa ginkluoton kovon su kapitalo džių darbus ir dabar aiškiai daugiau, ne kaip pas kitus kal išgalėmis remti Lietuvą.
ko, einanti toliau
negu viešoji. agentais, kuomet nesulaukia jo
abejonės, jog šiame suvažiavi šą.
mato, kad šitos „Laisvės” nesą bos žinovus. Tačiau Jauniaus
Pagaliau šitie komunistiški
Kunigų pavedimas reikalų Rymai
me, kaip ir visuose ligi šiol bu Tačiau rasis vienas, kitas, ku iv to paties Rymo kuklus klausi kio užtarimo iš valdžios pusės, monės yra gryniausiu išmislu. rašyba yra mokslo žmonėms, o „politiškieji nusikaltėliai” yra
vusiuose, kiltų partijinio pobū ris sušuks: bet kaip bus su ta, mas verčiąs tikėti, kad čia varo aiškiai vaizduoja, ko galima ti Kaip-gį „Tėvynės” redakcija ga ne šiaip tokiems mirtiniems, net SLA. priešais. Mums šitai
ma Rymo politika. O Rymo poli kėtis atėjus žiemai, kuomet be Įėjo rašyti,
džio ginčių, nes kiekviena par pažangiosios visuomenės dalimi,
kad SLA. 124 kp. kaip „Tėvynės” peržvalgos ra kuogeriausiai vaizduoja Hart
tika, kaip visi žinome, veda prie darbių skurdas
pasidarys ne nariai mėtė tuos lapelius, kuo šytojas ar jos skaitytojai. Aš fordo atsitikimas, kur sąžinės
tija nori savo prestižą palaiky kuri jokiai partijai nepriklauso to, kad suvienytų Eiropos Centre
ti — didesnę įtaką visuomenėje — kuri yra bepartyvė!
met, ačiū dievams, tie besąži- esu tikras, kad jis neprirodys netekę komunistų darbuotojai
katalikiškas
valstybėles ir įkurtų bepakenčiamas.
Tačiau reikia labai abejoti, niai
jose valdžią, kuri butų Rymo įta
įsigyti ir labai galimas daigtas,
visiškai nepriguli prie žerikluotosios rašybos tikslingu begėdiškai įskundė valdžiai mu
Šitokis tvirtinimas neturi rim koj ir jai paklusni. Tuo kataliki
kad valdžios pastangos pagelbė SLA. Tiesa jie metė tuos lape mo, tuo tarpu lengva yra priro sų organizaciją, kaipo besirūpi
kad šitas suvažiavimas užsibaig to pagrindo, šiandien nėra to
šku centru yra numatoma Lenki
tų pažangiųjų partijų ir jų sim- kios draugijos nei kuopos, kuri ja. Bedieviškoji Prancūzija, kuri ti bedarbiams surafetų rinito lius kuopos vardu, tačiau jie dyti Pirmojo Baro mėginimo nančią nuvertimu šios šalies vai
patizatorių susipykimu. Tuo supranta reikalą kovos su kle visur užstoja katalikišką Lenkiją, pagrindo, nes valdžia, kuriai tai darė be kuopos žinios — tikslingumą.
džios ir įkūrimu
sovietų val
met netik nebūt sudaryta ben rikalizmu, kad ji nesimpatizuo jau šiandien „katalikiška” Prancū daugiau rupi' kapitalo interesai, vien tuo tikslu, kad įklampinus Rašyto ir spausdinto žodžio džios, nors musų organizacija
zija. Ir netik ji atnaujino ryšius negu darbininkų vargai, juk ne
dro fronto kovai prieš klerika tų vienai ar kitai partijai, kad su
kuopos valdybą ir gal visus na tikslas yra skleisti žmonėse ki nieko bendro su jokiomis politi
Vatikanu, bet
jam pataikauja
panorės imti tokių žygių, kurie rius ir tuomj padarius nemažai tų žmonių proto ir širdies tve- komis neturi. Mat jie norėda
lus, bet dar but sudaryta sriau ji nelaikyti
savo autoritetu visame ir pasiuntė prie Vatikano
nus upelis, kurio vanduo piltųsi vienos ar kitos pakraipos laik atstovu pirmos eilės diplomatą, pakenktų jos globojamam kapi iškaščių
ir nesmagumų visai rybą. Juo lengviau to tikslo pa mi gelbėti savo kailį, mėgino vi
kuris
turi
daug
įtakos
Prancūzijo

talui. Juk šiandienines bedar organizacijai. Bet kadangi jie siekiama, juo didesnė yra abi •są kaltę SLA. suversti.
ant klerikalų malūno ir smar raščio. Tas pats galima pasa
je. Vatikanas mato tame jo pa
bes vyriausia priežastimi yra ne nebuvo nei SLA. nariais, todėl pusė rašytojų ir skaitytojų nau Nors šitiems begėdžiams ir
kiai pasuktų jų užmačių ratą į kyti ir apie pavienius žmones,
gerbimą. Tai mato ir pasaulis,
pragaištingąją pusę ir Lietuvai kurie aktyviai jokioje partijo skaitydamas Briando pilnas patai produkcijos perviršis, bet noras ir 124 kuopai ir SLA. Centrui da. Nėra abejonės, kad leng nepavyko musų
organizacijai
kavimo
Vatikanui
kalbas.
”
sutruškinti
darbininkų
organi

ir Amerikos lietuvių pažangai. je nedalyvauja. Todėl partijų ir
lengva buvo iš tų skundų pasi viau pasieksi tikslo su pagalba pakenkti, tačiau jie mus pasta
Ir
Lietuvos
žmonės
neapsiri

zacijas, kad jie negalėtų prie teisinti ir nors šitas dalykas dar lengvos ir plačiausiai prieina tė priešais įvykusį faktą, kad
Tačiau pažangiajai visuome srovių vadų ir laikraštininkų
ko žiūrėdami pro pirštus į savo šintis nukapojimui jų algų. galutinai
nei — bent jost lyderiams, buneužbaigtas, tačiau mos rašybos. Tuo tarpu išmar SLA. nariai savo aukomis juos
suvažiavimo nutarimams pritars valdžios atsakymą į Hymanso
Taigi kad pašalinus šiandieninio rodosi, kad pavyks be žymesnių gintoji ženklų-ženklelių tik klai gelbsti! Nesą teko patirti, kad
tinai reikalinga susiartinti ant
ir toji „bepartyvė” visuomenės pasiūlymus, nes nespėjo savo
gyvenimo nenormalumus, val iškaščių jį likviduoti.
dina skaitytojus ir apsunkina minėtas „po žeminis”
kiek galima, kad subendrinus
fondas
dalis ir jų nustatytus planus atsakymo pasiųsti Hymansui,
džia turėtų nustatyti bendrą Ii
savo planus kovai prieš krucia- rems, nes tai realizuos jau or
Mes suprantame „Laisvės” mokinių darbą.
rūpinasi šituos Hartfordo begė
kaip
vėl
siunčia
delegaciją
Ge

niją
reguliavimui
nors
reikalin
Lietuvos
mokytojai
daugely
dos skelbėjus.
Nesą šiandien
tikslą — jai norisi pateisinti sa
džius pagelbėti, kaipo „politiš
ganizuota jėga — partijos ir nevon derėtis su lenkais. Ta
giausių pragyvenimui reikmenų vo auklėtinių nesąžinišką žygį mokyklų rengė rašybos bandy kus nusikaltėlius”,
tiktai tas negali matyti prie ko laikraščiai.
kurie esą
čiau ir Liet. Ūkininkas” pripa kainoms ir turėtų nustatyti to ,ir gal tuomi norima nurodyti ir mus. Visur, be
jokios išim „net savo gerbūvį ir laisvę dar
klerikalai siekia, kas nenori ma
žįsta, kad valdžios žygiai verčia kį minimumą darbininkų algų, kitiems savo pasekėjams pana ties, pasirodė, kad Pirmojo Ba bo žmonių labui
tyti, arba kas neinsiteresuoja
paaukavę.”
DAR VIENAS NEžmones
taip
manyti.
Jisai
pa

kurios užtikrintų jiems nors šiai pasielgti. Tačiau iš kalno ro rašyba vadoj anties mokiniai Vadinasi ir SLA. kuopų ir ap
musų gyvenimu.
Klerikalam
NUOSAKUMAS!
duoda sekančias priežastis:
pakenčiamas gyvenimo sąlygas. reikia pasakyti, kad falsifikavi daro bent 75% mažiau klaidų, skričių aukomis bus gelbstimi
jau neužtenka svietiškų organi
„Be šių priežasčių, kurios ver Tačiau šitokis
valdžios žygis mu dokumentų to neatsieksite. negu vaduoj anties dabar varto pikčiausi SLA. priešai-skundizacijų — jie jau pavertė kiek Kaip jau žinome, kad ii’ Lie
čia žmones
nepasitikėti, dar ir
vieną parapiją savo politikos tuvos vyriausybė, ir St. Sei valdžia daro tokių žygių, kurie nemažai pakenktų kapitalui ir Dauguma SLA. narių ir „Tė jamą by kurią rašybą. Jau tas kai, kurie mėgino musų organi
kuopa, kiekvienos bažnyčios sa mas nutarė ir pagaliau visa Lie lyg tyčia rodo, kad valdžia len todėl negalimą nei laukti, kad vynės” skaitytojų supranta sa vienas faktas turėtų priversti zacijai pakenkti, kad ji but vai
kams palankią
politiką vedanti. valdžia taip pasielgtų. Ji mė vo
tuos nutarimus
kyklą naudoja ne Dievo žodžio tuvos liaudis
didelį išorganizacijos
reikalus ir poną „Tėvynės” peržvalgos ra džios persekiojama,
Pavyzdžiai
gali
būti
ir
šie:
gins bedarbiams padėti suradi stovės sargyboje SLA. gerovės, šytoją rimtai pagalvoti — kadir kaščiai daromi ir net jos besimanifestaci
skelbimui, bet klerikalinės poli triukšmingoms
,,a) laikymas
Londone prof.
tikos įsakymų da^iįmui. Paga joms apvainikavo, kad/daugiau Voldemaro įstatyto atstovo grafo mu valdžios darbų ir teikimu kad visos „Laisvės” pastangos pirštą prie kaktos pridėjus — plėtojimas
trukdomas.
Štai
Tiškevičiaus, kuris, būdamas te šiokios-tokios pašalpos. Bet to pakenkti musų
liau jie net ir valstybines įstai nebus pradėta su lenkais jokių
organizacijai, ir susekti, kuri rašyba yra tiks- kaip tūlos SLA. kuopos ir ap
gas, kaip čionai, Amerikoje, derybų, kol jie neispildys Su nai, varė agitaciją už uniją Lietu ki planai toli gražu nepašalins nueitų vėjais. Bereikalingai šie lingesnė.
skričiai savo organizacijai pasi
vos su Lenkija;
Kalbant
apie
ženklelius,
rei

visų bedarbių skurdo ir vargų. lojatės — komunizmo SLA. ne
taip ir Lietuvoje, savo politikos valkų sutarties. Tokį griežtą
tarnauja, aukodami į SLA. prie
„b) paskesniuoju laiku paskyri
* * ♦
tikslams naudoja ir kitų įsitiki nusistatymą ir Liet, valdžios,
mas vien
klerikališkos misijos
įvykinsite!
Pagaliau ir SLA. kia pasakyti, kad, ištikrųjų, jie šų fondus!
gilesnės prasmės
nimų žmones net teroro įmonė ir visuomenės širdingai pasvei Amerikon ir jon tokių žmonių
:: Komunistų logika, — Jau įstatai, ir valstijų
apdraudos retai teturi
Mostovskis, kuris yra įtartas
ir pamato. Jei bent tik turi pa Akyvaizdo j e šitokių realių
mis mėgina nugalėti. Todėl rei kino kiekvienas lietuvis. Ta kaip
nekartą
teko
pastebėti,
kad
ko

departamentai
musų
organizaci

Amerikos lietuvių lenkų šalinin
puošimo reikšmės. Norint būti įvykių, ar ne laikas SLA. na
kia imtis griežtų įmonių kol dar čiau to nusistatymo nebūta tiek
kas ir buvo Lietuvos valdininkų munistinė spauda nesiskaito su ją nuo šios nelaimės saugoja.
nuosekliais rašyboje, reiktų dar riams susiprasti ii’ pridaboti,
pastebėtas esant jam
Paryžiui, jokiais faktais. Ką jos redak
nevėlu, kad galutinai nusukus griežto kaip buvo manyta, nes
visos eilės ženklų. Reiktų ženk kad jų sudėti pinigai nebūtų
galvą šitai
tamsybės hydrai, p. Hamansui pasiūlius, vela at kaipo nelemtojo Gabrio, lenkų torių protelis sugalvojo, tą jie
šalininko,
politikos pasekėjas ir
lo raidei o, kuri vienur vienaip, eikvojami SLA. priešų rėmimui.
kuri išskėtus savo juodus na naujinta derybos su lenkais
ir
rašo,
nepaisant,
kad
tos
jų
sėbras;
kitur' kitaip ištariama, pavyz Neužtenka, kad atsiranda kuo
gus rengiasi visą musų pažan jiems Suvalkų sutarties neiš,,c) išdavimas
vizų Lenkijos nesąmones realius faktus tan
džiui žodžiuose: žmogus; blo pose vienas-kitas rėksnys, kuris
piliečiams Lietuvos dvarininkams, kiausiai aukštyn
laikraščių
gųjį gyvenimą užsmaugti. Ir pildžius- Lietuvos
kojomis ap
kurių dabar prigužėjo gana daug
gas; stoti; tvoti ir tt.; reiktų pajėgia „garsiai” pakalbėti ir
šitai kovai reikia tvirtos organi pranešimu šitos derybos turėjo
verčia.
Mat
jiems
nieko
nereiš

Lietuvon ir ieško
duoti progų
ženklų raidei i, reiktų raidei m, paagituoti už aukas neva „dar
,
Kiekviena
naujenybė,
kadir
rugpiučio 25 d. Ge
zuotos jėgos,
ko pažangiajai prasidėti
kia
toki
„menki
”
dalykai,
kaip
Lenkijos valdžiai įsikišti į musų
bo žmonių reikalams”, visai nevisuomenei negali duoti visuo ne vo j e. Koki šitų derybų da
valstybės reikalus,
atsitikus su teisybė ir besiskaitymas su įvy geriausi, visados susilauks sau n ir tt. Kitaip sakant, reiktų
atsižvelkdamas
kokiems tiks
jais kokiai nelaimei.
Tokias vi kusių faktų tikrenybe. Jei tik kritiko. Didžiausios ir naudin gal tiek ženklų, kiek turime rai*
viniai — dar nežinome, vienok
meniniai suvažiavimai.
lams tos aukos yra sunaudoja
zas išdavinėjo
pastaruoju laiku
giausios pasaulyje reformos bu džių.
Pagaliau ir patys klerikalai, ko nors realaus iš jų laukti ne
reikalinga
jų
grupės
reikalams,
paskirtas atstovu Klaipėdos kraš
Pagaliaus, jei atsiminsime mos. Reikia skaitytis su re
vo kritikuojamos. Bet vėliau,
nors ir turėdami didesnes mi tenka, nes žinant lenkų norus ir
tui karininkas Dimša, o gal ir ki tai ką reiškia įvykius aukštyn
aliais įvykiais ir daboti, kad
tos atstovybes.
kojomis
apversti! Bene „su įsigyvenus joms, žmones džiau rusų rašybą, kurios mums teko musų skiriamos' aukos nebūtų
nias negu bile kuri kita srovė, Lietuvos valdžios šokinėjimą
,,Kam buvo taip daroma, vien sipratusiam” darbininkui-komu- giasi.
Tas pats ir su išradi mokintis ir atsiminsime visus,
tačiau savo
užmačiij neremia ant vienos kojos, galima iš kal krikščionys
demokratai tegali pa
mais. Pvzd. gelžkelių išradėją jiat, ižicas, litas, tviordus zna- sunaudojamos priešais musų or
nistui
reikalinga
teisybė...
Ir
vien
neorganizuotos minios no numatyti, kad jos prie jokio
sakyti. •>
ganizacijos reikalus ir priešais
kus
ir
tt.,
tai
negalime
nepasi

Stefensoną
net
Anglijos
parliasusitarsimo
neprives.
štai
Brooklyno
„Laisvė
”
apra

„Štai
iš
ko
susidaro
pagrindas
jėga. Jie organizuojasi ir auk
tų prakilnių tikslų įgyvendini
lėja parti j i nę discipliną tarpe Tačiau tuo patim laiku prisei toms visoms kalboms. Del to šydama Hartrardo nuotikį, kur mento nariai vadino pusgalviu. džiaugti tuo, kad dabar rusų ra mą, kurie yra įbriežti SLA. pa
tai ir kyla visuomenės šauksmas:
jos auklėtiniai’ įskundė SLA. Jie sake, kad gelžkelių nebusią šyba apsivalė nuo tų nereikalin grinduose. Pats SLA. turi įvai
savo pasekėjų, nes jie gerai nu na labai stebėtis Lietuvos val
bukite- sargyboj, kad krikščionys
mano, kad tik tuo keliu galima džios politika. Vieną dieną nu demokratai neįkištų mus į Varša- 124 kuopą valdžiai, kad patei galima keliauti, nes, traukiniui gų pagražinimų, apsunkinančių rius fondus — apšvietos ii* lab
vos maišą.”
sinus savo
bendrų purvinus bėgant, girdi, žmonės negalė jų kalbos pažinimą. Ir anglų darybės tikslais paremtus ir to
savo tikslų pasiekti. - Todėl ir taria su lenkais neiti į jokias
sią kvėpuoti... Bet gelžkelis at kalbai ruošiama smūgis, paleng
pažangiajai visuomenei reikėtų derybas, kol jie neišpildys Su Taip, bukime atsargus — la darbus, šitaip rašo:
dėl geriausiai remti savus fon
va
įvedant
joje
nuoseklesnį
sirado,
ir
dabar
žmonijai
tarnau
bai
atsargus,
nes
lietuviškųjų
,,
’
Tčvynč
’
kelia
dideliausį
lermą,
vien to kelio laikytis.
valkų sutarties, kitą dieną jau
„spelling”. Delko negalėtume dus, o ne ieškoti „svetimų die
kad tūlos SLA. kuopos jau subol- ja.
darbuotė senai
Bet kadangi pažangioji visuo siunčia delegaciją Genevon vėla Rymo agentų
.mes pažengti pirmyn? Jei mu vų”. Besidarbuodami SLA. ryševikejusios, o tūlos stačiai pasi
Apie
.
reformas
kalbant,
—
rodo
kurlink
musų
klerikalai
menė pasiskirsto į kelias sroves, tartis su lenkais, nors šie nei ne
bose, pirmoje vietoje statykime
dariusios bolševikų bei komunistų
sų
rašyba
pasiliuosuotų
nuo
ne

kiekvienas
reformos
užmanytotraukia.
Tik
kasžin
ar
pajėgs
todėl jai vienos su bendra discip mano Suvalkų sutarties pildyti.
kuopomis. Girdi, Hartford, Conn.,
balasto, — savo organizacijos ir savo na
Dide reikalingo ženklų
liną organizacijos sudaryti nėra Kokioje šviesoje . pastatoma ir Lietuvos žmonės klerikalus paSLA. 124 kp. esanti komunistine, jas buvo kritikuojamas.
rių reikalus, o ne politiškų par
tai
net
ir
laikraščių
redaktoriai
lėms
reformoms
įvesti
geriau

žeboti
ir
išsigelbėti
nuo
Varšu

nes
jos
nariai,
varde
kuopos,
da

galimybių. Jai priseina siekti Lietuvos
vyriausybe
ir St.
fondus!
laiko, kurio tijų kontroliuojamus
linę išleistus komunistinius lape sia tinka tokios šalys, kur tai turėtų daugiau
Juk šiandieninė
tarpsrovinio
susitarimo, kad Seimas taip užsienio politiką ve vos maišo?
Tuomet nereikės mums rauky
lius, kviečiant
nuversti valdžią. galima atlikti
bent
pusę
dabar
suėda
„rank

vienu
pluksnos
Lietuvos
valdžia
Rymo
agentų
tuo budu subendrinus įvairių dant, tą lengvai gali numatyti
Todėl kuopa
labai nukentėjusi,
raščių rašybos taisymas”, nes tis, kad SLA. pinigais yra šel
pabraukimu
:
paskelbė
valdžia
grupių planus vienai ir tai pa kiekvienas, šitaip Lietuvos vy rankose.
nes Y. M. C. A. dabar neduodan-'
prie naujosios rašybos kiekvie piami jo priesai-skundikai.
*
*
*
įsakymą
ir
galas.
Bet
kur
rei

ti
svetainės
kuopos
susirinkimams.
čiai kovai. Ir musų supratimu, riausybei šokinėjant
ant vie
Neramusis.
Jeigu norima gauti svetainę susi kia susitarimo, kur skaitomos nas mokąs kalbėti galėtų neblo
:: Bedarbes atbalsiai. — Šian
šito pasiekti butų
geriausiai, nos kojos, aišku, kad nuosakus
rinkimui, tai reikia pirmiau gauti
su žmonių- nuomone, ten bus gai ir rašyti.
lengviausiai ir pigiausiai susiva pasauliniai diplomatai negali dieninė bedarbė Suv. Valst. jau
iš valdžios leidimą.
PROTOKOLAS
Karolis Vairas.
daugiau
ginčių,
negu
naudos.
žiavus partijų ir sroyių vadams riįVitai skaitytis nei su Lietuvos pradeda įvaryti baimės net ir
„Taip rašo ,Tėvyne’. Ir reikia
SLA 5-to apskričio, New Yorko ir
Nesenai
„Tėvynės
”
redakcipasakyti,
kad
tik
ji
tokias
nesąmo

aukštiems
valdininkams
ir
ir pažangiųjų laikraščių redak valdžios pareiškimais, nei su
N. J. valstijų 22-ro
suvažiavimo,
nes
gali
rašyti,
nes
kas
nors
kiek
jiniame
straipsnyje
buvo
ban-'
Jeigu
bijome
skolinti
savo
toriams. Suvažiavę vien pa jos nutarimais. Kam daryti to jie pradeda rūpintis, kad kuo
įvykusio 31 d. liepos, 1921 m^ Poli
gali protauti, tas tokių nesąmonių doma sukritikuoti mano mėgi valstijai,
nesisakykime,
kad
bedarbių
tiško Kliubo
kambariuose, 32 Dic
žangiojo Amerikos lietuvių gy ki nutarimai ir juos siuntinėti mi nors pagelbėjus
visgi neišdrįs rašyti. Įsivaizdin
nimas
kadir
dailioje,
liaudžiai
laisvę
mylim,
ar
laisvi
esam.
kinson St, Trenton, N. J.
kite .Tėvynes’ redakcijos, protelį.
venimo priekyje stovinti žmo pasaulin, kuomet ne manoma jų minioms. Net Suv. Valst. pre
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K. Griganayičįus, Kūn. Karalius visas užraudęs iš pikSuvažiavimą atidarė apskrlčio pir me prieš tokius žygius Lietuvos val nebusią. Ypač
tumo tik dreba, iškart nei žodžių ncaiškiai
nupiešė
komunistų-bolševikų
džios
ir
reikalaujame,
kad
Lietuvos
ito
vai.
diemininkas A Montvila,
ATTORNEY-AT-LAW
sugaudo,
bet kiek susitvarkęs, prade
dvarai butų atimti iš dvarininkų be. slaptas intrigas, kurias jie visuomet
nųNational
State Bank Building,
Skaitytas protokolas praeito suva- jokio atlyginimo ir išdalinti Lietuvos kliube daro ir netik prakalbų ardy da rūsčiu balsu rėkti ant Bingelio:
Room 810
žiavimo, kurs priimtas su pataisy- biednuomenei be jokių pirkimo mo mui prisidėjo, bet ir kitų nešvarių „Tu! Lu, bolševikas, bažnyčios grio
Bio Broad Str.,
Newark, N. J.
reikalaujame, kad darbelių pridirbę. Ant to Grigana- vėjas, kunigų ir tikėjimo niekintojas 1
mu, kur buvo
užrašyta apskričio kesčių; taipgi
riksmu, kojų Pasirašyk, o jei ne tai lauk!” Bin
sekretoriaus algos pakėlimas, kuri svetur gyvenančių Lietuvos piliečių vičius gavo atsakymą
trepsėjimu
ir
švilpimu,
kame ir A gelis matydamas kad su apkvaišusiu
buvo pakelta pirmesniame suvažia teisių siaurinimas butų panaikintas.
Taipgi prie progos norime primin Abromavičius ėmė dalivumą. Vie kunigėliu nesusikalbės, pasiėmęs ke
vime.
susirinkime K. Miklo, purę išėjo lauk keiksnodama.
Sekančios kuopos
prisiuntė savo ti, kad mes nors būdami
svetimoje nok nesant
Attorney and Counseler-at-Law,
Po tokiai Bingelio, gero kataliko,
šalyje, tačiau visomis savo išgalėmis dalykas liko atidėtas iki kitapa susi
atstovus:
SLA. Advokatas-PatareJas,
302 kp., Trenton, N. J. — A Do- rėmėm Lietuvos reikalus ir jos val rinkimui. Pažiurtame kaip iki galui demonstracijai, kunigėlis nežinojo už
308-9-10 CoatExchange Building
minikaitis, J. Bačalis, J. Poška ir K. džios teisėtus darbus ir ateityje steng išeis. Bet tai didele sarmata Lais ko griebtis, nes jau ir davatkos pra
simės remti, tačiau jei Lietuvos val vės Kliubui, jie ' paima pinigus už dėjo tarp savęs kuždėtis, kad esą tie
Velivis.
WIK.ES BARRE, PA.
pataikaus
ponams
ir tuomi svetainę, o paskui tvarkardoms užlei žmonės, kun. Karaliaus įtarti, yra tik
245 kp., Newark,
N. J. — Ona džia
Tas incidentas sukėlė
Telephone 4256 Market.
Kliubo narys. tai geri žmonės ir dar galima prieš
skriaus Lietuvos darbo žmones —• džia.
Kaminskienė ir Vincas Ambraziaviče didelį
triukšmą, vieni sako, kad gerai
Dievą nusikalsti, jei po tokiais rašbiednuomenę, tuomet stosime atvi
(pastarasis nedalyvavo).
padaryta, kad bolševikai suareštuoti,
tais
pasirašyti. Vienok kun. KaraProgresyviam
SuvažiaviPritaria
rai
prieš
tokius
Lietuvos
valdžios
83 kp., Brooklyn, N. Y. — A Mon nes jau jie nevienas prakalbas išar
litis
laikosi
prie savo ir butinai rei- Bell Phone—Dickinson 119I W
darbus
ir
jos
jokių
dabrų
daugiau
mui.
tvila.
dė, kiti argumentuoja, kad bolševikai
Kazimiero
Draugystė, kalauja išnešti ‘protestus prieš PasŠvento
neremsime.
3 kp., Elizabeth, N. J. — J. Žalio nekalti
ir K. Miklą
reik už tai nu
Kaulakio
parapijos,
pada- kolos Stoties
Komitetą ir būtinai
Taipgi
reikalaujam,
kad
butų
sut

prie
kun.
ms.
baust, išmest iš draugijos ir tt. Stevarkytas Lietuvos paštas, taip kad rius įnešimą Jonui Bravinskui, jog prieš Grinių, Na ir išnešė protes126 kp., New York City — M. bėtiniausia
tai štai kas, kad Laisvės
Priėmimo galando*:
Progresyvių Draugijų tus.
Amerikos lietuviu laiškai ir siuntiniai reikia šaukti
Davatka.
Gelgota ir M. L. Vasiliauskas (pas Kliubas
išsamdė
svetainę, paėmė
Nuo 10 išryto,
butų tvarkingiau ir tinkamiau prista- suvažiavimą, apsigynimui nuo juodo
tarieji nedalyvavo).
už ją pinigus, na ir Laisves Kliubo
sios
jėgos,
kaip
Lietuvoje,
taip
ir
čio

1. Komisijų raportai; parengimo nariai, Bcndoravičius ir kiti, susior
6—8 vakare.
Rezoliucijų Komisija—
nai Amerikoje, sukėlė nemažą bruz
išvažiavimo New Jersey
valstijoje ganizuoja
ir atėję išardo susirinki
Ė.
V.
Zubrickas,
dėjimą.
J.
Bravinskas
organizuoja
komisijos narys J. Žalionis nurodo, mą. Dženitorius, kuris tuo laik buvo,
1624 So. 4-th Street,
Bačalis,
lietuvių draugijas ir kliubus Philadclkad jokių pasekmių nebūtų buvę, jei eina drauge su Jonas
PHILADELPHIA, PA
kliubo narių bolševi
phioj,
idant
padaryti bendrą didelį
Karolis
Velivis.
ir butų parengtas išvažiavimas New kų gauja
ir tvarkos
nežiūri, bet
mitingą platesniam apkalbėjimui to
Jersey valstijoje.
priešingai, dar policijai skundžia pra
2. Atstovai įneša, kad butų stato kalbų rengėjus. Šiuose argumentuo reikalo. Kun. Kaulakis pribuvo irgi
susirinkiman, rodos bene jo klapčiu
mas veikalas „Susiprato” rudens se se ėmė gana
aktyvį davyvumą A.
ko Grigaičio pašauktas, bandė nuro
zonu ir prie to pakviesti žymus kal Abromavičius,
kuris visom
keturiom
BLACK DIAMOND,
WASH.
Phones:
bėtojai, kurie nurodytų gerovę pri gynė bolševikus, o smerkė K. Mik dinėti, kad Lietuvoj pilna „demokra
Naujienos pas mus nekokios —
Bell — Kensington 5316
gulėjimo prie SLA. Įnešimas priim lą. Mat pagal jo išvadą, jei bolše tija” tik apie tuzinas kunigų valdžioj
jau 5 mėnesiai kaip streikuoja visoje
tas sekančiai:
suorganizuoti trupą valstijoje
vikai — tvarkardos
triukšmąiž-ir ir viskas gerai einasi. Vienok kun.
angliakasiaikelia
ir kitokių
Kaulakiui atšovė J. Bravinskas, kad
sulošt veikalui „Susiprato”, susižino dirbyščių
veik ko nemuštynes
nes bol
darbininkai. įvykdo,
Kompanijos
ti su kalbėtojais,
kurie paaiškintų ševikai Dr. Alseiką ir K. Miklą ko- tas dar nereiškia, jog Lietuvoj visLIETUVIS GYDYTOJAS
ant tiek sužvėrėjo, kad net mėto iš
kas gerai jei valdžioj tik apie tuziSLA. tikslus ir kad butų sudainuota stubų
tik nesumušė,
tai
negalima
šaukti
žmones, nepaisant,
kad daugu

Priėmimo valandos:
keletas dainų
parengtuose kuopų ma
policiją.
Kitikūdikiais
gi aiškino,
to nas kunigų yra, bet jų yra kiekviesu mažais
negali kad
susiras
—re ✓alandai ryte.
9
noj klebonijoj ir jie visą politiką iš
vakaruose.
atsitikime,
kito išėjimoDaug
nebu
tikiam
pastogės
kur prisiglausti.
—
6—8 valandai vakare.
To viso suorganizavimui išrinkta vo, ir užtai reiktų tuos triukšmada- sakyklų ir per ausinęvaro. Dalykas
neapsakomai daug vargo bėdniems
2538 E. Allegheny Ave.,
1
liko atidėtas
kitam susirinkimui.
komisija iš sekančių
ypatų: Ona darbininkams
rius-bolševikusčionai
iš kliubo
tenka prašalinti,
nukęsti.
PHILADELPHIA,
PA.
Bet jau aiškus klerikalų smukimas,
Kaminskienė, A Montvila ir J. Ba Basi,
tad esą
daugiaus
tokių nemalonumų
alkani,
nuplyšę
be namų...
parapijų žmonės
čalis, kuriems pavesta susižinot vi Tuo tarpu, kol šilta, tai dar galima kad jau net prie
bruzda ir /nepatenkinti kunigų politi
suose šiuose dalykuose su tam tik
šiaip taip gyvybė palaikyti, bet kuo
ranka numojo,
rais žmonėmis, o sužinoję
viską, met ateis žiema — bus labai bloga!.. ka. Kuilį Kaulakis
nenori kištis, nes esą jam jau užtek
kad praneštų apskričio raštininkui,
Galima laukti ir rimti] įvykių, jei fesią,
jis jau turis įvales pinigų, bet
kuris tuomet
kreipsis prie kuopų, dcralė valdžia
neįsikiš ir nenulauž
priklausančių prie 5-to apskričio, pra ragų kapitalo bernams. P. Savickas. užtai jaunieji jėzuitai: kun. Karalius
ir kiti, tai iš kailio neriasi, nežino ką
nešdamas joms, kad kuopos norin
daryti. Eimanuoja, kad jie čion ne
čios statyti šį veikalą savo kolonijoj,
PLYMOUTH, PA.
turi krikščioniškos žvalgybos, ir ne
privalo susižinoti su apskričio valdy
Praeitą pavasarį,
Aušros choras
gali nugalabinti
juodosios gaujos
ba.
surengė balių, kurio
pelną paskyrė
Didžiausi, greičiausi garlai
priešus.
Prietelius.
3. Nutarta išnešti rezoliuciją prieš
Lietuvos
Šauliams.
Pelno liko
viai pasaulyje. Puikus patarna
Lietuvos netvarką dvarų iždalinime,
$32.00. Choras dadėjo dar $18.00 iš
pašto sutvarkime ir amerikoje esan
Yra viePhiladelphios klerikalai priešingi
Linden, N. J. SLA. 285 kp. susi vimas pasažieriams.
savo iždo ir padaręs $50.00, nusiuntė
čių Lietuvos piliečių .teisių sulygini
jūsų mieste ar
rinkimas įvyks rugsėjo H d., 5 vai. tims agentas
į Lietuvą
pažymėtam
tikslui per Lietuvos Paskolai.
me su Lietuvoje esančiais piliečiais.
Švento
Jurgio
pagalbinės
draugys

vakare.
Malonėkite
visi
nariai
atsi

Baltic States Banką, New York.
artimoje apielinkėje.
Į komisiją apsiėmė sekanti: K. Veli
tės
susirinkime,
tapo
perskaitytas
lankyti
ir
užsimokėti
užvilktas
mo

Pastaruoju laiku
atsirado tokių
Į Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją
vis, J. Bačalis ir F. V. Zubrickas.
atsiveskite ir naujų
geradarių kuriems parupo sužinoti, laiškas, kuris buvo prisiųstas bene J. kestis. Taipgi
4. Pribuvimai 31 d. liepos 1921 m.:
ką choras padare
su tais pinigais. J. Bielskio, Lietuvos Paskolos vedė narių prirašymui prie kuopos. Turi ir kitas Baltijos valstijas per
Nuo 126 kp., New York, už
apsvarsty Hamburgą :
Kur tik jie susitinka su tais žmonė jo, ir kuomet K. Stefanavičius už me daug ir kitų reikalų
simokėjo metinės mokesties
klausė
susirinkimo,
ką
darysim:
mui.
mis ką tuos pinigus
globojo, tai
už 1921 m...................................... $3-40
pirksim
daugiau
Liet.
Bonų?
tad
SLA. 285 kp. sekr. J. Bortaševičius.
bumba ir bumba nei tas ubagas kruo
Saxonia išplauks rūgs.
17 d.
138 kp., Pert Amboy, N. J.
labai
karštas
klerikalas
P.
Jeneliupas pabėręs. Mat
parupo ir jiems
už 1920 ir 1921 m.......... ............... 4.40
žmonių
reikalai. O parupo todėl, nas, atsistojo ir beveik su ašaromis
245 kp., Newark, N. J.
kad ne per klcrikališką „kompani ėmė verkšliant, kad nereikia daugiau
Kajutes $145.00.
už 1921 m. ...................................... 1.50
pirkti
bonų,
nesą
už
musų
bonus
Phone
—
Calvert
32x0
ją” tuos pinigus siuntė. Mat vieno
III kliasa į Hamburgą $125;
Nuo pirmiaus buvo likę pini
stato ir tt. P.
iš tų bumbalių esama šėrininko tos
gų pas ižd. J. Žalonį .............. 92.45
Kares taksų $5.00.
pasekė ir kiti
klcrikališkos bendrovės, kuri užsi Jencliuno riksmus,
klerikalai, kurie
irgi agitavo kad
Per Cherbourgą, Southampima pinigų siuntimu į Lietuvą.
Ofiso valandos:
Sykiu — $101.75
Idant
nuraminti
tų žmonelių daugiau bonų nepirkt. Ačiū taktui
Nuo 7 iki 8:30 vakare.
«
teną, Liverpool arba Glasgow:
Išmokėjimai 31 d. liepos 1921 m.:
„ščyrą sumlianiją”,
šiuomi pareiš pirmininko, dalyką šiaip taip nudai
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų.
10 d.
Car mania rugsėjo
A. Montvilai už kelionę į
kiu, kad Aušros choro baliaus pini lino ir atidėjo iki kitam susirinki
615
COLUMBIA
AVE.,
Trentoną ...................................... $4.50
10 d.
Columbia rugsėjo
gai sumoje $50.00 pasiųsta Lietuvos mui. Bet stebėtiniausia, kad dabar
BALTIMORE, MD,
S. E. VitaiČiui, už kelionę į
13 d.
Šauliams liepos
20 d.,
š. m., per Lietuvoj klerų valdžia, Amerikoje
Aquitania rugsėjo
Trentoną kaipo kalbėtojui .... 5.00
klcras
atstovas
Čarneckis,
visas
mi

Baltic States Banką New Yorke.
d.
Berengaria rugsėjo
F. V. Zubrickui už protokolo
Neperseniai gauta
kvitą iš Kauno sijos štabas klerai, na ir kleras, P.
24 d.
parašymą ......................................... 4.00 parodo, kad pinigai priimti Lietuvos Jeneliunas visom pajėgom su kitais REIKALINGI AGENTAI LIE Caronia rugsėjo
F. V. «Zubrickui už kelionę į
Kredito Banke, liepos 28 d., s. m. savo sėbrais agituoja prieš Lietuvos
TUVIŲ KOLONIJOSE.
Trentoną ......................................... 4-50
paskolą. Nesuprantama, ar ‘ištikrųjų
Kvitos No. A5787.
Kam būti be darbo bei dirbti už
Už krasaženklius laiškams.......... 35
taip daroma, ar tyčia provokuoja
Ar aišku?
Severos Gyduoles užlaiko
numažintą mokestį,
kad gali labai
darbą suNenuostabu butų, kad toki žmo ma, kad ir vėl paskolos
šeimynds sveikata. /
lengvu budu bei liuosu laiku uždirb
Viso išduota — $18.35
.. ’* ’.7 ’ • :
,<r ;
C•
nės butų prisidėję kuomi nors prie trukdyti taip kaip prie J. Vileišio klc ti po $10.00 ar daugiau į dieną.
Pas iždininką buvo pinigų
sudarymo tos $50.00, bet dabar vien rai darė.
Kreipkis platesnių
žinių tuojaus
iki 31 <L liepos ...................... $101.75
Nervoutos,
Taipgi ir D. L. K. Gedimino Kliu
naivus žingeidumas: kur ir kaip tie
prie išdirbėjo labai pelningo ir visai
Išmokėta ................................. 18.35
pinigai pasiųsti? Kodėl jie nemato bo susirinkime, sekretoriui perskai
Sunaikintos
naujo dalyko:
to laikraščiuose? Toki klausimai bū čius laišką, apturėtą iš Lietuvos Mi
Moterės
M. I. DUMŠA,
Viso pasilieka pinigų pas
prašant ir vėl dau
davo užduodami.
X. sijos raštinės,
5013 Melrose St., Philadelphia, Pa.
ižd. J. Žalionį iki sekančiam
giaus Liet. Bonų pirkti, dar beveik
kentančios nuo ckausmo nugaroj,
suvažiavimui .............................. $83.40
PHILADELPHIA, PA.
nepabaigus laišką skaityti, klerikalas
strėnose, tampymo jausmą ir sun
Prie apskričio priklausančių kuo
kumą papilvei, galvos skausmo bei
Lietuvių Laisvės
Neprigulmingo ir karštas pasekėjas kun. Karaliaus,
pų ir pilnai užsimokėjusių yra 8.
netvarką gamtiškos priedermęs,
Daktaras Petrus Šimaitis
Kliubo
susirinkime, aptarus kitus didelis žinomas visiems rėksnys B.
gal aplaikyti pagelbą per vartojimo
5. Sekantis suvažiavimas nutarta
reikalus, raštininkas perskaitė laišką, Butautas, ėmė rėkti, kad atmesti tą
Naprapath
’
as
laikyti Elizabeth, N. J.
kuris apart savo
„negramatnumo” laišką, kad nepirkti daugiau bonų.
Posėdis užsibaigė 5.30 vai. po pie
Gydau be vaistų ir operacijos.
dar gi be jokio parašo buvo, reika Kiti nariai tik žvalgosi į šonus, tik
tų.
Priėmimo
valandos:
Klerikalas
laujama nubausti K. Miklą,
būtent žiuri, kas čia pasidarė?
A. Montvila — pirm.
kam jisai pašaukęs policiją, kuomet prieš klcrikališką *' Lietuvos valdžią
Nuo 8 iki 12 dieną.
F". V. Zubrickas — sekr.
per Dr. Alseikos prakalbas bolševi eina. Ne tik jis vienas, B. Butautas,
Nuo 2 iki 5 po pietų.
5-to apskričio valdybos antrašai:
bet
ir
kiti
klerikalai
tą
pačią
giesmę
kai
kėlė
triukšmą
ir
išardė
prakal

Vakarais pagal sutartį, išskiPirm. A. Montvila, 28 Pover St.,
bas. (Jau apie tai buvo rašyta laik ėmė giedoti, kad nepirktų bonų, kad
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
rent
ketvergus.
Brooklyn, N. Y.
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
atmesti
laišką,
Juozas
Teleiša,
susiraščiuose,
jog
6
bolševikai
buvo
su

2418 W. 45 St., prie
Sekr. F. V. Zubrickas, 193 Grand
tingų nusilpnėjimu, netvarkų ir ncsustabdęs klcrų
areštuoti ir dabar
dar po $800.00 rinkimo vedėjas,
St., Brooklyn, N. Y.
regulariškumų, kuremis moterys
Western Ave.,
Chicago, Ill.
kad šį klausimą
įkaitos stovi ^r laukia teismo). Ka riksmą, pareiškė,
kenčia. Gaukite pas sava AptieIžd. J. Žalonis,
115 Juslee PI.,
dangi minėt: negramatnasis laiškas atidėti iki kitam susirinkimui ir ne
koriaus šianden.
Elizabeth, N. J.
Prekė $1.25.
buvo be partąšo, tad susirinkimas jį klausyti ką klerai
rėkia, bet remti
atmetė, bet štai
įš kampo išlenda tikrąjį reikalą sulig išgales. PatnaREZOLIUCIJA.
J. Bcndaravičius, k
bus, ką klerai
prisipažysta, tysime" kaip toliau
SLA. 5-tas apskritys New Yorko
kad jis tą laišką raš^s, tai yra vie- pasieks tokiais savo riksmais? Bcir New Jersey valstijų 22-ram suvanas iš tvarkardžių anuo laik suareš- ne juodvarniai jaučia savo dienų ga
1921 m., 32
31 d.
žiavime liepos
tuotų.
lą.
J—kas.
Dickinson St., Trenton, N. J., išne
mitinge gan
šė sekančią rezoliuciją:
Artimas susiekimas į visas dalis
Klerikalų susirinkimas.
Geras maistas ir užtekKadangi Lietuvos
valdžia buvo
Lietuvos,
Prie kun.
Zimblio
klebonijos,
griežtai pareiškusi, kad bus atimta
AR TURITE
susirinko keletas
klerikalų su kun. tinai jo. Visi parankamai. Dideli
Lietuvos dvarų žemės iš dvarininkų
deniai,
Visi
moderniško
laivo
smaKaralium prišakyje, neva aptarimui
ir išdalina Lietuvos bežemiams ir
Lietuvos Paskolos reikalų. Tuojaus gumai.
mažažemiams,’ iš ko labai nudžiugo
paskirta graborius Užemeckis pirmi
visa pažangioji Amerikos lietuvių vi
ninku, Olbikas raštininku, (tas pats
suomenė,
paglemžė $143.400.
Išplaukia kas savaitė iš Pier 58-62
Olbikas, kuris
Kadangi, dabar paaiškėja, kad Lie
Lietuvos Šauliams, North River, New York. Tiesiai
surinktų aukų
tuvos valdžia nepildo tų savo pareiš
kuomet kalbėjo Philadelphioj Leit. Hamburgą:
kimų ir kaip tenka
pastebėti žinių
Purvis ir iki šiai dienai nežine kur Samland (tik 3 kliasa) spalio 15 <1.
Siųskite mums, nes mes
laikraščiuose, kad Lietuvos valdžia
Iš New Yorko į Antverpą:
tas aukas padėjo). Tuojaus kun. Ka
padarome greitai, gražiai
rengiasi atlyginti dvarininkams už
ir prieinama kaina.
ralius, išsitraukė iš užančio pluoštą Finland .................................spalio 1 d.
atimamus dvarus, kad tuomi juos už
popierų ir pradėjo
skaityti protes Zeeland ............................. rugs. 10 d.
S.L.A.spaustuve spaus
ganėdinus, o bežemiams ir mažaže
dina visokius
spaudos
tus prieš paskolos stoties komitetą: Kroonland ..................... rugs. 17 d.
darbus.
miams šita dvarų žemė bus tik par
J. Grinių, Dr. Klimą ir kitus. Per Lapland ......................... rugs. 24 d.
duodama vietoje nemokamo išdalini
skaitęs tuojaus liepia, visiem pasira
Kreipdamics pas mus su
by kokiu spaudos darbu,
mo, ir
šyti. Davatkos eina ir prašo tėve
adresuokite sekamai:
Kadangi Lietuvos
valdžia išleido
lio, kad už jas
rašytųsi, nesą jos
Iš New Yorko į Hamburgą:
įstatymą, kuriuomi suvaržoma esan
nemokančios. Vienok geras katali Minnekahda (Tiesi kelione
LITHUANIAN ALLIANCE
čių Amerikoje Lietuvos piliečių tei
kas J. Bingelis, atsistoja ir aiškina, į Piliau) ............................. rugs. 22 d.
ses, nes jiems sugrįžus iš Amerikos
kad tie raštai yra neteisingai paga Manchuria ......................... spalio 6 d.
OF AMERICA
. nebus galimybės pirktis žemės nei
minti, kad tie žmonės jam yra labai Mongolia ..................... spalio 20 d.
kitos jokios nuosavybės be pragyve
gerai pažįstami ir yra labai geri žmo INTERNATIONAL MERCAN
307 W. 30-th Street
nimo io metų Lietuvoje,
nes — labai daug pasidarbavę Lietu
NEW YORK CITY.
TILE MARINE CO.,
Todėl mes Amerikoje
gyvenanti
vai ir vietiniams švietimo reikalams
Xi6 laivų — 1,250,000 tonų.
Lietuvos piliečiai, SLA. 5-to apskri
ir kad kun. Karalius gamindamas to
9 Broadway, New York,
čio x aukščiau minėtame usvažiavime,
kius raštus,
elgiasi neteisingai ir
varde 664 narių, griežtai protestuojabereikalo nekaltus žmones juodina. arba pas vietinius agentus.

BUK BIZNIERIUS

JOHN S. LOPATTO

Dr. A. P. Dambrauskas

LIETUVIAI AMERIKOJE

Išvystikim avalų biznį tarpe Amerikos Lietuvių ant
aukščiausio laipsnio.
Progress Shoe Mfg. Co. čtidžiausia lietuvišką išdirbyste, turinti savo dirbtuvę ir 10 krautuvių.

Musų korporacija reikalauja agentų pardavinėjimai
(Šerų) akcijų.
Mes uždedam krautuves tose kolonijose, kur didelis
skaitlius gyvena lietuvių ir nėra lietuvių krautuves. Lau
kiam pranešimo iš vietinių.

Norėdami pirkti krautuvę, mes parduosime katrą
tik norit.

Su visokiais klausimais kreipkitės šiuo antrašu:

PROGRESS SHOE MEG. GO.,
100 Spark St.,
Brockton, Mass.

STRIKE

Its
toasted

TARPTAUTISKA LAIVU LINIJA
AGENTŪRA. Parduodu laivatorles ant geriausių laivu į
Lietuvą ir atitraukiu gimines iš Lietuvos, patinku keleivius ant
visų New Yorko stočių, padarau pasportus ir kitus raštus
. pavedimo dalių, siunčiu pinigus žemesniu dienos kursu negu

P. E. LAZAUSKAS,
541 S. Paca Street,
Baltimore, Md.

Kuopu Susirinkimai

CHORAS

Dirbti! VPVe]iavv’ .Kuk.ardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, AntJ-Zl-L Mull V C/ spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.

STRUPAS CO., 90-92 Ferry St. Newark, N.J.

Tel. Market 4867.

L B. BRONUSHAS, M. D.

195 ADAMS ST.,

NEWARK, N. J.

Parduoda laivakortes ir siunčia pinigus į vi
sas dalis svieto, o ypatingai į Lietuvą.

*

Telef. Watkins 2142.

M1XK STATtfrpi

Severn’s
Regulator

Red Star Line

^American Line

SPAUDOS

PIRMASIS IR VIENINTELIS tikrai lietuvių
BANKAS RYTINĖSE VALSTIJOSE

BALTIC STATES BANK
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori tu.
rgti gerą kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą
Amerikoje, ant laivo ir Lietuvoje, — LAI KREI
PIASI Į BALTIC STATES BANKĄ.
KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON, ar pašal
pos giminėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui
— pirkimui ūkės ar pasidėjimui Lietuvos Bankuose,
ir nori, kad pinigai butų teisin|gai, be nuostolių ir
greitai pristatytų — BŪTINAI LAI KREIPIASI Į
BALTIC STATES BANKĄ, kurs persiunčia Lietu
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
KOLOS BONUS IR IŠMAINOME PASKOLOS BO
NŲ KUPONUS.

BALTIC STATES BAIK
294 BIGHTH AVĖ

NEW YORK.

-ii

ViWSZSflOS

dakcijon, tad ir neteko sužinoti
kokius įspūdžius
parsivežė iš
Pereitą savaitę Brooklyne bu Lietuvos.
vo didelis triukšmas lietuvių
Prašo paskelbti, kad nuo 1 d.
klerikalinėje padangėje. Mat
Čionai įvyko jų centralinių or rugsėjo, š. m., Lietuvių Mechtvganizacijų suvažiavimas, todėl nikų Sąryšio centralė raštinė
visa „Smetona” buyb suvažiavu persikėlė į naują vietą — 94
si. Įvyko prakalbos, koncertas, Grand st. Extencion, Brooklyn,
vakarienė ir kt. pasilinksmini
mai.
Taipgi prie progos praneša,
Tačiau iš šitų jų suvažiavimų kad minėta įstaiga atidarė Pane
paaiškėjo vienas dalykas, kuris vėžyje dirbtuvę „Mechanikas”,
aiškiai vaizduoja klerikalų pasi kurioje bus išdirbinėjama leng
gyrimų naivumą. Jie nuolatos vos ūkio mašinos ir kiti įran
bubnija savo spaudoje, kad jie kiai, taipgi būdavoj imui medžia
kontroliuoja 90 nuoš. Amerikos ga ir rakandai.
lietuvių, tačiau štai suvažiuoja
apie 5 centralinių organizacijų LIETUVIŲ FILMŲ BENDROVĖS
atstovai, kurie beveik visi buvo atstovas R. Kručas jau grįžo iš Lie
ir Federacijos atstovais ir savo tuvos ir parvežė daug naujų ir žin
geidžių pascikslų, kurie bus rodomi
partijinėfe tvirtovės-Federacijos šiose vietose:.
suvažiavime susirenka ne pil Rugsėjo 8 d., Juknio Salėj, Pcarnas šimtas atstovų. Reiškia pla sol St., Blissville, L. I.
Čiosios
visuomenės pritarimo
Rugsėjo 10 ir u dienomis, parapi
jos
Salėj, New York Avė. ir Adams
Federacijai nėra. Ji yra galin
St., Newark, N. J.
ga tiktai dešiniojo sparno vadų
Pradžia programo 8:15 vakare.
riksmais.
Rugsėjo 1 d- lankėsi „Tėvynės”
redakcijoje L. atstovas p. Čar
neckis ir paskolos skyriaus ve
dejas p. Bielskis. P-as Čarnec
kis domėjosi SLA. reikalSfe ir
išreiškė pasigėrėjimo, kad Ame
rikos lietuviai turi tokių tvir
tų pašalpos ir apdraudos organi
zacijų, kaip SLA.

1

Rugpiučio 31 d. sugrįžo iš
Lietuvos SLA. Įstatų Komisijos
narys advokatas K. Gugis. Bet
kadangi gerb. Gugis
ar delei
stokos laiko, ar delei kitų išro- Y
kavimų neužėjo „Tėvynės” re-

Pamėginkite naujo......... ..

BALTIJOS JMMIK0SSUIIII JA
O BPOADWAV

Su užregistruotu vaisbaženkliuSuv. vatai.
Patentu Biure.

Naujame mėlyname pakelyje.

KUNA5AUSKAS

Ruffles yra labai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
ir gačniausiai ypatai.
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UŽDĖTA

LAIVAKORTES Į LIETUVĄ
ir iš LIETUVOS parduodu ęcr Rotterdam^, Antver
peną, Amburgą, Bremeną ir Liepojų ant geriausių ir
greičiausių laivų. Pasportus išreikalauju visiems keliau
jantiems į LIETUVĄ PINIGŲ siuntimas ir mainy
mas pagal dieninį kursą. Išvažiuojanti į Lietuvą mai
nyti pinigus ne priverčiami.
Su visomis informacijomis
«rba per laišką pas seną ir užtikrintą agentą

X79 E. 3-rd STREET,
NEW YORK, N.
Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano
geru patarnavimu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu
ir jus.

♦

SIUSKITE LIETUVON DAIGIUS
Mes pristatome Lietuvon daigtus

tokius) su pilna garantija.

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

S. S. LATVIA rugs. 21
S. S. POLONIA spalio 12
S. S. ESTONIA spalio 5
S. S. LITUANIA spalio 26
Taipgi naujas tiesioginis kelias tarpe
LIEPOJAUS—DANZIGO—HALIFAX, Kanada.
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviam.
Kreipkitės’ prie musų agentų jūsų mieste.

~ 1910 M. —

Būtinai
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų
INKARO
vaisė
baženklis.

LIETUVIŲ IŠTAIGA GYVUOJA 35 METAI

Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS.
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
musų pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai i
Piliavą. Lietuviai, važiuojant į Piliavą, aplenkia lenkų juostą (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia.
Susinėsimas su Piliava, tai yra nauja šaka musų reguliariško
susinėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias naųion dasigauti.
DIDELI DVIEJŲ ŠRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:

TIESUOTAS AGEN
TAS VISŲ GARLAIVINIŲ

Aptiekoso
parsiduoda
po65c. arba
atsiųskite
75c., tad
atsiusime
per pašty
tiesiog iŠ
labaratorijoa.

NEW VORK N V

Tiesi kelione į LIETUVĄ
PER P IL I AV Ą
(Karaliaučio prieplauka)

GRIGAS

Visos tvirtos, gemalus užmušančioa ypatybės šiame vaiste idėtos,
su priemaiša priimniai švelnaus
kvepalo.

.

TIESI KELIONE LIETUVON

yra po ap-

drauda Amerikos Insurance Kompanijų iki pat

Lietuvos

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

Rašyki

ADRESAS:

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

Brooklyn, N. Y

Musų atstovai Lietuvoje per-

Daigtai, siunčiami per mus,

siunčia į vietas.

NEKLIUDANT LENKŲ KORIDORIAUS.
Laivakortės i Piliavą pas Karaliaučių ........................ $135.00
I Klaipėdą per Plamburgą $107.20, o į Liepojų .... $145.00
Keturi laivai išplaukia kas savaitė. War tax ................ $500
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 nakvyne ir palydėjimas
ant laivų. Rašydami pridėkite 2 centų štampą.

(drabužius ir ki-

VAN CLEEF,

EXPRESS AND FORWARDING COMPANY,
303 WEST 30-th STR.,

NEW YORK, N. Y.

UNITED STATES LINES
Gencralški Agentai del VIDURINES IR RYTINĖS EUROPOS
NORTH GERMAN LLOYD, Bremen
1Š NEW YORKO tiesiai Į BREMENĄ—DANZIGĄ—LIEPOJŲ
Tiesioginis susisiekimas į LIEPOJŲ per Danzigą. Tiesus persimainymas nuo laivo ant laivo.
PRINCESS MATOIKA
rugs. 15, spalio 22 ir gruodž. 10
POTOMAC ....... rugs. 22. lapkr. 5 ir gruodžio 24
HUDSON ......................................... spalio 15 ir gruodžio 3
Iš New Yorko TIESIAI Į CHERBOURG—BREMEN
Greičiausi laivai plaukianti po Amerikos Vėliava:
AMERICA .................... rugs. 28, lapkričio 1 ir lapkr. 29

UZ-ATLANTISKUS KELIAUNINKUS
TEISMO įsakymu visi laivai plaukiojanti po U. S.
Mail Steamship Company vėliava tapo perduota Suv.
Valstijų Laivyno Tarybai ir dabar yra operuojami po
vyriausia priežiūra Tarybos United States Lines — susi
dariusios organizacijos iš trijų kompanijų: Moore &
McCormack, Inc., Roosevelt Steamship Company Inc.
ir United American Lines.

GEORGE WASHINGTON
spalio 4, lapkr. 8, gruod. 8
Kreipkitės j agentus tarnaujančiais

Sis paskelbimas išleistas

THE UNITED STATES LINES
45

Broadway,

New

York

MOORE & McCORMACK COMPANY
ROOSEVELT STEAMSHIP COMPANY
UNITED AMERICAN LINES

(Administratyviai Operatoriai}
po vyriausia priežiūra ir atsakomybe
’
A
\

THE UNITED STATES
SHIPPING BOARD

(SLA. Nariai.)

UNITED AMERICAN LINES

Administratyviai Operatoriai Suvienytu Valstijų Laivyno Tarybos.

4

JOINT

DAKTARAS L W. HODGENS

X

PRAKTIKUOJA 25 METUS. *
Specialistas užsisenėjusių ir kroniškų ligų.
Durys iš dešines puses — sale krau
tuves duriu 2 aukštas, ant viršaus Chesterš Drabužių krautuves.
60 S. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.

TIESIOG TARPE NEW YORKO-HAMBURGO JOINT
Trurunas ausi sieki mas su visom dalim Eurooos.

S. 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.____

Priėmimo valandos:
Bell Phone 1803—J.
Nuo 9 išryto iki 8 vai. vakare.
Nedclioms, nuo įo išryto iki 2 po piet.

Jokių permainų laivų išplaukimuose nepadaryta
— pasilieka tos pačios dienos kaip buvo pagarsinta.
Čionai seka surašąs:
Į BREMEN—DANCIG
PRINCES MATOIKA:
rugs. 15 d., spal. 22 d. ir gruod. IO
PATO MAC:
rugs. 22 d., lapįk. 5 d. ir gruod. 24
HUDSON:
spalių 15 d. ir gruodžio 3 d.

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS,
168 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
Tel. Greenpoint 5975

Moore & McCormack Company
Roosevelt Steamship Company
United American Lines.

Visos atatinkamos iš kalno užmokėtos ir dabar per
kamos laivakortės, kurias pardavė United States Mail
Line, bus pripažintos ir nauįjos administracijos.

IŠ NEW YORKO Į EUROPĄ
Į Plymouth—Cherbourg—Bremen
GEORGE WASHINGTON:
rugsėjo 3 d., spalių 4 d. ir lapk. 8 d.
AMERICA:
rugsėjo 28 d., lapk. 1 d. ir lapk. 29 d.

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

UNITED STATES LINES,
45 Broadway,
NEW YORK, 2050 Whitehall.

Šios permainos padaryta tuo tikslu, kad užtikrinus
nuolatinį ir atatinkamų patarnavimų Šiaurinio Atlantiko dalyje.

Agentai U. S. Mail Line pasilieka ir toliaus parda
vinėti laivakortes, kaipo agentai ir naujosios administracijos.

PINIGAI IR LAIVAKORTĖS

Laivai „Hansa” (Ex-Deutschland), „Bayem” (naujas) ir „Wuerttemberg” (nau
jas) netrukus bus paleisti veikmėm

♦

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

Pasėta® po 20 Šienu
arba grąžiname jums
pinigus

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATfNIUS NERVUS,
TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginaučius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jausesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtos visu žmogaus ligų,
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžinis, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos
kraujo. *
Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegos,
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo
kūno. Kodėl ? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu,
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi j Geležę ir /
jFosforąimaistus del Kraujo ir Nervu.
Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip,
jog je tuštinase regulariškai.. Atgaivin inkštus, išvara laukui
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir- .
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtu^ nervus ir kietą pastiprintą miegą.
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo įo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone nctalpin savyj jokiu migdamu ar
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno
skonj ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
sava pretelems.
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris

už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (80) piliulu, arba vieno mėnesi
gydymo. Galėte pirkti šešes bonkutes, arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00)
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžisime jusu pinigus. Negalite
prapuldyti* vieną centą. Mes imame riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visose
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.
PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 26'— 1018 So. Wabash Ave., Chicago, III.

bonkut

Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ypatą:
išardymą, pataisymą, su
statymą, važinėjimą, viso
kių pienų, taipgi duodame
lekcijas
apie
elektriką.
Mokiname Hetuviškoje ir
angliškoje
kalbose.
in
struktoriai paženklinti eks
pertai L. TYCHNEVIČIUS ir kiti. Gvarantuojame laisnius ir diplomą.

* 293 AVĖ. B, COK. 17-th ST.,

NEW YORK, N. Y.

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

26 Broad Street,

Vardas ir pavardė

New Britain, Conn.
Telephone 550

Gatvė ir numeris

tiestas

HAMBURG AMERICAN CINE
AUTOMOBILIU KURSAI

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-’ _
damas neaiškų mintę ii’ nusilpnėtą kūną; pasibodis^

Gerbiamieji: įdedu čionais $.................... ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

NEW YORK CITY.

Valstija

