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tegalima butų
įvykinti tiktai
tuomet, jei Vilnius išanksto bu
tų sugrąžintas Lietuvai. Tokia
Sąjunga, kuri plačiai apimtų vi
SPRĘS VILNIAUS
sas Pabaltjurio
valstybes su
KLAUSIMĄ. Lenkija, Rumunija ir čeko-SloRugsėjo 11 d. pranešama iš vakija, sudarytų tikrąjį pamatą
Genevos sekanti žinia:
tvarkai bei taikai Rytų Eiropo„Tautų Sąjungos Taryba susi je.”
rinks rytoj po pietų tuo tikslu,
kad užbaigus išspręsti Lenkųnauji Laikraščiai.
Lietuvių ginčą. Taryba išklau Vašingtonas, IX. 7 d.
(Liet.
sys abiejų šalių delegacijas.”
Inf. Biuras) Pastaraisiais lai
Iš šito pranešimo paaiškėja, kais padidėjo
musų išeivijos
kad Tautų Sąjungos Taryba de laikraščių skaičius. Amerikoje
da visas pastangas, kad tik neį- pradedama
leisti: „Tėvynės
leidus Lietuvos-Lenkų ginčo į Balsas” ir „Amerika”, Italijoje
Sąjungos plenumo posėdžius. Ir — „Le’Eco di Ljtuania” (italų
todėl šitas klausimas vargiai pa kalba) ; Latvijoje — „Rygos
sieks Sąjungos plenumą ir tokiu Balsas”, ir Rytų Sibire bent
budu pasiliks po senovei galuti kiek ankščiau pradėjo eiti „To
nai neišspręstas.
limųjų Rytų žinios.”

NAUJAUSIOS ŽINIOS Iš
LIETUVOS

NEW YORK, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 16, 1921.

kad imigracij a į Ameriką di
džiausia tautai skriauda. Tiki
nuos, kad šiandien ir tie veikė
jai, sužinoję apie milionus Ame
rikos lietuvių paaaukotus ir iš
pirktus bonus, jau apie Ameri
kos lietuvius turi kitokią nuo
monę. Ta parama Lietuvai ga
lėjo jau
visus
įtikinti, kad
Amerikos lietuviams tėvynė ru
pi, nors daugelis iš jų padarė
Amerikoj daug geresnį gyveni
mą, negu butų padarę pasilikę
Lietuvoje.

venimo sąlygas, negu jos dabar
yra Amerikoj.
D-ras D. Alseika.
12—VIII—1921 m.
Laivas George Wasington.

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

čiau p. Bartkevičius antru kar
tu pareiškia,
kad p. Purickis
taip sakęs, kaip seniaus buvo
pranešta ir dar p. Gudui užtrau
kia „per nosį”, kad jisai tą visą
klausimą apvertė aukštyn ko
jom ir klausė p. Ministerio visai
ne to, apie ką p. Bartkevičius
pranešė.

partamento vardu, ką patikrina
Socialės Apsaugos Departamen
tas su savo antspauda.
Malonėkite šitą viešai pas
kelbti laikraščiuose.
Su tikra pagarba,
Dr. Aldona šliupaite.
22—VI—1921,
Kaune.
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SLA KONKURSAS

— Oi ta musų Pensylvenija,
Pensylvenija... tai tikra miega
lių valstija! — rašo tūlas SLA.
senas darbuotojas iš Pennsylva
nia valstijos. — Kur tik nepa
žvelgsi visur žmones juda, kru
ta, darbuojasi savų organizaci
Jau ir Lietuvos valdžios ofi
jų ir visuomenes labui. Pas
ciozas
„Lietuva” susirūpina Man teko patyrti, kad dau
PAKVITAVIMAS.
mus-gi — ramu, tarsi visiškai
Amerikos lietuviais ir viename guma Amerikos lietuviškų da Įsteigimui
Vaikų Lopšelio nėra žmonių, kuriems kas nors
savo editorialų tarp kitko šitaip vatkų labai pasigenda seniaus Kaune 60 kūdikių Vidaus Rei daugiau rūpėtų apart jų kasdie
rašo:
po Ameriką važinėj usio ir pa kalų Ministerijos Darbo ir So- ninių surukusio gyvenimo rei
„...Musų amerikiečiai kelioli sižymėjusio keiksmais
„barz cialčs Apsaugos Departamen kalų. štai baigiasi laikas SLA.
žinoma, negalima tas pasa ka ar kelios dešimtis metų gy
tas perėmė iš Vokiečių Draugi konkurso — kiek Pensylvenija
kyti apie visus Amerikos lie venę Amerikoj, savaime, gyve duoto tėvo Kazimierio ” Tūlos,
tuvius. Negaliu
nematyti ir nimo ligos galia, atsitolino nuo sako, labai pasiilgusios jo keiks jos namą Mickevičiaus g- 5-Nr. šituo reikalu pasidarbavo? Be
Namas atremontuotas Vokiečių veik nieko! O juk čionai visą
antros medalio pusės.
Kaipo Lietuvos, nuo musų sanprotavi- mų ir nežinančios kur jis esąspolitinių ir visuomeninių orga mų turinio, nuo musų mąstymo šiuomi joms visoms pranešu, Draugijos, kuriai Darbo ir So- konkurso laiką šitam darbui ap
cialės Apsaugos Departomentas, linky bes buvo kuogeriausios,
nizacijų įgaioltiniui teko man budo. Juose išsiliko lietuvybė kad „barzduotas tėvas Kazimie
sulig gautų iš Draugijos sąskai nes anglių kasyklos visą laiką
susidurti su visokiais
žmonė ir patriotizmas, kartais gal net ras” yra gyvas ir liepos 24, 25
ir 26 d. Švėkšnoje drožė savo tų, grąžino remonto išlaidas su gerai dirbo ir dirba. Negalima
mis, patirti smagumų ir nes daug kilnesnis,
negu daugely „spyčius.”
moje
trisdešimts tūkstančių padyviti bedarbės ištiktoms lie
magumų.
Teko
sutikti
žmonių
musų,
bet
jų
supratimuose
ir
NETEISINGI PASKALAI.
STEIGIAMOJO SEIMO ATOS
tris šimtus
septynesdešimts tuvių kolonijoms, kad jos ma
nors
šiek
tiek
ir
apsišvietusių,
samprotavimuose yra prigiję Atsilankius p. Čarneckiui į auksinų 82 skatiku
Vašingtonas, IX. 6 d (Liet.
TOGOS PASIBAIGĖ.
(30.370 žai pasidarbavo konkurso laiku,
bet
grynai
dolerio
garbintojų
ir
daug,
taip
sakant,
amerikoniškų
Lietuvių
Romos Federacijos auks. 82 sk.)
Inf. Biuras) — Kaikurie Ame Vašingtonas, IX. 7 d. (Liet.
nes joms teko gyventi sunkiose
apart
dolerių
gaudimo
jokio
ki

savybių.... kurių neigti mes ne „kongresą” ir pasveikinus savo Minėtą sumą pinigų Darbo ir aplinkybėse, bet Pensylvenijai
rikos lietuvių laikraščiai paskel Inf. Biuras) Eltos pranešimu
bė Associated Press paduotąją rugpiučio 30 d. Lietuvos Stei tokio tikslo gyvenime neturin turime jokios teisės, tačiau iš kolegas, atsistoja kun. Jakaitis Socialės Apsaugos Departamen pateisinti nėra, jokių motyvų!
iš Ženevos klaidingą žinią, buk giamasis Seimas po atostogų vėl čius. Teko matyti žmonių visai kurių mes galime daug pasimo ir pradeda skaitliuoti Amerikos tas gavo iš p. Šliupaitės, tame Tiesa, dauguma nusiskundžia,
tamsių, bet daug apie save ma kinti. Todėl spaudos ir visuo klerikalų nuopelnus sekančiai:
Lietuvos delegacija
Ženevoje pradėjo posėdžius. ■
parašu ir Vidaus Reikalų Minis kad čionai, anglių
kasyklose,
nančių
vien
tik
dėlto,
kad
gy

menes darbuotojams tenka di — Mes katalikai sutverėme terijos antspauda tvirtinama. darbai sunkus
sutiko, kad iš Vilniaus ir apy
ir tas žmonių
vena
Amerikoj,
nors
toj
Ame

delis
uždavinys
—
permesti
su

linkių butų
sudaryta atskira
Romos Federaciją, mes katali
Mocevičius, dvasią
NAUJAS P. HYMANSO
prislegia — jų sielos
rikoj.,
visai
nemokėjo
ar
nenorė

sipratimo ryšį.”
Lietuva, kurioje administracija
kai sutverėme Tautos Fondą. į Soc. Aps. Skyriaus Viršininkas. jausmus apsunkina, tačiau ko
PASIŪLYMAS.
jo
pasinaudoti,
kad
bent
kiek
butų po Lenkijos
priežiūra.
Žinoma, kad galite daug ko iš kurį surinkome pusę miliono do
Vidaus Reikalų Ministeri
Vašingtonas, IX. 8 d. (Liet.
dėl Ilinojaus valstijos angleka
apsišviesti,
o
progų
ir
galimy

, Lietuvos
Informacijų Biuras Inf.
amerikiečių pasimokinti,-jei tik larių, mes katalikai užlaikėmę jos antspauda.
Biuras) Lietuvių-Lenkų
siai šitų „nelaimių” nepažįsta?
bių
buvo
daug.
Teko
patirti,
yra įgaliotas pranešti, kad pa konferencijoje Ženevoje P. Hy
norėtumėte.
Ir Lietuvos val Amerikoje Lietuvos atstovybę,
Juk jie irgi lygiai sunkius, jei
kad
Amerikoje
gymusi
ir
augu
našaus sutikimo Lietuvos de mans įteikė abiem besitariandžios oficiozas labai gerai pa mes katalikai nupirkome Lietu
dar nesunkesnius, darbus dirba,
si
jaunuomenė
yra,
išėmus
ne

legacija nėra davusi ir išviso čiom šalim naują sutarties pro
darytų, jei pradėtų tuoj aus rei vai nepriklausomybę, mes kata LIETUVOS LAISVES PASKO o vienok SLA. konkurso darbuo
labai
skaitlingą
dalį,
visai
sutoji žinia, nuo pradžios iki ga jektą. Tas projektas mažai te
kalauti, kad pirmiausiai Lietu likai... mes... mes...
tėję stovi pirmoje vietoje.
LOS REIKALAI
amerikonėjusi.
Teko
matyti,
lo, yra klaidinga.
siskiria nuo pirmojo.
vos valdininkai pasimokintų iš Ir neturėdamas ką daugiau sa
Springfield, Ill. kolonijos darbuo
kad ir musų
kaikurie inteli
amerikiečių kaip reikia gerbti kyti, sumanė iššaukti didžiausio
LINKSMOS ŽINIOS.
toj as P. Jurkonis gauna pirmą
gentai
(Lietuvoj
augę)
permaAm.
L.
R.
K.
Federacija
nuoširdžiai
RUSIJA GRĄŽINA LIETUVAI KAUNAN ATVYKO ESTŲ
lietuvių
kalba, sąžiningai ir tragizmo sceną, todėl vėl krei
dovaną, o visiškai mažutės lie
žai
gerbia
savo
kalbą
ir
dažnai
remia
Paskolos
vajų.
GELŽKELIO MEDŽIAGĄ.
UŽSIENIŲ REIKALŲ
tvarkiai savo pareigas eiti, taip piasi į p. Čarneckį net su ašaro Gerą pradžią padarė musų finan- tuvių kolonijos — Benton, Ill.,
savo
tarpe
vartoja
anglų
kalbą
Vašingtonas, IX. 6 d. Liet.
MINISTERIS.
darbuotojas J. Vidrinskas gau
kad nereikėtų parvažiavusiam mis akyse šaukdamas:
sistai. Ir taip:
tuom
duodami
pavyzdį
savos
Inf. Biuras). — Kaip praneša Vašingtonas, IX. 8 d. (Liet.
amerikiečiui kelias dienas važi *— Todėl priimki gerbiamas Am. Liet. Prekybos Bendrovė už na antrą dovoną. O Pensylvekalbos
niekinimo
musų
jaunuo.Kauno „Laisvė” Rusų valdžia, Inf. Biuras) Eltos pranešimu
darbuotojai...
nėti į valstybines įstaigas, kad Lietuvos atstove musų prakil $1,000.00, advokatas Jonas Bronza iš nijos konkurso
menei.
Teko
patirti,
kad
Ame

Chicago, Ill.
1,000.00, Industrijos
vykdydama Lietuvos-Rusijos tai rugsėjo 2 dieną Kaunan atvyko
gavus atatinkamo valdininkėlio nius darbus Lietuvos labui at Bendrovė, Wilkes Barre, Pa. 1,000.00, gėda ir pasakyti — vargiai nors
kos sutartį, sutiko grąžinti Lie Estų Užsienių Reikalų Ministe rikos lietuvių politinėse parti parašą po reikalingais dokumen liktus! Priimki juos ir perduo- Susiv. L. R. K. Amerikoje 1,000.00. vienas prie trečios dovanos pri
tuvai 151 garvežį, 240 keleivių ris, p. Piip. Gelžkelio stotyje jose daugiau, kaip Lietuvoje tais. Tai yra pirmutinė ameri ki Lietuvos valdžiai, tegul žino Kiti vakarienės dalyviai už 2,150.00. siirs... Apsileidimas, vyručiai,
vagonų ir virš 4.000 prekių va jis buvo sutiktas Lietuvos Vy >ra fanatizmo, kad nuolat pai kiečių sąlyga, kad permetus tą visa musų tauta, ką mes katali Musų broliai anglekasiai irgi džiu apsileidimas! Ii- dar tokis ap
gina gražia darbo pradžia: Lietuvos
nioja valstybės ir partijos rei
gonų. Tuojau žada grąžinti 63 riausybės atstovų.
Kariuome
kai nuveikėm!..
susipratimo
ryšį.
Amerikiečiai
Steigiamojo Seimo narys M. Bagdo sileidimas, kuriam negalima su
kalus:
ta
liga
serga
ypač
musų
garvežius, 101 keleivių vagoną nės garbės kuopa,
išrikiuota patys kairieji ir dešinieji.
betvarkės, kuri vyriausiai paei Tačiau p. Čarneckis nei akimi nas su J. B. Šaliunu aplankė du rasti jokio pasiteisinimo, ir ku
ir 1903 prekių vagonus, šitoji stoties perone, atidavė garbę
ne sumirkčiojo
ant šito kun. Pennsylvanijos apskričius ir pardavė ris visos Pensylvenijos SLA. na
na
delei
jūsų
išponėjimo
ir
be

Yra žinoma blogų pusių ir
bonų
už $8,350.00:
Scranton —
gelžkelio
riedamoji medžiaga aukštaj am
svečiui. Rugsėj o daugiau, bet kur jų nėra. Jei reikalingo „nosies rietimo”, ne Jakaičio prašymo, todėl pasta $750:00; Sugar Notch — $200.00; rius pastato amžinų miegalių
didžiojo karo metu buvo Rusų 3 d. p. Piip išvažiavo iš Kauno
ir moterys
pakenčia ir niekuomet negalės rasis išbalo, apsidairė tarsi mu Forest City — $500.00; Kingston — padėtyje. Vyrai
gu
pradėti
išvardyti
Lietuvos
valdžios, užeinant vokiečiams, ženevon.
toleruoti. Antra irgi
lygiai sę, nurijęs ir „tragiškai” lepte $600.00; Plymouth — $350.00; Du SLA. nariai! Gelbėkime savo
lietuvių
blogas
puses,
—
susi

ryea — $100.00; Pittston — $950.00, valstijos garbę! Atminkite, jog
išgabenta iš Lietuvos Rusijon.
rastų jųjų nemažiau.
Keletą svarbi sąlyga — apsivalykite lėjo ant kėdės.
Coaldale
— $250.00; Tamaqua —
nuo
biurokratizmo
liekanų
ir
$600.00; Minersville — $700.00; Gi iš musų valstijos yra didžiuma
priminti radau reikalinga ir nau
ORO PAŠTAS LIETUVOJE.
demokratizmo obalsius vykin ,Suv. Valst. Agrikultūros De rardville — $450.00; Mt. Carmel — SLA. Pildomosios Tarybos na
dingą,
nors
tas
gal
kam
ir
ne
Vašingtonas, IX. 7 d. (Liet.
kad 20 $1,900.00 Mahanoy City — $1,000.00. rių — net keturi. Jei norime,
kite gyveniman ne vien žo partamentas praneša,
patikti.
Pirm
negu
pasakoti
ir
Tai tik darbo pradžia. Pennsylvani- kad musų valstija vadovautų ir
Inf. Biuras) Nuo rugpiučio mė Atlikęs Amerikoj savo užduo
vastybių,
kurios
užaugina
68
džiais,
bet
ir
darbais!
ja dar tik ką įsijudina. Mount Carnėšio pradžios Lietuvoje veikia tį, prabuvęs čionai 8 mėnesius, rašyti Lietuvoje apie Amerikos
nuoš. viso pasaulio javų, šiuos- nielyje paprastas darbininkas žmo toliaus musų organizacijos vai
oro paštas. Tam paštui korės rugpiučio 3 dieną, š. m., išplau lietuvius bus gerai pasakius
pilietis Juozas Janulcvičius (iš rą, tai pasirodikime su realiais
Ir su Anupru Karalium, ku metinis derlius perviršija per gus
jums
patiems,
ką
apie
jus
ma

Vidzgailių
kaimo,
Rudaminos darbais. Kiekvienas SLA. na
pondenciją priimama visose paš kiau laivu George Washington
nykštį net 76,287.000 bušelių
ris
parašė
savo
įspūdžius
iš
Ru

valšč., Marijampolės
apskr.) pirko
to įstaigose ir apmokama tam į Bremeną, iš ten ' traukiniu nau. Bendras įspūdis yra ge
javų. Tačiau tuo- patim laiku bonų pirmame vajuje už $600.00; da rys stokime pagalbon savo kuo
sijos
gyvenimo,
kartojasi
pap

tikrais oro pašto ženklais. Siun važiuosiu į Lietuvą. Ant laivo ras. Grįžtu su daug geresne
rastoji lietuvių gyvenimo istori yra šalių, kur žmonių milionai bar gi vėl už $500.00; taigi iš viso pų konkurso darbuotojam, kad
nuomone
apie
Amerikos
lietu

čiama toji korespondencija iš yra visose klesose lietuvių ne
už $1,100.00; štai kaip reikia mylė per šias dvi savaiti nors desetja. Komunistai visiškai nenori badu miršta.
vius,
negu
turėjau
važiuojant
ti Lietuvą!
Lietuvos specialiais pašto-kelei- mažas būrelis.
Visi važiuoja
kas mūsiškių dasivarytų nors
nei
dasileisti
tos
minties,
kad
p.
Pennsylvanijoj upas visur geras.
į
Ameriką.
vių aeroplanais į visas Europos tėvynėn ne trumpam laikui,
dovanos. Kitaip
Karalius kada nors buvo komu Tūlas darbininkas rašo: „Ma Dar neatsirado stoties, kuri nežadėtų prie antros
šalis. Lietuvos valdžia veda su bet pasirengę ten pasilikti ir Amerikos lietuviai sulošė jau
čiau laikraščiuose ,kritikuojant padaryti savo kvotos. ’įdomu, kad negalėsime svietui akių parody
nistu
ir
dabar
jau
atiduoda
jį
Amerikos pašto departamentu prisidėti prie krašto ekonomi labai svarbią rolę Lietuvos valjūsų leidinį, kad buk jame yra čia gimę-augę labai ukvačiai bonus ti. Dar yra užtektinai laiko
„Keleiviui
”
,
kuris
esą
buvo
la

perka.
derybas, kad laiškai, rašyti iš nio ir kultūrinio gyvenimo plė stabės atstatyme aukuodami
miegalių vardui nusikratyti, tik
perdaug
riebių
eilių,
todėl
malo
bai giminingas
su „Keleivio”
Iš visų kolonijų plaukia žinios kad
Lietuvos Amerikon, atvežti tojimosi. Kai kurie, vežasi ir ir pirkdami bonus. Ateityje ta
nėkite ir man prisiųsti vieną eg rugsėjo menesį rengiama visur pra stokime visi darban!
redakcija.
but dar didesnė.
aeroplanais ligi laivų plaukian nemažai skatiko.
Beveik visi rolė turėtų
Nors gal daugumui SLA. na
zempliorių to jūsų leidinio, nes kalbos, susirinkimai. Atsiminkime
Taį
paprasti
lietuviškų
parti

visi,
kad
kvota
visur
turi
būti
išpil

čių Amerikon, paskui pervežti turi pilnai konkretinius suma- Amerikoj yra daug daugiau mu
rių, gyvenančių Pennsylvanijos
mums, darbininkams riebios ei dyta per tą mėnesį.
jų
argumentai,
kurie
jau
nuo
se
laivais per okeaną, butų Ame nimus savo darbavimosi Lietu sų tėvynainių turinčių patyri
lės kuolabiausiai tinka.”
Didžiajai Chicagai
prašant, kad valstijoje, šitas jų piliečio atsi
nų,
senų
laikų
kartojasi,
s
Per

rikoje išvežiuoti taip jfat aerop voj. Važiuoja vienas Amerikoj mą pramonės ir prekybos srity
Matomai šitas darbininkas ei atstovo atsilankymas į jų miestą šaukimas nepatiks, tačiau nega
sitikrino
žmogus,
kad
tavo
par
išėjęs mokslus inteligentas su je ir turinčių kapitalą. Labai
lanais.
les įsivaizdina kokiu valgomu butų atidėtas dviem savaitėm, at lima žmogui uždaryti burnos,
tijos
darbai
toli
gražu
nesutin

stovui sutinkant prireikė ir visą marš kuomet jisai nori netik gero pa
žmona Amerikoj gimusia ir au dar mažai grįžo patyrusių žmo
daigtu,
o
darbininkui
kas
riebu
rūtą perkeisti. Taigi atstovas gerb.
PRANCŪZŲ SPAUDOS BAL gusią, kiti visi iš paprastų dar nių, labai dar mažai amerikie ka su garsiais obalsiais ir tai — tai gardu.
daryti savo organizacijai, bet
Voldemaras Čarneckis bus:
paskelbė
viešai,
tai
primesk
jį
čių
kapitalo
įvesdinta
Lietuvo

SAI DEL LIETUVIŲ-LENKŲ bininkų, bet beveik visi žmonės
25, 26, 27 ir 28 rugsėjo Chicago, kartu ir gelbėti .savo valstijos
o
Dzukaitis.
kitai
partijai
ir
užriestas
kriu

Ill.; 25 rugsėjo didžiosios prakalbos SLA. narių garbę. Pagaliau ši
gerokai susipratę, apsišvietę ir je. Lietuvos valdžia, jos orga
GINČO.
kis!
Pagaliau
jei
kaltinti
p.
visai
Chicagai; 27 rugsėjo prakalbos
Vašingtonas, IX. 7 d. (Liet. turi daugiau ar mažiau patyri nai, visuomeninės organizacijos
tame savo raštelyje jisai daug
Cicero, III.; 29 rugsėjo
Cleveland,
Karalių
už
giminingumą
su
Inf. Biuras) Prancūzų laikraš mo. Prieš keliolika metų jie ir spauda turėtų daugiau suteik
PRANEŠIMAS
Ohio; 30 rugsėjo Pittsburgh, Pa.; karčios teisybės pasako- O tei
„Keleivio
”
redakcija,'tai
juk
rei
tis „Revue Internationale” savo išvažiavo iš Lietuvos baigę pra ti žinių amerikiečiams apie mu
Lietuvos Našlaičių šelpimo Ko 2 spalio Detroit, Mich.; 4 spalio sybė visuomet nemaloni. Ypač
kia
tas
pats
pasakyti
ir
apie
vi

ekonominę padėtį,
Rochester, N. Y.
straipsnyje: „La Question Polo- dines mokyklas arba ir visai ne sų krašto
mitetui Amerikoje.
kiekvienam gali būti nuostabu
sus
komunistus
—
net
ir
apie
Be paskelbtųjų pereitoje savaitėje dar ir dėlto, kad Pennsylvanijos
galimybes
no-Lithuanienne” (Lenkų Lie pamokyti, šiandien grįžta tė nurodant , visokias
Gerbiamosios:—
visą
„Laisvės
”
štabą,
kurie
sa

kalbėtojų,
valstybei pa
tuvių klausimas), aprašydamas vynėn turėdami apie viską su industrijos ir prekybos srityje.
Šiuomi turiu garbės pranešti, tarnauti, darapsiėmusių
pasižadėjo
kalbėti, kur lietuviai, kurie 4<aip sunkius ir
vu
laiku
visi
labai
artimai
gimi

Viską,
kas
yra
gero
Ameri
lietuvių-lenkų bylą, del Vilniaus pratimą ir gerą patyrimą.
pavojingus darbui dirba ir taip
kad Valstybės Kūdikiams Prie reikės; šie asmenys:
niavosi
su
„Keleivio
”
redakcija.
Apvažiavęs beveik visas Ame ko j e, sugrįžę musų tėvynainiai,
šiaip rašo:
glaudai „Lopšeliui” buvo surink 15. kun. A. Martinkus, Chicago, mažai domės kreiphsj. pašalpos
turėtų
įkūnyti
gyveniman
Lie

„Negalima iš Lietuvos reika rikos lietuvių kolonijas, vienoj,
ta per p.
V. K. Račkauską Ill.; 16. Dr. E. G. Klimas, Philadel ir apdraugos organizaciją. Juk
lauti, kad ji už Vilnių išsižadė kitoj vietoj bent kiek ilgiau pa tuvoje. Amerikos laisvę, demo- Klerikalų berniokas p. Gudas 20,000 auksinų, p. Miką Pet phia, Pa.; 17. P. Molis, Baltimore, jų rytojaus dienos klausimas
Md.18. kun. Br. Bumšas, Pittston,
į Lietuvą paklausti rauską 460 auks.
tų savo nepriklausomybės, kuo gyvenęs, įsitikinau, kad tokių kratingumą, apsišvietimą, gyve nubėgo
ir Lietuvos Fa.; 19. J. G. Milius, Pittsburgh, Pa.; yra pastatytas daug didesniame
šelpimo Komitetą 20. S. Jucevičius, Chicago, Ill.; 21. pavojuje, negu kitų industaijų
met visas pasaulis, pradedant žmonių yra Amerikoj daug. nimo patogumus, gerą reikalų Liet. Užs. Reikalų Ministerio, Našlaičių
vedimo
sistemą,
labai
geras
su

p. Purickio, ar jisai sakęs p. Amerikoje 42,927 auks. Išviso Al. M. Račkus, Cicero, III.
nuo Antantes
vyriausybių Važiuodamas į Ameriką tą ras
darbininkų. Todėl, reikia tiktai
Stočių
prašome
beatidėliojimo
pra
(Lloyd George kalba) yra pripa ti aš nesitikėjau. Visai netei sisiekimo priemones, iki aukš Bartkevičiui, kad Tautos Fon 63,387 auks.
noro ir energijos pasidarbuoti
nešti Misijai apie visas įvykstančias
čiausio
laipsnio
išvystytą
indus

das nesiuntė Lietuvos valdžiai Sulig sąrašo išlaidų buvo iš permainas stočių komitetuose, taip tarpe šitų sunkius darbus dir
žinęs, kad Vilnius turi tekti singi buvo musų kaikurių, dagi
atsižvel pinigų. Ką p. Ministeris Gudui viso 38,802 auks. 12 sk. Pasi pat dažnai dalintis su mumis žinio bančių žmonelių, ir labai leng
buvusių Amerikoj, visuomenės triją. Tą padarius
Lietuvai
„Prie susipratimo tikrai ne veikėjų pranešimai, kad iš Ame giant į vietines aplinkybes ir ne atsakė — sunku pasakyti, ta lieka 24,584 auks. 88 sk., kurie mis, kaip vyksta paskolos varymo vai kiekvienos kuopos konkurso
Reikalaukite amunicijos.
darbuotojas galėjo laimėti pir
galima butų prieiti, jei nebūtų rikos lietuvių nieko gero nėra, davus įsivyruoti pavieniams ka čiau p. Gudas paskelbė, kad pinigai buvo įnešti į Lietuvos darbas.
Nesigailėkite centų telegramoms.
meluoja, kad p. Prekybos ir Pramonės Banką, Lietuvos Finansine Misija, 370 mą dovaną. Dar ir dabar nevė
unijos idėja pakeista alijanso kad ir Amerikoj nieko gero ne pitalistams — galima sutverti Bartkevičius
lu — tik pasidarbuokite!
idėja, kurią, žinoma, .taip pat są, kad neverta ten važiuoti, Lietuvoje daug laimingesnes gy Ministeris taip nesakęs. Ta Darbo ir Socialės Apsaugos De- Seventh Avenue, New York.
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stiprios ir gaivios valstybės (val tik gali! Taipgi raginkite, kad tiuristai jau apsidirbo su viso
prie susipratimo — tai yra pa Įėjo būti aišku kiekvienam, kad prikišima^ santykių su mergo
stybės, sudėtos ir tautų mišinio, kuodaugiausiai. ir kuogreičiauprastas jų kovos kelias į skais jokia Lietuvos vyriausybės įstai mis, juk galutinai kunigą su
mis tomis organizacijomis, kur
subyrėjo karo laiku į šmotus).
siaį amerikiečiai grįžtų namon, jie buvo įsibrovę,*tai dabar atė
Savaitini* Susivienijimo Lietuvių tesnį rytojų. Po šitokių trage ga nei
delegacija nedrįs eiti kompromituoja ir jis daugiau
Bet, deja, nevisuomet esti
taip,
Kmcrikoje organas, leidžiamas kas dijų ir tamsiausis darbininkas prieš tokią griežtą tautos va kunigu būti negali, jei non pil
daugiau ir greičiau jo eilė ant SLA- Juk šioje or
kaip mes norime. Lietuvoje gy nes juo
penktadienis.
vena ne vienos
tautos žmonės, Amerikos
lietuvių — ypač su ganizacijoje priklauso keli depradeda galvoti
ir klausinėti lią, tačiau dauguma Amerikos dyti katalikų tikėjimo dėsnius.
keleto, ir tautinių mažumų teisių kapitalu, Lietuvon
parvažiuos, šėtkai komunistų, tad nėra abe
už ką mus šaudo, lietuvių laikraščių patiki šitai Tačiau klerikalų politiką val
S. E. Vitaitis — Redaktorius, pats savęs:
varžymas ne padėtų sucementuot
juo greičiau bus galima Lietu jonės, kad jie mėgins ir čionai
beabejonės,
kuomet mes vien pakenčiamo lenkų paleistai žiniai per jų pa dantieji- kunigai,
Lietuvos valstybę, o greičiau at
307 W. 30-th St, New York City. pragyvenimo ieškome? Ir kar pirktas agentūras, ir be jokios pripažins pilnai
vestų prie jos suskaldymo. Lie- vą padaryti lygia su kitoms vai savo tikslų pasiekti — pagrobti
„katalikišku”
išreiškimo, skelbia šitą „Garso” žygį, nes mat jisai *, tuva neturėtų eiti tuo keliu, ku stybėms. čionai reikia tuojaus organizaciją į savo rankas, o
Visi raštai skiriami „Tčvynei” turi tą žmogus pradėjęs šitaip pro abej onės
riuo kitąsyk ėjo cariškoji Rusi tiesti geležinkeliai, statyti plytjei to nepasieks — ją griauti.
but siunčiami
Redakcijos vardu ir tauti, vargu bau nurims kol ne ją net sieksninėmis raidėmis! inkriminuoja klerikalų politi
ja.”
tra
.
J
UM.
'
.
—
nyčios, lentpiuvės, stiklo, ver Ir šitokia mano išvada nebepatiri but su autoriaus parašu ir -adre suras atatinkamo atsakymo ši Ir štai po kelių dienų Lietuvos kai nepritariantį kunigą.
Niekas nei nenori, kad Lie
so. Prisiunčiamus raštus Redakcija
pimo, audimo ir daug kitokių mato. Štai „Laisvė” netik kad
tam svarbiam klausimui.
O Inf. Biuras oficialiai praneša, -Štai kokis klerikalų „katali tuva eitų cariškosios
Rusijos
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
dirbtuvių, elektros varymo sto nepasmerkia savo draugų purvi
ros. Netinkami
spaudai smulkus šiam svarbiam klausimui atsa kad šita žinia yra klaidinga, ir kiškumas” ir jų „krikščioniško keliais. Tačiau norint Lietuvo
raštai — korespondencijos,
eilės, kyti galima tik štai kaip: darbo kad Lietuvos delegacija pana ji” dora! Jie net katalikų ku je įgyvendinti pavyzdingą val tys ir tt. šitie visi darbai ame no žygio, atlikto Hartforde, bet
pranešimai ir tt., naikinama ir auto žmonės — švieskitės, organizuo- šaus sutikimo nėra davusi.
dar ji mėgina juos teisinti, net
nigą stengiasi sukompromituoti stybiniu žvilgsniu tvarką, rei rikiečių kapitalo laukia!”
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
kitės ir rūpinkitės suprasti sa Kam naudos
padaryta šitą inkriminuo j ančiais kaltinimais, kia pravesti bendra linija, kuri Antras laiškas rašytas iš len pačių įvykių faktus aukštyn ko
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
(auto- jom apveikdama. To buvo ga
vus reikalus;
o juos supratę, žinią paskelbiant ?
Lenkams kuomet tas nepritaria jų juodo skirtų tautinių mažumų teises, kų okupuotos Lietuvos
rriaus vardo, delei visiems su lima ir tikėtis iš komunistinės
stovėkite patys jų sargyboje ir naudos, o Lietuvai žalos, nes sios politikos užmačiomsnuo
nešimo
betvarkės,
į
Lietu

WEST VIRGINIJOS
prantamų priežasčių, neskel grupės organų.
* * *
nepaveskite jais rūpintis sve pačioje Lietuvos paskolos va
vos valstybinį gyvenimą. Pa
TRAGEDIJA.
mums pridavė
timiems, tuomet nebesikartos jaus pradžioje sudemoralizuota
:: Ginčiai del aukų. — Savu galiau, nejaugi galima vadinti biame), kurį
Tačiau juo artinasi SLA. Pild.
SLA.
narys
p.
V.
Marteckis
iš
Visi Amerikos laikraščiai pil šitokios tragedijos, kuomet jus visuomenė ir ims ilgoką laiką, laiku „Vienybė” pareiškė, kad tautinių mažumų teisių varžy
Tarybos rinkimai, juo aiškėja
Cohn.
šitame komunistų tikslai, štai vienas
ni visokių aprašymų
apie W. panorėsite susirasti atatinkamo kol šitos skaudžios žinios pasek Amerikos lietuviams savo aukas mu, kuomet reikalaujama, kad New Britam,
Virginijos tragedijų — streikuo žmogui pragyvenimo išgales.
mes bus galutinai pašalintos iš badaujančiai Rusijai geriausiai Lietuvos valstybinių įstaigų ir laiške, tarpe kitko šitaip rašo „Laisvės” bendrabarbių aprašo
ma:
komitetą savivaldybių
jančių darbininkų kruviną kovą
visuomenės. Nėra
abejonės, siųsti per Hooverio
SLA. 7-to apskričio išvažiavi
valdininkai nors
SENSACIJŲ
PLATINIMAS.
„Kadangi
mes
gyvename
po
su žiauriuoju
kapitalu, šita
kad lenkai norėdami pakenkti arba Lietuvos valdžios tarpiniu suprastų valstybinę kalbą. Juk
mą, kuriame aiškiai pabrėžia
lenkų
valdžia,
tai
gyvenimas
kova, ypač pastaromis keliomis
Sensacijinėmis žiniomis leng paskolai šitą žinią paleido. To kystę, nes partijų įkurtiems ko tautų mažumoms leidžiama net
savo tikslus. Kiek
teisingas
neapsakomai
sunkus.
Mokes

mitetams
negalima
pasitikėti,
savaitėmis, virto net kruvina viausiai galima
užinteresuoti dėl Amerikos lietuvių laikraš
valstybės
reikalais einamose
šitas aprašymas — nežinau, ta
čius
lupa
neapsakomai
didelius
ginkluota kova, nes anglių ka mažiau protaujantį skaitytoją, čių redaktoriai turėtų būti at kurie tankiausiai, nors ir prakil diskusijose vartoti svetimas kai
čiau čionai jau mėginama pra
syklų kompanijos, matydamos, nes jisai niekuomet nesiskaito sargesni su sensacijinėmis ži niausiems tikslams sudėtas au bas, jau nekalbant apie tautinę ir taip jei kokį daigtelį dar tu vesti agitacija už savus žmones.
kad streikuojančių darbininkų su įvykių realumu. Tokis skai- niomis Lietuvos valstybės klau kas, naudoja ir savo partijos ir kultūrinę tautų mažumų lais ri, tai reikia slėpti kogiliausiai, Bekalbant tūlam
komunistų
nes
lenkai
viską
atima.
O
jei
ramiu kovos budu nepergalės, tytojas niekuomet nepagalvoja simuose, kurias tankiausiai pla reikalams.
vę. Pagaliau butų žingeidi! ži
„kalbėtojui” duodama sekantis
kas
drįsta
pasipriešinti,
tai
tą
pasisamdė profesionalų mušeikų ar paskelbtoji žinia turi nors tina Varšava.
„Laisvė” į šitai atsakydama noti, kur yra tokia valstybė, ku
neva klausimas:
areštuoja
ir
kelias
dienas
laiko
gaujas, kurie pradėjo persekio kiek panašumo su galimais to
griežtai stovi, kad aukos butų rioje tautų mažumos drįstų va
„Ką mes, SLA. nariai, priva
ti streikuojančius darbininkus se aplinkybėse realiais įvykiais.
siunčiamos per
„darbininkų dinti absurdu, kuomet reikalau kalėjime nevalgiusius, nes pas lome daryt su savo organais ir
ir tas iššaukė į ginkluotą susi Jam užtenka vien to, kad laik
įkurtus komitetus” (darbinin jama, kad tos valstybės valdi lenkus labai maisto stoka—< net jų vedėjais, kurie palaiko Lie
rėmimą.
raštyje paskelbta ir tą> jis lai
kais „Laisvė” skaito tik komu ninkai nors suprastų valstybinę kareiviai badauja, tai ką ir be tuvos valdžią, kuri šaudo musų
:: Naujas smūgis klerika nistus) ir net nepasitikėjimo še kalbą ar kalbas? O Lietuvoje kalbėti apie areštuotųjų pavalKadangi toli
gyvenantiems ko šventa teisybe. Ir šitokiam
brolius Lietuvoje?”
gydinimą.
Lenkų
kareiviai
iš
lams.
—
Amerikos
lietuvių
kle
skaitytojui
juo
žinia
yra
naiLietuvoje
šelį meta ant Hooverio Komite taip daroma! Kol
žmonėms nuo streiko ištiktos
savo valdžios beveik nieko ne Ir kalbėtojas į tai štai kaip
rikalinė
grupė,
norėdama
paim

to ir Lietuvos valdžios. Ji ra pripažinta įstatymais tik viena
vietos priseina žinias semti tik i vesnė ir juo labiau jį nutolus
gauna, todėl baisiai apiplėšinėja atsako:
ti
į
savo
rankas
visą
katalikų
nuo
realibės,
juo
labiau
jį
užinlietuvių kalba
valstybine, tol
šo:
tai iš kapitalistų pusę palaikan
„Mes, SLA. nariai, privalome
judėjimą,
paskelbė,
kad
tas
bus
„Kaip šelps
Rusijos žmones kiekvienas valdininkas
privalo gyventojus, nes ką nuo žmonių išmest savo tokius viršininkus,
čių laikraščių, todėl ir negalima teresuoja ir jam patinka.
Hoovcris ir Lietuvos valdžia, da ją suprasti ir visus valstybinius prisiplėšia, tai tik tuomi maiti
teisingai pasakyti, kas ištikrų- Amerikonų spauda, žinodama tikras anarchistas, kuris rinks
dabartinę Liet,
bar sunku' pasakyti, bet visgi mes
nasi- Jie net ūkininkų šunis šau kurie palaiko
užrašus
tik
ta
kalba
vesti.
Ki

jų dedasi W. Virginijoje. Ta- ■ šitokią minios
psychologiją, Amerikos lietuviuc katalikuv tarnetikime, kad tos įstaigos nuošir
do ir šiaip gaudo ir sakoma valdžią, nes jie prisideda prie
pe
aukas
be
Tautos
Fondo
tarčiau aiškiai vaizduoja neapsa j daugiausiai ją maitina gerai iš
džiai šelps. Tuo tarpu gerai žino taip Lietuva susilauktų tokios
žudymo darbininkų klesos. Mume, kad darbininkų įsteigti komi anarchijos valstybiniam
gyve mėsą suėdą o iš skuros sau ke įsų viršininkai, organai ir mes
komai sunkę darbininkų padėtį į pūstomis sensacijinėmis žinio- pininkystės.. Prie tokių „anarlines siuvasi.
tetai .■ nuoširdžiai
šelps Rusijos
nime,
kuri
nei
Lietuvai,
nei
jos
jau ir tas vienas faktas, kad mis, kurias tankiausiai, praslin- ehistų” priskaityta net Kauno
žmones, kurie dabar vargų kenGegužės 30 d. šitie Varšavos i visi privalome eiti su Lietuvos
tautų mažumoms jokios naudos
streikieriai į nieką neatsižvelg- (kus kiek laiko, turi atitaisyti ir vyskupas Kerevičius, kuris krei čia.
Vaičiuliškių, ! darbininkais, o ne su darbinin
Ir tas tikriausiai banditai užpuolė
darni stojo ginkluoton kovon. į paskelbti visai kitoje prasmė- pėsi į Amerikos katalikus pra • Gal but, kad tie „darbininkų neatneštų.
Vaiponios ir Soželkų
kaimus, kų engėjais-buržujais.”
Matyt jau darbininkam neliko j e, negu pirmiaus ta pati žinia šydamas aukų Lietuvos „katali komitetai” ir nuoširdžiai šelps Lietuvą suskaldytų.
žmones taip žvėriškai sumušė, Vadinasi nurodoma SLA. na
kito kelio, kaip tik arba žūti, buvo paskelbta. Ir šitas Ame kiškam universitetui” apsiaug nelaimingus Rusijos baduolius,
sekančiuose Pild.
kad jų dauguma dar ir dabar riams,, kad.
rikos publikai patinka — mat damas su Tautos Fondu.
arba kovą laimėti!
tačiau žinant kiek tie „darbi
randasi ligoninėse, gyvulius iš Tarybos rinkimuose jie balsuo
Prieš
šitokią
klerikalinės
gru

ji
labai
myli
„eksaitmentus
”
.
ninkų
komitetai
”
suteikė
Rusi

Tačiau darbininkam šitą kovą
o kuomet
šaukė, arklius ir jaunus vyrus tų už komunistus,
monopolizaciją Amerikos jai medikalės pagalbos, kurių
laimėti yra sunku, nes ir W.
Tačiau nekurie ir Amerikos pės
suėmę išvarė į Lenkiją. Daug juos išrinks SLA- Centro virši
Pastaruoju
laiku
gaunama
lietuvių
katalikų
veikimo,
išėjo
atskaitų
ištraukos
buvo
ir
„Tė

Virginijos
valdžia,
ir Suv. lietuvių laikraščiai pradeda sek
daug nusiskundimų iš Lietuvos, vaikų sužeidė ir vieną moteriš ninkais, tuomet SLA. komuniz
spaudą ir kiek „žvaigždė” ir „Vanagas”, pir vynėje” pagarsinta, mes visgi
Valst. federalė valdžia atvipai ti amerikonų
kad esą labai
sunku gyventi. kę iki smert sušaukė; su jau mas jau įvykintas.
mosios
redakcija
35
num.
savo
geriau
pasitikime
ir
Hooverio
stojo anglių kompanijų pusėn. vienai progai pasitaikius maiti
Dauguma amerikiečių delei to noms moterims ir merginoms Ne mano reikalas nurodyti
Ir kaip tik pamatė, kad kompa na savo skaitytojus sensacijo laikraščio duoda ilgą surašą -fak komitetu ir Lietuvos valdžia,
taipgi žvėriškai
pasielgė — SLA. nariams už ką jie turi bal
kelia
neišpasakyto
triukšmo
ir
tų
ir
nurodo,
kad
tokis
klerika

negu
tais
„darbininkų
komite

nijų pasamdytieji profesionaliai mis, visai
nepareikšdami net
suoti, tačiau
komunistiškiem
pasielgimas yra tais”. Pagaliau kuriuo tikslu net nekurie „apaštalai” mėgina daugumą išgėdino. Turto išve avantiūristam turiu štai ką pa
mušeikos persilpni
kovoti su. abejonės prie tokių sensaciji- linės grupės
daug! Nekuriems
žmonėms aiškinti, kad esą Lie žė baisiai
tvirtai susiorganizavusiais streijnių žinių. Kuomet tokios sen- priešingas net katalikų tikybos „Laisvė” taip griežtai reikalai;
sakyti : pertrumpos,
vyručiai,
tuvoje daug
blogiau gyventi, žmonėms badas belikokieriais, tuojaus W. Virginijos > sacijinės žinios platinama apie dėsniams ir kad tikrais ąnarchi ja, kad visos aukos butų siun
Jus bėdavojat, kad Ameriko jūsų kelinės, kad įvykdžius ko
negu bile kurioje kitoje šalyje.
jos
vykintojais
yra
Tautos
Fon

čiamos
vien
per
jos
kontroliuo

valstijos gubernatorius kreipėsi j neturinčius svarbos
dalykus,
Nors ir Lietuvoje netrūksta je bloga gyventi, tačiau jus ne munizmą musų organizacijoje.
į prezidentą Hardingą ir pasta-. tai dar tas galima atleisti, nes do gynėjai, kurie kuomet tik jamus „darbininkų komitetus”,
žinote kaip mums reikia gyven Visų pirma SLA. įstatai to nerasis pasiuntė kelis regimentus anot
amerikonų
patarlės: gauna progos pasinaudoti kata jei jos partijai iš to jokios nau visokių trukumų, ypač politišku ti!.. žinoma jums nesmagu gy daleidžia. O antra šios šalies
reguliarės kariuomenės „maiši- „business is business”, tačiau likų aukomis, visiškai nepaiso dos nebus? Juk „Laisvė”, kuri žvilgsniu didelės permainos rei venti svetimoje šalyje, tačiau valdžia musų organizaciją glo
nimui sukilusių darbininkų” ir I kuomet svarbiuose politiniuose savo partijos nutarimo ir patys aukščiausiu savo tikslu stato kalinga įvesti Lietuvos gyveni jus laimingi esate, kad jums ne- boja ir prižiūri, todėl nors jus
Rusijos
reikalus, turėtų tik me, kad nebūtų persekiojama prisėjo gyventi tų karės bai išrinkite ir visus savo žmones
pagrūmojo net karo stovio pas I klausimuose — ypač Lietuvos ignoruoja Tautos Fondą.
darbuotė,
„revoliucionišką” džiaugtis, kuomet išgirsta, kad pažangiųjų žmonių
kelbimu, jei jie nenustos „riau I valstybiniuose klausimuose yra Už šitokį
visviena jie
senybių, kurių nei aprašyti ne į Pild. Tarybą,
šių” kėlę ir nepasiduos valdžios į dedamos be jokios abejonės iš- žygį, aukščiau minėti laikraš kas nors rengiasi Rusiją šelpti. tačiau ekonomiškuoju žvilgsniu galima ir kurios mums reikėjo bus priversti eiti tais pačiais
reikalavimams. Ir sulig neku I reiškimo sensacijinės žinios — čiai ir jų leidėjai, klerikalų po Dabar-gi ji net įtarinėjimais ne Lietuvos žmonių gyvenimas ne iškentėti ir dabar dar lenkai keliais, kuriais eina ir šiandie
teisingumo įstaigas sulyginamai geresnis, negu Lie mus baisiausiai kankina. Ku niniai musų organizacijos virši
laikraščių yra abejotino
riu laikraščių pranešimo, nusiųs jaukiausiai Lietuvos priešų pa litiką ginančių
smerkiami. „Garsas” sutinka ir nori, kad visos au tuvą apsupančiose šalyse. Ru ris sugTįžta iš Amerikos ir pa ninkai. To reikalauja SLA. įsta
toji kariuomenė stojo su strei leistos, tad šitokios žalingos ak begalo
kuojančiais darbininkais tokion ei jos jokiais motyvais negalima „Vanago” leidėją kun. Janušą kos eitų vien per jos rankas. sijoje badas, visokių ligų epide mato (šį karo laukę gyvenimą, tai ir šios šalies teisės, valdan
mijos ir kitos nelaimės žmones
Kuriuo tikslu tas daroma?
kovon, kaip kad jį butų sutiku pateisinti. Juk tik su maža iš net šitaip pasveikina:
irgi ne ypač jei tenka po lenkais pa čios fratarnales organizacijas.
„Drauge Albinai!
Man labai
Ant galo mes norime paste smaugia. Lenkijoje
si svetimos valstybės karinome imtimi, kiekvienas Amerikos lie
kliūti, tai keikiasi pats save, ir Bereikalingos jūsų atakos — jo
gaila, kad musų jaunystės svajo bėti dar vieną
dalyką. Nors kiek geriau. Tuo tarpu Lietu jei tik gali, tai tuojaus atgal į mis nieko sau
nę įsiveržusę į Suv. Valst. Sa tuvis gyvena kartu su Lietuva
pageidaujamo
nes, sielų troškimai ne taip išsi
voje šitų nelaimių žmonės ne
mes
ir
neabejojame
apie
Hoove

koma net aeroplanai metę bom- jos skausmus ir nelaimes — jos
pildė, kaip musų jaunystės pa
nepasieksite!
Ameriką važiuoja.”
jaučia.
šaukimai traukė. Tamsta aplinky rio komiteto kompetentiškumą
bas į streikierių pozicijas. Da-J giedras valandas ir laimėjimus,
Kad
aiškiau
atvaizdinus, Tad kur geriau gyventi? Ta Kaslink SLA. organų ir jų
bių stumiamas, priešais savo vidu Rusijos šelpime,
tačiau musų
bar laikraščiai
praneša, kad j Ir kuomet laikraščiai paskelbia
čiau^ tie Amerikos lietuvių rėks vedėjų, kurie remia Lietuvos
jinį jausmų, kaip ir priverstinai
nuomone lietuvių aukos reikia koks skirtumas yra tarpe Lie
darbininkai jau pradeda „nu- įneteisingas, Varšavos paleistas,
niai, kurie Lietuvoje nieko gera valstybės nepriklausomybę, ką
likais kunigu. Pašaukimo tam ne
tuvos
ir
lenkų
okupuotų
Lietu

siųsti
vien
per
lietuviškas
įstai

rimti”, bet juk aišku kiekvie- (skaudžias žinias Lietuvai, kiek
turėjai, bet -neturėjai nė tvirtos
nemato, apie šjtokius barbariš komunistai vadina ’ palaikymu
valios prieš tas stumiamas aplin gas, kad tuomi lietuviai galėtų vos dalių žmonių gyvenimo, čio
nam, kad beveik
neginkluoti bereikalingos širdperšos ir sulaišku. Pir kus lenkų darbus nei pusev žode Lietuvos valdžios, tai bereikalirf
kybes pasipriešinti.. Aš atjaučiu ir savo pagalbą užrekorduoti Rusi nai talpiname du
darbininkai negali
atsilaikyti sikrimtimo priduoda žmonėms!
apgailestauju
Tamstos vidujinį
mutinis laiškas rašytas ameri lio neprasitaria, žinoma, Lietu gai juos kaltinama, nes jie tuo
jos
istorijoje,
šitas
turės
ne

prieš reguliarės
kariuomenės | Nedyvai, kad tie Amerikos
sielos 'padėjimų.
Aš suprantu,
kiečio p. V. V. Vaišnoros, kuris voje, sunku gyventi, kaipo karo mi tik pildo SLA. įstatų pagrin
kulkosvydžius ir bombas mė- lietuvių laikraščiai, kurie tar
kad be pašaukimo likęs kunigu mažos reikšmės ateities kaimy
audros nuteriotoje ir naujai be dinius punktus ir pereito SLA.
nesenai
nuvyko
Lietuvon
—
ir
šiandien
kunigystę
ant
tiek
to

niniuose
santykiuose
Lietuvos
iančius aeroplanus.
'nauja svetimoms valstybėms,
valse.). sikuriančioje šalyje, tačiau net Seimo nutarimus. Nors „Lais
leruoji, ant kiek
toji kunigystė su Rusijos. O siunčiant aukas Dzukijon (Laipalingio
Štai kaip republikonų valdžia; džiaugiasi Lietuvos nelaimėmis
Lietuvos biednuomenė gyvena vei” ir jos bendrabarbiam re
gelbsti pelnyti duonos kųsnį.. Iš
riša streikuojančių darbininkų j ir kiekvieną
lenkų paleistą . praleistų valandų Tamstos klebo ir per Hooverio komitetą, ir per Jisai tarp kitko šitaip rašo:
nepalyginamai geresnėse sąly alus faktai
nieko nereiškia,
komitetus”, apie „Lietuvoje gyvenimas dabar
nijoje aš žinau, kad ir Amerikon „darbininkų
klausimą. Tačiau ir Amerikos šmeižtą ant Lietuvos su didžiau
gose, negu Rusijos ar Lenkijos tačiau visviena manau yra Rei
Tamstai atvykus
vidujinis jaus šitas lietuvių aukas niekas nie man daug geriau patinka, negu
valdininkai, ir visa spauda neši- siu džiaugsmu talpina, dar kuomas nepasitaisė.
Man ir dabar
kad buvo pirmiaus, nes liaudis žmonės. Lietuvos žmonių gyve kalingu pastebėti pereito SLA.
ko nežinos.
drovi kalbėti ir smerkti Rusijos labiausiai jį išpūsdami, nes tai
prisimena tasai petnyčioje valgy
* * *
daug apšviestesnė ir daugiau nimą nemažai sunkina dar ir ta Seimo nutarimą Lietuvos val
ir kitų valstybių valdžių žiauru-į yra jų pareiga — jie tik tam
tas ,stoikas’ ir tie ranka mostelė
žvilgsniais. aplinkybė, kad reikia budėti su stybės klausime, štai jis:
:: Argi tautinių mažumų tei susipratusi visais
jimai
ant pasuikų, apeigų ir... baž
mo- O kuomet Amerikos kapi- ir gyvena, tačiau negalima su
kalaviju rankoje savo laisvę „Seimo pageidavimu yra, kad
nyčios. Man prisimena taipgi ir siu varžymas? — Savu
laiku Visa bėda tame, kad amerikie
talistai smaugia darbo žmones, prasti kuriuo tikslu tai daro nėt
saugoj ant priešais Varšavos jun SLA. organas laikytųsi bendro
tie Tamstos prietikiai su ,scscrc’
čiams,
papratusiems
važinėti
buvo
išsireikšta
„Tėvynėje
”
,
toki
laikraščiai,
kurie
visomis
tad valdžia siunčia reguliarę ka
Ona ir kita mėlynake kaipo .gimi
kerių imperializmo
užmačias. valstybinio pamato rišime Lie
kad kiekvienas Lietuvos valsty Amerikos traukiniais ir tramva
remia Lietuvos ne
riuomenę neva „sukilusių” dar išgalėmis
naite’.”
Kaip greitai bus galima galuti tuvos valstybinių
reikalų ir
įstaigose jais, čionai labai nesmagu, kuo
„hereziją” pas bės ir savivaldybių
bininkų malšinimui, ažuot pa- priklausomybę ir širdingai rupi Jei šitokią
nai demobilizuoti Lietuvos ka vengtų grynai partijų politi
žeboti kapitalistų godumą ir pa naši jos ateitimi. Nėra abejo kelbtų ne klerikalinis laikraštis, esantis žmogus, mažiausiai nors met reikia grįžti prie seniaus riuomenė, taip greitai ir Lietu kos.”
sodyti už kriminalistų stalo pro nes, kad jie tai daro nesi vaduo tai musų kunigai jį netik pas suprasti turėtų valstybinę kal priprastų Lietuvos susisiekimo vos gyvenimas
pagerės, nes Vadinasi šiuomi nutarimu rei
įmorfių.
Tačiau
ir
su
šiuomi
bą.
Su
šitokia
musų
nuomone
kelbtų
didžiausiu
„bedieviu
”
,
dami
blogais
tikslais
—
jie
nori
fesionalius mušeikas, kuriuos
daug jaunų ir patyrusių jėgų kalaujama, kad SLA- organas
žinias paduoti bet dar visas pastangas dėtų, nesutinka „Naujienos” ir sako, trukumu jau pradedame apsi stos kūrybos darban. Tuomet gintų Lietuvos nepriklausomy
kompanijos nusisamdo provoka tik naujausias
išsireiškimas prasti, ypač žinant, kad to ne
skaitytojams ir tankiai kad tokį laikraštį kuogreičiau- kad tokis musų
vimui streikuojančių darbinin savo
ir valstybinės įstaigos apsivalys bę ir remtų jos valstybinius rei
Dar nebuvo yra neapmastytas ir kad mes galima pagerinti vienu rankos nuo biurokratizmo liekanų.
kų, tad tuomet ir spauda, ir vi suteikia tuomi ir Lietuvai, ir siai sunaikinus!
kalus, žinoma, kumunistam pik
pamojimu, — kad tam reikia ir
si valdžios organai kaltina dar savo skaitytojams tikrą meškos nei viename Amerikos lietuvių perdaug lengvai rišame tokius
ta, kuomet jie negali panaudoti
laikraštyje paskelbta taip aiš svarbius klausimus, kurie net ilgesnio laiko ir nemažo kapita
bininkus už jų „revoliucionišku- patarnavimą.
musų organizacijos Rusijos rei
gyvenan loKaipo pavyzdį paimkime kad kiai inkriminuojančių katalikų patiems Lietuvoje
mą” ir apšatfkę juos „raudonaikalų gynimui, kuriems jie su
apsirengimo čionai
žinią iš Genevos kunigą užmetimų ir kaltinimų. tiems žmonėms yra keblus išris Tačiau
sias”, atvirai gina begėdžių ka ir vėliausią
kunu ir dvasia yra atsidavę,
MANO TEISYBĖ!
apie lietusių sutikimą padalinti Išvardyti katalikų kunigą tikru ti. „Naujienos” baigdamos sa yra pilnai, taipgi ir maisto ne
pitalistų reikalus.
stoka. Bet užtad plieno ir ge- Įvykus Hartfordo komunistė- tačiau kitaip būti negali. MuNors liūdnų įvykių tenka su Lietuvą ir Vilnių atiduoti len vardu ir pareikšti, kad jisai ku vo kritiką šitaip rašo:
tai labai maža, lių avantiūrai prieš SLA., pa sų organizacijai pirmoje vieto„Tėvynė” nori matyt Lietuvą ležies įrankių,
silaukti W. Virginijos tragedi kam. žinant Lietuvos žmonių nigu yra vien dėlto, kad sau
grynai tautine valstybe, kas pats Važiuo j autiems Lietuvon patar- žymėjau, kad tai
yra pradžia j e stovi Lietuva ir ji tai ir sapelnyti — ant
joje, tačiau jie ne pirmutiniai griežtą nusistatymą šituo klau lengvą duoną
savaime nėra bloga; galima net
kite, kad kiekvienas pasiimtų jo komunistinių atakų ant musų vo įstatuose ir Seimų nutaripasakyt, kad
tautinis elementas
ir ne paskutiniai, nes tai yra simu, kad Vilnius yra neatski pasninkų ir bažnytinių apeigų
Mat šitie evan- milose pažymėjo ir todėl jos
yra geriausias dalykas sutvėrimui amatui reikalingų įrankių kiek organizacijos.
vienatinis darbo žmonių kelias riama Lietuvos dalis, rodosi ga ranka moja ir apart to dar

PERŽVALGA

KUR GERIAU?

SLA. REIKALAI

t

3

T E V Y N Ė

viršininkai privalo tuos nutari skričio iždo toms įstaigoms, veikian rius. Taipgi p. Straus pareiškė, kad Į buržujų draugijos ir ant galo pasiu- čių už jūsų liuosybę — likučiais su- siunčiama laivakorte su visais
čioms Lietuvoje, kurios rūpinasi • pa Baltic American
Line kompanijos
1- įvesti
-*---- ‘ visur
‘
••
šelpiat savo didžiausį priešą. Bet reikalingais z patarimais ir do
> lę
ir visame
Rusijos
mus pildyti ir juos pildo.

Daktaras Petras Šimaitis

gelbėti grąžinamiems iš Rusijos Lie nusistatymu yra, kad visi pasažie-■ bolševikų „rojų” ir tuomi prakalbos šiandien toli gražu savo užduoties,
į namus.
Naprapath’as
tuvos tremtiniams, neatsižvelgiant į riai gautų kuogeriausį maistą, patar• užsibaigė. Apie tuzinas
neatlikę, kumentais stačiai
bolševi- savo šventos priedermės
jų religijinius nei politinius įsitiki navimą ir priežurą
laike kelionės. kuoja,nčių mušiskių suplojo delnais atpenč naujus retežius nelaisvės ka- Kaune Banko korespondentai
Gydau be vaistų ir operacijas.
PROTOKOLAS
nimus.
Taipgi laivo kapitonas Munch-Mol■ ir po viskam. Taipgi p. F. Živat- lat ant savo tikrų vaikų sprando ir paima keleivius savo globon, pri
Priėmimo valandos:
SLA. i-mo apskričio dvyliktasai su
Nutarta organizuoti apskr. cho ler pareiškė, kad šitie pietus niekuo- kauskas vieną
ką jus darot!
kalbėtoją.
suvarė rankų. Pagalvokit
gelbsti išgauti pasportus, kon
Nuo 8 iki 12 dieną.
važiavimas įvyko rugp. 28 d., įgai ras. To reikalo varymui išrinkta mi nesiskiria nuo
kitų pietų, ku ožio ragan ir lietuvių būrelis išsis Šiandien tūkstančiai lietuvių miršta
Nuo 2 iki 5 po pietų.
sulo
vizas,
išsiunčia
gelžkeliu
į
m., J. Belkevičiaus saleje, Tamaqua, komisija iš J. Taunio, A. Staniškio riuos gauna pasažieriai visų klasių, kirstė, nepalikdami savo mintyje žy iš bado ir ligų išguitų gilumon Rusi
Vakarais pagal sutartį, išskiir A. Šaukevičiaus.
tik su tuo skirtumu, kad laivui atsi mės nei apie garsius kalbėtojus, nei jos — jus apie juos
pamiršot, bet laivų prieplauką, kur keleiviai
Pa.
rent
ketvergus.
Apskričio pirm. J. Tauniui pasivė
Sekamam metui apskričio valdy- tolinus tris mylias nuo krašto pasa apie jų peršamą
auksinį bolševikų apie Rusijos mužiką pamenat/'
vėl buna paimti į kompanijos
3418 W. 45 St, prie
linus atvykti į laiką, suvažiavimą ati bon išrinkta šie SLA. nariai: v
žieriai gali gauti visokių „gardumė „rojų.”
Taigi širdingai ačiuoju jums dos hotelius, apturėti daktarų ko
Pirm. — J: Taunis, Box 376, Kulp lių” išsigerti, ko dabar, laivui sto
Western Ave.,
Chicago, I1L
darė apskr. rašt. S. Bulota u-tą vai.
Juokingas įvyko nuotikis kuomet nius ir gailaširdžiai Kulpmont, Pa.
ryte ir pakvietė susirinkusius išsi mont, Pa., rašt. — S. Bulota, Box vint prieplaukoje,
svečiai
negali J. B. kalba apie išpardavimą komu lietuviai, kad vietoje šelpti savuo- misijos ir pasodinti lai van. Jo
Pa., ižd. — J. gauti. Jis sako, kad ant musų laivo nistinio turinio literatūros „darbi sius, pirmiausiai rūpinatės svetimų kių nereikalingų važinėjimų nei
rinkti tuo laikinį susirinkimo vedėją, 198, Silver Creek,
kuriuomi buvo nuskirtas A. Staniš Staniškis, Shenandoah, Pa., organ.— pasažieriai gauna tris kartus į die ninkiškų knygų”.
Užsibaigus vi — savo buvusių engėjų reikalais.
klaidžiojimų keleiviai nemato.
A. Banišauskas, Box 73, Tamaqua, ną kiek tik nori
pavalgyti ir dar soms ceremonijoms, vienas propa
kis.
Lietuvos draugas.
Todėl tai ir kreipiasi į BAL REIKALINGI AGENTAI LIE
apart to gauna užkandį kas tik nori. gandos skleidėjas pradėjo dalinti tar
A. Staniškis užėmęs pirm, vietą, Pa.
Redakcijos pastaba. Nors ir įdė
Sekantį suvažiavimą nutarta laiky Taipgi kūdikiai
TUVIŲ KOLONIJOSE.
pakvietė A. Saukevičių ir A. Žilins
gauna pieno kiek pe susirinkusių lietuvių lapelius apie jome šitą raštelį į „laisvą skyrių”, TIC STATES BANKĄ daugy
ką priimti atstovų mandatus. Kol ti sausio 30 d., 1922 m., Minersville, tik nori.
Kam būti be darbo bei dirbti už
Lietuvos „buožių” valdžią. Suteikęs kuriame išreikštos mintys „Tėvynės” be musų brolių ir seserų, nes
mandatai bus sutvarkyti, pirm, pa- i Pa.
Iššaukta dar ir daugiau kalbėtojų vos keletą lapelių aplink jį stovin redakcijai neuždeda jokios atsakomy
numažintą mokestį,
kad gali labai
kviečia SLA Prezidentą St. Gegužį
Nutarta J. Tauniui bilą $6.18 ap- iš svečių, kurie pareiškė ką yra gir- tiems ir neužbaigęs darbo, dingo it bes, tačiau visviena manome yra rei kiekvienas žino, kad čia ras tik lengvu budu bei liuosu laiku uždirb
mokėti, už laiškus ir kelionę1 į suva- dėję nuo savo draugų,
keliavusių komparas be pipirų, Mat tula be kalinga padaryti nors keletas pasta rą, greitą ir teisingą patarnavi ti po $10.00 ar daugiau į dieną.
prakalbėti į susirinkusius.
Baltic American
linijos
laivais, tuvė mergaitė,
Užbaigus p. Gegužiui savo kalbą, žiavimą.
Kreipkis platesnių
žinių tuojaus
mą.
laikydama motinos bų.
iššaukiama atstovai vardais, kuriuos
Pirm. A. Staniškis. Kiekvienas kalbėtojas, kuriu tarpe sijoną pasakė: .dėdė ateina”. Nors
Tiesa, buvusioji Rusijos caro valAdresas: BALTIC STATES prie išdirbėjo labai pelningo ir visai
Rašt. S. Bulota.
atsiuntė sekančios SLA. kuopos:
1
buvo du keliavusiu Europon nuhėtos tai buvo tikras mergaitės pareiški- džia daug kruvinų scenų surengė riiu
naujo dalyko:
BANK,
294
Eigt
Ave.,
New
13 kp., Minersville, Pa. — J. Btib-I
linijos laivais, atsiliepė kuogeriausiai inas, nes pribuvo jos dėdė
M. I. DUMŠA,
Lietuvos žmonių
. lietuvis sų tėvynėje, kad
nys ir J. Šebeika.,
’
apie sąlygas kelionės. Vienas kal anglekasys, bet šis
SLA. i-mo APSKRIČIO
York,
N.
Y.
5013
Melrose
St., Philadelphia, Pa.
komunistiškas kraujuose amžinai palaidojus jų taubėtojų perskaitė padėkos laišką ke ,,karžygis” pamanė, kad tai kalbama tinę sąmonę, kad išplėšus jiems mei
KUOPŲ DOMEI.
23 kp., Shenandoah, Pa. — A. Sta
kad SLA. i-mo liavusių lietuvių laivu
niškis, J. Staniškis, A. Šaukevičius,! Šiuomi pranešu,
„Estonija”, apie „dėdę” policijantą. Na, ką jau lę ir prisirišimą prie gimtojo krašto.
BALTIC STATES BANK yra
suvažiavimui
užkuriuomi
dėkavoja
kompanijai
ir ^besakyti, jei butų pasirodęs nors gu- Petrogrado biurokratai padarė Lie
j
apskričio
valdyba,
A. Žilinskas.
39 kp., Gilberton, Pa. — J. Pau-. gyrus, vėl padare sutartį su Lietuvių laivo kapitonui už
gerą
maistą, zikuotas geležinkelio konduktorius! tuvai tokių skriaudų, kurios bus įra tik vienas ir nieko bendro netu
priežiūrą
ir
patarnavimą,
Filmų
Bendrove
rengti
šioje
apielinPo
ši- Tuomet beabejonės abu „karžygiai” šytos lietuvių tautos istorijoje kru ri su panašiai užsivardijusioms Phone — Calvert 3210
lukonis.
-“
maršrutą. tuo laišku yra pasirašę apie 75 as -kalbėtojai su tuzinu pribuvusių pa vinomis raidėmis
132 kp., Seltzer City, Pa. — J. kėje krutamu paveikslų
ir kol Lietuvos įstaigomis su kitokiais adresais.
Maršrutas prasidės nuo 8 d. spalio, menys.
Daukšys, Jieva BrengelienS.
vardas
skambės
šiame
pasaulyje, tol
sekėjų, butų kaip žvirbliai į šiaudus
Ofiso valandos:
Papietavus ir svečiams
linksmai sulindę.
š. m. ir tęsis iki 28 d. to paties mė187 kp., New Philadelphia, Pa.
lietuviai tais skriaudas minės, tačiau
S. Bulota, A. Jakaitis, J. Raulinaitis.! nėšio.
Nuo
7 iki 8:30 vakare.
pasikalbėjus, kapitonas pakvietė vi
ar galima visa tauta kaltinti už bu
Užbaigiant
turiu
pastebėti
SLA
’
.
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų.
204 kp., Tamaqua, Pa. — V. Petke ( Taigi visos šioje apielinkėje esan- sus peržiūrėti laivą. Reikia pažymė
vusios caro valdžios
žvėriškumus?
narių ir abelnai
lietuvių
pakanta.
,
kurios
tik
gavote
ti,
kad
Munch-Moller
yra
labai
ma

vičius, J. Stulgaitis, P. Stankevičius,( čios SLA. kp.,
615 COLUMBIA AVE.,
Kada rėksnys komunistų
agitato- Juk ir tas pats Rusijos mužikas ken
F. Vasiliauskas, J.Velkaitis, HJ. Gu-(pakvietimąį
1laišku, rengkitc savo lonus ir draugiškas žmogus, kuris
B ALTIMORE, M D.
tė nemažai nuo
caro valdžios. Ir
rius
užgauna
lietuvio
jausmu;,
nieį
mieste
krutamu
paveikslų
vakarus.
pats vedė svečius
ir kiekviename
rauskas.
kuomet šiandien šituos nelaimingus
Pa. — S. |O kurios kuopos da tokių pakvieti- skyriuje viską paaiškino.
Hazleton,
Pervedė kindamas viską, kas liet, yra bran- Rusijos žmonelius ištiko nelaimė —
114 kp.#.
prigimtos
įmų negavote, bet manote, kad tokį per visų trijų klasių miegamuosius gu, liepdamas atsižadėti
Šiugžda, M. Beržinskas.
milionai jų badauja ir pagalbos šau
Ševerd^Oytfiftti^iijzlaiko 'M
S3
211 kp., Mahanoy City, Pa. — St., vakarą saVo mieste surengti galė- kambarius, valgomuosius salionus, šalies, atsižadėti draugijos iš kurios kiasi į visą pasaulį, ar gailina nuo
atsitikus
nelaimei
jis
ir
jo
šeimyna
ta;
v
.
Gegužis, J. Greimas, Z. Karkauskas. į site — atsiliepkite, aš paskirsiu die- per virtuves, kepyklas, maisto san
gauna pašalpą, tai musiškis sučiau- jų užsisukti vien tam, kąd buvusio283 kp., Coaldale, Pa. — J. Lai iną ir nusiųsiu visas kitas reikalin- delius, laivo ligoninę ir kt. skyrius.
ji jų šalies valdžia mus kadai tai
informacijas.
Ištikrųjų reikia pasakyti, kad labai pęs lupas tyli, O užbaigus agitato- kankindavo. Ar žmoniška butų jei
gonas, T. Kvietulaitis.
Nervoutos,
J. D. Taunis,
Pa. — A. j
įdomu buvo matyti ir patirti ta visa: ritii kalbėti, nors tuzinas sufanati- lietuviai keršintų
303 kP-. Shenandoah,
šitokiu
tragišku
*•
Sun si k r .'l tos
Kulpmont, Pa. sistema ir tvarka, kurioje laivo pa- j kėjusių ploja delnais, tai SLA. na- momentu, kuomet
J. Dzeventau-;
Klimas, J. Klimas,
nekaltų
kūdikių
Moterės
sažieriai yra visukuomi aprūpinami, j rys neprataręs žodžio n ūmoj a ranka tūkstančiai % badu miršta?
skas.
Pagaliau
ir
atsitolina.
dalyvavo;Į SLA. NARIUS, GYVENANČIUS Maisto sandėlis išrodė lig kokia mil
Nuo apskričio valdybos
tokis kerštas butų1 silpnadvasių žmokentančios nuo skausmo nugaroj,
ką čion
pasakiau, y!ra nių kerštu, kurį ]
kurioje prikrauta [ Iš visko
Tokiu bu- ONEIDOS APSKR., WISCONSIN žiniška krautuvę,
J. Taunis, apskr. pirm,
pasmerktų kiekviestrėnose, tampymo jausmą ir sun
VALSTIJOJE.
du suvažiavime dalyvavo 29 atstovai.
visokių maisto produktų. Mat šitas 'aišku, kad iš muilo burbulo komunis nas sąžinę turintis žmogus.
kumą papilvei, galvos skausmo bei
A. Staniškis patiekė
<dienotvarkę, f Žinodami, kad Oneidos apskritys laivas talpina savyje 1,458 pasažie- tai nori padaryti didelį kalną — iš
netvarką gamtiškas pdedermęs,
indi.cn visas pasaulis rengiasi
gal aplaikyti pageioą. per vartojimo
kurią suvažiavę vienbalsiai priėmė, yra apgyventas lietuviais, bet čia nė- rius, tad tokiam skaitliui žmonių iš garsinti SLA. 7-to apskričio išvažia Rusijai pagalbą teikti, todėl ir mus,
nuotikį. Ir nors tas lietuvių, pareiga prie to prisidėti.
atstovai turės ’ ra Susivienijimo Lietuvių Amerikoje tikto reikalinga daug maisto. O ’kur vimo didelį
ir nutarė, kad visi
j
kuopos,
o
pavienių
SLA.
narių
ran

komunistams
neatneš
jokios nau Žinoma lietuviams vertėtų aukas siųs
sprendžiamąjį balsą.
dar,visa laivo įgula?
pusės visgi yra ti bendratį fondan, kuriomis butų ga
Suvažiavimo vedėju
išrinktas A. dasi pusėtinas skaitlius. Todėl krei
Perėjus per visą laivą gauni to dos, bet iš antros
aiškių
kad
prieš
SLA.
yra varoma ilma’’badaujanti Rusija sušelpti lie
piamės į jus gerbiamieji
SLA. na kio įspūdžio: visur švarumas ir saStaniškis, rašt. S. Bulota.
kampani tuvių vardu, kad tuo
Pereito
suvažiavimo
protokolą riai ir simpatizatoriai, kad pagclbė- nitariškumas pirmos klasės.
Kam klcrikališkai-kom tini s tiška
budu įrašius
perskaitė apskričio rašt. S. Bulota. tuinet suorganizuoti Rhinclanderyjc bariai visų klasių yra švarus ir gerai ja.
Rusijos istorijon, kad ir jos biurokra
J. Kazakevičius. tijos smaugtoji tauta ištiktus nelai
Protokolas priimtas vienbalsiai.
tos motiniškos draugijos kuopą, ku įrengti, su clcktro šviesa apšviečia
(Severo Regulatoriu). Kuris yra
Apskričio valdybos (pirm, ir rašt.) ri jau šelpia savus narius per trisde mi. Ir turiu pasakyti, kad kiek man
mūs jos piliečius gelbsti.
Lietuvių
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
CENTRAL FALLS, R. I.
raportai priimti
vienbalsiai. Iždi šimts su viršum metų ir yra laisva teko matyti laivų, tai „Lithuanijos”
tingu nusilpnėjimu, netvarkų ir ne- 'I<
komunistų sutvertas Rusijai gelbėti
Tveriasi SLA. kuopa.
tikibinių ir partijinitj trečios klases kambariai yra geriau
ninkas — J. Klimaitis, neatvyko ir nuo visokių
regulariškumu. kuremis moterys
komitetas lietuvių aukoms ncatatinkenčia. GauKite pas s<*va Aptiešis miestelis yra apie 5 mylios i kaina vieta, nes jie surinktus pinigus
raporto neatsiuntė.
Organ. — A. disciplinų.
šiai įrengti.
Sakoma ir kitų šios
ti koriaus
šianden.
Banišauskas suvažiavime
nedalyva
Nežinodami visų SLA. narių gy kompanijos laivų kambariai panašiai šiaurę nuo Providence, R. I. Jis yra beabejonės perduos
bendram rusų
Prekė $1.25.
apgyventas daugiausiai lenkais ir ki komitetui, ir tuo
vo, bet raportą
atsiuntė raštu. Jo venančių Oneidos
apskrityje adre įrengti.
budu neliks nei
Gi apie lietu žymės, kad tai lietuvių sudėtos au
raportas priimtas.
sų, esame priversti kreiptis per or
Beje einant per visus laivo sky tų tautų žmonėmis.
CF. ŠEVERA
Iš sekretoriaus
raporto pasirodė, ganą, kad
atsišauktumet ir stotu- rius teko sutikti ir keletas lietuvių vius, čionai gyvenančius iki šiam lai kos. O mums būtinai reikėtų šitas
kad prie SLA. i-mo apskričio prigu met prie įkūrimo SLA. kuopos Rhi- dirbančių ant šio laivo. Net laivo kui laikraščiuose visai nebuvo maty darbas užrekorduoti Rusijos istorijo
I LIETUVĄ
li 17 SLA.
kuopų su 861 nariu, ir nelanderyje, o McNaughton, Wood- orchestros dirigentas yra lietuvis •— ti, nežiūrint, kad čionai gyvena apie je, kad ateityje Rusijos liaudis žino
kad nuo pereitų
metų rugs. mėn. boro ir kitų kolonijų lietuviai galės Stasys
Liškus iš Šaulių miesto. 20 šeimynų ir keliolika pavienių lie tų, kad mes gclbčjoinc
Artimas susiekimas į visas dalis
juos nelai
iki šiol, apskritys surengė prakalbų be vargo priklausyti į vieną kuopą, Taipgi yra ir pora muzikantų lietu tuvių. Tik gaila, kad daugelis jų bi mės ištiktus. Tokias aukas, musų su Lietuvos. Geras maistas ir užtek
maršrutą, judomų paveikslų marš nes visų kolonijų lietuviai yra ap- vių. Beveik su kiekvienu laivo pa josi save ir pasivadinti lietuviu, nes pratimu, geriausiai siųsti per Lietu tinai jo. Visi parankumai. Dideli
rutą ir išvažiavimą.
Finansine-gi linkybių priversti
lankytis Rhine- tarnautoju galima susikalbėti rusiš lenkų kunigas jiems prikalė į galvas, vos Atstovybę Amerikoje, arba per deniai. Visi moderniško laivo sma
AR TURITE
apyskaita per
tą laiką
buvo su landeryje su visokiais reikalais.
„pagonys” ir tt. Liet. Gelbėti Draugiją, Liet. Raud. gumai.
kai, kurie yra latviai ir rusai. Taip kad lietuviai yra
$322.29 įplaukų ir $142.51 išmokėji
Senieji SLA. nariai arba norintie- gi orchestro dirigentas p. Liškus pa Tačiau randasi keletas lietuvių, ku Kryžiui, kuris jau šelpia badaujan
mų; šiandien apskr. ižde yra $238.36. ji pagelbėti suorganizuoti kuopą su siguodė, kad jisai
turi brolį Petrą rie skaito lietuviškus laikraščius ir čią Rusiją. Jau Liet. Raud. Kryžius
Išvažiavimo
rengimo komisijos visais reikalais kreipkitės į M. A. Liškų, gyvenantį Philadelphia, Pa., stoja už Lietuvos reikalus. Bet ka apie už pusę miliono auksinų visokio
raportas priimtas.
Sulig raporto, Šarkio viešbutį ir iš čia sužinosite tačiau nežinąs jo adreso ir negalįs dangi iki šiam laikui nesirado jokios maisto išsiuntė Rusijon. Juo dides
Išplaukia kas savaite iš Pier 58-62
DARBŲ?
tai šių metų birž. men. buvęs išva visas informacijas, kada įvyks pir su juomi susirašinėti, nors turįs la lietuvių
tai ir apie nes išgales jisai turės, juo daugiau North River, New York. Tiesiai į
organizacijos,
žiavimas davė
apskričiui
pelno mas susirinkimas ir kokioje vietoje. bai svarbių reikalų,
Hamburgą:
todėl prašęs, juos nieko nebuvo girdėti, Mčnesis pagalbos Rusijai suteiks.
$96.80.
SLA. centras jau kuopai yra ir nu kad jei kas jo brolį žino, arba pats laiko atgal man
atvažiavus čionai,
Samland (tik 3 kliasa) spalio 15 d.
Parupinimui sieninių
kalendorių merį
paskyręs — 310, t’k reikia jį Petras malonėtų jam pranešti šiuo pasitikęs v lietuvį sode arba kur ant
Iš New Yorko į Antverpą:
Siųskite mums, nes mes
padarome greitai, gražiai
agitatacijos) ipao^me- įvykdyti gyveniman.
(del SLA.
Finland ............................. spalio I d.
Liškus,
Steamer gatvės, p radėjau įkalbinėti, kad Tei
adrestf: Stasys
ir prieinama kaina.
raportas priimtas.
tams komisijos
Stasys A. Dementis, Lithuania, Pier 5, foot of 43-rd St., kalinga sutverti
tos prakilnios ir
Zeeland .......... °.................. spal. 15 d.
šios komisijos narys A. Staniškis
S. L. A. spaustuve spaus
R. 3, Rhinelander, Wis. Brooklyn, N. Y.
visiems žinomos organizacijos SLA.
Kroonland ...................... rugs. 17 d.
dina
visokius spaudos
išduodamas raportą, parodė ir paLapland ......................... rugs. 27 d.
Dalyvavęs. kuopą. Dabar esam jau surašę apie
darbus.
BALTIC STATES BANKAS,
suvažiavimas
veikslus, kurių vieną
PRANEŠIMAS.
12 ypatų ir todėl
pilnai
tikimės,
Kreipdamies pas mus su
išsirinko ir tą pačią komisiją įgaliaNors nesmagu pranešti tokios perkad greitu laiku bus sutverta SLA. 294 Eight Ave., New Yorke,
PITTSTON, PA.
by kokiu spaudos darbu,
vo ir toliaus tuom reikalu rūpintis. mainos SLA. 52 kuopoje, tačiau reiadresuokite sekamai:
Musų komunistai kur tik lytisi jų kuopa.
pradėjęs veikti tik šių metų pra Iš New Yorko į Hamburgą:
Nutarta, kad kuopos galės paduo kia skaitytis su įvykusiu faktu, Mu- plopagandos reikalai visur ir visaČionai randasi visokių
išdirbyšparodyti Minnekahda (Tiesi kelionė
ti savo užsakinius kalendorių komisi sų kuopą apleidžia ir išvažiuoja Lie- dos stengiasi muilo burbulą išpusti čių. Nekurtos iš jų stovi visai užda- džioje, jau suspėjo
LITHUANIAN ALLIANCE
į Pillan) ............................. rugs. 22 d.
jai ne vėliau spalio 20 d., š. m. Po tuvon per 18 metų jai tarnavęs ir jos į milžiniškai didelį
kalną. Panašų rytos, kitos dirba 3-4 dienas savaitė greito ir teisingo patarnavimo
OF AMERICA
tam užsakimai nebus priimtini. Už reikalus tvarkęs ir vedęs kuogeriau- burbulą pučia tūlas J. B. „Laisvė- je, išskyrius šilkų audimo dirbtuves, ne tik tūkstančiams Amerikoje Manchuria ......................... spalio 6 d.
Mongolia
.....................
spalio
20
d.
kalendorius kuopos, kiek užsisakys, sioje tvarkoje
sekretorius Antanas je” num. 207,
gana daug ir gyvenančių lietuvių, bet ir Lie
aprašydamas SLA. kurių čionai randasi
307 W. 30-th Street
apmokės apskričiui iš savo iždų.
Bagdonas. Jo vietą
užima kuopos VII apskričio išvažiavime, rugpiu- visos jos dirba gerai — kitos dirba
INTERNATIONAL MERCAN
Nutarta rengti Brandunienei kon reikalų vedimo energiškas ir darbš čio 15 d., Rocky Glcn parke, komu dieną ir naktį.
NEW YORK CITY.
Atvažiavus iš kitur tuvos gyventojams. Greta pi
TILE MARINE CO.,
certo maršrutas, kuris prasidės šio tus narys Jonas
Eramičius, 211 S. nistų prakalbas.
gaus
ir
greito
pinigų
persiunti

Apie SLA. VII galima lengvai darbas gauti. Uždirb
116 laivų — 1,250,000 tonų.
apie pabaigą spalio Poplar St., Mt. Carmel, Pa.
je apielinkėje
apskričio išvažiavimą pirmiausiai rei ti galima tarpe 20 ir 35 dol. savaitė mo šis Bankas yra sutvarkęs
9 Broadway, New York,
(Oct.) mėn., š. m. Kuopos norin
Linkėdamas gerb.
Bagdonui lai- kia pastebėti štai kas: į išvažiavimą je. Kaikurios dirbtuvės
priima ir parankų ir greitų atvažiavimų
arba pas vietinius agentus.
čios surengti savo mieste koncertą, mingos kelionės ir pasekmingos dar- atsilankė vien visi šios apielinkes mokinius, mokėdamos jiems 6 dol.
iš Lietuvos į Amerika.
malones apie tat pranešti apskričio buotės sugrįžus tėvynėn, kartu lin- SLA. nariai ir lietuviai Susivieniji savaitėje laike jų mokinimosi.
rašt. ne vėliau 20 d. rugsėjo, š. m.
kiti ir naujam 52 kp. raštininkui ge mui simpatizuojanti, skaitliujc septyEd. Čiočys — SLA. narys.
Štai šiomis dienomis atvažia
Nutarta padaryti
pertrauka pie rai ir pasekmingai
darbuotis musų nių-aštuonių tūkstančių ypatų. Ka
vo išsiųstomis per Baltic States
tums ir susirinkti 2 vai. po pietų. organizacijos labui, Butų labai geis- dangi šiame parke randasi del jauBankų laivakortėmis šios lietu
Tuom laiku nuskirta
komisija iš tina, kad naujasai sekretorius savo 1 nuolių įvairių žaislų ir pasilinksmi
Str Gegužio ir A. Klimo peržiūrėji darbštumu išjudintų kuopą prie darvaitės: VINCENTA KVIETnimų, tai apskričio
valdyba jokio
mui apskr. knygų.
bo taip, kad trumpoje ateityje nors programo nerengė. Ypatingai dar ir (Už išreikštas šiame skyriuje mintis, KAUSKĖ;
iš Bardžių į Pittsdvigubai nariais pasidaugintų, nesą dėlto, kad parkas gautas gana 'vėlo
Redakcija
neima
atsakomybes).
Sesija II.
burgh, Pa., laivu LATVIA; Amusų mieste yra tam tinkamos dir- kai, matklcrikalų šaika buvo VII
Sesiją atidarė A. Staniškis 2 vai. vos.
NELĖ KIZALAVIČIENĖ su
apskritį parko savininkams įskundus, SAVIESIEMS ŠPYGA — SVE
po pietų ir pakvietė
peržiūrėjimo
Kuopos narys. kaipo komunistų draugiją, priešingą
vaikais Antanu ir Petru iš Raknygų komisiją duoti raportą. RaTIMIEMS RIEŠKUČIOMS.
Jeigu nori kad „Tėvynęs Balso” pirmas numaris atlankytų, tuoj
I Suv. Valst. valdžiai. Taigi del šios
portas priimtas.
Stebėtinas musų
lietuvių dosnu džiunų į Archbald, Pa., laivu
nieko nelaukdamas prisiųsk savo antrašą, pabrieždamas, jogei pa
j priežasties programą surengti nebu- mas ir gailaširdystė. Mūsiškis, kuris
Raporte pasirodė,
kad komisija
ESTONIA; KONSTANCE DIgeidauji,
kad pirmas, o gal ir antras „Tėvynės Balso” numariai at
Įvo nei galima. Rods buvo užkvies už jo liuosybę vaitoja karo lauke pa
tik su maža
rado viską tvarkoje,
JOKEVIČIENĖ
su
mergaite
skristų.
tas su prakalba advokatas Lopatto liktas su sudraskyta krutino
komisija rado 1
„klaida.”
Būtent,
tai
Esame tikri, kad „Tėvynės Balsas” savo turiniu ir maloniu bal
Į ir nors iš pradžių kalbėti apsiėmė, jam tarsi ant
BROOKLYN, N. Y.
mažiau ant $1.58, negu sekretoriaus
pa
vietoj pa Elzbieta iš Darsūniškio į Bridge
seliu prakalbėdamas Tamstoms labai patiks ir linksmas busite, kuo-i
Rugsėjo
3 d., •1921 m., Baltic Ame j. bet vėliaus atsisakė.
O
Jv M
raporte pasakyta. OlQ
Šią klaidą patui
patai
port, Conn., laivu LATVIA; at
gclbos — špyga!
mot tikrai girdėsite musų brangios Tėvynes balsą.
sekretorių rikan Line laivų kompanija surengė; Tai tiek apie
programą. Dabar
syti suvažiavę jgaliavo
į
Rusijos mužikas,
kuris iš tingi važiuoja MARĖ DABINSKIUKam šiandien iš musų nerupi Tcvynėe likimas? Kas nesisielo
ir buvusį iždininką.
j iškilmingus pietus vietos
lietuvių kaslink komunistų prakalbų. Apie nystės ir apsileidimo šiandien badau
ja
jos
vargais?* Kuriuos neliečia Lietuvos sūnų ir dukterų likimas?
TĖ
iš
Kermušnės
į
Dorchester,
Nutarta rengti Liet. Filmų Ben- j darbuotojam ant laivo „Lithuania”, ketvirtą valandą po pietų, tūlas vai ja, dosni lietuvio ranka
rieškuKas šiandien nejaučia darbininkų nuoskaudų? Kas jiems pade-|
drovei judomų paveikslų maršrutas į Apie pirmą valandą
po pietų susi- kinas man pranešė, kad girioje šali čioms suteikia auką. Dar daugiaus! Ill.
da
žengti
prie gerbūvio
Kas pirmutinis už juos išdr.įs stoti?
su ta išlyga, kad
prieš pradėsiant Į rinktis gražiam būreliui lietuvių, da- mais parko, kasžinkas laiko prakal Neužaugo rambai
ant nugaros to
Tai pirmosios kregždutės ke
Šie pagrindiniai klausimai visuomet bus „Tėvynės Balso” ome
rodyti paveikslus, butų tinkamai pri- į lyvaujant pačiam kompanijos prezi- bas. Žingeidu buvo prakalbos gir paties lietuvio, kur kazokas su naliaujančių
-į
šią
šalį
minių,
ku

ny.
rengtas apskelbimas apie SLA. nau dentui p. Straus, laivo kapitonui I. dėti, tad ir nuvykau į pažymėtą vie gąika iškapojo — atsigrįžęs iš išėTodėl ir kreipiame Tamstų dornę, kad neliktumėt be taip didei
susirinkę apie męs iš savo alkanų našlaičių bur- rioms BALTIC STATES BANK
dingumą. Taipgi, jei kuopos turės Munch-Moller ir visiems laivo įgu- tą. Giraitėje buvo
naudingo
musų gyvenime laikraščio, kokiuo yra „Tėvynės Balsas”.
tinkamą ypatą, kad butų į publiką los viršininkams, prasidėjo iškilmin septyniosdešimtys ypatų abiejų ly nos duonos kąsnelį — ištiesia tam iš New Yorko sugabiai patar
Dabar eina du kartu į savaitę; maždaug nuo Naujų Metų bus leidžia-|
atsirėmęs prie pačiam kazokui, kad sutvirtėjęs diprakalbėta apie SLA. laike pertrau- gi pietus. Pirmos klasės valgoma čių. P-as Tabaras
nauja
ir
patarnaus
visoje
ke

mas
kasdien.
sis salionas buvo puikiai papuoštas, medžio daro tvarką, šaukia kalbėto desnę rambą jo nugaron įdėtų.
kos.
lionėje. 0 geras, greitas ir tei
„Tėvynės Balso” prenumeratos kaina:
Filmų Bend. maršrutas surengti kur žymiausioje vietoje buvo iška- jus ir taip gerai iššaukė, kad nepa
Lietuvi
atmink Kražių skerdyWilkes-Barre ir apielinkčsc, o taipgi ir ĮJetuvon metams $5.00.
vėliava ir svečiam sakė nei vieno kalbėtojo pavardės. nę — atmink kad tau per 40 metų singas patarnavimas atkeliau
pavesta J. Tauniui (Kulpmont, Pa.). kinta Lietuvos
Po visą Ameriką
..
$4.00
Išrinkta komisija iš St. Gegužio ir • įžengus į minėtą salioną, laivo or- Kalbėtojai-komunistai buvo du: vie buvo ištraukęs lėžuvį iš burnos ir jantiems šiuose imigracijos su
Lauksime
Tamstų
pakvietimo
pasiųsti
jums
pirmą
laikraščio
nuJ. Taunio
pasirupinimui surinkti | chestra pagrajino Lietuvos imną Ir nas vietinis, o antras
pribuvęs su tu negalėjai viešai savo prigimtos
varžymo
laikuose
ypač
yra
bran
marį.
'■
knygų ir pasiųsti jas į Lietuvą, kur prasidėjo puikus pietus.
propagandos
reikalais iš Detroit, kalbos
mokyties — ir tūkstančiai
gus
ir
malonus
musų
žmonėms.
Baigiant pietauti p. Straus pareiš Mich. Žinoma šie du kalbėtojai rė tūkstančių žygių nežmoniška skriau
jų stoka. Komisija apsiėmė pada
kė, kad laivo
kapitonui sutinkant, žė savo kalbas kaip tikriems komu da padaryta tau ir tavo vaikams.
ryti tame tinkamą žingsnį.
BALTIC STATES BANKAS
„Lithuania” nistams pridera
Nutarta paaukoti is apskr. iždo šiam popiečiui laivas
kalbėti. Pakeikė
Nesakyčiau nieko jums Kulpmont, parduoda laivakortes atvažiavi
SLA.
Prieglaudos Namo Fondui yra pavedamas lietuviams pasilinks Lietuvos „buožių” valdžią, parėkavo Pa, lietuviai, SLA. 241 kp. nariai,
minimui ir po pietų jie galės pereiti ant Amerikos kapitalistų, pakoliojo kad atlikę savo priedermę link savo mui iš pat Kauno į visas vietas
$25.(fo.
Nutarta paaukoti 25 dol. iš ap- visą laivą, apžiūrėdami visus jo sky- SLA. narius, kad nesugriauna SLA. šeimynos, link savo brolių mirštan- Amerikoje. Keleiviui yra nu-

I. B. BRONUSHAS, M. D.

IT’S
TOASTED

Regulator

Red Star Line

SPAUDOS

Naujai Atvažiavusieji
Lietuviai.

^AmericanXine

LAISVAS SKYRIUS

„TĖVYNĖS BALSAS”
DYKAI!
AR SKAITEI? DA NE.

LIETUVIAI AMERIKOJE

„TĖVYNES BAISO’’ ADMINISTRACUA,
55 Market st.,

WILKES-BARRE, Pl.

TĖVYNĖ

4

A

Rugsėjo 7 d. Brooklyno Ope
retės Draugija laikė savo pir-į
mutinį susirinkimą vasaros sezo!
Mui pasibaigus, šiame susirin-|
kiipe, tarpe kitų tarimų ir nu
statymo plano veikimui sekan
čiu žiemos sezonu, nutarta pir
miausiai pastatyti vietos scenon gerb- M. Petrausko Pirmo
ji Gegužės”, šitas pirmutinis
vakaras įvyks dar prieš adven
tus. Vėliaus bus pastatyta dau
giau naujų operų ir operečių ir
pakartota seniaus vaidintos, ku
rių tarpan rodosi įeina ir „Kornevilio Varpai”. Todėl reikia ti
kėtis, kad šiuo sezonu Operetės
Draugija dar energiškiau dar. buosis, negu darbavosi pereitais
laikais.

Rugsėjo 7 d. lankėsi „Tėvy
nės” redakcijoje SLA. darbuo
tojas ir vieno turtingesniųjų
Shenandoah’rio banko kasierius
gerb. A. Bredickas iš Shenan
doah, Pa. Jisai su žmona atvy
ko New Yorkan, taip sakant, ci
vilizacijos pažiūrėti, nes mat
šiuo laiku jisai pasitraukęs nuo
darbo atastogom. Gerb. Bredic
kas pareiškkė, kad Shenandoah’
ryje, nors visas lietuvių gyve
nimas yra pusėtinai apmiręs, ta
čiau SLA. reikalai stovi neblo
giausiai ir vietiniai žmonės mu
sų organizacijai užjaučia.

V

BUK BIZNIERIUS

GRIGAS
KUNAŠAUSKAS

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

o

Musų korporacija reikalauja agentų pardavinėjimui
(Šerų) akcijų.

LAIVAKORTES

Su visokiais klausiniais kreipkitės šiuo antrašu: .

LIETUVĄ

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

PROGRESS SHOE MFG. CO
IOC Spark S!.,
UracktM, Mass

TEVYNEJE”

lOOOt

F

'

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

Ar Jus Kankina Pleiskanos ?

NAUDOB4ITE Ruffles

{

Ar Jum# Galvos Odą NieSti?

SIUSKITE LIETUVON DAIGIUS

NAUDOKITE JftUfleS

Mes pristatome Lietuvon daigtus

Ar Jų-sų Plaukai Slenka?
NAUDOKITE JįllffleS

tokius) su pilna garantija.

Ar Jus Norite Apsaugoti* Juos? ,
NAUDOKITE %,ufS*es...

NAUDOKITE
Užlaikymui galvos odos sveikai ir švariai

NAU BOKŠTE

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog
iŠ išdirbėju per pašt$ už 75c. bonką.
F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 35th St.

siunčia į vietas.

TIESI KELIONE LIETUVON

Užlaikymui savo plaukų gražiais ir tankiais

r,

K

Brooklyn, N. V.

te lietuviškai.

__ __________ - _ _______

NEWARK, N. J.

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

EXPRESS AND FORWARDING COMPANY,

Ant pardavimo kelios geros
ūkės, ant kurių lengvai pragy
P. E. LAZAUSKAS,
vensi per žiemą, nepirksi mais
tą, nemokėsi rendą. Viena 40
Baltimore, Md.
511 S. Paca Street,
akrų su upeliu per kampą, su.
viskuom $2500- Kita 40 akrų su
viskuom $4000. Kita 80 akrų
VIDURIŲ SUIRIMAS
su viskuom ant kranto upės $4,KAM
KENTĖTI?
,
500. Kita 80 akrų su puikiais
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų ncgruinuliavimas, dispepsija, užkie
budinkais su viskuom $8000. gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su tėjimas, kepenų neveiklumas, giasas
viduriuose, išpūtimas, skaudami vi
Kita 600 akrų su labai gerais
duriai, dvokiantis kvapas, aptrauktas
budinkais, kai dvaras $20,000.
liežuvis, vertimas
vemti, neskanus
Vsizbaženklls uireg, 8. V. Pat. Ofisą.
M. WALENCIUS,
Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsuj) per atsirūgimas, gruzdinimas po krūtine,
gnaibanti skausmai ir kitos vidurių
19 Washington St.,
daugiau kaip 50 metų.
ligos
paeinančios nuo grumuliavimo
Hart, Michigan.
Reikalauk Jkad^tnrčt^putfO

PINIGAI IR LAIVAKORTES

Gencralški Agentai del VIDURINES IR RYTINES EUROPOS
NORTH GERMAN LLOYD, Bremen
IŠ NEW YORKO tiesiai Į BREMENĄ—DANZIGĄ—LIEPOJŲ
Tiesioginis susisiekimas į LIEPOJŲ per Danzigą. Tiesus persimainymas nuo laivo ant laivo.
POTOMAC ...................... rugs. 22, lapkr. 5 ir gruodžio 24
HUDSON ............................................. spalio 15 ir gruodžio 3
PRINCESS MATOIKA
spalio 22 ir gruodž. 10
Iš New Yorko TIESIAI Į CHERBOURG—BREMEN
Greičiausi laivai plaukianti po Amerikos Vėliava:
AMERICA ..................... rūgs. 28, lapkričio 1 ir lapkr. 29
GEORGE WASHINGTON
spalio 4, lapkr. 8, gruod. 8
Kreipkitės j agentus tarnaujančius

Bell-Phone—Dickinson 1198 W

Dr. A. P. Dambrauskas
Priėmimo :tj!nndoa?
'Nuo to išryto,
2—3 po pietų ir

1

1624 So. 4-th Street,
PHILADELPHIA. PA

> «*»-*

— -< -

-f

-..euA—ž_i*—e—•—t—J-—!—*—±—1—I

1 Phones:
Bell — Kensington 5316

Dr. E. G. K L I M A S
LIETUVIS GYDYTOJAS
Priėmimo valandos:
0—ic valandai ryte.
6—8 i valandai vakare.
2538 E. Kllegheny Avė.,
PHILADELPHIA, PA
ii i.7*i i7a\

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

(SLA Nariai.)

UNITED AMERICAN CINESI

TIESIOG TARPE NEW YORKO-HAMBURGO JOINT
Trunwai susi siekimas su visom dalim Euronos.
SJ
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 Riv.cr — gale West 46-th st.

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

Kajų tos su 2, 4 ir 6 lovom ant visų šių laivų.
Specialiai valgymui, rūkymui ir 1sudėjimui kam- Sj®
ioi skiriami filrbariai ir visi pasivaikščiojimui dėniai
tik ------ ‘
WITH
WITH
tai trečios klesės pasažieriams.
Speciališki be persėdimo trukiai laukia Cuxhaven’e su pa tyrusiais lietuviai vertėjais. Galima vežties dykai 275 svarus bagažo
iki rubežiui.
Užsiregistravimui vietos rašykite į bile agentą arba

Priėmimo valandos:
Bell Phone 1803—J.
Nuo 9 išryto iki 8 vai. vakare.
Nedalioms, nuo 10 išryto iki 2 po piet.

PRAKTIKUOJA 25 METUS.
Specialistas užsisenėjusių ir kroniškų ligų.
Durys iš dešinės puses — sale krauO^tuvės duriu 2 aukštas, ant viršaus Ches
ters Drabužių krautuvės,
60 S. MAIN ST.,
WILKES BARRE, PA.

HAMBURG AMERICANCINE
T

LIETUVIŲ ĮSTAIGA GYVUOJA 35 METAI
„Vienybės” įstaiga per 35 metus siunčia pinigus į visas pasaulio dalis, parduoda laivakortes
ant visų geriausių linijų ir viskuom keleivius aprūpina, atlieka visokius spaudos darbus greitai ir
gražiai, turi didžiausį Amerikoje lietuviškų knygų sandėlį ir leidžia didelį laikraštį „Vienybė” du
sykiu savaitėje. Preunmerata: $3.50 metams.
‘ Visi kreipęsi į „Vienybę” kitur niekados nebesikreipia. Visais reikalais rašykite:

193 Grand Street,

JOHN S. LOPATTO
Attorney and Counseler-at-Law
SLA. Advokatas-PatarSJas,
308-9-10 Coal Exchange Building
W1K.ES BARRE, PA.
Telephone 4256 Market..

Brooklyn, N. Y.

a

♦
T

AUTOMOBILIU KURSAI
Išmokiname pilnai automobiliu mechanizmą kiekvieną y patą:
išardymą, pataisymą, su
statymą, važinėjimą, viso
kių pienų, taipgi duodame
lekcijas
apie
elektriką.
Mokiname lietuviškoje ir
kalbose.
Inangliškoje
struktoriai paženklinti eks
TYCHNEVIpertai
L
ČIUS ir kiti Gvarantuojame laisnius ir diplomą.

♦ 293 AVĖ. B, COR. 17-th ST.,

NEW YORK, N. Y. j

♦

♦
♦

GEORGE MATULEWICH
ATTORNEY-AT-LAW

National State Bank Building,
Room 810
Newark, N. J.
810 Broad Str..

a>:

NEW YORK CITY.

39 BROADWAY,

DAKTARAS I. W. HODGENS

dėsnių, paprastai yra greitai paleng T
vinamos ir daugelyje atsitikimų vi
siškai išgydomos
naudojant puikią
gyduolę Nuga-Tone.
Šita gyduolė
tveria tirštą, raudoną kraują, tvirtus,
pastovius nervus ir tuo budu padaro ♦
tvirtais vyrus ir moteris.
Suteiks
jums gerą apetitą, padidins jūsų sva
rūmą ir suteiks jums galimybės ge
rai miegoti ir jus jausitės visiškai
atnaujintu
žmogumi.
Nuga-Tone
sujudina ir maitina
visus gyvybės
organus, nėsa jisai yra sudarytas iš
aštuonių aukštos
vertės gyduolių.
Tūkstančiai žmonių naudoja dabar
ir giria.
Nuga-Tone. Nusipirkite
bonką Nuga-Tone šiandien bile aptie
koje, ir panaudoję kelias dienas jei
nesijausite visiškai užganėdintu, tad
likusį sugrąžinkite tai aptiekai, kur
pirkote, ir atsiimkite
savo pinigus
atgal. Jei jūsų aptiekorius neturi
Nuga-Tone, tad nepriimk! jokių pamainymų ir prisiųski $1.00 mums, o
mes išsiųsime jums bonką, kurios už
teks visam menesiui.
Persiuntimo
lėšas užmokam.
National Labora
tory, 1018 S. Wabash Ave.,\ Chicago.

Nuga-Tone

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

JOINT

Administratyviai Operatoriai. Suvienytų Valstijų Laivyno Tarybos.

st PAIN-EXPELLEB &

t

NEW YORK, N. Y.

•S

AGENTŪRA. Parduodu laivakortes ant geriausių laivų į
LietuVą ir atitraukiu gimines iš Lietuvos, patinku keleivius ant
Yorko stočių, padarau pasportus ir kitus raštus
pavedimo dalių, siunčiu pinigus žemesniu dienos kursu negu
kiti..

GERA PROGA.

Rašyki

VAN CLEEF,

UNITED STATES LINES,
45 Broadway,
NEW YORK, 2050 Whitehall.
Moore & McCormack Company
Roosevelt Steamship Company
United American Lines.

TARPTAUTIŠKA LAIVU LINIJA

Lietuvos

ADRESAS:

TJof
MM M A
States

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

yra po ap-

/

303 WEST 30-th STR.,

VpVėliavŲ, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, AntLzLL ULU.VC spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.

195 ADAMS ST.,

Daigiai, siunčiami per mus,

Informacijų ir sąlygų klauskite per laiškus.

m

__________ _ . .___ _

Musų atstovai Lietuvoje per-

rubeŽių.

JUZfj

CHORAS

(drabužius ir ki-

drauda Amerikos Insurance Kompanijų iki pat

NEKLIUDANT LENKŲ KORIDORIAUS.
Laivakortės į Piliavą pas Karaliaučių .....................
$135.00
Į Klaipėdą per Hamburgą $107.20, o į Licpojų .... $145.00
Keturi laivai išplaukia kas savaite. 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
t laivų. Rašydami pridėkite 2 centų s tampą.

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

Paieškom mes Povilas Kuprinskas
ir Juozapas Deveikis draugo Antano
Juzėno, kuris išvažiavo į mainas sakydams, jogei važiuoja į Shenando
ah, • Pa. darbo
ieškoti, bet nuo to
laiko nieko mes apie jį nežinom, to
dėl jis pats arba apie jį žinanti ma
lonėkite pranešti. šiuo antrašu:
P. KUPRINSKAS,
2735 E. Madison St., Philadelphia,
Pa., arba šiuo:
JUOZAPA? DEVEIKIS,
2802 Poplar St., ''hiladephia, Pa.

Kajutes $145.00.
HI kliasa į Hamburgą $125;
Karės taksų $5.00.
Per Cherbourgą. Southamp
ton, Liverpool arba Glasgow:
22 d.
Berengaria rugsėjo
24 d.
Caronia rugsėjo
Cameronia rugsėjo
27 d.
Albania rugsėjo

S. S. POLONIA spalio 19
S. S. LATVIA rugs. 21
' S. S, LITUANIA lapkr. 2
S. S. ESTONIA spalio 5
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. —

Paieškojimai

17 d

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 Liepojuin, o del lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti.
DIDELI DVIEJŲ ŠRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:

AGENTŪRA
UŽDĖTA

Tel. Market 4867.

Saxonia išplauks nigs.

- Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
musų pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai i
Piliavą.

.¥

Norėdami pirkti krautuvę, mes parduosime katrą
tik norit.

Mus prašo paskelbti, kad se
kančios vakarinės mokyklos:
E. E. S. No. 74 (220 E. 63rd
St.) ir E. E. S. No. 70 (207 E.
75th St) atsidarė rugsėjo 12 d.,
1921 m., pamokos prasideda
7:30 vai. vakare, šitos mokyk
los lengvai pasiekiamos visais
keliais tik už 5c., kuriose moki
nama anglų kalbos, aritmeti
kos, istorijos, „civil service”, ko
mercijos ir prekybos ir piliety
bės.
Mokiniai užsiregistruoti
gali panedėlio, utaminko ir seredos vakarais tarpe 7:15 ir
9:15 vai. vakare.

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

Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS.

TIESUOTAS AGEN
TAS VISŲ GARLAIVINIŲ

Mes uždedam krautuves tose kolonijose, kur didelis
skaitlius gyvena lietuvių ir nėra lietuvių krautuves. Lau
kiam pranešimo iš vietinių.
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Tiesi kelione į LIETUVĄ
PER PILI A V Ą
(Karaliaučio prieplauka)

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

New Britain, Conn.

26 Broad Street,
Telephone 550
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