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verčiami taip greitai Priegl. Namo Fon
muzika,
nes nekartą kad lietuviai yra kultūringa tau kuriuos nariai butų
se keliami protestai prieš lenkų kęs, kad ir įu didenybes, apskri- mauti
čių viršininkai (kad ir buvusio- jiems teko
girdeli ir ptuiiii .j. jei jau pajėgia net tokius ■ nukeli mokestis, jei toki fondai das pastoja oixCialiu a>LA. fon
žiaurumus Vilniuje.
nėra užgiriami valstijų apdrau- du ir į tai pradeda kištis val
Į Visoje Lietuvoje renkamos au ji jais), ne visai „šventi žmo- h.d- žavėjančius Ai. Petrausko
stijų apdraudos departamentai.
mu. ku.s aKOidus, kurie nuvar
kos sušelpimui
nukentėjusių
Vertėtų musų
jaunuomenei
Vietoje svarstyti p. Bulotos
Vašington X. 18 d. (Liet. Inf. nuo lenkų persekiojimų. Gra Labai laukia to visuomene.
gusią žmogaus sieią apglobia, atkieipti rimtos domės į šį lei mais. Taigi norint Įkurti p. Bu
sumanyta*■ fondą, iš kurio sumanymą, mano nuomone, kuo
Biuras) Spalio 14 d. SUOMIJA žią pradžią padarė Kauno miesto
suramina ir nuneša į nežinomą d’ni. Juk „Kanklės” ir yra sk iPrietelio Draugas.
PRIPAŽINO LIETUVOS RES- Taryba, aukodama 50,000 auk’iiunis pasaulį, kur vargo ir skur riama daugiausiai jaunoms sie- butų mokama SLA. seneliams pos daug geriau padarytų paPUBLIKĄ DE JURE.
do mes nejaučiame.
loms, kurios meilės pasaulį tve- ir nesugalėjusiems nariams mė svarstydamos ir duodamos įne
ę
Lietuvos
Vyriausybė
jau
|
; Taigi ir šitas naujas leidinys Ha, o muzika
kai kartas yra nesinė pašalpa, visų pirma rei šimus sekančiam SLA. Seimui,
Vašingtonas, X. 18 d. (Liet, ėmėsi atitinkamų žingsnių ir' lYCllilVIVAJ — „Penkių Metų Kanklės” sle tuomi puikiausiu papuošalu mei kėtų sužinoti,
kokias išligas kuriuo budu butų galima papil
Inf. Biuras) Eltos pranešimu kreipėsi prie Tautų Sąjungos
pia musų sielai neišsemiamus lės svajonių sukurto pasaulio. statytų tokio fondo įkūrimui tos dyti Priegl. Namo fondas. Ar
spalio 16 d. Kauno mieste buvo prašydama jos intervencijos.
Nenuilstantis lietuvių muzi- turtus, nes kam iš mus neteko Todėl jaunime, ieškok dvasios valstijos, kuriose SLA. jau įre nebūtų gerai, jei kuopos pamė
atidengtas paminklas žuvusiems Kaip atsilieps į visa tai Ame- kos srityje darbuotojas, gerb. karšta ašara nuo
blakstienų prakilnumo turtų — muzikoje. gistruotas. Pagaliau jei valsti gintų savo narių tarpe pravesti
už Lietuvos laisvę. Prie pa- rikos lietuviai?
beklausant gerb. M. „Kanklės” yra tuomi raktu, ku jos ir nesipriešintų tokio fondo tokį nusimanymą, kad kiekvie
kompozitorius Mikas Petraus- braukti,
minklo atidengimo dalyvavo sve
Geriausis
atsiliepimas, tai'kas, vėla lietuvių
visuomenei Petrausko muzikos, šiame lei ris atrakins ne vienam jaunuo- įkūrimui, tai tuomet mokestis į nas SLA. narys turėtų užsimo
timų valstybių atstovai.
kiekviename susirinkime prisi- padarė nemažą siurprizą, išleis- dinyje ras tinkamų dalykų viso liui-ei tą nežinomą žavėjantį pa tokį fondą spręstų ne patys na kėti sekančiais metais nors po
minti lenkų žiauriumus Vilnių- damas puikų leidinį savo kuri- kios rūšies dainininkai, nes tu saulį, kuriarite ir sunkiausiai su riai, po kiek jie sutinka mokė <$2.00 kaipo auką į Priegl. Na
Vašingtonas, X. 18 d. (Liet. je ir aukuoti kuoveikiausiam nių — „Penkių Metų Kanklės”. rinio įvairumas čia yra didelis. žeista siela randa ramų ir ma ti, bet tą nustatytų apdraudos mo fondą. Pamėginus pravesti
Inf. Biuras)
Eltos pranešimu Vilniaus iš po lenkų okupacijos J Kadangi šitas naujas leidinys Nuo lengvučių dalykų, tinkamų lonų atsilsį, nes ją ten apglo- departamentai. Juk šitų įstai kuopose tokią agitaciją, galėtų
gų ir yra viena iš tų pareigų, kuopa sužinoti, kaip jos nariai
spalių 12 d. lenkai dvyliktą nak atvadavimui.
savo didumu, turiniu ir puikum pradedantiems dainuoti, priei- bia švelnus muzikos aidai.
tj Varėnos šiaurėje užpuolė Lie Vilniaus atvadavimui aukos išleidimu yra pirmutinis lietuliS”i tokių sunkių veikalų,' „Kanklės
Kanklės ” labai tinka Kalėdų pridaboti, kad visokių visuome atsineša linkui tokių mokesčių,
tuvos sargybą prie demarkaci priimamos: Representative of vių muzikos gyvenime, todėl ne kurių išpildymui reikalinga auk dovanoms, Jaunikaitis negali ninių ir apdraudos organizaci Tuomet, jei didelė dauguma
jos linijos, betgi tapo išvaikyti. Lithuania, New York Office, galima jo pasitikti » tylėjimu, ■ ščiausio technikinio išsilavini- padaryti didesnio džiaugsmo sa- jų nariai mokėtų užtektinas mo kuopos narių sutiktų tokias mo
370 Seventh Ave., New York, arba trumpu laikraščių redakci- jmo- šiame leidinyje telpa 56 vo meilužei su jokia kita dova-j ^stis, kad tuo budu užtikrinus kestis mokėti, galėtų padaryti
Vašingtonas, X. 18 d. (Liet. N. Y. Aukos siunčiamos Valst. jų paminėjimu, todėl lai bus lei-,
i_ 1 veikalai
— gerb. M. Petrausko na. Kiekviena prakilnios sielos organizacijos ateitį. Todėl ir į Seimui įnešimą, kad uždėti mo
—
Inf. Biuras) Eltos pranešimu Iždui Kaunan.
parfelė, o tik muziką mylinti atskirtus organizacijų fondus, kestis SLA. nariams nors po
sta man nors trumpai apie jį at kuriniai.
spalių 13 d. Kauno miesto Ta
Dainavimui pirmaeiliai daly-.žmonės turi prakilnią sielą, ne- reikalaujama mokėti tam ata- $200 į Priegl. Namo fondą. SeiV. Čarneckis,
siliepti.
ryba išnešė protestą prieš lenkų Lietuvos Atstovas Amerikoje.
Labai man gaila, kad aš, kai- kai yra šie : Rudens lapai, Pa-! apsakomai džiaugsis savo myli- tinkami mokesčiai, sulig eks- mas-gi matytamas kaip šis da- '
pertų išskaitliavimo, kad ir to-1 lykas Istovi kuopose, žinotų kaip
okupantų žiaurų pasielgimą Vil
negalėsiu saka, Nokturnos — Ačių, Eg-'mojo sumanumu, kad jisai ne
po mažas muzikas,
niuje su Lietuvos kultūros įstai
tinkamai šito
naujo leidinio I lės ir žalčio duetas (iš operos užmiršta ir sielą papuošti savo kių fondų ateitis butų užtikrin-, pasielgti,
Senas Socialistas.
žinant tą faktą,
gomis. Taryba asignavo nukenTurtinga siela yra ta. Tačiau
įvertinti, Kas kita butų, jei l„Eglė žalčių Karalienė”), Ju rųeilužės.
dabartiniais SLA.
tėjusiems 50.000 auksinų pa
šitokis leidinys pasirodytų mu- rų bangos, Ballada — Jaunoji tūkstančius kartų brangesnė už kad ir su
IŠ SLA. KUOPŲ DARBUOTĖS.
šalpos.
zikališkesnių tautų gyvenime. Lietuva, Adomo vargai, Nakties didžiausius pasaulio turtus ir fondais yra didelės bėdos neku- 77 kp., Rockford, Ill*, savo susirin
riose valstijose, todėl negalima kime 2 d. spalių, nutarė paaukoti
Tuomet apie jį nepriseitų rašy rasa, Dainiaus testamentas (iš gražiausius kūno papuošalus.
Vašingtonas, X. 18 d. (Liet. Nenuostabu, kad rusai ir len ti tik apygraiba suprantantiems operetės „Pirmoji
gegužės”),
„Kankles”
išleido Lietuvių ne daleisti, kad ir šitokio fondo Rusijos baduoliam^ 10 dol. iš kuopos
nekurios valstijos iždo ir keletas dolarių surinkta i§
Inf. Biuras) Eltos pranešimu, kai, kurių nemaža yra šiandien muziką rašytojams. Šitokį lei Man skaudėjo širdis ir Laimin Muzikos
Konservatorija, So. įkūrimui
pavienių narių.
Nors komunistų
lenkai uždarė Amerikos Lietu- Lietuvos aukštais valdininkais, dinį su džiaugsmu pasitiktų mu gas, didus.
Boston, Mass., kurios direkto griežtai nepasipriešintų.
agitatoriai dėjo
pastangų, kad tos
galima paimti, aukos butų pasiųstos per jų partijos,
vių Prekybos Bendrovės Krau- savivaliauja ir veda žmones iš zikos autoritetai ir tinkamai jį
Antraeiliai ir lengviau at rium yra pats gerb. komp. Mi Pavyzdžiui
kantrybės, bet negalima nesiste
tuves Vilniuje.
įvertintų. Pas mus-gi — kam liekami veikalai yra šie: Valia- kas Petrauskas. w „Kanklių” kai kad ir SLA. vaikų skyrių. Li fondų, tačiau vargšai nieko nepešė.
Dauguma balsų nutarta aukas pabėti, kuomet ir patys lietuviai
tas reigalinga!...
Musų visuo valužė, Dainius, Vai verčia lau na, sulig jų didumo ir turinio gi šiol nebuvo galima SLA. čar- sisti Lietuvos Misijai ^Amerikoje,
įregistruoti New Yorko kad perduotų Lietuvos valdžiai, o
Vašingtonas, X. 18 d. (Liet. tuo keliu eina, čionai perspaus menei ir musų muzikams juk ne žo, Leidžias
saulelė, Pasakyk įvairumo, yra neapsakomai pi terio
Inf. Biuras) Spalių 14 d. Kaune diname iš „Lietuvos Ūkininko” svarbu, kad ten kokis kompozi Lietuva mylimoji, Kalvis, Kai gi, nes už tokį didelį, puikų muzi valstijoje vien dėlto, kad SLA. pastaroji tegul sunaudoja tais auka^
Nesą New Rusijos šelpimui sulig savo nuožiū
jvyko tūkstantinės minios pro straipsnelį, kuriame aiškiai vaiz torius Mikas Petrauskas Bosto tink šviesUgaųlj^, Naujoji ga kos leidinį, tik $5.00. "Ligi šiol turi vaikų skyrių.
testo mitingas prieš lenkų per- duojama, kaip krikščionių de ne sukniubęs prie piano per die dynė, Rudens melodija ir kt.
tokio pigaus
muzikos leidinio Yorko valstijos apdraudos įsta ros.Išrinkta komisija iš 3 narių Žemai
sekojimus lietuvių Vilniuje, šia mokratų lyderiai Lietuvos ap- nas ir naktis dirba ir dar pas Didesnė dalis dainų yra leng dar neturėjome.
tuose nebuvo užgirta vaikų ap- čiu Teatro Rūmų įkūrimui parinkti
me protesto mitinge dalyvavo skričius valdo. Bet įdomiausia kutinį savo centą deda, kad pa vesnių ir daugelis tinkamų pra
Nemuzikas. drauda fraternalėse organizaci aukų ir nutarta surengti prakalbos
Kauniečiai ir Vilniaus bei Gar yra tas, kad šituos žemiausios kėlus musų muziką — tą kiek dedantiems dainuoti.
jose. Bet štai pernai šios val agitacijai už SLA. Šis kuopos susi
dino tremtiniai. Buvo kalbėtojų rūšies latrus ir klerikalinė spau- vienos tautos dvasios prakilnu Pianui ir smuikai dalykai nė
stijos legislatura išleidžia taip rinkimas buvo rimtas ir tvarkus.
Kuopos narys.
iš įvairių organizacijų, partijų da ir net aukštieji valdininkai mo atspindį nors ligi to laips ra labai sunkus, išskiriant pia
vadniamą „visos šeimynos ap— net ministerial proteguoja!
ir tautybių.,
|draudos įstatymą” (Ali Fami 136 kp., Cleveland, Ohio, spalio 5
nio, kad kultūringas
pasaulis nui Manekynų šokis (iš operos
Mitingas išnešė sekamus nu
Išradėjas”) ir Kaip SLA. PRIEGLAUDOS NAMO ly Insurance Law), kuris duo d. laikė pirmutinį susirinkimą su paatkreiptų domės ir į mus, kaipo Velnias
marginimu ir kaip delei pradžios to
SUČIUPTA „LYDEKA.”
tarimus :
da
galimybės
ir
musų
organiza

REIKALU.
skiedra
ir
pluta
Nemunu
plaukultūringą tautą, turinčią dva
kių susirinkimų vykinimo, reikia paProtestuoti visam pasauliui ■ Buvęs Tauragės, o vėliau Ma sios prakilnumo
cijai
įsiregistruoti
New
Yorjko
„Tėvynės
”
41
num.,
p.
Jur

kė.
1
sakyti,
kad pavyko labai gerai. Žiturtus. Juk
prieš lenkų elgimąsi Vilniuje; žeikių apskričių viršininkas mes papratę savo didžiavyrus „Kanklės” yra svarbiu leidi- gis Bulota paskelbia savo nau valstijoje. Vienok ir po to SU- noma didžiumai narių tokis susirinReikalauti Lietuvos vyriausy Tučkus, pasižymėjęs kaip uolus garbinti ir jų darbus su ašaro- niu dar ir tuomi žvilgsniu, kad ją sumanymą Prieglaudos Na tinkama sunkenybių, nes SLA. ^’mas buvo naujenybe, tačiau rodosi
buvo užganėdinti, programas išbės išrupinimo didžiųjų valsty krikščionių demokratų gynėjas mis minėti tik tuomet, kai juos visose jų kompozicijose (veika mo reikalu, kaipo praktiškiausį vaikų skyriaus ir mokesčiai, ir j visi
pildyta gerai — nuo darbo žmonių
bių globos skriaudžiamiems Lie ir kišęs į kalėjimą prieš rinki šaltų kapų tyla pridengia... O luose) perdėm stilius lietuviš ir lengviausiai įvykdomą planą.
_ _ f įstatai, ir pagaliau narystės pa- i geriau norėti’,*'negalima. Pamarginituvos piliečiams okupuotoje Vil mus į St. Seimą valstiečių są kuomet jie deda paskutines sa- kas, o tas duoda galimybės su- Nors šitas p. Bulotos
naujas
liudijimai neatatinka šios valsti mo programo išpildyme dalyvavo
i
iai: J. J. Žilis kalbėjo temo
jungos ir soc. liaudininkų demo vo jėgas ir net medžiaginį savo gabiam teoretikui susekt liau sumanymas yra ant tiek nevy- J°s reikalavimams,. Ir tik suti- sle nar,a,:
niaus srityje;
je — „aplinkybių tvėrėjai”, J. Leona
Emimosi priemonių protes kratų partijos darbininkus ir, gerbūvį aukoja, kad sudarius dies modelius, kurie yra aiškus kęs ir nepraktiškas,
^čius — „gyvenimas
,
kad į jįikus Centrui ir užtikrinus, kad vičius
” ir Vaidilas —
tuoti, prieš P.
pasiūly eidamas savo pareigas, pasižy juo didesnę auką musų tautos tikruose,
kreipti,' sekantis SLA. Seimas vaikų, sky „protavimas.”
savituose gerb. M. nevertėtų nei domės
mėjęs kyšių ėmimu, galų gale atgimimo aukurui, tai mes vie Petrausko kuriniuose. Viena 'bet kadangi jisai agituoja SLA. rių sutvarkis sulig New Yorko Sckantis 136 kp. susirinkimas įvyks
mo projektą;
1921 m., 7:30 vai. vakaReikalauti, sulyg laisvai pa priėjo liepto galo.
1lietuviška dėlto, kuopas šitą savo sumanymą ap valstijos apdraudos departamen ^Yiehiviu Salėje, 6835 Superior
toje jiems pagelbėti — trukdo dalis grynai
reikštą Gudų gyventojų valia, Netekęs „pajamų šaltinio”, me ir net tankiai svaidome į kad imta liaudies dainos, ir jų svarstyti ir net SLA. Seimui1 to reikalavimų, pagaliau susi-!__
______ , Orio. Visi nariai
avc.,, Cleveland,
■prijungimo Lietuvai visos Gar kokį turėjo būdamas apskrities juos paniekos žodžius. Taip vi įtalpoje pažymėta, jog imta iš duoti tokius įnešimus, pagaliau į laukėme SLA. įregistravimo ir kviečiami atsilankyti ir atsivesti savo
I draugus, kad ir ne SLA. narius, nes
dino srities su Baltstoge, Lietu viršininku, pabandė mat „pamė suomet pas mus buvo ir taip liaudies. Pirmaeiliuose
kuri jisai tvirtai užreiškia, tikrai ži šioje valstijoje.
i musų kuopos susirinkimus gali lanvos Brasta ir Slanimu ligi Bugo ginti laimės” ir kitaip. Tam tik šiandien pas mus yra.
;
pasakyti ir kyti ir ne nariai.
niuose yra didelė įvairenybė: nąs, kad daugelis Illinojaus val Tą patį galima
ir Narevo upių;
slui sugalvojo čekų dirbimą pi Taip mes elgiamės ir su gerb. Nokturnos — Ačių,
J. J. Žilis.
Kaitink stijos SLA. kuopų padarys to apie Massachusetts valstiją. SeŠaukti visuomenę nesiduoti su nigams gauti iš banko. Tuos komp. M. Petrausku.
sekančiam Sei niaus čionai buvo prisikabinta
Labai šviesi saulutė, Manekynų šoky kius įnešimus
IŠ SLA. 2-ro APSKRIČIO
provokuoti nei
atkeršyti len čekus padirbęs savo ranka par tankiai, matomai iš pavydo, mu je ir keletoje kitų veikalų — ei mui, todėl negalima praleisti prie visos SLA. tvarkos. Bet
SUVAŽIAVIMO.
kams Lietuvoje; ir
davinėjo kitiems ir paskutiniu sų muzikai ir net . „nedakepti ta keliu moderniškojo klasiciz nieko į tai neatsiliepus, nes ga laikui bėgant, kuomet apsaugos S LA. 2-ro apskričio konferencija
t Šaukti visuomenę aukoti nau laiku paaiškėjo, kad vieną iš to muzikai” mėgina gerb. Petraus mo. Pasakoje, Jurų bangose, li rastis nemažai
sulig šios įvyko 9 d. spalio, Liuosybčs svetaitokių SLA. fondas dapildytas
jų Vytauto Gimnazijos rūmų kių čekų pardavė Kėdainiuose ką žeminti, tai jo muziką peik Kaip skiedra ir pluta Nemunu kuopų, kurios imsis bereikalin valstijos apdraudos įstatų rei nčje, Brighton, Ill. Konferencijoj
40 delegatų nuo 9 kuopų.
Vilniuje pastatymui.
už 24.000 auks., o kitą šiauliuo- dami, tai jį patį, kaipo pedago plaukė ir keliuose kituose — lai gai svarstyti šį nevykusį suma kalavimo, tuomet prisikabinta dalivavo
2-ras apskritys yra nutaręs tam
st už 40.000 auks. Tam tikslui gą, ne kompetentišku perstaty- kytasi moderniškai impresionis- nymą.
prie pašalpos skyriaus, kad buk tikru budu pasidarbuoti naudai SLA.
LIETUVOS ATSTOVYBĖS
naudojo svetimą pasą, kurį iš dami. O tačiau jei ne gerb. tiškos linkmės, bet visur, kur Neabejoju, kad atatinkamas nariai moka permažus mokestis Prieglaudos Namo. Komisija prane
AMERIKOJE PRANE
anksto pasistengė pavogti iš sa- Petrauskas, tai ką šiandien lie tik vartotas kontrapunktas — SLA. reikaluose autoritetas ofi į šį skyrių. Dabar galutinai iš šė, kad darbas eina pasekmingai ir
galutina darbuotė įvyks 24 d. lapkri
ŠIMAS.
. o mokyklos pažįstamo. Be to tuviai turėtų muzikos srityje? vartotas atydžiai ir taisykliš- cialiai praneš kuopoms, kad ši siaiškinus, kad ir pašalpos sky čio.
i
Lenkai pradėjo Vilniuje ar turėjo pasidirbęs netikrų doku Kelioliką dainelių įvairių musų kai.
tas p. Bulotos sumanymas yra riaus fondas yra geroje padėty Nutarta surengt sekančiame sezo
šią kovą su visu kas lietuviška. mentų: 1) užsienio pasą, kurį muzikų parašytų v— tai viskas!
Rimtiem muzikam geriau pa neįmanomas, tačiau lai bus leis je, tai vėla reikalaujama, kad ne balių ir prakalbų maršrutą, ši
to surengimui išrinkta komisija.
Jie uždarinėja lietuvių įstaigas, gavo Tauragės apskrities valdy Dabar-gi, ačių * gerb.
komp. tiks sunkieji veikalai, o papras- ta ir man keletas žodžių šituo vaikų skyrius butų arba visai Pakeltas klausimas kasling siunti
virš 400 mokinių buvo iš lietu bos neva duotais kaži kokiais Petrausko neišsemiamam talen tiemsiems muzikams bus gražės reikalui tarti.
panaikintas, arba sutvarkytas mo knygy Lietuyon. Visaptisiškai
vių gimnazijos išvaryta gatvėn liudymais ir kitą liudymą neva, tui ir nesulaužomam jo pasiryži ni lengvieji. Estetiškas veika Nematau
reikalo
aiškinti sulig šios valstijos įstatų reika apsvarsčius, nutarta prisidėti prie
SLA. i-mo apskričio, Išrinkta koir žiauriai mušama šautuvais, išėjusį iš Tauragės apskrities mui, turime apie 20 operų ir lų grožis tame, kad net ir dau Prieglaudos Namo reikalingu lavimo.
misija
kuri rūpinsis rinkimu ir siun
vaikai mušami negalėjo pasiprie valdybos Nr. 348 liepos mėn. operečių, turime šimtus dainų- giau impresionistiškuose veika mo, neigi pakartoti tų visų pla Taigi akyvaizdoje šitokių re timu knygų
į Lietuvą.
Sinti, tai savo protestui išreišk- 16 d. š. m., su parašais neva pir dainelių, kurias mums parašė luose nėra nei vieno karikaturis- nų, kurie jau> nekartą buvo pas alių faktų, ar butų išmintinga Duotas jnešimas paaukoti 5 dol. ii
šti giedojo Tautos Imną „Lietu mininko ir raštvedžio, kuris vi šitas prakilnios sielos žmogus— tiško. y
pastatymui paminklo Leit. S. "
kelbti ir plačiai aiškinami „Tė dar daugiau fondų SLA. įkurti, iždo
Herrisui.
Kadangi Įeit. S. /fJerrisas
va, Tėvynė musų”. Taip pat sai netarnauja apskrities valdy musų tautinės muzikos tvėrėjas Tai tiek apie „Kanklių” turi vynėje”, nes tai kuogeriausiai
delei kurių priseitų ne vienoje yra žuvęs ne karo lauke kariaudavo
žiauriai elgiamasi
su lietuvių boj. Liudymas buk duotas apie — musų dvasios prakilnumo ža nį. Techniškoji veikalo išžiūra žino ir
supranta kiekvienas valstijoje net įregistravimo tei mas už Lietuvos laisvę, bet malšin
našlaičių prieglaudomis, kurios, tai, kad Tučkus, kaip Tauragės dintojas!
irgi daro labai malonaus įspū SLA. narys, kuris skaito „Tėvy sių nustoti? Todėl ir p. Bulo damas Lietuvos sukilusius kareivius,
kaip pavyzdžiui
Didžioji Vil apskrities valdybos valdininkas Jis netik mums muziką rašo džio. Didelio formato knyga iš nę” ir seka SLA. reikalus, čio tos sumanymas yra ne vietoje tad įnešimas didžiuma balsų atmes
niaus prieglauda su trimis šim įgaliotas važiuoja Vokietijon ir — jis mums ją paskutiniais sa 190 puslapių, gražiai-tvirtai pu nai aš noriu padaryti tiktai ke ir visiškai nevykęs. Aprūpini tas.
Neapsėjo ir be karštų ginčų, ypa
tais našlaičių, pirmiausiai api Latvijon prekybos reikalais.
vo centais atspausdina, jis mus siau šilkiniu audimu apdaryta. letą pastabų pačiais p. Bulotos mas SLA. senelių ir nesugalėju- tingai reikale Herriso paminklo, nes ;
plėšiamos, o paskui uždaromos.
Netikrų dokumentų pas Tuč- jos mokina — jis per vakarų- Spauda graži ir aiški. Be jokios sumanymo pagrindais.
sių narių yra galimas, tik ku radosi tarpe delegatų politikierių.
kuopoms* rinkti delegatus
Inteligentija sukiSama į kalėji kų butą ir daugiau.
vakarus su mumis kartu, vargo baimės šitas leidinys galima sta Visų pirma reikia pasigailėti, riant Prieglaudos Namą, jei yra įPatartina
apskričio suvažiavimus tokius, kt>
mą, o liaudis terorizuojama.
Kažin ar krikščioniškai de ir vargsta, kad supažindinus tyti šalimais kultūringų tautų kad nekurie SLA. darbuotojai numatoma," kad tokią įstaigą riems*
rupi SLA. reikalai, o ne poliKad nebūtų girdimas kanki
kanki- mokratiškoji „Laisvė” neduos mus, nors paviršum, ką reiškia gražiųjų muzikos leidinių. Kul nemato reikalo skaitytis su tuo SLA. galės įkurti ir ją tinka tika. ’
.
. ■
Spaudos
namos aukos balsas, uždaromi vietos ir daugiau Tučkaus žodžiai opera ir operetė. Ir ačių tūringas svetimtautis pamatęs faktu, kad SLA. * yra valstijų mai užlaikyti vien aukomis ir
lietuviški ir lietuviams užjau- straipsniams joz pasiteisinimui jo j&itam sunkiam darbui, šian lietuviškoje stuboj e tokį puikų apdraudos departmentų kontro laisva valia' narių mokamomis
ir
savo garbės**. v—G
organizacija, ir tuo mokestimis remiant Kai tik
. - „apgynimui
. z
* dien beveik visų didesniųjų ko muzikos leidinį, netik riems na liųjoama
lonijų lietuviai jau supranta tų mams pripažins
uringumo budu negaliĄia tokioje organiza nariams bus uždėta priverstina
žodžių prasmę ir pradeda |do- požymį, bet t
įamislyti, cijoje steįgtT visokių fondų, i metinis ar mSnJinfi Jį mokestis,
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tų įrankis, tapo paskutinį laiką „Bolševikų
agitatoriai del St. Seimo fark cijos vadas, kar- politika. Bet pirmoje vietoje
pilnai savo tikslą atsiekę ir kitrib
LAIŠKAS
I
REDAKCIJĄ
nugalėję.
Tačiau visai taip nėra.
milicijos
emblema (ženklu): valstybės pamatų griovimo bau- čiamos priemonėmis bando ap- SLA. nariams esą labiausiai ne
Nors klerikalai ir jų pritarėjai taip
Savarttnu Susivienijimo
Lietuvių retas vyresnysis be jos viešai džiami sunkiuoju kalėjimu, mu- sidirbti su savo oponentais,
patinka
„Tėvynės” rėmimas Gerbiamoji Redakcija, prašau ne- mano,
kad jie progresyvį elementą
Kmenkoie organas, leidžiamas kas pasirodo, ji gi vis didesnį plyšį Įsų gi privilegiruotieji „bolševi- ‘
VUldŽlOS 11’ atsisakyti atspausdinti jūsų laikraš- pergalėjo ir viskas jau užbaigta, ta
Lietuvos „buožių”
* * *
penktadienis.
:: Vėl lietuviai apgauti. - „Tėvynės’ redaktoriaus politika, čio ,Tėvynė” skiltise šį unano laiš- čiau progresyvis elementas irgi nedaro tarp gyventojų ir valdžios.' kai” daug rimtesni ir pavojinm. spalio mėn. pabaigoj, miega ir dirba apšvietos darbą bei
Faktų daug čia nereikia: jų gesni tų pamatų griovėjai, gau- Naujienos” praneša, kad Chi- Ir todėl p. Mizara štai kokį pa man 1920
S E. Vi tartis — Redaktorius,
teko susipažinti su vienu ame žengia žingsnys po žingsnio pirmyn.
įvyko piniginis tarimą per
„Laisvę” duoda rikiečiu lietuviu, kuris buvo parva- Vieni iš jų susispietę apie „Sanda
Isemk kiek nori iš by kurio pro-;na tik tėviškus pabarimus, po cagoje vėla
307 w. 30-th St, New \ork City, j vincijos kampo ar centro, štai, kurių dar smarkiau raižo pilie- skandalas.
Tūli
prigavikai: SLA. nariams:
i žiavęs Lietuvon tik pasižiūrėti, kaip rą”, kiti apie „Keleivį”, treti nors
„Skundais dalykų stovio nepa jis pats išsireiškė, o paskui vėl grį-1 jir niekur nepriguli, bet visuomet jiet
Visi raštai skiriami „Tėvynei” tu r’ pavyzdžiui, pora tipingesnių ap- čių nugaras nagaikomis ir įva- Jonas Žitkus ir. Stasys Matas,
žo Amerikon. Tai atsitiko taip: aš ' pritaria pažangiajai idėjai ir kartas
but siunčiami
Redakcijos vardu ii sireiškimų:”
rę visiems baimės, liuesai „sau kurie, anot „Naujienų” pareiš gerinsime, draugai’ darbininkai. pabėgęs iš lenkų belaisvės, pabaigiau | nuo
ją parcinia ir finansiškai,
mes norime, idant panašus da
tari but su autoriaus parašu ir adre
Čionai aprašoma, kaip vieno valiauja” ir „naudojasi” tyčio kimo, prigulėjo prie vyčių orga Jei
lykai neatsikartotų, idant mus or gydytis jau Kaune Karo Ligoninėje | Bostono progresyvis jaunimas dau•u. Prisiunčiamus raštus Redakcija
Šiaulių būro pirmininkas pil. damies iš konstitucijos ir pilie nizacijos, tik per vieną mene-! ganas netarnautų mus mirtiniems ir, po tam tarnybos reikalais buvau giausiai susispietęs apie dailės drautrumpina ir taiso sulig savo nuožiu
I giją „Gabiją”, kurios mokytojam yra
priešams, tai mes privalome pir komandiruojamas į Panevėžį,
sį surinko nuo Chicagos lietu
iš šiaulaičių čių laisvės.”
smulkų.- Kazys Mikalčius
ros. Netinkami
spaudai
žiuojant
traukiniu,
pasitaikė
mano komp. M. Petrauskas.
Toje dailės
miausiai išvyti iš to centro buržu- Į
eilės ! kaimo, Šiaulėnų
raštai — korespondencijos,
vių $75,000.00, žadėdami jiems
vai. atvyko į
Skaitai
žmogus
tokius
įvy
kupė,
ir
tas,
aukščiau
minėtas,
ame-i
c
l
raU
gij
oj
c
priklauso
geriausios
jaujus arba jų tarnus.
pranešimai ir tt., naikinama ir auto ĮDiktariškį prašyti pagalbos nuo
rikietis.
Mudu
su
juo
gražiai
įsikalĮ
akim
nenori
tikėti,
gelius,
„specialus
”
,
nuošim■’"'1 jiimo spėkos ir dirba naudingą darbą
kius ir savo a..____ ____ ____
„Šiemet bus nominacijos į SLA. ’
riams negrąžinama, jei nėra pridėti*
bėjom.
Aš
jam
pasakojau
apie
musų
Jailes
į
mokytojų
B.
Urbano,
A.
TarvyAbelnai
paėmus,
me- į
Nejaugi tokios kraštutiniausio!taus i trumpą laiką, pas-, viršininkus kitiems dvejiems
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
išrinkti
bariuomenę,
jos
atliktus
milžiniškus
Bostono
jaunimas
su
kiekviena
dietams.
Mes
privalome
Įdo, Pr. Vilūno, Pr. Žilevičiaus ir barbarizmo scenos gali atsitikti i -taromis, dienomis su tais piniskus žygius; pas- ( na žengia pirmyn.
Paimkime, paatatinkamus žmones į juos, Turi-:<larbus ir karžl
mokyklos K-to pirmininko V.
! Ir skau-'ff‘‘^s P^dgo.' Taipgi
sakoma, į me rinkti tokius žmones, kurie ’i11!- lkai’> manc sužeidė lenkai po vyzdžiui, kad ir porą jaunų mergai
LIETUVOS VALDININKŲ
Butrino, prieš Radviliškio nuo-!dama širdįmi turi
sutikti su|kad pražuvimo pavojuje yra dar, pasiaukojusiai gina darbininkų rei Seinais, kaip paėmė į belaisvę, kaip čių, su kuriom man teko sueiti ir
gy- pasikalbėti apie praeitį.
Buvo tai
SAVIVALIAVIMAI.
, vados milicijos viršininko Joku-1 įVykusiais faktais, kad ištikrų Iapie tris milionai dolerių lietu-; kalus. Mes žinome, kad jie, gin iš išbėgau iš jų ir,Jiskadmanbaigiau
pasakojo
šventa
diena,
kuomet
aš
išnetyčių
dami darbininkų
reikalus, sykiu
Ibausko
ir
Šiaulėnų
milieninko
Į
;
u
az
į
a
tiškojo
barbarizmo
lievil
1
P
ini
2
’
«|
apie
Amerikos
lietuvių
gyvenimą,
su jom suėjau pačiame vidurdienyje
Kuomet Amerikos lietuvjaiir SLA. reikalus, kadangi ši
Nors tai yra skaudi pamoka' gins
Jansono
nežmoniškus
persekio;
kanOs
duksta
musų
tėvynėje
ir
,
jų
kovą
su
lenkais
(žinoma
tik
na

pamaryje. Kuomet
jos man buvo
organizacija susideda iš darbininsocialistai pareiškė, kad jkf ne
minę)
ir
tt.
Abelnai
trumpam
lai

tiems
žmonėms,
kurie
tiki
į
vi-;
gerai žinomos
iš praeities kaipo
kŲ-.
duos nei cento
Lietuvos val jimus pil. Mikalčiaus, kurio vie- s]§gia Lietuvos žmonių gyveni- I sokius „stebuklus” greito prake tapova draugais. Drauge gėrėm, „karštos” katalikės, tai aš jų tuoj ir
„Šiais
rinkimais
privalome
ap1
natiniu prasikaltimu yra, kad mą. Nors kiek
kultūriškoje;
trumpą musų užklausiau:
džiai, kol nebus panaikinta karo
valyti savo centrą nuo buržujinių 11 drauge valgėm visą
jis pastebėjo viešai vienam mi- šalyje griežčiausiai uždrausta ' lobimo, tačiau ji neišvengtina,
keliones
laiką.
Žinoma
tik išlaidas j — Ras taj Tamstoms šiandien pad
srutų. Mus organas turi tarnauti
stovis Lietuvoje ir patikrinta
dauguma
lietuvių dar iri mums, darbininkams, bet ne mirti i padengė jisai, neleisdamas man aik- j sidarė, kad dabartiniu laiku čionai
licninkui, kam jis leidžia smuk- mušti ir didžiausį prasikaltėlį, įneš
į
laisvė žmonėms, tad dauguma
šiandien daugiau pasitiki visoniems musų
neprieteliams.
Tai Loti pinigus, Iš jo griežto nusista-į vaikščiojate?
/oje
žiauriausiu
budu
kitų pakraipų laikraščių tuomi
jo vaišingumo , — K odei Tamsta klausi?
tiktai išrinkda- tymo prieš lenkus,
-nr|kiems
prigavikams, negu valužpakalines duris ir Šiaulių bū mušama net moterys ir dar
į
prie
lietuvių
kareivių
—
aš supratau į
pasipiktino. Tačiau jei rimtai
mi darbininkiškus asmenis į centrio vardu padavė ant to milic- nėščios moterys!..
jį dideliu tėvynės mylėtoju — patrio- į — Kodėl taip? — klausia jos ma
moterys!.. Ir už šito-'f^^os R°ntr°liu°.iamiems banro valdybą.”
ir bešališkai pažvelgsime į Lie
ninko skundą, kurį skyrium pat kius savo darbus Lietuvos mili-U<ams’ Į šitai turėtų atkreipti Kad p. Mizara taiso sau ke- tu esant, Savaitei praslinkus aš vėl nęs.
tuvos valdininkų savivaliavi
tarnybos
reikalais
turėjau grįžti j — Jog aš Tamstas gana gerai at
virtino raštu ir vieno
kaimo cijos barbarai gauna vien j.- į domės kiekvienas lietuvis, kuris liūs į „Tėvynės’
redaktorius,
Kaunan,
Likimo,
turbut,
buvo lem-, menu iš praeities
mus, kurie tankiai net ligi kraš
laikų, kuomet
vis dar tiki, kad su šimtu dole- tai tas nenuostabu ir jam tos ta dat k.u tą, gal it paskutinį, pasi-lamstų
ūkininkai. Už šitą neva nusi viškus pabarimus.”
šiuo
laiku
jokiu
budu nebututiniausio barbarizmo prieina,
rių galima milionierium patapti teisės niekas negali užginti —• matyti man su tuo pačiu amerikic- Į tų buvę galima atvesti į šią vietą,
kaltimą pil. Mikalčius buvo po
Ištikrųjų reikia stebėtis neap
tai vargu bau rasime rimtų mo
kelis kartus aukščiau minėtų sakomu Lietuvos žmonių kan ir kiša savo paskutinį centą į mes linkime jam to pasiekti; čiu, (gaila, kad jo antrašo ir pavar-, nes apie šį laiką dar visuomet bažtyvų šitam socialistų žygiui pa
dės neužsirašiau, bet rodos, kiek pa- nytėlūje būdavot.
visokių apgavikų kišenes.
valdininkų šaukiamas neva ty
taipgi
nenuostabu,
kad
jam
no

menu, Ežerėlių aps.
trumu. Juk nors kiek pilietiš
Kauno gub.) ; — Taip, budavam,
bet tie laikai
smerkti. Į^esa tvirtinimas, kad
* * *
rinėjimui ir vis buvo nežmo kai. subrendusioje šalyje, šito
risi
matyti
ir
Pildomojoj
Tarytik
visikai
jau
grįžtančiu
vėl
Amej
an
praėjo,
kuomet
mes
po bažnytiprovincijos valdininkų saviva
::
Nepasitiki
Tautos
Fondu.
rikon,
drauge su savo artima gimi- |es vaikščiojom,
niškai mušamas ir verčiamas kį milicijos virsi ninką-barbarą
Į boj artimus savo draugus, ta
liavimai įvyksta priešais auk
naite, o gal ir sesute, kuri, kaip m a- į
Kodėl
—
Kauno
vyskupas
Karys-Kapraėjo? — klausiu aš
pasirašyti po melagingai para
patys piliečiai
pakabintų ant! revicius atsiuntė laišką SLRKA. čiau turime pastebėti, kad yra tyt, taip pat patriote nes pažvelgus jy_
štosios vyriausybės valią ir kad
šytu protokolu. O pasiskundęs Jpirmutinio telegrafo stulpo.
į labai negražu koliotis ir nepa paskutinį kart į Nemuną, traukiniui — Todėl, jog tuose laikuose mes
buk toki apsireiškimai netole
dvasiškam vadovui kun. N. J.
per jį bėgant, graudžiai apsiverkė, (Jar buvom .kvailos” ir davėm save
Mikalčius į aukštesnes valdžios
ruojami, yra vien tuščiais žo
Nors ir kantrus Lietuvos žmo- į mkoi> kuriuomi įga)ioja Ame. matuotai žeminti organizacijos matydama jį ramiai
sau vingiuojant, mulkinti, bet šiandien negali jau to
instancijas,
sulig
. 4.
......
Sietyno”;
įneš, tačiau ir jų kantrybei yra Į rikos lietuvius kunigus rinkti, viršininkus, kad tuomi paleng jau laisvoje savo Tėvynėje Lietuvo- būti, nes mes pačios irgi turime pre
džiais. Štai prieš šių žodžių ra
pranešimo, štai ką gauna:
Į saikas. Tas plyšys tarpe valdžios ; kontroliuoti ir persiųsti tiesiog vinus sau kelią į SLA. Centrą. je, per laukus, miškus ir pievas, tą ir galime savo protu valdytis, o
šytoją guli pusiau oficialus do
„Nukentėjusis Mikalčius duo ir piliečių, apie kurį „Sietynas” !
■ Pagaliau p. Mizara, kuris pro- Kaip man teko vėliaus sužinėti iš ne laukti ką kitas pasakys. Taipgi
kumentai, kurie
liudija, kad
I
Kaunan
aukas
„katalikiškam
”
mano švogerio, grįžusio neseniai iš mes žinome gerai tų bažnytinių moda atatinkamom įstaigom skun
kalba, su kiekviena diena didė-j! universitetui įkurti. Nors kle itenduoja turįs teisę į SLA. vir- Amerikos, kad bene tik nebus tas kytojų
dauguma provincijos valdininkų
darbelius, kokius jie dirba
das, bet kolei kas bus, jis jau ja ir nėra abejonės, kad trum-i
I šunes, turėtų žinoti nors SLA. pats amerikietis rašęs, ka
savivaliavimų įvyksta vien to
savo
klebonijose...
Užtenka paminėti
ir nutarė:į įstatus ir taisykles, kurie drau- matytis ir kalbėti su vienu karininŠiaulių Apskrities Viršininko poje ateityje turės įvykti Lietu-; rikalinė Federacija
tik Dctrojaus praeities klebono dar
dėl, kad aukštoji vyriausybė ir
sulig to paties milicininko Jan ivoje rimtų atmainų. Nesą nėra į per savo Tautos Fondą surink- jdžia SLA. nariams' nepamatuo- kus-lcilenantu Lietuvoje, kuris su bus ir Chicagos, o prie tam galima
net kartais nekurie ministerial sono pranešimo administratyi ti $50,000.00 minėtam „univer- I tai kolioti savo viršininkus ir žeistas papuolė Į lenkų belaisvę ir, suskaityti visa eilė kitų.
mažiausios vilties, kad dabarti įsitetui”, tačiau
tokius valdininkų darbus ne tik
kaip paskui jam pavyko
pabėgti,
Baisiai aš nustebau
išgirdęs šitomatomai net!
viai nubaustas 200 auks. pabau ne Lietuvos
••
įstatų
nurodymo,
kiekvie

—
laikraščio
„Tėvynė
”
skiltyse.
vyriausybė
kada
| kius žodžius iš lupų tų jaunų mergi
toleruoja, bet ir pačius nusikal
Kauno
vyskupas
nepasitiki nas narys
dos arba dviem savaitėm (sic!) nors įstengs
už
koliojimą
savo
nų, kurios keli metai tam atgal, bu
Tad
labai
norėčiau
sužinoti
jo,
ant

tinkamą tvarką i'Tautos Fondui ir todėl geriau
tėlius globoja. Šitų dokumentų
arešto už „rėkavimą ir vartoji padaryti kaip šalies viduje, taip j)evcnja kad įas aukas rinktu!virs*ninkų’ gal1 buti nubaustas rašą, kad atsidėkojus jam už vaišin vo atsidavl su kunti ir dvasia kuni
teisingumą paliudija „Lietuvos mą neatatinkamų žodžių viešoje ir
gumą, su kokiu jis mane sutiko Lie gams ir bažnyčiai, o šiandien jos jau
užsienio
politikoje, šitaip;
Unkl«inet išbraukimu iš SLA.
Ūkininke” ir „Sietyne” tilpę tų
kurio aš niekuomet
negaliu visai kitaip kalba ir net nurodinėja
vietoje (mat kaltas buvo, kam pradeda įsitikinti ir Lietuvos i; ir kontroliuotų patys klebonai. į Ką SLA. nariai turi rinkti į tuvoj,
užmiršti,
patriotizmą,
prijautimą
Lie- tų pačių kunigėlių nedorus darbus
pačių atsitikimų aprašymai.
Bet kas gali pasitikėti Tau-i
prie kitų nurodė
milicininkui
Tarybą — ne „Tėvy-!,nvos karžygiams, o ypač man, kai- ir juos pasmerkia.
visuomenės priekyje
stovinti i tos Fondu? Juk šitas fondas Ii Pildomąją
.. „
Kadangi tų dokumentų pri- neteisėtų Sinkavimų ir jo ne
Išgirdus šitokius pareiškimus iš lu
g perkentusiam vargų ir ne- ’
reikalas jiems tai nurodi-ijT
....
...
.
.
nes
”
žmonės
ir
todėl
yra
manoma,
'
laimių 'Lietuvos
atstatymo dirvoje pų „karštų” katalikių, galima aiškiai
siuntėjas, delei visiems žinomų žiūrėjimą savo pareigų) ir pa
Ine vienam prakilniam tikslui _..
Jie ligi šiol pataikė iš- 11110 pirmutinių jos gyvenimo dienų. juprasti, kad klerikalizmas visuome
,
.
,
,
v.
.
.
.
i
neti.
kad
nebetoli
tas
laikas,
kuomet
priežasčių, užgina savo vardą bauda su grasinimu pasodinti
.' aukas rinko, tačiau niekuomet . .
.
žmones, kankinami'.
,_ ,
.
.
.
ištrinkti atatinkamus žmones į Todėl prašau to garbaus amcrikic- nėje neįgauna jokios įtakos, bet
Lietuvos
spaudoje minėti, todėl tais do jau skubotai išieškota, nedavus
, 1 |ti neatidavė tam, kam jos buvo I savo Viršininkus, pataikys tai | Čio atsiliepti — parašant man asme- priešingai — smunka žemyn ta vi
iršin inkus,
barbarizmo
šmėklų,
1 ... ......... ir visuomet
aziatiškojo
kumentais nei nesinaudosime. laiko nei skųstis del jos toliau.”
j.us jutu ipac|aryti ir ateityje.
Tačiauln,ai lalsk:i SIUO antrasu: J>1.et.uva’ duramžių inkvizicijos pelėsiais ap
savo
vyriausybes
)dodavo
kIerikaIings
kepusi liekana.
Užteks pasinaudojus aukščiau Toliaus „Sietynas” paduoda
'pravartu pažvelgti kiek ištik-jButų skyriuSi Leitcnantui vi- Maž daug tokį įspūdi gavau Bos
pasitraukti jei ji laiku nesusi-' tikslams. Pereitame
minėtų laikraščių aprašy: .u, ku dar vieną įvykį, iš kurio galėtų
tone laike savo atostogų, kurios bu
(rujų „Laisves” redaktoriam ir Kušiui.
rie apie tuos pačius atsitikimus pasimokinti ir aziatų barbariz pras ir pati nepasitrauks, Ir nes” num. tilpo Lietuvos Rau 1 jų auklėtiniam rupi SLA. Ir
vo labai trumpos, bet prirašyti iš to
mes,
amerikiečiai
širdingai
pa-Į
trumpo laikotarpio butų galima larašo.
mas.
Cituojama
iš „Liet. į sveikinsime ir kuo galėdami pa-Į donojo Kryžiaus atsišaukimas, kad tą sužinojus, užtenka priUž laisvę, už Vilnių, už Lie- bai daug, bet del stokos laiko ir
įkuriame prašoma aukų gelbėji-|
Šiame „Tėvynės” num. skai Balso” 64 num. aprašymas vie- Įj remsime tokį
v
.
..
įsiminti
vien
Hartfordo
atsitikii užėmimo
bereikalingai laikraštyje
Lietuvos kauki-lmui lietuvili>
tuva! Pirkime bonus.
esanciu Rusijos;
.
T .
tytojas
ras
perspausdintą no atsitikimo Raseiniuose:
vietos, šittomi užbaigiu savo trumpą
. ,
, .v
I mas, kur „Laisves auklėtiniai
i mimų žmonių žygį!
ir
tame
atsisau-i.
.....
.
.
.
.
.
bado
nasruose
!
aprašymą.
straipsnelį iš „Lietuvos Ūkinin ""„Rūgs. 9 d. apie 5 vai. po pie-!
. , .
,'ir n. Miztu'o
garbinami kaipo
Keliauninkas.
pasakyta ir neti „darbininkiški asmenys provokimo aiškiai
ko”, kuriame
aprašoma, kaip tų, pačiame viduryje miesto, ne-;
LIETUVIAI
AMERIKOJE
pabriežta:
' tūlas klerikalų šulas Tučkus sa- toli nuo gimnazijos, buvusis II
CENTRAL FALLS, R. I.
, v.
. Ikatoriškai įskundė
SLA. val,Pusę metų atgal, šiuo reikalu
Susitvėrė SLA. kuopa.
SO.
BOSTON,
MASS.
vivaliavo būdamas Tauragės, o nuovados milicijos viršininkas, Į
Kryžius džiai. Ką į tai pasakė p. MizaLietuvos
Raudonasis
(Iš mano atostogų laikotarpio).
galio 2 d., š. m.,
čionai įvyko
vėliau Mažeikių apskričių virsi-.v dabar einantis apskrities mili-! :: Klerikalų vadų „kulturiškreipės į Lietuvos
Raudonojo! ra, jei jam ištikrųjų taip labai j \ros prabėgus penkiatai metų nuo adv. Z. Puišiutčs prakalbos, kurios
Kryžiaus Rėmėjų Draugiją, Ame-Į L>upi SLA< reikalai?
Nieko. O to laiko, kuomet aš Bostoną aplci- buvo surengtos su tikslu supažindin
ninku. Nors šitas žmogus yra cijos vado pagelbininko parei- tumas”. — Kiekvienas doras ir
rikoje,
bet ligi šiol
kalbamoji
žemiausios
rūšies žuliku, ką gas, Simonas Miklius, sumuse pažangus lietuvis piktinasi de„Laisvės” redakcija mėgino čau ir vykau į vakarines valstijas, ti vietos lietuvius su taip praktine
Draugija neteikęs duoti mums net
tų penkių metų organizacija — Susivienijimu Lietu
liudija jo paties darbai, tačiau nėščią moteriškę,
Mušė per ]eį Amerikos lietuvių klerikalų
atsakymo, kaži kas uždare ju šir- Į tuos provokatorius net teisinti, laciau kukotaipyje
.....
r„_
Bostone jvyko datų permainų. Tie- vių Amerikoje. Kadangi šios lietu
kuomet piliečiai dėjo pastangų, galvą, nugarą,
šonus, Musė spaudos kolionių ant kitų įsiti-| dis."
dama ir koliodama „levy-!sa> ga) ne vienas
,•
pasakys, kad Bosto- viškos prakalbos buvo dar pirmos
Tačiau
šita
Tautos
Fondo
'
n
^
s
kad šitą prasivogusį valdininkė taip, kaip tikras policijos valdi- kinimų žmonių, Tačiau ne kiek!
redaktorių ir Pild. Tary-įnas kaip buvo toje pačioje vieloje šiame mieste, tai beveik visas būre
globojama
draugija
ligi
rugpiu-'|
)a
| tai]) ir dabar yra.
taip, bet pa- lis lietuviu čionai gyvenančių ir sulį pašalinti iš minėtų apskričių ninkas rusų caro laikų. Sukru- toliau nubėg’C ir jų viršūnės
itidžiau į jo vidurinį ju- sirinko.
čio 1 d., 1921 m., yra surinkusi, Kaslmk
v
□ 1 j . i’.. (P11
viršiniko vietos, tai netik auk vintą moteriškė šaukėsi nesavo Lietuvoje.
„Tėvynės redaktoAdv. Z. Puišiutci paaiškinus apie
pamatysime daug įvai•
• Pildomosios
p-n
• n- visai nclikėtų „stebuklų”, SLA., laike pertraukos liko sutverta
štesnieji
valdininkai,
netik balsu pagalbos... Netoli gyve-; Steigiamojo Seimo krikščio nuo Amerikos lietuviu $61,740.r i riaus
ir
tarybos mi
kuopa iš sekančių
rų narių:
krikščionių demokratų organas mintis Liet. Pr. ir Pram. Banko nių demokratų frakcijos vadas Į v
metai, kuomet aš BosRaudonajam Kiy-1 ^tarimvimo” p. Mizaros „mirti-i Bl,vo lai
ucius, 1). Yueienė, P. Petronis,
Tuose laikuose Bos- 1.
„Laisvė” jį užtariavo ir visomis vice-direktorius C. Buivydas, at- kun Krupavičius irgi vien ko-plul
Kui Tautos on as, nicnis neprieteliams”, tai tiek
nkunas, P. Urbonas, P. Stašins-4
tone buvo jau try
: „Atcijei
neduo,
OT
A
j
išgalėmis
teisino, bet net* ir važiavęs iš kelionės, miegojo sa
sa- liongm h. pravardžiavimais savo jtuos l’ln|Sus x padėjo,
.’
rr
tegalima pasakyti:
SLA. dar lis” — tautininkų
A. Kaukialis, J. Aldonis, V. Ru— soį
L.
R.
Kry.
.
.
Vidaus Reikalų Ministeris po vo bute. Išgirdęs per sapną priešus mėgina nugalėti. Štai į da. nei atsakymo
, J. Arlauskas, K. Šeštakauskas,
i
organas
J
t.
kol kas nėra komunistinės dik- cialdemoki-atii
nas Skipitis, kuris priguli San nežmonišką
šauksmą, iššoko kaip prof. Voldemaras „Lietu-! žiaus prašymą aukų ( Aukauto- į pltur s įodei ir „Tėvynės” re- I ,,l)ar1)ininkas”. Visų čionai paniineĮ tų laikraščių administracijos bci ofi- dišius, A. Rutkauskas, J. Žiurukas,
jai, ar tylėsite? Pareikalaukite,; į . ’ T
taros partijai,
žuliką Tučkų neapsirengęs per langą, pribė s Balse” apie tai rašo:
Pildomoji Taryba , sai buvo ant Broadway, t. . dai- I. Milčins, M. Uždarinis ir M. Kazo|j .
i
■
•
diktorius,
ir
kad Tautos Fondas tuos pinigus
s
,.
globojo,
kaipo
„neteisingai go prie valdininko ir žodžiais ;
„Ncaukščiau už valdžią pasiro
,U ,
v. . ; yra priversti skaitytis su SLA. liausiojee ir geriausioje bi
biznio vietoLiet.
Baud.
Kryžiui.
.
.
,
.
.
o
.
ate ėjų adv. .Puišiutč pakalšmeižiamą valdininką”. Vadi prašė liautis mušti, bet „ponas Į dė ir jos gimdytojui krikščionys , perduotu
widien.,
laike savo
kuomet
nutarimais.
5ia
B .
p,
.
, .
,
,
IĮstatais ir Seimų
O
jei
neklausis,
tai
patraukite
v
.
.....
e
dabartinę Lietuvos padėtį.
demokratai.
Jei
reikia
kur
su;
atostogų
nuvykau
Bostonan, tai ra
nasi taipe Lietuvos vaidininkų valdininkas” taip buvo įniršęs, j
ir
jo
/
,
„
v
suprantama.,
ir
p.
Mizarai
kompromituoti gerą dalyką, už teisman! Apgaudinėjimas zmoia visiem patiko.
d.m visai ka kita negu ini vau pali.
. v.
■ .
partijinių skirtumų nėra. San- aad net nctčmijo Buivydo ir vis
. .
,
. f viemninciams patiktų ir „Tėlenkti išleisti Krupavičių, o jei kur
igns
prakalboms, tapo iškur buvo tautin
ui
šioje
salyje
nėra
toleruoja

tarietis globoja savo draugą mušė moterį jau pargriuvusią
jam tenka ginti silpną poziciją,
uopos valdyba iš * eskančių
vynės” redaktorius, ir Pildomoji
laikraščio
ofisas, t. y an t rinkta
mas.
ypatų
:
tai
jis
mokės
ją
visai
sukompro(
pirm.-organizatorius
Ed.
klerikalą ir savo, kaipo ministe- ant žemes. Tuomet Buivydasj
Taryba, jei jie sektų Laisvę” I ka’”po Broadwa r E. st., kur buvo
mituoti.
vicc-pirm.
1’. Urbonas,
H užraš
1: „Ateitis”, šian
rio, autoritetu pridengia jo ne nutvėrė jam už rankos, atitrauk
. ,
,
— kovotu prieš
Lietuvos ne-i“.'.’
„Aš nežinau ir nenoriu žinoti, j
prot.
sekret.
T.
Yucius,
fin.
sekr. P.
die
radau
jau
kito:: Pasisako savo tikslus. —1 ...
“ ,
. . . .
. .
<|]c
dorus darbus.
šitas faktas damas nuo sumuštos ir sukru
....
rr,_
i priklausomybę, niekintu viską, u
kur jis auklėtas, bet visiems 111c- ;
Petronis,
ižd.
J.
Arlauskas,
iždo
užrašytas didžiau.Savu
laiku
paminėjome
„levy-,.
...
..
.
,
v
.
.
.
v
.
moteriškės. Bet, perir J. Šinkūnas,
kuoaiškiausiai liudija, kad Lie vintos
jks turi karčia,.Švento
Juozupo glob.
dėmi
„ , ,
, . ,.
. etT
kas tik yra lietuviško ir taniau- šio
kalbėjo anie Beje , kad
besiartinant
SLA.!
..
marš,
mos
manieras.
unga.
i toje pat vietoje
tuvos aukštoji vyriausybė ne- daug įniršęs „ponas apskrities
J 1
,
. .. tu
Rusijos reikalams. Bet
mane, „va- Pildomosios
provokacija
Po šitų prakalbų
ir susitvėrus
JTarybos
rinki-,
U.
.
.
.
'
.
.
,
km
žmonių
tik kad nekreipia rimtos domės milicijos vado padėjėjas, išsi
.
.
I
SLA.
įstatai
ir
Seimu
nutari-L-,
žangą” ir tt. Mes jau pažjstam
kuopai, lietuvių upas žymiai
gindavo
visuomet
mams, Brooklyno „Laisve la-i
. .
. . 1V. ,
,•
• i
į žemesniųjų valdininkų saviva traukęs revolverį ir grasinda jo perlus
Tikimės, kad
greitu laiku
, .
.
.
.
-ii - mai to neleidžia daryti. Jie rei- dar
žmonių
reikalus ir kovojo
bai
susrrupmo
SLA.
reikalais.',
,
.
,
.
,
SLA.
kuopos
narių
skaičius
padidės
sivadinęs Keršiu drapslė mus pur
s, šianliavimus, bet net juos globoja mas Buivydą peršauti, suriko:
ikalauja, kad lietuvių tautos rei- i,,: darbininkų
vais. Jei jam patinka
kolioti ir, Tuomet pažymėjome, kad nors
(lien
vietoje leidžiamas je- ir prasidės didesnis lietuvių veikimas
ir njėgina pateisinti prieš visuo „Kokią turi teisę užpulti ant
Įkalai
ir
Lietuvos
nepriklauso
j zuitų organas, kuriam nei kiek ne del tėvynės labo, negu kad ligi šiol
pravardžiuotis,
tegu sau sveikas aiškiai ir nepasisakoma to susi-j
menę. Jei butų kitaip, provin- milicijos valdininko?” čia vie.
v
..
,
v.
Įmybės
obalsis
butu
laikomi
daro. Tik ar tam tinkama Seimo rupinimo priežasties, tačiau spe-...
apeina darbo žinomų reikalai, nors buvo.
. ,. . . ,
cijos valdininkai nedrįstų pasi- nok, netaip gerai pasisekė, kaip
tribūna, tai jau kitas klausimas.
[SLA. pagrindiniais tikslais. ,O Įkartais jie ir stengiasi žmonėms Taigi gerb. Central Falls’o ir
jome,
kad
„Laisvei
’
’
’
norisi
maPawtucket
lietuviai ir lietuvaites,
„Be.t ir su savo oponentais Set
žymėti tokiais darbais, kuriuos su sumušta moteriške — užpulSLA. įstatus ir Seimų nutari Įkalbėti, įnik ir jie yra darbo žmonių kas
tik
jaučiatės
lietuviu stokite į
me kun. Krupavičius bandė apsi-1 tyti, kad SLA. valdytų komugynėjai ir jų reikalais rūpinasi. To
galima prilyginti prie puslanki- tasis patsai išsitraukė savo re dirbti karčiamos priemonėmis.
mus,
gali
kiekvienas
SLA.
na

Šios
kuopos tikslas
je pat vietoje, kur visuomet susirink SLA. kuopą.
Lš nistai. Ir tas musų spėjimas
. veiverį
nių žmonių pasielgimų.
1 ' ir
’ ramino išsikarščiavu:i-"•
rys,
net
su
pagalba
valstijų
apyra,
apart
pašalpos
ir apsaugos,
atstovo Kairio
pareiškimo, kad
davo savo protu protaujanti žmonės
dabar
pasitvirtina.
vyriausybė
neskaitė
reikalingu |
draudos departamentų, priver aptarti darbininkų reikalus bei su- rengti prakalbas, šokius ir tt. ParOt
Toliau, Šiaulių „Sietynas” 18 sii žodžiais: „Gėda Lietuvos
Štai
„Laisvės
”
ketvirtojo
rekad mes turim
patraukti
musų
pusėn
Vilniaus
teikimą pagalbos
nepriklausomai dikim prošepanam,
num. šitaip rašo apie provinci- valdininkui dargi milicijos at
sti savo viršininkus pildyti.
Lietuvai, šiandien
toje pat vietoje savo draugijas ir nereikalauja prie
gyventojų, o tik gerinosi Varša- daktoriaus pagelbiniiikas p. R.
stovui mušti moteriškę ir dar
jos valdininkų darbus:
susirenka
jėzuitiški
konfratrai
ir da- jų prigulėti, nes kurie iš jus ir prr
vai, Krupavičius
norėjo įrodyti,
Mizara,
kuris
yra
SLA.
83
kuo

”
Susirinko
minia
žmonėščią
kad socialdemokratai daugiau siū
ro tarimus, kaip butų galima geriau gulit prie polskų susaidžių” ir joms
,,Musų vietos
„karaliukai”
Kas aukščiausia stovi: saliu- apmulkinti
pos
nariu,
bevažinėdamas
po
darbo
žipones,' pinigus nešat, o jie jumis vistiek ynr
lo
nei
Uymanso
projektas.
”
prastus
<
ėmė
gėdyti
„poną
milicijos nuovadų viršųiinkai, nių ir visi
nas,
bankas,
ar
lietuviškas
bo„pagonims” ir tt
Suv. Valstijas su komunistiš
kad galėjus juos geriaui išnaudoti (dina „chamais”,
vyresnieji milicininkai nei tei viršininką”, kuris paskubo pa- Taigi ar galima norėti, kad
mums jiems tarsavo
jėzuitiškai
politikai.
j
Taigi
ar
negana
nas
?
Atsakymas
:
saliunas
kuoju kromeliu, sakosi sužino
klerikalinių
laikraščių
redakto

sislėpti.
”
sių nei įstatymų nepripažįsta,
čionai paminėtų fak-(nauti?
jęs, kad 95 nuošimtis SLA. na kvailina, bankas išnaudoja, bo- tų,Akyvaizdoje
riai
mokėtų
kultūriškai
kovoti
Pacitavęs
„Sietynas
”
aukBostone
"
įvyko
įdomių permainų į Lai gyvuoja SLA 228 kuopai
užtat santykiuose su piliečiais
nas
laisvę
kuria.
Spręsk
darių
yra
labai
nepatenkanti
savo
su savo idėjos priešaisy jei net
penkių metų laikotarpyje, ttelei ku
duoda „valios” savo rankoms ir ščiau minėtus žodžius, šitaip
bar
patsai.
organu
u
visos
Centro
valdybos
rių tūli jaučiasi pažengę pirmyn ir
aukščiausias jų autoritetas
kančukams. Nagaika, tas azia- užbaigia
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PlrtSTON, PA.
Spalio 2 d. mūšy mieste įvyko pra
kalbos — kalbėjo advokatas F. J.
Bagočius iš Boston, v Mass, reikale
Lietuvos Laisvės Paskolos. Prakal
bas surengė vietinė paskolos stotis.
Musų trukšmadariai komunistai pa
kėlė lermą. Mat gerb. F. J. Bago
čius savo kalboje
nurodė aiškias
priežastis delei kurių Lietuva negali
būti pavergta netik vokiečių bei lenkų, pagaliaus nei vandalų rusų, nors
Trockio pasekėjai gatavi visą savo
Širdį Trockiui atiduoti
Devyniasde>}un?| vjsBAp jį nun>j ns iAepisju oa
šimt nuošimčių lietuvių geidžia ne

bę ir niekuomet
nevengiau progos
prisipažinti lietuviu esąs. Ir štai su
silaukiame neprigulmingos Lietuvos!

Balandžio

9 d., 1921

kęs, nes jau dauguma turėjo progos
persitikrinti, kad tik Amerikos lie
tuvių doleriai gali gyventi Lietuvoje,
bet patiems
Amerikos lietuviams
Lietuvoje nėra vietos!
Aš turiu perlaidą (pasportą), ku
ris liudija visą tą, ką čionai rašau.
J. J. Žilis.

PRANEŠIMAS n KP. NARIAMS.
Gerb. SLA. 11 kp. nariai.
Malo
nėsite visi priduoti savo dabartinius
antrašus xir mėnesines duokles užsi
mokėti, nes po senais antrašais nega
lima surasti draugų. Antrašai reika
lingi ir dėlei įvairių kitų dalykų. Ka
da jau daugelis narių yra suspenduo
ti, o kiti ir iš knygų taps išbraukti
ir vien dėlto, kad sekretorius negali
jų surasti. Mes turėtumėm atsimin
ti. jog SLA. yra didžiausia ir turtin
giausia lietuvių organizacija Ameri
koje, tad nereikėtų jos apleisti. Ma
lonėsite visi užsimokėti mėnesines
1 duokles ir priduoti antrašus. Sekre
torių galima rasti kiekvieną ketverge
vakarą pas p. Želvį po No. 27 Con
gress Avc., nuo 7:30 ligi 8:30 vai.
Sekretorius S. Bakanas.
(Už išreikštas šiame skyriuje mintis
Redakcija neima atsakomybės)

LAISVAS SKYRIUS

AR

PRANEŠIMAS VISUOMENEI

GALIMA LIETUVOJE
APSIGYVENTI?
Pranešu visuomenei, o ypatingai
„Tėvynės” 40 num., vietinių žinių SLA. nariams, kurių tarpe nemažai
• skyriuje aprašyta „Tėvynės” redak yra pažystamų ir draugų kartu dir
toriaus pasikalbėjimas su p. M. Yču, busių šios organizacijos ir visuome
kur tarp kitko p. Yčas išsitaręs se nės labui,, kad aš pereitą vasarą lan
kančiu- „Amerikiečiai
bėgdami iš ; kiausi Lietuvoje ir dabar sugržjžęs
LiettitmS atgal Amerikon nepataisys atgal į Chicagą, atidariau ofisą siun
to ^logd, kuris šiandien yra Lietu timo pinigų į Lietuvą,
pardavimą
voje. Pareiga kiekvieno tikro lietu laivakorčių ir tt.
Pinigus siunčiu
vio .apsigyventi Lietuvoje ir stengtis pagal dienos žemiausį kursą, užtinvisomis išgalėmis gerinti ir tobulinti rintu budu greito išmokėjimo Lie
JLietuvos gyvenimą.” Ant galo mą tuvoje artymiausioje bankoje arba
styt ir „Tėvynės” redakcija su tuomi pašte.

/ ■Sutinka, nes priduria: „Su šitokia p.
< Yčo nuomone sutiks kiekvienas blai
vai protaujantis
žmogus.”
Todėl
malonės „Tėvynės” redakcija leisti
ir man kelis žodžius apie tai išsitar
ti, nes aš buvau Lietuvoje ir teko pa
tirti tos aplinkybės, kuriose atsidu

ria sugrįžę amerikiečiai.
AŠ dirbau del Lietuvos nepriklau
somybės jau nuo 1903 m. ir buvau
▼iena ii tų darbininką, kurią kinkpa
nedrebėdavo užsiminus apie Hetuvy-

Didelį balių rengia SLA. 160
kuopa lapkričio 12 d., 1921 m.,
Lietuvių Ukėsų Svetainėj, tar
pe 3-čios ir 4-tos gatvių, ant
Thompson avė., Donora, Pa.
Prasidės 6 vai. vakare.
Gerb. lietuviai ir lietuvaitės!

m., mečiau

viską ir išvažiavau Lietuvon su šyp
sančia viltimi, kad galėsiu užbaigti
gyvenimą nepriklausomoje Lietuvo
je. Pirma, negu apleidau šią šalį, bu
vau parsitraukęs iš Suv. Valst. Žem
dirbystės
Departamento 16 įvairių
knygelių apie žemdirbystę ir gyvulių
auginimą, manydamas Lietuvoje ap
sigyventi ant ūkės ir ūkį vesti sulig
Amerikos sistemos.
Su tokiais
troškimais pasiekiau
Lietuvą, tačiau tuojau teko patirti,
priklausomos
Lietuvos
ir už jos kad Lietuva nėra tokia, kokią mes,
laisvę nesigaili atiduoti savo gyvas amerikiečiai, vaizduojamės. Lietuvą
tis, todėl pergalė lietuvių pusėje.
daugumoje valdo tokis
elementas,
Kadangi prakalbų rengėjai neturė kuris prieš pasaulinį karą drebėjo iš
jo policijos, tai reikėjo patiems su baimės, kad kas jį nepavadintų lie
triukšmadariais apsidirbti. Trukšma tuviu, nes tą jisai laikė už didžiausią
darių vadas, tūlas Miler tapo „siri-igėdą ir pažeminimą jo ypatos. Taip,
magalve” iš svetainės išprašytas, o jie tuomet gėdinosi lietuvio vardo,
jo pasekėjai patys rėkdami prasišali-; tačiau šiandien jie valdo Lietuvą ir
stengiasi nedalcisti tikram lietuviui,
Antras kalbėjo kun. Burnša
amerikiečiui apsigyventi Lietuvoje!
tinis. Aukų padengimui lėšų surink
Kaip daugeliui kitų
amerikiečių,
ta $16.25.
taip ir man prisėjo eiti nuo AinoVakare aštuntą valandą adv. F. J. šiaus pas Kaipošių ir net pas patį
Bagočius kalbėjo Scrantone, tad šie Erodą, kad gavus leidimas apsigy
gaivalai — rusiškos kultūros nešė venti Lietuvoje ir štai pagaliau Kraš
jai, ir į Scrantoną su savo .^apšvie- to Apsaugos
Departamento vienas
ta” nusidangino. Bet serantoniečiai valdininky man šitaip pasakė:
lietuviai - pajutę triukšmadarių atsi
va— Ne čia Tamstos tėvynė
lankymą, pakvietė
policiją ir juos žiuoki į Maskvą
ten jūsų tėvyne!
priderančiai pasitiko. Reikia paste
Nors šitas Krašto Apsaugos Dcbėti, jog visi triukšmadariai buvo patramento valdininkas labai silpnai
apsvaigę nuo „munšainio”.
lietuvių kalbą vartoja — jisai dau
Ateityje, norinti apsisaugoti nuo giausiai kalba rusiškai, tačiau jisai
šių „ragučio
garbintojų”, lietuvių turi teisę
mane siųsti į Maskvą —
svetainėse turėtų būti policija, arba Rusiją siūlo man už tėvynę!
triukšmadarių visai į svetaines neįsiMano visos viltys turėjo išsisklai
leisti, nes leisti kelt tamsunėliam ler- dyti, nes man už gerus mano dar
mus musų susirinkimuos©, daro lie bus del Lietuvos labo atmoka blogu
tuviams gėdą.
— mane ištrėmė iš Lietuvos kaipo
tremtinį! Nesą Užsienio Reikalų Mi
nisterija man leido ilgiausiai LietuWILSON, PA.
spalio 10 d.,
lig
v oje gyventi tik ligi
Siame miestelyje
yra tūlas zmo 192 r metų. Man, regis,
1
primeta bolgus, kuris jaučiasi SLA. 287 kuopos ševiziną
Suv.
Valst. pilietybę,
valdonu. Jisai pernai
metais savo : \et ir p Balutis pasakė, kad toki
korespondencijoje „Velykų skanda Lietuvos įstatymai
Žinoma aš nelas” mane išvadino
„nekultūringa , laukiau ligi paskut inės dienos, kad
bobele”, nes buk aš ardanti kuopos mane turėtų ištremti (deportuoti) iš
vienybę ir tuomi
mažinanti vietos Į Lietuvos kaip kokį prasižengėlį, tas
SLA. darbuotojų energiją. Aš tuo :butŲ perdaug skaudu lietuvio sielai,
met nutylėjau, nes nenorėjau užimti |tick dirbusiam
del Lietuvos labo,
„Tėvynėje” brangios vietos tuščiom todėl birželio
10 d., 1921 m., pats
polemikom. Mat
aš tuomet pasa apleidau Lietuvą su skaudama širdikiau kuopos
susirinkime, kad šitas Į mi, kaipo Lietuvos tremtinis. Trau
žmogelis su savo draugučiais pasiel kinyje sutikau
dar 5 kitus tokius
gė sauvališkai
perkeldami kuopos Lietuvos tremtinius,
kurie įstaty
susirinkimus ant kitos dienos, nieko mais buvo verčiami apleisti savo tenariams apie tai nepranešdami ir už- ■ynę.
ta| gavau iškolioti „nekultūringa bo
Mes visi nesigėdinom lietuvio varbele.’
do
—mes
norėjome apsigyventi
Tačiau dabar negaliu nutylėti, ma Lietuvoje, kad pabaigus savo amžį
tydama kaip šitas „kultūringas” žmo gimtiniam krašte, tačiau mitins negelis elgiasi,’ tuomi žemindamas ir 1 leido gyventi savo tėvynėje. Ir ncvisos kuopos vardą, nes jisai yra net Į leido vien užtai, kad mes pirmiausiai
kuopos valdybos nariu.
Jo „kultu- į ir paskiausiai esame lietuviais!
Vi
Tingumas”
apsireiškia vien tame ! sietus tokiems šiandien nėra vietos
kad jisai labai energiškai platina tar Lietuvoje.
pe savo viengenčių „mokslišką skys
Bcabcjonės, kad p. M. Yčas šitotimėlį” vadinamą „munšalniu”, ku tkius Lietuvos įstatymus žino kuogerio pripila į galvas savo pasekėjų, riausiai, tačiau jisai atvažiavęs Ame
kad tie kuodaugiausiai
platintų jo rikon mėgina klaidingai informuoti
skelbiamą „kultūrą”. Ištiktųjų rei- ’ žmones ir net redaktorius, kad amekia stebėtis, kad žmogus kuris save Į rikiečiai kalti, kad neapsigyvena Lie
vadina bolševiku ir nuolatos giriasi tuvoje ir grįžta atgal Amerikon. Gal
esąs susipratusiu darbininku, galėtų nckuric
redaktoriai ir patikės to
taip nesąžiningai išnaudoti
savo kioms klaidingoms p. Yčo informaci
viengenčius, kurių daugumos mote- joms, tačiau Amerikos lietuviai neti

rys šaukiasi
pagalbos iš Lietuvos.
O gal visi bolševikai taip daro? Gal
jiems tik ant lupų darbininkų reika
lai stovi, o širdyse slapiasi tų pačių
darbininkų išnaudojimo tikslai. Juk
čionai žmonės taip mažai uždirba ir
štaine neva darbininkų užtarėjas sten
giasi ir tuos pačius
kelis skatikus
ištraukti. Bęt įdomiausia
yra, tai
šito tamsaus
darbo
kombinacija:
geras katalikas šituos nuodus paga
mina ir pristato geram bolševikui, o
pastarasis jais girdo savo viengen
čius ir tuo patim laiku giriasi, kad
jisai yra labai kultūringas ir platina
tarpe vietos lietuvių apšvietą.
Tai yra smerktini
darbai, tačiau
SLA. nariam jie yra dvigubai smerk
tini, nes kuopos viršininkai jais už
siima. Ir kadangi man, kaipo SIvA.
narei yra brangus musų organizaci
jos vardas, todėl negalėjau šito nu
tylėti ir jei ateityje šitoki darbai ncapsistos, tai busiu priversi a paskelb
ti ir šitų žmonių vardus.
SLA. nare.

DIDELIS BALIUS!

Ne rėksniai Lietuvą išgelbės,
bet pasišventėliai.

Todėl kviečiu brolius lietuvius, tu
rinčius reikalus siųsti pinigus arba
laivakortę į Lietuvą savo giminėms
ar draugams, kreiptis pas mane as
meniškai arba iš kitų vietų laišku, o
aš patafnausiu visiems kuoteisingiausia ir geriausia.
Su pagarba

M. J. DAMIJONAITIS,
4559 So. Hermitage Ave.,
CHICAGO, ILL.

TOASTED

Nepraleiskite šios progos ir at
silankykite kuoskaitlingiausiai
ant šio baliaus, nes gros puiki
orkestrą ir bus gardžių užkan
džių ir gėrimų.

Įžanga: Vyrui arba porai 50c
Moterims 25c.

Visus kviečia komitetas

GEORGE MATULĖM
ATTORNEY-AT-LAW
National State Bank BniMing,

LIETUVIŲ IŠTAIGA GYVUOJA SS MITAI

VIENYBE

01(1
Sr<v Broad Str.,

Newark, N. J.

LAIVAKORTĖS VĖL
PABRANGO.
Į Hamburgą ir Bremeną
Į Liepojų ..............................
Į Piliavą-Karaliaučių .... $135
War Tax $5.00.
Pinigų Siuntimas Kalėdoms
1000 auksinų už $10.00.
Pinigus Lietuvoje gauna lai
ke 25—30 dienų.
P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave.,
BROOKLYN,

NEW

„Vienybės” įstaiga per 85 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

gų sandėlį ir leidžia didelį laikraštj „VUnyNT du
sykiu savaitėje. Preunmerata: $3.50 metama.
Via! kreipęsi į „Vienybę'* kitur niekados aebesikreipia. Visais reikalais rašykite:
VIENYBĖ
193 Grand Street,
Brooklyn, M. Y.

YORK.

Ar Jus Kankina Plei»k*rvoa ?

NAUDOKITE Rvfffe*
Ar Jums Galvos Ooą N i eiti?
NAUDOKITE Jįtrfflejf
Ar Jvpų Plaukai 31© aka?
NAUDOKITE Ruffle#
Juos?
NAUDOKITE

Piioucs:
Bell — Kensington 5316

DON’T

FORGET

Americas Making
Exposition
SEVENTY-FIRST REGIMENT ARMORY
34’-* STREET & 4“ AVENUE

/

NEW YORK CITY

t

October ZSMtoveniber

NervrrutflįSj,
Sunaikintos
Moteres
kentančios ruo ekaut.mo nugaroj,
strėnose, tampymo jausmą ir sun
kumą papilvei, galvos skausmo bei
netvarką gamtiškos pi leciermąs,
gal aplaikyti pagu.Lją per vartojimo

reiškia gerą sveikatą. Nuga-Tone yra puiki gyduole, kuri tveria tirštą,
raudoną kraują, tvirtus pastovius nėr
vus ir tuo budu padaro tvirtais vy
rus ir moteris.
Ją naudoja per 30
metų tūkstančiai žmonių su geriau
siomis pasekmėmis. Ji sudaryta iš as
tuonių aukštos vertės gyduolių, kuri
veikia ant visų svarbiausių kūno da
lių. Nuga-Tone suteikia gerą . apeti
tą, pataiso grumuliavimą, reguliariai
paliuosuoja vidurius, suteikia malonų
kvapą, nuima užtraukas nuo liežuvio,
padidina svarumą ir įdeda naują gy
vybę ir energiją žmogaus kūne. Su
teiks raudonumą jūsų ’veidams ir
Nusipirkite
tvirtumą jūsų kunui.
Nuga-Tone šiandien bile a pliekoje,
panaudokite kelias dienas
jei nebusite pilnai užganėdinti
pasekmenu's, sugrąžinkite likusį aptiekoriui ir atsiimkite savo pinigus atgal. Jei jūsų aptiekorius neturi Nuga-Tone, tad nepriimkite substitutų,
bet prisiųskite mums $1.00 ir mes
išsiųsime jums viso mėnesio naudoji
mui, užmokėdami persiuntimo lėšas.
National Laboratory,
1918 S. Wa
bash avė., Chicago.

Dr. E. L K L I 3 A S
LIETUVIS GYDYTOJAS

Priėmimo valandos:
0—ic zalandai ryte,
fr—-8 valandai vakare.
2538

UzlAikymui savo (Jaukų
NAUDOKITE

Užlaikymui galvos odos sveikai u* Ivanai

E. ftfllegheay Avė.

NAUDOKITE

PHILADELPHIA, PA.

Ruffles galima gauti visose aptiekoso po 65c. bonką, arba tiesiog
iš išdirbėju per paštj už 75c. bonkįU
F. AD. RICHTER & CO.
3rd Ave. & 33tH St.

Tel. Market 4867.

195 ADAMS ST

NEWARK, N,
Parduoda laivakortes ir siunčia
pinigus į visas svieto dalis, o ypatingai į Lietuvą.

irę® W

„MOUNT CARROLL”

UNITED AMERICAN LINES, Ine.,
39 BP.0ADWAYJ4EW YORK.

1624 So. 4-th Street

P

PHILADELPHIA,

PAIN-EXPELLER

. BFW -A♦*. f®

Calvert 3210

KALĖDOMS PRISIARTINANT

BROMAS, 91 D.
Ofiso valandos:
Nuo 7 iki 8:30 vakare.
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų
615 COLUMBIA AVE..

CMIIlCMltKlCHlCltltlOt

KAIP BŪDAVOT! NAMUS

BALTIMORE, MB

Galite tai padaryti dabar ir tuo pilnai pasinaudoti paliuosaviinu nuo taksų, NUSIPERKANT KELIS LOTUS DA
BAR ir pradedant budavoti pirm balandžio 1 d., 1922 m.
Pirkite lotus Woodhavcnc, New Yorko mieste, j kur gali
ma nuvažiuoti už 5c., arti Rockaway Bulvaro ir Woodhaven
Avenue (Cross-Bay Botilevard) ir B. R. T. elevatoriaus stotis
prie T,efforts Avenue linijos. Rasite galimybių gauti paskolas
namų budavojimui.
Susitarimai padaryta su pastovia skolinimo institucija, ku
ri suteikia budavojimo paskolas prieinamomis išilgomis.

ABSOLIUTIŠKAI VARŽYTINIŲ PARDAVIMAS
vienoje iš aktyviškiausių Namų budavojimo sekcijų New Yor
ko mieste, kur tūkstančiai šlubų pastaruoju laiku tapo pasta
tyta.

w 0 0 D11 A v E N E I

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath’as.
Gydau be vaistų ir be operacijų
Priėmimo valandos:
Po antrašu

10737 S. Michigan Ave.
nuo 8 iki 12 vai. ryte
O po šituo antrašu
2418 \V. 45 si.,prie Western av.
nuo 2 iki 7 vai. vakare.

■ A

Pasirinktinam Budavojimui JL.M

prie WOODHAVEN AVE. (Cross-Bay Boulevard), Pitkin
Avc., Albert St. (senas South Road), 135-th ir 149-th Aves.,
94-th, 95-th ir 96-th Streets. Varzatynčs įvyks

SUKATOJE, SPALIO 29 DIENĄ, /
i-tną vai. po pietų, šėtroje nežiūrint ar lytų ir butų giedra.
PASIŽIŪRĖK TTE ŠITŲ LOTŲ —- tik kelios minutės ėjimo
nuo Rockaway Boulevard ii- Woodhaven Ave. Stočių B. R. T.
elevatoriaus —- Lefferts Ave. linijos, kuri eina nuo Brooklyno
tilto.
’
New Yorką
Už 5c galima nuvažiuoti
už 5%% — 50% už
gali pasilikti ant morgečiaus.

i 0 B H S. L \\ P A i i
Attorney and Co’inseler at 1
SLA. Advokatas-Patarelas
jtKlę-io Coal Exchange Bu i
77IKES BARRE.

70 n u oš.

'ilie Guarantee & Trust Co. Pirkimo Paliudymai Dykai
Speciales Išligo
Suteikiamos Būdavotojams.
laukite knyginio ženilapio.

67 Liberty St.,

Telefonas

New York City

Cortlandt 0744

Artimas susiekimas į visas dalis
Geras maistas ir užtekLietuvos,
Visi parankamai.
Dideli
tinai jo.
oderniško laivo smadeniai. Visi
gumai.

red Star Iine

Laivai plaukia kas savaite iš New
Yorko j Hamburgą:
Samland (tik 3 kliasa)
lapkr. 30
Iš New Yorko į Antverpą:
.... spal 29
Lapland ..
lapkričio 5
Finland ..
.... lapkr.
Zeeland ..
lapkr. 26
Kroonland

10000^^

AUTOMOBILIU KURSAI
išmokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną y patą:
£
išardymą,
pataisymą, sus taty 1 ną, važinėjimą, visokių pienų , taipgi duodame
apie
elektriką.
lekcijas
ĮįWj^Į;Moki name ^etuviškoje
ir
angliškoje
Ixalboee.
In-.
WtJ*j
s truk t or i a j paženklinti eks-

CIUS ir kiti.

nertai
L
Grarantuojame laisniua ir diploma.

298 AVE. B, COR. 17-th ST.

WSR’ ■ i

Vaizba-Aonklis užrog. S. V. Pat. Ofiso.

DRAUGAS REIKALE

1001

„BAYERN”

„MOUNT CLINTON”
.WUERRTEMBERG”
„MOUNT CLINTON”
WUERRTEMBURG”
tyrusiais lietuviais vertėjais
Galima vežtis dykai 275 svarus bagažo iki rubežiui
Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant
visų laivų. Dideli valgymo kambariai ir pasivaikščiojimo
deniai skiriami 3 kliasos pasažieriams. Ant laivų „Hansa”
ir ,,Bayern” yra speciališku kajutų. Rašyk mus gentui arba

Nuo TO išryto,
2—3 po pietų ir
5—8 vakare.

Phon

'Ul
9^

HAMBURG
AMERICAN

Trumpas susisiekimas su visom dalim Centrales Europos.
Savaitiniai išplaukimai kas Ketvergas
nuo picr 86, North River, 46-th t., New York, 12 vai. d.
„HANSA”
„MOUNT CLAY”

Priėtoimo

(Severo Regulatc.riu). Kuris yra
rekomenduotas dėl gydymo tu ypa
tingų nusilpnėjimu, netvarkų ir ne.regulariškumų, kuremis moterys
kenčia. Gaukite pas sava ApTe
koriaus šianden.
Prekė $1.2*3.

UNITED
AMERICAN
LINES inc.

NEW YORK — HAMBURK DIRECT

Bell Phone—Dickinson

Skausmus ir fčlimus nutildo

Brooklyn, N* Y.

TYCHNEVI-

American Line
Is New Yorko į Hamburgą:
Minnekahda ................... lapkr.

Mongolia .......................
Manchuria .....................

spalio

51

26 ■

lapkr. 23

Visame pasaulyje yra priimta sveikinti savo gi
mines, savo artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus.
Kiekvienas Amerikos lietuvis turi savo artimųjų Lie
tuvoje, kurie su išsiilgimu laukia dovanų, laukia gal
ir labai reikalingos pašalpos. Ir kaip tik dabar yra
laikas pasirūpinti, kad tos musų dovanos pasiektų
juos dar pirm švenčių. Nebe to dar, nebūtų reikjalinga Lietuvoje ir šiaip paramos, žiemai ateinant, —
DAR DAUG YRA TENAI VARGO IR SKURDO,
DAR TOLI GRAŽU NEUŽGIJO TOS MUSŲ ŽMO
NIŲ ŽAIZDOS, KURIAS UŽDAVĖ JIEMS KARĖ.
Taigi musų, Amerikiečių, pareiga yra nepamiršti anoj
pusėj vargstančių savo giminių.
Dabar kaip tik gera proga pasiskubinti su per
siuntimu Lietuvon pinigų, nesą kursas pinigų yra la
bai žemas. Maža viltis, kad jis dar žemiau pultų, bet
yra daug galimybių, kad gali pakilti, — TAD KIEK
VIENAS KAS TURI REIKALĄ PERSIŲSTI LIETU
VON PINIGUS, LAI PASINAUDOJA ŽEMU KUR
SU dabar jau.

Kad žmones naudojasi puolimu kurso, matoma
iš žemiau paduotos
ištraukos iš musų knygų, paro
dančių, kaip su kiekvienu menesiu vis daugiau pinigų
siunčiama per musų Banką. Taip, išsiųsta Lietuvon
per BALTIC STATES BANKĄ: 1921 m. Sausio mė
nesy — 2,530.456 auks.; Vasario mėn. — 2,082.795
auks.; Kovo mėn. —- 2.640.861 auks.; Balandžio mėn.
— 2,087.633 auks.; Gegužės mėn. — 3,118.044 auks.;
Birželio men. — 2,501.950 auks.; Liepos mėn. —
4,904.886 auks.; Rugpiučio mėn. — 5,696.650 auks.;
Rugsėjo mėn. — 5,114.750 auks. VISO PER 9 MĖ
NESIUS IŠSIŲSTA PER MUSŲ BANKĄ Į LIETU
VĄ 31 MILIONAS 678 TŪKSTANČIAI IR 25 AUK
SINAI, IR NEI VIENAS SKATIKAS IŠ TŲ PINIGŲ
NĖRA ŽUVĘS.
BALTIC STATES BANKAS užtikrina, kad per
jį siųsti pinigai kuogreičiausiai pasiekia Lietuvą;
BALTIC STATES BANKAS duoda pilniausią garan
tiją už pinigų čielybę.

Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok
tais patogu
mais, t. y. kursu, kuogreičiausiais ir teisingiausiais
BALTIC STATES BANKO patarnavimais ir siųsk
pinigus į Lietuvą dabar, kuomet už dolarį gaunama la
bai daug auksinų.

Tiesi kelione į Piliavą.

INTERNATIONAL MERCAN
TILE MARINE CO,,
120 laivų — 1,300,000 tonų.
9 Broadway, New York,
arba pas vietiaius agaatus.

Adresuokite mums šitaip

BALTIC STATES BANK,
294 Eighth Avenue.

*

•
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Spalio 29 d. prasidės Ameriea’s Making” paroda, kuri
trauksis ligi 12 d1. lapkričio, š.
m. Parodos vieta 71-st Regiment Armory, ant 34-tos gatvės, New Yorke.
Šioje parodoje dalyvauja 26
tautos, kurios stengsis parodyti
savitus dalykus ir kuomi prisi
bijo pris Amerikos budavojimo.
Lietuviai irgi turi įrengę savo
skyrių, kuris susideda iš lietu
viškų staklių, audėjų, audinių ir
medžio rankų darbų. Apart to,
lietuviai įrengs vieno vakaro
programą iš choro dainų, lietu
viškų šokių ir bus parodyta ke
letas filmų.
Į parodą įžanga: suaugusiems
50c. ir vaikams 25c. vakarais, o
suaugusiems 25c. ir
dienomis
vaikams 10c.
Patartina lietuviams šią’Varo-Į
dą atlankyti skaitlingai, ypač
jos atidarymo dienoje ir kuo
met bus lietuvių vakaras. Ma
noma, kad atidarymo dienoje da
lyvaus ir prezidentas Hardingas, kurio užkviesti važinėjo
Vašingtonan 18 tautų atstovai,
jų tarpe ir lietuvių atstovas.

Savo gerumu ir pigumu
viršija visus kitus cigaretus

įl

k
f
f

ATYDA3!

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

NOTARAS IR AGENTAS

♦

Užlaikau geriausiu* cigarus.
Parduodu laivakortes ant visų Iiuju, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų
Siunčiu pi- Y
ingus į visas dalis svieto greit*, ir pigiai
Išmainau visokių žemių Y
pinigus ant amerikoniškų
Darau dai įeinantis, pavedimus dalių iri
atlieku visokius reikalus su Rusijoj valdžia
Užlaukau svetainę mi
tingams ir veselijoms
Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškai*

26 Broad Street,

New Britain, Conn.
Telephone 550

X

X

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

CIGARETTES
Neiškęsi ją nepametęs!

Bell Phone 1803—J.

Priėmimo valandos:

Nuo 9 išryto iki 8 vai. vakare.

g.

Ne<l lioms,

» 1

♦

t
X

\ ^23

10 išryto

X

iki 2 po piet.

DAKTARAS L W. HODGENS

♦

PRAKTIKUOJA 25 METUS.

Specialistas užsisenėjusių ir kroniškų ligų.
Durys iš dešinės pusės — šalę kraurnvės duriu 2 aukštas, ant viršaus Chesterš Drabužių krautuvės,
4 S. CENTRE ST.,
POTTSVILLE, PA.

1

■>

nuo

Telef. Watkins 2142.

X
X

$

Jus busite nu
stebinti ir suža
vėti, kuomet iš
girsite tokią pui
kią muziką pas
lėptą šitame nau
jai išrastame laik
rodyje, kuris ką
tik atėjo iš Eu
ropos. šitas laik
rodis groja pui
kias
melodijas
garsiausių pasau
lio
artistų, ir
jus turėsite pro
gos tai išgirsti
tiktai užsukdami
Ši laikrodį ir pa
r»er»'(«iį»S
spausdami guziką. Jis groja se
lekciją per 20 mi
nuty ir yra visiš
kai užslėpta ma
šinerija.
Jus neprivalote
išleisti
sunkiai
uždirbtų savo pinigų del aukštos rūšies įstrumentu kaip pianas, grafafonas, ar jų roliams ir rekordams ir tt., nes šis laikrodis padarytas taip,
kad jo muzika pavaduos aukštos rūšies įstrumentus.
Šitas laikrodis yra tvirtai padarytas iš bronzos ir storai apklotas
auksu. Jo puikiausias išmarginimas brangaus laikrodžio išvaizda, kuris
bus gražum jūsų namų papuošalu. Jo viduriai padirbti Vokietijoje ir
taip nustatyti, kad laiką laikys geriau, negu bile laikrodis , koki ligi šiol
tik buvo padaryti.
Muzikaliai viduriai patalpinti dugne laikrodžio, ir yra visiškai liuo
si nuo efekto laiką rodančių vidurių, kas užtikrina tyrą ii malonų mu
zikos toną.
Šitas laikrodis kiekvienam yra labai pageidaujamas, kuris netik tei
singu laiko rodytoju, bet ir aukštos rūšies muzikaliu įstrumentu yra.
Jis yra pilnai’’vertas $18.00, tačiau mes jį parduosime per šį mėnesį
tiktai už $6.50, kartu išduodami garantiją ant 25 metų.
Todėl būtinai
pasinaudokite tuojaus šituo dideliu pasiulymu, nes vėliaus jo kaina
bus $18.00.
Tiktai iškirpkite šitą apskelbimą, parašykite AIŠKIAI savo vardą ir
pravardę ir pasiųskite mums kartu su 50c. pašto ženkleliais padengimui
dalies- persiuntimo lėšų.
Balansą užmokėsite, kuomet Laikrodis bus
pristatytas į jūsų namus.
mes
Išmėginkite per 10 dienų ir jei busite neužganėdinti
grąžinsime jūsų pinigus. RAŠYKITE ŠIANDIEN!
UNION SALES COMPANY,
Chicago, Ill
673 W. Madison St.,
Dept. 114,

Į PILIAVĄ
Laivas „UNITED STATES”
LAPKRIČIO 1 D.
Laivas „FREDERIK VIII”
LAPKRIČIO 18 D.
Visa trečia kliasa susideda iš
kajutų del 2 ar 4 žmonių. Del
informacijų kreipkitės prie vieti
nio agento arba prie vieno iš
Kompanijos ofisų:
Scandinavian-American Line
27 Whitehall St., New York, N Y
117 N. Dearborn St., Chicago, III.
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn
248 Washington St., Boston, Mass

BALTIC STATES BANK
KAS MANO KELIAUTI LIETUVON ir nori tu
rėti gerą kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą
Amerikoje, ant laivo ir Lietuvoje, —LAI KREI
PIASI I 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 teisingai, be nuostolių ir
greitai pristatyti, — BŪTINAI LAI KREIPIASI Į
BALTIC STATES BANKĄ, kurs persiunčia Lietu
von pinigus greičiausiai ir teisingiausiai.
KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NU0ŠIMČIAMS ir gauti 4 dol. nuo šimto, nuošimčius priskaitant prie sumos kas mėnuo,
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.

f
X

lOMCIIO^
Didžiausi, greičiausi garlaiviai pa
saulyje. Puikus patarnavimas pasažferiams. Yra vietinis agentas jūsų
mieste ar artimoje apielinkėje.
J Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją ir ki
tas Baltijos valstijas per Hamburgą:
8A3ONIA išplauks spalio ....

Kajutos $145.00.
karės taksų $5.00.
Per Chcrbourgą,
Southamptoną,
Liverpool arba Glasgow:
lapkr. 5 d.
lapkr. 5 d.
Ibania ......................
lapkr. ■
Per Angliją ar Hamburgą j pan
N $*35; i Liepoją $145; i Hambur
; K
K -O,

BALTIC STATES BANK

294 EIGHTH AVE.,

NEW YORK.

ATLANKYKITE SAVO TĖVYNĘ PER KALĖDAS
Puiki proga atlankymui sa
vo tėvynės per Kalėdas yra
suteikiama išplaukimu gruod.
10 d. garlaivio MINNEKAHDA (17,720 tonų didumo—visas
‘M?
paskirtas 3-čiai kliasaii) kuris
JĄ
išplaukia iš New York j Ham
burgą, Liepojų ir Dancigą. Jus
pribusit j laiką, kad, praleidus
Kalėdas savo gimtinėje pas
togėje. Ruimingi deniai pa
sivaikščiojimui, kurie visi yra
skiriami trečios kliasos pasažieriams. Uždaromos ka.<naistas»- ir jo duodama užtektinai. Visi
jJtndfYbwlrt irrru
n k u m a i.
Star, Red Star ir American
Linijų išplaukia Iš New Yorko, Philadelphijos ir Bosto
no parankiomis dienomis norintiems atlankyti Europą
per Kalėdas. Specialiai susitarimai šitom^ kelionėms.

i

StarLine<

9 BROADWAY, NEW YORK.

>

Scandinavian=American Line

PIRMASIS IR VIENINTELIS TIKRAI LIETUVIŲ
BANKAS RYTINĖSE VALSTIJOSE

Kuopa Susirinkimai

wl

fČHOKA&l

VP^liavy, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, AntL vJ. V U/ spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą

Lapkričio 2 d., š. m., Public
School 41
auditoriume, 36
Greenwich Ave., tarpe 6 ir 7-tos
Ave., New Yorke, įvyks lietu
vių prakalbos, kurios yra ren
giamos apšvietos tikslais. Bus
plačiai aiškinama kiekvienam
žmogui mokslo ir apšvietos rei
kalingumas, taipgi bus kalbama
’apie Lietuvą ir kitus naudingus
ir7 žingeidžius dalykus. Todėl
prašoma visus žemutinės New
Yorko dalies lietuvius atsilan
kyti kuoskaitlingiausiai į šias
prakalbas, nes bus geri kalbėto
jai, tad turėsite progos išgirsti
daug naudingų dalykų, šias
prakalbas rengia SLA. 126 kuo-

St. Louis, Mo. SLA. 214 kp. vi
suotinas susirinkimas įvyks 5 d. lap
kričio, 7 vai. vakare, Kygyno sve
tainėje, ant 14 ir Case avė. Malonė
kite visi nariai atsilankyti ir užsimo
kėti užvilktai mokestis. Taipgi tu
rime daug ,ir kitų reikalų apsvarsty
mui. Atsiveskite ir naujų narių pri
rašymui prie SLA. 214 kuopos.
J. V. Klastaitis,
3726 Delmar BĮ.
Donora, Pa. SLA. 160 kp. mėne
sinis susirinkimas
įvyks 6 d. lap
kričio, 2 vai. po pietų, Lietuvių Ukėsų svetainėj, tarp 3 ir 4 gatvių. Ma
lonėkite visi nariai ir narės atsilan
kyti, nes turime daug svarbių reika
lų apsvarstymui. Taipgi atsiveskite
ir naujų narių prirašymui.
Sekr. A. Kizas.

t

DRAUGIJŲ

▲

Spalio 24 d., SLA. raštinėje,
prasidėjo SLA. Pildomosios Ta
rybos suvažiavimas. Suvažia
vime dalyvauja Pildomosios Ta
rybos nariai Prez. S. Gegužis,
J. Kamarauskas,
Vice-Prez.
Jurgeliutė, Ižd. T.
Sekr.
Paukštis, Iždo Glob. J. M. Da
nielius ir A. M. Raginskas ir
Dak.-Kvot. Dr. F. Matulaitis;
Kontrolės Komisijos įtariai: F.
Živatkauskas ir J. Kačergis;
Prieg. Namo Komisijos nariai:
P. A. Dėdynas ir V. M. Čeka
nauskas.
Kadangi yra susibėgę daug įvairių klausimų SLA. reikalais,
kurie turi būti išspręsti šiame
suvažiavime, todėl tikimasi, kad
suvažiavimas tęsis apie 3 die
nas.

»

KUNAŠAUSKAS
TTESUOTAS AGEN
TAS VISŲ GARLAIVINIŲ

O®

AGENTŪRA
UŽDĖTA

LAIVAKORTES | LIETUVA
ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdam^, Antver
peną, Amburgą, Bremeną ir Liepojų ant geriausių ir
greičiausių laivų. Paspirtus išreikalauju visiems keliau
jantiems į LIETUVĄ F’INIGŲ siuntimas ir mainy
mas pagal dieninį kursą
Is važinejauti į Uotuvą mai
nyti pinigus ae priverčiami.
Ssi visomis informacijomis kretpai?/xrba per laišką pas seną ir užtikrintą agentą

G. KUNAŠAUSKAS
171 E. 3-rd STREET,
NEW YORK, N. Y.
Visuotiną užsitikėjimą įgijau teisingumu ir mano
geru patarnavimu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu
ir jos.

AMERIKOS LINU
YQRK: N .Y;'

Tiesi kelionė į LIETUVĄ
PER PILIAVĄ
(Karaliaučio prieplauka)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS.
Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
musų pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtu keliauti Stačiai |
Piliavą.

Lietuviai, važiuojant į Piliavą, aplenkia lenkų juostą (Kondo
rą) ir puvalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokiu 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 namon dasigauti.
DIDELI DVIEJŲ ŠRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:

S. S. ESTONIA lapkr. 23
S. S. LATVIA lapkr. 9
S. S. POLONIA gruod. 7
Taipgi naujas tiesioginis kelias tarpe
t
LIEPOJAUS—DANZ1GO—HALIFAX, Kanada.
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviam.
Kreipkitės prie musu agentų jūsų mieste.
S. S. LITUANIA lapkr. 2

PINIGAI IR LAIVAKORTES
LAIVAKORTĖS atpigoi
Į Hamburgą $100; į Karaliaučius $110; į Eitkūnus $107; j Lie po
jų $120.

UNITED AMERICAN LINES;
HAMBURG
AMERICAN
INE
JOINT SERVICE WITH

Trumpas susisiekimas su
visom dalim Europos.
„Mount Carroll”
lapkr. 10
.Mount Clay” .. . spalio 27 d.

Laivai iš New Yorko išplau
kia nuo Pier No. 86, North
River — gale West 46-th st.

i

Kfljuto.s su 2, 4 Ir 6 lovom ant visy
šių laivų.
Specialiai valgymui, rūkymui ir sė
dėjimui kambariai ir visi pasivaikščio
jimui deniai skiriami tiktai trečios klia
sos pasažieriams.
Speciališki be pers.edimo trukiai lau
kia Cuxhaven’ne su patyrusiais lietu
viais vertėjais. Galima vežties dykai
275 svarus bagažo iki rubęžioi.
Už Įregistravimui vietos rašykite bi
le agentą arba

SWEDISH
AMERICAN
LINE

New YorkHamburg Direct
39 BROADWAY
NEW YORK.

LIETUVĄ

24 STATE ST., NEW YORK

Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko į LIEPOJŲ
per Gothcnburgą. Švediją. Pasažieriai persodinami ant jūrių ir ve
žami tiesiai į Liepojų.
S. S. STOCKHOLM išplaukia...................... lapkr. 12 d, r
S. S. DROTTNINGHOLM išplaukia ......... gruod. .3
NUPIGTNIMAS trečios kliasos kainose:
Į HAMBURGĄ ........ ................................................
Į PILIAVĄ, KOENIGSBERGĄ ir DANZIGĄ
$135
J LIEPOJŲ ......................... « .......... .......................
ir
ir $5.00 karės
kargs taksų.
taksų,
Trečios kllasosj pasažieriai sutalpinami į kajutas, turinčias tiktai
poZ2 ir 4 lovas, švedų viza nereikalinga. Kreipkitės prie vietinių

Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kito
įstaigos. Parduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausiu laivų
Padarome paiportus važiuojantiems Lietuvon
Atitraukiame gimt
nes ir Šeimynas iš Lietuvos. Patinkam keleivius
ant visu Nev
Yorko stočių- Siųsdam pinigus Lietuvon arba 'užsisakydami laiva
fcortę visuomet išpirkit Money Orderį ir adresuokite sekančiai:

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

(SLA_ Nariai.)

_ United _ V_ i
K StatesTTSM
Ltaes
■
1

Gencralški Agentai del VIDURINĖS IR RYTINĖS EUROPOS
NORTH GERMAN LLOYD, Bremen
.\
JŠ NEW YORKO tiesiai į BREMENĄ—DANZIGĄ—LIEPOJŲ
Tiesioginis susisiekimas į LIEPOJŲ per Danzigą. Tiesus persi- ,
mainymas nuo laivo ant laivo.
(
,
/
PRINCESS MATOIKA ................................................ gruod. 10
POTOMAC ...........................
lapkr. 12, gruod. 31 ’ M
HUDSON ....................................................... gruod 3,
Iš New Yorko TIESIAI I CHERBOURG—BREMEN
Greičiausi laivai plaukianti po Amerikos < Vėliava:
AMERICA .................. Lapkričio 1, Lapkričio 29 ir Sausio 3
GEORGE WASHINGTON lapkričio 8, gruodžio 8, sausio 17 į
Kreipkitės į agentus tarnaujančius
•
į
UNITED STATES LINES,
45 Broadway, s
NEW YORK, 2050 Whitehall.
Moore & McCormack Company, Inc.
Roosevelt Steamship Company, Inc.
United American Lines, Inc.
AdministratyviaJ Operatoriai Suvienytu Valstijų Ljdjjjno Tarybos.

