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Pirmininkas St. Gegužis, su- turi savo srioves, savo partij’as,
ti musų, lietuvių spaudos va- Rymu šv. Kryžiaus bažnyčioje vien tik pakartoti tą patį.
papluko kraujais.
V aidžios atstovai viduryje dams, kad jie nepamirštų, jog — netingi pavaikščioti po stu- Šiandien visos viešpatijos ar vienytų anglegasių organizaci lai politiniuose darbuose per sadaro savo tvarką, Gimnazijos lyra musų gyvenime reikalai, bas ir pasiūlyti
L. Bonų valstybės turi Raudon. Kryžiaus jos „United Mine Workers of vo partijų centrus veda politiLietuvos Ūkininkas
prane privatinius daiktus verčia že- kur visos srovės — visi išvien pirkti.
Gera yra malda savo įstaigą. • Turi ją ir Lietuva — Am.” reprezentantas, per pas., nę kovą, o musų tikslu yra suša sekančią žinią:
Jis dirba vienyti visus lietuvius į vieną
myn ir meta į vieną kambarį, sutikime galim veikti — ir štai: lauku, bet kada rugiai byra — Lietuvos Raud. Kryžius. Toji kutinius 12 metų.
„Kauno miestas išrinko mies Spintos draskomos.
Taip pat, 1. Kultūros tritis. Istorija,' brolyti piauk, kitaip rugiai iš' įstaiga musų naujai valstybei, už mažą unijos paskirtą algą, organizaciją, delei savitarpinės
tui bulmistrą. Buvę kandidatai, elgiamasi su direktoriaus Bir- geografija, aritmetika,
•! nors su nežymum įplaukų šalti- jei jis neatstovautų tinkamai pašalpos. Tad kas musų tarpe
fizika, byrės ir tu duonos neturėsi.
Dulskis ir Digrys, atmesti. Is- žiškos daiktais.
| chemija, anatomija, astronomi-i Musų tauta atgimė — valsty-' n^u, padare stebuklus. Karei- darbininkų reikalų, neužstotų tą vienybę ardo, lauk iš musų
, tatyti nauji kandidatai: adv.' Apie 7 vai.
žiaurus darbas'j
tt ir ttnegali būti nei bė susikūrė — žmonių trūksta, ’ viams sudraskytas krutinės apsu dūšia ir kunu proletariato tarpo! Kas be pamato drįsta
' ' a ir
...............
Jęnas Vileišis, Kerpė ir teisėjas baigiasi. Jau
sutemo. Visa1 katalikiška, nei krikšč. demo-■ ]turje tiktu pildyti pareigas val-Uvais^ ir kraują nuplovė; pri- prieš kapitalistus, tai juk ne-'viešai ar iš pasalų šmeižti be
Oleka. Išrinktas Jonas Vileišis gatvė pilna žmonių. Prasidėjo kratiška, nei
bolševikiška, nei I dininkų. Svetimtaučius priver-' glaudė, sušildė, pavalgidino ir butų pakartotinai išrenkamas reikalingai mų^ų pastatytus vir
34 bals, prieš du tuščiu.”
Į| tikrasai kultūringas darbas! sorialistiška,
šininkus, tas sulig įstatų, pranei
tautiška. I sįį esame samdyti, kurie tan-1 atgaivino. Dešimtis tūkstančių tų darbininkų reikalus vesti.
Vileišį ir Pradėjo varyti vaikus iš gimna- Mokslas yra tai sutrauka faktų 1 Kjaį mums ant keršto ir net ty- našlaičių-varguoliųi
Sveikiname gerb.
ir senelių i; Vice-Prezidentaę, Kamaraus-! sikalsta prieš juos ir turi būti
’ . Milicija bando skirEnkime jam kuogeriausios klo-jz^°® ’lauk,
nntvrimn pasinaudojimui
nocinnn/iniiT^ni viwi_J' čioms
£įoms trukdo mums prieiti prie nuo tikros bado mirties, šalčio kas, ligi pastarųjų laikų buvo nubaustas sulig Teismo Komisiir patyrimų
ties patapus musų laikinosios ! styti žmones. Pasigirdo urnai stems. Kas nemoka
rasyti, tvarkingo gyvenimo. Tai mes n* skurdo išgelbėjo. Nei vieno angliakasys ir šiaip dirbdavo jns nuosprendžio. Mizara yra
ir" staiga
nutilo.
sostinės valdytoju. Taipgi rei Į klyksmas,
— visus
visus priglaudė
priglaudę irir dirbtuvėse,
dirbtuvėse, todėl
todėl nereikalauju vienas iš tokių kurs šmeiždaTuom tarpu iš šimtų mokinių skaityti ir surokuoti, tas negali , tarsi apkvaišę, vietoje gaminti' neišskyrė—
kia tikėtis, kad
Kaune daug jaunų krūtinių lyg rodos vienu būti nei piotokolavu raštininku jg savo tarpo mokslo ir specialy'globojo!
niekam
niekam aiškinti,
aiškinti, kiek
kiek angleka- mas Pild. Tar. be pamato, dakas pagerės, nes žinodami gerb. rankos mostelėjimu, išsiveržė šv. Jurgio Draugystės,
v__
redaktonei TL. b~s vyrus _ atsiklaupę pote-į O vienok atsiranda gudruolių- siui pritinka buržujaus vardas. ■ rydamas
užmetimus1
Vileišio demokratiškumą ir pa i Lietuvos imnas „Lietuva, tė- D. L. D. kuopos, nei L. S. S., rius mokinames ir meldžiamės galvočių, kurie
išdrįso purvą Tiesa, dabar p.
; Kamarauskas riui, sėdamas tarpe SLA. narių
sišventimą Lietuvos reikalams, ■ vyne musų, tu didvyrių žemė”. nei Federacijos Rymo Katalikų ir įsiryžę pastangas
•
•- nesutikimų
audrą, užsipelno
beveik
dedame, pnesti akysna Liet. Raud. Kry-. yra biznierium, tačiau
nei kiek neabejojame, kad jisai Visus lyg butų trenkęs per- Centro raštinės. Toki asmenys, kad pagaminus daugiaus poterų'zlUL 'tegana to, dar ir apvogė, kiekvienas lietuviškas biznie-' baudos. Taigi SLA. nariai apdės pastangų
apvalyti Kauną I kūnas — visi nustebę klauso. prie kokios srovės neprigulėtų, mokytojų.
Apvogė tąją šventą Į,įstaigą ir irius yra priverstas dirbti dau- įžiūrėkime!
nuo negeistinų nežalingų Lietu Minia stovi be kepurių, Vaikai vistiek jie yra tamsuoliai ir
nuskriaudė ilgiau, negu Mizara
kada nors
< A. B. Strimaitis.
Kokia ironija! Lietuva kultu tuom>. žinoma,
vai įvykių, kurių šiandien Kau traukia nepaprastai sutartinai pastumdėliai — vistiek jie bu rinės galvos—universiteto ne badu ar nuo ligų numarino tuk-! yra dirbęs, arba mano dirbti, ■
---------- --ne netrūksta.
SLA.
KONKURSO
ir jausmingai, skardžiai... — vo valdomi ir bus.
turi, Lietuva deda visas pastan stančius kareivių, našlaičių-var-! jei nesirengia lietuvišku buržu- 158 kp. sekr. P. K.ATBALSIAI
Rauktis iš
balsuose
atsiliepia ištikro tų
tikrai galima jiim-biznierium pastoti.
žodžiu, mokslo ir apšvietos gas, kad kuoveikiausiai įkūnyti guolių, kuriuos
Springfield, Ill. rašo:
Vašingtonas, X — 25 d. (Liet. didvyrių dvasia, prie kurių jie srityje mes visi galim ir turim savo mokslo židinį savo univer buvo išgelbėti nuo mirties.
Sekretorius
P. Jurgeliutė, „Malonėkite prisiųsti včla visokreipiasi
imne.
Inf. Biuras) Eltos pranešimu
(Tąsa ant 2 pusi.)
kuri pradėjo dirbti SLA. rusti-; Į<ios .amumcijos’ naujų narių prirasueiti krūvon, šiandien Lietu- sitetą, tai mes dairomės, ir kri
fte x
te ~
C?
nes musy gerbiamas orDuotas įsakymas nedaleisti va yra neprigulmingą, šiandien tikuojame, ir šaipomės, kad štai
Lietuvoje protesto mitingų skai
neje uz mažą algą, dabar yra ^anizaloriu.s r. jurkonis, vėla atsičius prieš P. Ilymanso pasiūly giedoti ir išvaikyti vaikus. Pra jį deda visas , pastangas susi katalikai jau desėtkus tukstan-j
Sckretorė, O SLA.— nariai žino nešė visą glėbį naujų narių ant pramą Vilniaus ginče didinasi. sideda darbas. Milicijos gauja tvarkyti taip kad kuodidžiausį čių dolerių turi surinkę įsteigikiek
Sekretoriui algos yra mo- ■ c>l° kuopos susirinkimo — net 19!
---------------------- j
Partijų atstovai, veikėjai dar įsimuša su šautuvais į vaikus skaitlių savo piliečių padaryti mui teologiškos katekros arba'
kaina
New Yorke turi gyven- Taipg; *akosi ^cnustos^s ".toliaus
ir
pradeda
į
visas
puses
daužy

PRANEŠIMAS
SLA.
KON

_
1 taip darbuotis, kaip darbavosi laike
bininkai ir net lenkiškai kalban
laimingais,
t.
y.
padaryti
Lietupoterių
mokinimui
mokytoj
ų
,
ti
galia
siaurai,
kad
galėtų
ant
. konkurso. Prie tokių aplinkybių,
KURSO ORGANIZA
tieji žmonės grieščiausiai nusis ti. Sumuštų vaikų baisus klyk va žmonių valdoma demokratine pagaminti,
lygio išeiti. Ar galima pava-įgalite lengvai numanyti, kiek mums
TORIAMS,
tatė prieš bent kokius ryšius smas susilieja su giedančių vai valstybe, šiandien Lietuva jau
dinti buržujum už alga dirbau-!v,soklos .amunicijos’ yra ir bus
__7 o ko tu brolau lauki
Na,
I reikalinga.
Taipgi
pranešu, kad
su lenkais ir grasina valdžiai kų balsais, kuriuos da kumščia ketvirtus metus baigia savo ne'kokias pastangas darai, kad ta-: šiuo pranešama1 SLA. kuopų .
ir šautuvas nebuvo
pasiekęs.
lį
žmogų.
j
krapštytumėte
pirmutinę
dovanų mu
i organizatoriams,
užsiregistrajei mėgintų su lenkais rištis.
— Baisus reginys, Sunku jį priklausomo gyvenimo ir iš visų i vo tamsuolis brolis išsiliuosuotų , vusiems laike
Iždininkas, T. Paukštis; na1 sų organizatoriui, nes jisai konkur
Konkurso, kad
atpasakoti žodžiais Artistui jėgų mėgina apsivilkti rubais■ iš skurdo ir vargo? Ar išmoki-(I šiomis dienomis visiems tapo to žmogaus negalima išteisinti; so metu prirašė suvirs 100 naujų
Vašingtonas, X — 27 d puiki medžiaga — lietuvių vai demokratinės šalies.
”
Ar dauginai jį kaip žemę apdirbti, kadi' išsiuntinėta tam tikros Konkur- kiekvienas iždininkas yra bur- I1 narių.
9
kp.
organizatorius K. M. Račai(Liet. Inf. Biuras) Eltos prane- kučių mušimas spalių 1 dieną mes jai prigelbstime jos pastan
atneštų didesnį grūdą, kad kar-I1; so blankos. Ant minėtų blankų žu j us nes jis organizacijos pi-jtis iš Divernon, Iii. rašo: ■
Šimu rugpiučio mėnesio Lietu- 1921 m. Vilniuje.
goms ?
vė suteiktų daugiaus pieno, kad i organizatoriai
turi surašyti nigus laiko. Jam ir buržujaus i „Nuo pradžios SLA. konkurso aŠ
buvo Kada vieni milicininkai tokiu
vos Gelžkelių
pajamų
Į prirašiau naujų narių prie SLA. 9
Lietuva neturi dar savo Uni sumažėtų tavo v brolio stuboje i VU11V1U
vardas
pritinka.
Centro
numerius
1
liūnui
A
UI
C
ir
vardus
ir
I kp. tiktai 9. (Nebloga kombinacija
Rugsėjo būdu daužė atėjusius į pamokas versiteto — tai yra, neturi dar
7,400.000 auksinų,
ligos,
kad
per
upę
butų
tvirtės,
pavar
des
v
j
sų
tų
narių, kurie Daktaras-Kvotėj as,
Dr. F. I-9 kuopa ir 9 nauji nariai! „Tėv.”
pajamos vaikus, kiti suiminėjo šnipų nu lietuvių tauta savo locnos ir tik
mėnesio šios rūšies
iii tiltai patiesti
...................
.. “
ir tt?
Tam j buvo jų prirašyti laike Konkur Matulaitis. Nežinau kaip da- red.). Nors išrodo labai mažai, tapasiekė net 7,600.000 auksinų. rodytus ten esančius lietuvius. ros lietuviškos galvos. Ir vieni
reikalingas specialis so. Tokią blanką turi paliudy- bar, bet seniaus jisai buvo kar- čiau daigiau nei nebuvę sąlima priSuimta keletą mokinių. Iš mo siūlom jai katalikišką galvą —! viskam
rašyti, nes čionai yra*!a( 11 maža liemokslas — tąjį speciali mokslą j kuopos* valdyba.
socialistas tuvių kolonija, todėl bfr ik visi tinštu socialistu. Ar
Vašingtonas, X — 27 d. kytojų buvo suimti mokytojai: papuošta Rymo Papo karima, Į
galima tik universitete įgyti. Į Kaip tik gausime atgal Kon ir buržujus yra viens ir tas kami musų organizacijai žmonės,
(Liet. Inf. Biuras) Eltos prane St. Kairiūkštis, St. Naginskas po kuria slepiasi
prietarai
ir
1 O kiekgi dolerių esmi tam tiks kurso blankas, atsakančiai iš pats, tai net ir Mizara galėtų jjan priguli prie SLA. O jei kokis
šimu Kaune įvyko Lietuvių At ir pil. Pr. Augustaitis.
lietuvis dar ir randasi,
kuris butij
tamsybė. Kiti siūlom bolševi-'lui paaukavęs? Kokias pastan-1 pildytas, tuoj aus organizato
Tai
yra
apskritais
bruožais
pa
pasakyti.
Aš
tik
tiek
žinau,
stovų Užsieniuose suvažiavimas.
tinkamas
SLA.
ir
galėtų
prie
jo pri
veikslas, kaip lenkų vietinė ad kišką — papuoštą vargais, ligo ' gas ir paraginimus padriai pa- riams bus išsiuntinėtos priklau kad SLA. Centro daktaras dva sirašyti, bet likusių nei., su pyragu
jau tiek'm^s
badu. Treti siūlom
' sikalbėjime su savo draugu— sančios dovanos.
rų negali
nupirkti už Jbą, ką nepriviliotai prie organizacijų —
’ Kauno
„Lietuva” praneša, ministracija uždarėprie JurgioTmglo-saksonišką
ar
vokišką
kaimynu?
metų gyvuojančią
Jau penki su virš me
Kurie negavote blankų, ma gauna už peržiūrėjimą aplikaci mat laiko neturi. Reikia kaziruoti ir
kad buvęs žymus SLA. darbuo prosp. 38 lietuvių
i baltas skystimėlis maukti, tai nėra
gimnaziją, galvą, bite tik ne Lietuvišką!
tai kaip*gerb. Dr. Jonas šliupas' longkite api* tai Centrui" nevillaiko nei laikraštį į rankas paimti nei
tojas adv. Bračiulis Respublikos pedagogijo ksursus, miesto mo Laisvoje demokratiškoje ša
jų.
sutvere
Lietuvos
Universiteto
k
i
nan
t
pranešti.
prezidento įsakymu paskirtas kyklą.
Iždo Globėjai: J. M. Danie organizacijų reikalais pasikalbėti ir
lyje nėra ir negali būti srovinio Draugų Associaciją, o ar esmi,
P. Jurgeliutė, lius iki praeitų metų pabaigos todėl šitie žmonės neturi laiko1 prie
Kauno apygardos Teismo nariu.
Matęs. Universiteto, nors mes jam sro prisidėjęs nors vieną centą?
prisirašyti. Vienok aš nie
SLA. Sekr visą laiką dirbo už aprubežiuo- draugijų
Adv. Bračiufis
seniaus buvo
kuomet
nenustosiu
ir jų kalbinęs prie
(„Lietuva.”)
vės titulą ar karūną ant galvos
štai jau beveik metai laiko,
Vilniaus apygardos Teismo na
tą algą. Jei galima jį pavadin- SLA. ir manau su laiku bus galima
uždėtumėm. Amerikoje kiekvie kaip sutvertas
tapo tolimes- i
SLA. NARIAI, AR
juos prie musų organizacijos pri
iti buržujum, tai tik dėlto, kad irrašyti.
riu.
no j e valstijoje yra taip vadina niam darbui varymo komitetas
”
GIRDĖJOTE?
mi katalikiški ir protestoniški iš Dr. A. L. Graičiuno —prezid.,' Ar girdėjote ką R. Mizara ! neperseniai apsivedė. Bet te
ir Mizara gali
NEKROLOGAS.
universitetai, apart valtysbinių Dr. A. Mondvida — sekr. ir Dr.' Laisves” 249-tam num. mums ikiu buržujum
pastoti.
A.
f
A. Antanas Juškevičius,
universitetų.
Pasakykite jus, J. Kulio — ižd. Ir beveik nė- sako ? „SLA. nariai apsižiurėM. A. Raginskas, tai vienin narys SLA. 6 kp. Plymouth, Pa.
mano
gerbiamieji,
kurie
esate
Ne
sykį
šio
laikraščio
skiltyra
to
laikraščio
Amerikoje,
kukime.
”
Ir
aš
taip
sakau.
Apmirė 10 d. spalio, š. m.
Spalių 1 dieną 1921 metais
telis
buržujų
tarnas
Pild.
Ta

se
užbaigę
Amerikos
katalikiškus
tilpo
straipsneliai,
kuriais
Velionis Antanas paėjo iš Lietu
riame nebūtų tilpęs atsišauki-! sižiurėkime kad Mizaras su sa
lenkų vietinė administracija nu
rybos
narių
tarpe,
nes
dirbdavos.
Atkeliavęs į šią šalį, kaip ir
mėginta
buvo
įrodyti,
kad
yra
ar protestoniškus universitetus, mas, o vienok — sarmata pasa-'vo agitacija priešais Pildomąja
tarė galutinai įvykdinti savo nu
toki reikalai, ar daug tuose universitetuose kyti viešai, bet ką daryti: vi-'Tarybą ir „Tėvynės redakto- mas an^bų kasyklose visas ka kiti šioje apielinkčje, turėjo lįsti po
tarimą užsmaugti lietuvių gim musų gyvenime
žeme kasti anglis
ir ligi pabaigai
|rių, mus nesuklaidytų savo me- pitalistų buržujų srutas turi iš gyvenimo tuomi pelnė sau ir savo
naziją prie Jurgio prosp. Nr. kur visos srovės, išvien krūvoje randasi katalikystės ar protes suomenė neužgirdo balso!
braidžioti.
šeimynai pragyvenimą..
88. Mirties
ištarmė lietuvių ir sutikime galį, dirbti ir darbo tantizmo.- Juose didžiuma pro Tiek tuo tarpu apie kultūros lagingais šmeižtais,
Visą savo gyvenimą buvo veikliu
vienatinei mokslo įstaigai buvo nuveiktais vaisiais naudotis ir fesorių yra bedieviai — agnos sritį, štai
kitas, nemažiaus Tik pažiūrėkime kaip bjau Jei paimsime įvairių komisi SLA.
’ nariu, kur tik priklausė. Ang
studentų irgi svarbus reikalas, kur rodosi visi riai jis mus šmeižia.
lenkų pasiėmusių sukilimo bū gėrėtis. O vienok pas mus to tikai; didžiuma
jų narius, taipgi atrasime pa liakasių
unijoje 1174 skyriuje buvo
du Vilniaus likimą į savo ran ligi šiol nėra ir nėra daroma bedievių — agnositkų ir viso- ir visos srovės galėtų bendrai
našius
žmones;
kur
Mizara
ga

vice-pirmininku per ilgą laiką. SLA.
Susivienijime jis randa 95%
kas, išduota kelioms dienoms pastangų tam įvykinti.
kiaropos srities tikinčių sektan veikti.
kad dabartinė 6 kuopoje priklausė per 6 metus.
prote tari at ų. Aš tą li pritaikyti,
tikrųjų
prieš mokslo
pradžią.
Pas Priežastys to neįvykdinimo tų, nuo Maižiešiaus išpažintojų 2. Labdarybės sritis, arba faktą nepatvirtinu, Jis yra me- Pild. Tar. susideda iš „buržu- Nuo 1920 m. ligi mirties buvo vice
pirmininku.
merktąja! mirti lietuvių įstai gludi turbut ne miniose, kurios iki Buddos garbintojų. O ar Lietuvos Raud. Kryžius.
Vi lagingas. Musų organizacijoje jų srutų” ir kokio srutavežio Velionis Antanas buvo laisvai
gai nieko daugiau neliko kaip noriai pasektų savo vadus, bet tuos studentus, katalikiškas ar
ateinančiuose manantis žmogus, todėl visuomet
siem iš mus pasitaiko nelaimė, yra daugiau negu 99% tikrųjų reikalauja, kad
tik laukti ekzekucijos. Prašy vadovaujančioje jėgoje — va protestoniškas universitetas pa
pasiliuosuot nuo kuni
Aš žinau kad rinkimuose .SLA. nariai šaukia stengdavosi
mai, išrodinėjimai, kad lenkų duose! Ypač tas tenka paste darė katalikais ar protestonais ? visiems be skirtumo tikybos ir proletariatų.
gų įtekmės. Nors
už tai teko ir
mi
apvalyti
savo
centrą?
SLA.
prigulėjimo
prie
kokios
nors
po

nedaug
yra
tokių,
SLA.
narių
nukentėti, bet savo atsiekč. Jis dčvietinė administracija atmainy
bėti musų gerb. spaudoje, pa Ar yra nors vienas atsitikimas, litinės srovės tampam netikėtai kurie minta iš kitų pelno, kaip nariai apsižiūrėkime!
jo
didžiausių pastangų, kad įsigyti
tų savo nutarimą, nieko negel
čiose
gerb.
redakcijose,
kurių
kad
įstojo
katalikiškan
univer

ir staiga parblokšti ir sunaikinti kad daleiskim Mizara, kurs to SLA. organas „Tėvynė tar- lietuviams laisvas kapines; jis buvo
bėjo. Atėjo
spalių 1 diena.
veikliu organizatorium tame reika
Kaip paprastai apie 3 vai. po nariai stovi prie gyvenimo vai sitetan Buddos išpažintojas, o sveikatoje ir turte, ir kas nors kiame brangaus pragyvenimo naująs lietuvių reikalams, o ne le ir bebandant, iš antro karto pasi
pietų įstaigų mokiniai pradėjo ro, prišakyje minių — prišaky- užbaigė mokslą advokatystės, turi ateiti ir pagelbėti, kitaip laike gali apvažiuoti veik visas „musų”, (suprask bolševikų). sekė suorganizuot bendrovz „Lie
Ir štai pir- SLA. kuopas po Illinois, Michi Netalpinęs
rinktis
gimnazijom Neužilgo je didelės šeimynos — Lietuva! inžinierystės ar daktarystės ka turėtume pražūti.
protestų priešais tuvių Laisvų Kapų”, kuri jau turi
Nedidelė sau jale mokslo ir talikiškai
ar protestoniškai ? mų-pirmiausiai pagalbą sutei gan, Wisconsin, Ohio, Pennsyl dabartinę Lietuvos Valdžią. Aš savas kapines, gražiausioj vietoj
ateina komisaro vedama milici
klonyje
(Wyoming
ja. Užstojoma durys. Vaikų pasišventimo vyrų atgimdė ir Tai matot prie kokio absurdo, kia Raudon. Kryžius. Juo ,bus vania ir kitas valstijas. Juk tam netikiu. Jei protestai bu- Wyoming
Nuo
pat susitvčrimo
nesuomonės išsi- turtingesnis Raudon. Kryžius, kelionė gelžkeliais, hoteliai, pra tų verti spaudon talpinti, tai borough).
daugiau neįleidžiama — renkasi sutvėrė neprigulmingą Lietuvą prie kokios
laisvų kapų organizacijos, jis buvo
prie gimnazijos durių vis dides ir padarė ją laisvės šąlami. Bet karščiavę p. prie spaudos vairo juo plačiau jis galės išplėsti sa gyvenimas kelionėje reikalauja butų radę vietos organe. Bet jos pirmininku iki mirties. Įgijus
kapus, jis pirmutinis ir atsigulu ant
nė kuopa. Matosi ir mokyto jos augimui ir tobulinimui truk stovinti vadai mus privedė.
vo darbuotę ir juo toliaus galės nemenkai pinigų; tokių buržu kokius protestus
gali nukalti jų,
kuriuos beorganizuodamas pade
jai, kurie
atėjo į pamokas. dė ir trukdo musų p. redakto Teisybė, gal but šiandien pri ištiesti pagalbos ranką — dau jų kaip Mizara, sakau, mažai „Laisvės” auklėtiniai, tai reikią
jo daug darbo, nežiūrint kad jo spė
Visiems durys uždarytos. Gat riai.
valėtų katalikams daugiaus do giaus ir dosniaus galės aprūpin yra musų tarpe. O šiaip pro stačiai pasakyti, kad švariems kos silpnėjo nuo sunkaus kasdieni
vėje kas kart didesnė minia.
Nors sunkus ir skaudus ap mės atkreipti į abelną žmonių ti ir pagelbėti žmonėms. Rodos fesionališkų valkatų, kurie vaik laikraščiams netinka, tokiems nio darbo.
Nardo šnipai ir temija lietu kaltinimas
Palaidotas be bažnytinių „ceremo
yra primetamas apšvietimą, o ne vien į išmokini tokiai
bešališkai labdaringai ščiotų
be užsiėmimo visiškai protestams tik „Laisvėje” vie nijų
”. Tūlas
jo draugas pasaką
vius, klauso ką kas kalba. At gerb. redakcijoms, bet teisingas, mą poterių ir pagaminimo kuni
įstaigai,
neprivalėtų
atsirasti
nėra.
SLA.
nariai
visi
proleta

ta,
nes
tankiausiai
stoka
rimtu

jausmingą prakalbą lydint jį ii na
vedama milicijos daugiau. Vie
minias mokyti. nei vieno sveiko proto asmens, rai darbininkai.
ir visi geros valios lietuviai gų poteriaut
mo. Protestai neparemti jo mų. Velionis paliko moterį su pul
ni jų lieka gatvėje, kiti įeina į
valens-nolens ' turi sutikti, kad Toks patarimas gal butų geras, kuris pasipriešintų arba drįstų
„Šiais
rinkimais privalome kiais rimtais ir teisingais fak keliu nedidelių vaikelių dideliame
rūmų vidurį. Suėjusius vaikus
nubudime, netekusių savo maitinto
į gimnaziją
pirmiau, mėtoma spauda kares gamina, spauda bet mes neturime teisės jų tose papeikti tąją įstaigą, jos tikslą, apvalyti savo centrą nuo buržu- tais — panašus Mizaro užsi jo. Gi jo draugai, apgailestauja nePatarti, jos darbuotę.
spauda minias pastangose trukdyti.
laukan. Keletą mokinių apalp taiką padaro,
jinių srutų.”
puldinėjimui, negali būti laik- tekz darbščiausio nario savo tarpe.
paaiškinti,
net
nurodyti
galima
išjudina
ir
įsiūbuoja
kai
jurų
Daug buvo rašyta apie Raūd. Reiškia dabar SLA. Cent raštin dėdami, o ypatingai rim Ilsėkis drauge Antanai toje lais
sta. Viena kita mergaitė skun
džiasi milicistas išsukęs ranką, vilnis, kurios daužosi t kietas ju jiems, t. y. kunigams ir katali Kryžių ir visi mes žinom kas ras, t. y. Pild. Tar. susideda iš tos organizacijos oficialiu or- voje. vietelėje, gal neužilgo priseis
ir tavo vienminčiam* draugams pa
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I

t

'

tv

į S.LA. REIKALAI

ISTORINE DIENA

traukdamas laukan. rų skalas.
Neatsitolinant
nuo
ais
apsipylusi
šluostoma! Jai nuo užbriežto šiam f

kams, kad Dievas greičiaus mal
temos, das užgirs td ir malones sutei
kia tiems žmonėms, kurie vieto
je atsiklaupus melstis po balda-

yra Raudon. Kryžius ir koki jo buržujų paplovų. Tik pažiūrė
tikslai. T^del nėra reikalo dau kime kokius buržujus mes bu
giaus ir berašyti, nes nieko nau vom praeituose rinkimuose išsijo negalima pridėtį — priseitų

garan. Organas privalo auklė
ti narių tarpe solidariškumą, o
ne užsipuldinėti ant
etuviai
tik yra lietuviška.

sekti tavo pėdomis,
idant atgulti
šalip tavęs. Lai buba lengva toje
žemelėje, kurią tu pats sau pasirin

kai I

’

1

-i

Y'j,-'-

•

''k.

kad amerikonai besirūpindami
ateivių švietimu neturėtų savų
tikslų. Jų tikslai yra aiškus—
amerikonizacija.
Tačiau lietu
viai yra tvirtos tautinės dvasios
ir vakarinė mokykla jų neištautins. O čionai yra gera proga
išmokti tų dalykų, be kurių kiek
vienam žmogui yra labai sunku
gyventi.
Kiekvienoje kalboje
mokslas prasideda nuo A, B, C,
o skaitliavimas
nuo 1, 2, 3.
Pagaliau, norint naudotis viso
mis teisėmis ir privilegijomis
tos šalies, kurioje gyvename,
privalome tinkamai žinoti tos
šalies valstybinę kalbą. Ir va
karinėse mokyklose kai kartas
gauname labai
tinkamos pro
gos tai kalbai išmokti.
Todėl lietuviai: pasinaudoki
me proga ir nustokime būti
amžinais
pastumdėliais kitų
tautų.

čiau kun. Bučys pasižada ją vi- tuvių prieglaudą Murkučių prię- prasižengimą, o „Garsas” mėgi klerikalai nesijaučia užtekti rų našlaičių, nejaučia net vaito
somsi išgalėmis remti, nes ji miestyje. čionai irgi pasižy- na įrodyti, kad Tautos Fondas nai tvirtais šitai agitacijai pra jimų kareivių, kurių krutinės
Savaitinis Susivienijimo
Lietuvių
vykdo jo ir jo vienminčių pla- mėta žemiausios rųšies barba- nieko bendro neturėjęs su kun. vesti, todėl jie ieško pagalbos sudraskytos ir krauju apsipy■menkoje organas, leidžiamas kas
Klikna.
nus, o kuomet ji prijunks Lietu rišktimu.
net aiškiuose Varšavos junke lusios. Tų katalikų vadų šir
penktadienis.
•' 1 . .f
vą prie Lenkijos, tuomet kleri Spalių 5 d. vakare lenkų ka Tačiau mes žinome, ir nema rių šaltiniuose.
dys ant tiek suakmenėję, kad
S. E. Vitritii — Redaktorius,
kalai pasakys, kad tai ne jų vai- riuomenė
li’ milicija užpuolė žai Amerikos lietuvių žino, kad Kiekvienas lietuvis gerai ži jie surinkę $61,740.37 lėbauja
džia tą padarė,
Štai prie ko didžiąją lietuvių vaikų prieg- kun. Klikną Tautos Fondo sek no, kas yra Gabrys-Paršaitis ir šaiposi, kuomet amerikieti
jo? W. 30-th St, New York City.
priėjo Lietuvos Valstiečių Są- laudą. Plėšikų
žiauriumas ir retorius p. Krušinskas važiojęs Lietuvos nepriklausomybei, ši lietuvi tavo
broliai, Lietuvos
po lietuvių kolonijas su prakal tas Varšavos draugas, savu lai karžygiai, palikti laukuose var
junga ir socialistai liaudininkai čionai neturėjo jokių rybų.
Visi raitai skiriami „Tčvynei” turi
but siunčiami
Redakcijos vardu ir
bebendradarbiaudami su kleri j Tą pat dieną lenkų milicija bomis.
Patartume „Garsui” ku buvo ištremtas net iš Lietu nų puotai!..
ntri but su autoriaus parašu ir adre
kalais ir nuolatos besilenkdami i su savo komisaru priekyje ir pasiklausti
p. Krušinsko, kas vos, kaipo pavojingas Lietuvos Baigdamas tąjį straipsnį pri
są. Prisiunčiamus raštus Redakcija
klerikalų užmačioms.
nuvežė į Eliza- nepriklausomybei asmuo, ben- menu dar sykį jums gerb. spau
| lenkų „valstybinio” banko val- kun. Klikną
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
ros. Netinkami
spaudai smulkus
Akyvaizdoje šitokių įvykių,1 dįninkams dalyvaujant užpuolė bethą. Pagaliau žvirbliai ant dratarbiaujantis francuzų-lenkų dos vadai, kad yra reikalai mu
raitai — korespondencijos,
eilės,
Lietuvos ateitis pastatyta an^. Lietuvos Prekybos ir Pramonės tvorų čirškena, kad Tautos Fon siekiniams, kad prijungus Lie sų viešame gyvenime, kuriuos
i v• !
pranešimai ir tt., naikinama ir auto
labai pavojingo kelio.
7rj'laciau
Banką, pagrobė knygas, doku- do lyderis kun. Petraitis minė tuvą prie
Lenkijos.
šitokio mes be jokių kliūčių galim visi
riams negrąžinama, jei nčra pridčta
nusiminti
nėra
ko.
Kiek
mato

tą
Klikną
net
į
Chięagą
nugapašto ženklelių jy sugrąžinimui.
mentus ir uždėjo
antspaudas
žmogaus turėtų vengti kiekvie-' išvien dirbti ir darbo vaisiais
si iš Lietuvos žmonių nusistaty kasai ir pinigai atiduota Len- banęs. O svarbiausiai, tai ir nas doras lietuvis kuriam tik naudoties. Ir tais
reikalais
mo, tai jie gązdinimų nepaklau
pats
„Garsas
”
yra
paskelbęs,
Valstybės Paskolos Ka
rupi Lietuvos ateitis. Tačiau yra: 1. Kultūros sritis ir 2 labNAUDOKIMĖS PROGA.
sys — jie greičiau priims ra sai.
kad į Tautos Fondą kun. Klik ,,Sandaros korespondentas, p. ] darybės sritis, šitas dvi striti
minimo žodžius, kad nėra taip štai kaip valdo užgrobtąją na surinkęs $200.00. Kuo toki K. Norkus, praneša iš Kauno, šiandien kunija
ir tobulina
Labai tankiai tenka pastebė
sunkios
padėties,
iš
kurios
gy

santykiai
galima
pavadinti,
jei
Lietuvos dalį Varšavos junkerių
Daktarų
kad Gabrys-Paršaitis jau Lietu-]Amerkos Lietuvių
ti, kad didelė dauguma Ameri1
va
tauta
negalėtų
išeiti.
Jei
ne
bendradarbiavimu
Tautos
kumštis,
franeuzų
geležimi
voje. Sako nuo rugsėjo pra-] Draugija per L. G. D.
kohs lietuvių nukenčia ir indu
Lietuvos valdžia, bepataikauda- apkaustytas!
Fondo
su
kun.
Klikna?
Sakoma Lietu
džios jisai sau spaciruoja Lais Todėl gerbiamieji — prigelstrijoje, ir biznyje, ir abelnai
ma
klerikalų
jėzuitiškai
politi

Gi
įtartąjį
Mačiulį
gina
visa
vos vyriausybė kreipėsi į Tautų
vės Alėjojc, susiėmęs už rankų bėkite sutvarkyti nūdien nors
visame gyvenime
vien dėlto,
kai
ir
mėgintų
rišti
Lietuvą
klerikalų
spauda.
Matyt
jisai
Sąjungą, prašydama no r s kosu Užsienio Reikalų Ministeriu tas dvi sritis, o Lietuva bus
kad tinkamai nemoka anglų kal
unijos
kylpa
prie
Lenkijos,
tad
ir
po
šiai
dienai
yra
stambum
kios
protekcijos
smaugiabos — nemoka skaityti, rašyti PRO VILNIŲ Į VARŠAVĄ.
P- Purickiu ir buvusiu genero- jums dėkinga.
Lietuvos žmonės sumins tokią miems Vilniaus lietuviams, ta klerikalų partijos šulu. „Gar
Dr. A. L. Graičiunas,
Žukausku.
ir skaitliuoti. Tačiau kuomet Nors Lietuvos Atstovybė
savo valdžią ir nutrenks tą kil čiau ligi šio! nesigirdi, kad Tau sas” sako, kad. mes jam jokios
Pastaromis
dienomis gauta
D. Sekretorius.
jiems suteikiama proga šito iš Amerikoje oficialiai
pranešė, pą ant Varšavos junkerių
kaltės
neįrodėme,
o
„Dar-kas
”
tų Sąjunga ką nors butų tuokablegrama iš Paryžiaus, pilmokti, tai jie rimtos domės j kad Lietuvos vyriausybė nėra
sprando. O Amerikos lietuviai mi reikalu padariusi.
sako,
kad
mes
Mačiulį
įtariame
nai paaiškina Gabrio-Paršaičio
tai nekreipia ir savo brangų lai priėmusi Hymanso avanprojekvisuomet širdingai rems Lietu Lenkijos žydų pogromais pa neištikimu Lietuvai dėlto, kad sugrįžimą
Lietuvon, štai tos
ką praleidžia visokiems menk to, tačiau eina labai rimtų gan
vos žmonių kovą už musų tė sipiktino visas
jisai
rašinėjęs
į
„Dar-ką
”
.
Bet
pasaulis, bet
kablegramos turinys:
niekiams, o naudingų ir kiekvie dų Lietuvos spaudoje ir paga
vynės nepriklausomybę.
tai
yra
tik
noras
suklaidinti
kas Vilniaus lietuvių pogromus
nam žmogui reikalingų dalykų liau pats p. Hymansas tvirtina,
„Iš labai patikėtinų šaltinių Kuomet nekomunistiniai laik
savo
pasekėjus.
Mačiulis
pa

paskelbs pasauliui. Jau mėnepasimokinti nenori.
sužinota, kad
klerikalai, su raščiai padarė pastabą, kad
kad Lietuva
jo avanprojektą
galintis
iš
Vatikano
(ne
Kvirisis laiko praėjo nuo šito kruvi
taip agituoja,
Mokslas reikalingas ir neap priėmė.
Krupavičium priešakyje, nega „Laisvė” dėlto
Lietuvos vyriausybė
nalo,
kai
Garsas
”
tvirtina)
ii iausio lietuvių kankinimo, ta
sakomai naudingas kiekvienam irgi vengia aiškiai pasisakyti
lėdami pasekmingai kovoti su kad visi Amerikos lietuviai siųs
atstovybės
sekretoriaus
ne
už
nei
žmogui ir mokintis niekuomet ar šitas projektas priimtas ar
pažangininkais ir kitomis par tų aukas per jos kontroliuoja
:: Vandalų žiaurumo aukos. čiau Amerikos spaudoje
rašinėjimą
į
Dar-ką
”
,
bet
už
puse žodžio nebuvo prisiminta
nėra pervėlu. Bet, kaip minė ne.
tijomis, kurios trukdo jų už mąC komitetą, tai ji išsikoliojo
—■ Lenkų pasielgimai Vilniuje
jome, musų lietuviai to svar Tačiau sprendžiant iš kleri su lietuvių įstaigomis įrašė dar apie tai. Ką veikia Lietuvos bendradarbiavimą — pranešinė- mačioms susitaikinti su lenkais ir pasakė, kad ji nieko bendro
su tomis aukomis.
baus fakto nepajėgia ar nenori kalų vieškelio, kurį jie taiso vieną kruviną lapą į lenkų isto Informacijų Biuras ir Lietuvos jimą žinių apie Lietuvą Lenkų Hymanso projektu, parsitraukė neturinti
atstovui
'
Kovalskiui
ir
jo
nusi

Gabrį Lietuvon, kad jisai pade- Tačiau netikėtai pati praneša,
. suprasti, nes kuomet juos kvie pro Vilnių į Varšavą, galima riją santykiuose su lietuviais. Atstovybe, jei šitokių kruvinų
kaltimą
įrodo
pašalinimas
iš
čia į mokyklą, tai jie kuotoliau- numatyti, kad Hymanso pro Spalių 1 d., š. m., pradedant per įvykių nepasirūpina paskelbti
tų klerikalams nugalėti jų prie kad „Friends of Soviet Russia”
vietos.
O
kad
Mačiulis
nebuvo
nuskynęs kalbinį lietuvių komi
spaudoje? Matyt
siai nuo to balso šalinasi.
šus.”
jektas yra priimtas.
Ameri 3-4 dienas lenkai uždarė penkias Amerikos
jokiu
„bedieviu
”
ar
liberalu,
Bostono ir visoje Mass, valsti kiečiams gerai žinomas kleri lietuvių įstaigas Vilniuje. Už minėtos įstaigos perdaug užim
tūlam patikėtinam Į tetą priėmimui aukų nuo lietu
Taipgi
tai
liudija
jo
bendradarbiavi

vių badaujančiai Rusijai šelpti.
joje nuo senai dedama pastangų kalų vadas kun. Bučys, kuris da darinėjo tokiu žiaurumu, prieš tos klerikalų partijos garsini
girdėti
net
ir
iš
žmogui
teko
mas klerikalų
laikraščiams ir
pralavinimui ateivių ir tuo tiks bar yra redaktorium vyriausio kurį nublanksta ir K ražų sker mu, todėl neturi laiko Lietuvos
vieno Amerikos lietuvių kleri- Pasiklausykite kas tan komite
Vatikano
atstovybės
sekreto

tai! nuskirti: V. Paukštys, K.
žmonių krauju nudažytų įvykių
lu yra užlaikomos gerai sutvar Lietuvos klerikalų organo „Lais dynės įvykiai.
kun.
K.,
kad
jų
kalų
lyderio,
riaus urėdas. Taigi veltui kle
Petrikienė, J. Jankūnas, A. Jan
Amerikos spaudai pranešti.
kytos vakarinės mokyklos, ku vės”, net
gązdinimais per tą
bendrai
Lietuvoje
parsitraukė
Pirmiausiai uždaryta lietuvių
rikalai
nori
pasiteisinti
už
glo

* * *
kauskas ir R. Mizara — visi iš
riose veltui mokinama. Tačiau pačią „Laisvę” pradeda „ramin
Gabrį sau pagalbon.
gimnazija,
kurios uždarymo
bojimą
Lenkijos
agentų.
Aiš

„Laisvės” pastogės: 445 Grand
:: Klerikalų partijos agitaci
tomis mokyklomis tinkamai pa ti” Lietuvos liaudį, kad ji nusto
Akyvaizdoje šitokių davinių, St., Brooklyn, N. Y.
įvykiai aprašyta šiame „Tėvy ja varoma valstybės lėšomis.— kių dokumentų neužginčysite,
sinaudoja tik žydai. Nespės tų reiškusi protestus prieš Hy
nės” numeryje.
Kadangi tas Kuomet dirbo prie Lietuvos Mi nežiūrint kiek nekoliosite „Tė gali būti aišku kiekvienam, kur Kažin ar ir dabar „Laisvė”
atidaryti žydams vakarinės mo manso avanprojektą. Nors kun.
aprašymas yra nepilnas, tai čio sijos Amerikoje agitacijos sky vynės” redaktorių ir kitas par link klerikalų politika traukia. sakys, kad ji nieko bendro ne
kyklos ir kaip bematai užpildo Bučys pareiškia, kad esą „be
Tačiau tuo patim laiku, kad su
nai perspausdiname iš „Lietu riaus p. P. Norkus ir vienu tar tijas.
turi su tomis aukomis ir kad ne
visas vietas. Nueik į žydų lan veik nėra taip sunkios padėties,
klaidinus Lietuvos liaudį ir ne
vos” kito korespondento apra pu paskelbė Amerikos lietuvių
ji tais
aukas kontroliuoja.
komą mokyklą, tai net gražu iš kurios gyva tauta negalėtų
šymų ištraukas, kurios papildo spaudoje, kad tautininkai šir Chicago j e susidarė komite išėjus aikštėn su savo tikslais Visko galima laukti.
žiūrėti I čionai pamatysi nuo išeiti”, tačiau tuo patim kartu
tas Lietuvos našlaičiams šelpti. peranksti, pakartotinai ir Lie
aukščiau minėtą aprašymą:
dingai remia paskolą, tuomet
15 metų kūdikių ligi žilabarz šitaip gazdina Lietuvos žmo„Spalių 1 d. 3 valandų po piet
Šitas komitetas veikia po čar- tuvos Užsienių Reikalų Ministe- „Vanagas” padaro apyskai
klerikalai
sukėlė
didžiausį
štur

džių senelių. Visi užinteresuoti nes:
apgulė lietuvių gimnazijos ritmus
ir Steig. Seimo
teriu Lietuvai Gelbėti Draugi ris Purickis,
tą, kiek Lietuvos valstybei kai
mą,
už
ką
ir
po
šiai
dienai
pro

— visi mokinasi su didžiausia „Didžiosios
lenkų
kareiviai,
žandarai
ir
mili

ir mažosios paklerikalų
frakcijos
lyderiai
tik

jos,
bet
pinigai
bus
siunčiami
cininkai.
Tuo metu
gimnazijos vokuoja gerb. J. Vileišį.
nuoja užlaikymas Lietuvos At
Kaip
dome. Jų ir moterims skiria šaulio valstybės susitelkė ir sustačiai Lietuvon.
Komitetas rina, kad Hymanso projektas stovybės Amerikoje. Į metus
bute mokinos mokytojų semina
girdi drįsta valstybinės įstaigos
mos klasės visuomet pilnai už darė Tautų Sąjungą,
Lietuva
rijos ir
keturklasės
mokyklos
nebuvo, nėra ir nebus priimtas laiko išmokama algų, nųomų už
atskirias partijas rengiasi šią žiemą surengti ke
pildytos. Gi lietuviams skiria dabar turi stoti į kovą su ja ar
mokiniai, iš viso apie du šimtus darbininkas
letą vakarų, kurių visas pelnas tol, kol jisai riša Lietuvą arti butus raštinėms ir kelionėms
žmonių.
Ginkluotos
lenkų
jėgos
garsinti.
ma mokykla — tuščia... Iš ru ba nusilenkti
jai. Nusilenkė
ryšiais,
Vienokk ii $44,400 arba šiandieniniu kursu
yra skiriamas Lietuvos našlai mos unijos
įsiveržė
į gimnazijos ritmus ir
Tačiau kuomet Lietuvos
vaidens dar sekasi šiaip taip suor jai aštuoniasdešimt milionų tu
y.
. .
visokių gandų irP I
čiams šelpti. Komiteto valdy vaikščioja
pradėjo „valyti” juos nuo mokibutų
apie
7,200.000
auksinų.
stybines
įstaigas
Amerikoje
pa

ganizuoti viena-kita klasė, ta rinti galinga, sena daug šviesės
nių.
Kad sėkmingiau tai atliktu,
ba: Pirmininkė P. Petraitienė; Lietuvos spaudoje, ir pats Hy- Tačiau „Vanagas”
toli gražu
šau į pabaigą mokykloje belie nė už mus vokiečių tauta. Mums
ėmė į savo rankas klerikalai su
mušta
ligi kraujo,
mansas
tvirtina,
kad
Li
etųvos
padėjėja
O.
Beržinskienė
;
užra

stumdyta mokiniai
ir mokinės. p. Čarneckio priešakyje, tai ne
ne visas išlaidas suskaitliuoja.
ka beveik tik tie mokiniai, kurie nėra vilties
laimėti ginčą su
valdžia
yra
priėmusi
p.
Hyšų
raštininkė
M.
Zolpienė;
fi

Užpuolikų tarpe dalyvavo ir ma tik Amerikos lietuvių spaudoje
Jisai paduoda tiktai 5 raštinės
yra ne pilnamečiai ir sulig įsta Tautų Sąjunga, jei jis reikėtų
tomai svarbu . vaidmenį vaidino
nansų raštininkė J. Jozavitienė; manso projektą.
darbininkus — matomai tik
tymų turi lankyti vakarinę mo baigti jėgų susirėmimu. Tau pabėgęs iš Kauno peowiakas, bu garsinama klerikalų partija ir
Senas Socialistas.
iždininkė P. Baleckienė.
Vašingtono raštinės, tačiau ir
kyklą, jei nori gauti darbą dirb- tų .Sąjungai neprireiktų nei mo vęs Kauno Lenkti gimnazijos di jos vadai valstybės lėšomię, bet
rektorius, Leonas
Pšemeneckis, net kablegramomis
New Yorko raštinė turi apie 5
Lietuvos
’ tuvėje. Tačiau tuo patim laiku bilizuotis, kad mus
sumynio
Tenka sužinoti,
s iš Prienų, mokus gerai licar 6 darbininkus, kurių algos
Informacijų Biuras siuntinėja
pilnos pakampės gražaus, sveiko jus. Jai užtektų tik viename
škai ir mokytojavęs Voronekomp.
Mikas
Petrauskas
visą
siekia mažiausiai 10 tuk. dol.
Pa
jaunimo, kurie savo brangų — posėdyje
M. Yčo gimnazijoj, kur dėjos Federacijos „nuopelnus”.
priimti rezoliuciją,
sausio
menesį
žada
pašvęsti
arba 1,600.000 auks. į m. Tuo
(Tąsa nuo 1 puslapio)
gana uolu lietuviu.
garsinta Lietuvos laikraščiuose
niekuomet nesugražinamą laiką kad mus kaimynams (suprask
koncertavimui. Pirmas koncer- Viena grupė lietuvių, tai bro-^budu Amerikoje užlaikoma Lie
lsgircl.ę beveik puse protokolo nesenai
leidžia visokiems menkniekiams. lenkams „T.” red.) leidžia elg
pavoju savo
tas bus sausio 1 d. So. Bosto kai bolševikai, kurie spiaudė irtuvos Atstovybė Lietuvai lėšuobuvusio Federacijos suvažiavi
Vėliaus pasižiūrėk į gyveni tis su mumi
skaip tiiikama.
ne.
niekino Lietuvos Raudon.. Kry-'ja
apie 9 milionus auksinų į
jos rūmų.
Lenkai kareiviai i mo, kuriame padaryta tokių nu
mą ir pamatai liūdnų vaizdų. Taigi mus. užsienio dalykų mi
I
žiu — tai
žodžiu, tai rastu metus.
beskaityda
Musų broliai dirba sunkiausius nisterijos ir mus atstovybių už žandarai pradėjo ir juos sklaidy tarimų, kad juos
Nors
buvo
paskelbta,
kad
Ka

ti mušdami ir net šaudydami.
stabdė žmones, kad neaukautų
mi Lietuvos žmonės gali pama
ir pavojingiausius darbus, nes davinys yia elgtis taip, kad ne
zys Pilėnas tarnauja lenkams, Liet. Raud. Kryžiui, Bet kada Amerikonai savo labdaringuFederacija
nemokėdami anglų kalbos, rašy kiltų kcnllikto arba kovos tarp
zyriai” atvadavo nyti, jog tik viena
tačiau „New York American” pasirodė Rusijos bolševikų val mu stengiasi
pagarsėti tiktai
% ir išstūmė pas- iš visų Amerikos lietuvių remia
ti ir skaityti negali užimti auk Tautų Sąjungos n mus respub
nedėlnienio
laidoje
prasidėjo
hhisų gerbiamąjį
stybėje bado šmėkla, tai Liet. kitose valstybėse, tačiau namie
Lietuvos reikalus.
štesnių vietų nei industrijoje, likos.”
eiti visą eilė K. Pilėno straips Raudon. Kryžius pirmas, nors į badu mirštančius žmones jo
ikėjų
direktorių
Vienok tuose pranešimuose
nei pramonėje, nei visuomeni Vadinasi nei Lietuvos žmo
nių apie pasaulinės diplomatijos neturtingas ir suvargęs — iš kios domės nekreipia. Štai iš
dalykas, kuris
is gimnazijos turtas, yra ir vienas
niame gyvenime.
O lietuviai nės, nei vyriausybė
neprivalo
machinacijas. Pirmas straips tiesė pagalbos dosnią ranką bol tikus bedarbiai Suv. Valst. ne
t upėsi ingai
rinko p. liudija, kad „Sandaros” prime
lengvai galėtų to pasiekti, nes priešintis Tautų Sąjungos pri
nis tilpo spalių 23 d. laidoje.
sėkmingai apsaugojo
ševikų šaliai. Apie tai visi ger tik tūkstančiai šeimynų badau
timai
p.
čarneckiui
už
fabrikayra teisingi, darbštus ir ištver imtam Hymanso planui prijung
nuo
šitie straipsniai
aiškiai at biami skaitytojai matėt laikraš ja ir silpnesnės dvasios šeimy
mingi. Viskas ko trūksta — tai ti Lietuvą Lenkijai, nes gali kil
ritmuose pa- vimą Lietuvos Finansines Mi kreipti prieš Francuzus ir Len
žudosi negalėdami
čiuose tilpusią viešą padėką nuo nų penėtojai
,
yra teisingi,
M. Biržiškos sijos atšaukimo
mokslo. Bet kuomet mums ati ti konfliktas tarpe Tautų Są
kus.
Kadangi
rašoma
labai
Sovietų
valdžios
Lietuvos1 žiūrėti į badaujančias savo šeimokiniai 8 nes tenai sakoma:
daroma mokykla, tai mes nuo jungos ir Lietuvos respublikos.
smulkmeniškai,
tad
galimas
Raudon. Kryžiui ir Liet. Raud.: mynas, bet jau yra atsitikimų,
„Federacijos Kongresas
vienu
jos šalinamės, pasirinkdami, ne Bereikalingai kun. Bučys nu
prospektų, raitų
kareivių ir
daigtas,
kad
bus
paminėta
fran

balsu nutaria paremti karštai vi
Kryžius neatsisako šelpti ir ant kad ir gatvėje badu mirusių
tik amerikonų, bet ir kitų mok siduoda tokiu „neišmanėliu” ir
somis Am. 1/. Kataliku pajėgomis cuzų-lenkų akcija ir Amerikoje.
tolinus ir šelps patol, pakol jė žmonių randama.
slo vertę suprantančių tautų, neva nežino, kad Vokiečių tau
atstovybes
ir Finansų Misijos Jei taip butų, tai nėra abejonėj,
Sv-to Jurgio gatve, buvo
Visų pirma vertėtų aprūpinti
gų turės,ir pakol pašalpa bus
vajų.
pastumdėlių
likimą.
Ir ligi ta turėjo
nusilenkti visiškai
šiuo žiauriu
kad
pasidarytų
labai
karštą
nereikalinga. Na ką turi, aky vai z- savo šalies baduolius ir tik tuo
Jei Finansinė Misija atšauk
grabo lentos tokiais pastumdė prieš kitą jėgą, o ne prieš Tau
ir biauriu reginiu.
kuriems
klerikalu
šulams.
doje šito fakto, musų lietuvis met tiesti pagalbos ranką ki
ji galėjo skelbti
Nuo spalių men. 6 d. Gimna- ta, tad kaip
tų Sąjungą.
Pagaliau gyni
liais pasiliekame.
zijos mokiniai ir Mokytojų Semi kokį nors vajų ir kuriuo budu
toms šalims. O savo šalies babolševikas pasakyti ?
Šiuosmet ir New Yorko mies mas Lietuvos nepriklausomy
narijos mokiniai, neturėdami bu
Kita lietuvių grupė, arba ge- duolių aprūpinimui geriausias
ta neesanti misija galima rem
to Apšvietos Taryba bendradar bės negalima vadinti konfliktu
to, vaikšto
što
su mokytojais
už
samozvancų” būdas — pažabojimas besočių
riaus pasakius
tokia misija
biaujant ir kitoms visuomeni su Tautų Sąjunga. Taipgi be
miesto ir ten atlieka pamokas.” ti? Matyt, kad
lietuvių vadų grupė, apsiskelbu kapitalistų godumo.
aukščiau minėtą yra, tik nežino delko p. Čarnec
nėms organizacijoms asignavo reikalingai kun. Bučys mėgina Dar prieš
si ir pasivadinusi save katatikiš
tam tikrą sumą pinigų ir deda šito savo gązdinimo miglomis įvykį lenkų kariuomenė ir žan kis ją nuo Amerikos lietuvių
ka sutvėrė Lietuvos
Raudon.
Brooklyno „Laisvės” redakci
pastangų suorganizavimui vaka pridengti tą vieškelį, kurį kle darai užpuolė lietuvių vaikučių slepia.
Kryžiaus Rėmėjų Draugiją ir ja savo įžanginiame straipsny
rinių mokyklų ateiviams. Taigi rikalai taiso pro Vilnių į Var prieglaudą prie II Ponamarinės
:: Nevykęs
pasiteisinimas. Štai vėl iškyla naujas faktas, padarius ją seksi j a Tautos Fon je dar kartą pareiškia: „Bu
ir New Yorke su lietuviais ta šavą, kad pirm laiko jo nepama gatvės, kuri buvo nupirkta ir
vaizduoja, kur do, rinko nuo Amerikos lietuvių vom ir esam šalininkais rusi
pati istorija, kaip ir Bostone. tytų Lietuvos liaudis. Klerika remontuota . a. a. kun. Stasio — Paskelbus „Tėvynėje” besi kuris aiškiai
Nusiųstieji plėšikai slepiančius klerikalų pastogėje link klerikalų politika traukia. aukas neva Lietuvos Raudon. škosios orentacijos.”
Ir čionai negalima prišaukti lie lų planai aiškiai matyti jau ir lėšomis.
bereikalingas
tuvių mokyklon,
kurioje pir iš to kun. Bučio pasakymo, kad išlaužė duris, išdaužė langus ir lenkų agentus, klerikalinė spau Pora' savaičių tam atgal, buvo Kryžiui ir pagal jų pačių apys Bet tai yra
miausiai mokinama kiekvienam esą „dabar piųs, neturinčių val 40 nelaimingų vaikučių išvarė da baisiai įtūžo ant „Tėvynės” minėta „Tėvynėje”, kad Lietu kaitą, ligi 1 d. rugpiučio, 1921 pasigyrimas, nes kiekvienas lie
žmogui reikalingiausių dalykų: džios lietuvių, uždavinys yra gatvėn. Matyt Želigovskio plė ir nežinia už ką ant liberalų. vos klerikalų vyriausis organas m., surinko $61,740.37. Tačiau tuvis senai tą žino, nepaisant,
prie savo šikai savo kvailą bejėgį pyktį Kun. Kliknbs jau ne teisina, „Laisvė” pradėjo varyti agi nei vieno cento nėra perdavus kad kai kada — papūtus iš ki
skaityti, rašyti
ir skaitliuoti. stovėti kiekvienam
lenkams, tik tacijos kampaniją už priėmimą Lietuvos Raudon. Kryžiui! Ar tos pusės vėjui „Laisvė” ima ir
nelaimingų kad jisąi dirbos
Mokslas
ir. visos mokinimui uždayinio ir rūpintis, kad tas norėjo numalšinti
„Dr-kas” džiaugiasi, kad jisai Hymanso avanprojekto, kuriuo- ne ironija? Ar nebaisi apga „susirūpina” Lietuvos neprik > M
reikmenys suteikiama veltui. butų kuogei^iausiai atlikta.” Va vaikučių lietuvių ašaromis...
Amerikos lausomybe.
prijungti Lietuvą vyste geros valios
dinasi dabartinė Lietuvos val Spalių 4 d. vakare apie 50 gavęs' „ataŲnkamą” ; pabaudą mi norima
I Tik eik ir mokinkis!
Tačiau matyt lietuvių? Jie nejaučią net aša- 1 . ■
džia nėra klerikalų valdžia, ta lenku kareivių užpuolė kitą lie- nuo Kauno
vyskupo už savo. prie Lenkijos:
)
’
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nes nėra mažiausios abejonės, kad ji
NAUJAS TEATRALIS
Paroda,
sai nėra SLA. nariu ir nežino musų
Phone - Calvert 3210
VEIKALAS
baleto
šo
organizacijos
reikalų (nors dori ir
kiai,
dai
sąžiningi žmonės niekuomet nedrįs
navimas ’l Į 1
: kištis į tų organizacijų reikalus, prie
ir
beno mu’i ’
Ofiso
valandos
Keturių veiksmų drama, atvaizdiBendrovė, kurios vardu mes krei
kurių jie nepriguli ir jų reikalų ne
ai
k
a
Judo- \
Nuo 7 iki 8:30 vakare
lietuvių gyvenimą,
piamės į visus amerikiečius yra gry- I
žino, tačiau
nuostabu, kad p. Ra n antį Amerikos
Didžiausi, greičiausi garlaiviai pa mieji paveik Į
Nedėlioję nuo a iki 3 po pietų
nąi lietuvių įstaiga, kuriai rupi vien
ginskas, kuris yra Pildomosios Tary- Šis veikalas yra labai gražus, tinkanišstaty-M
saulyje.
Puikus patarnavimas pasa- šiai,
615
COLUMBIA
AVE
tis
Amerikos
lietuvių
scenai
ir
lenglietuvių prekybos ir pramonės klau
mai
įvairių
da. ’
bos nariu irgi nežino,
žieriams. Yra vietinis agentas jūsų
BALTIMORE,
M
D
vas
„suvaidinti,
nes
nercikia
jokių
simas. Musų Bendrovė
savo dar
lykų bus pero
kant, nenori žinoti tų pa rindų, kumieste ar artimoje apielinkėje.
ypatingų
dekoracijų
nei
kostiumų,
dyta
šiame mie
buotėj išeina iš to supratimo, kad
riais SLA. valdosi, nes jisai pripažįsĮ Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją ir ki
vertas
šiaip
pasiskaitymui,
Lietuvos politinė
nepriklausomybė
ta „kalbėtojui” tiesą,
P-as Ragrnstas Baltijos valstijas per Hamburgą:
egzempliorių,
niekuomet nebus tvirta, jei Lietuva
kas, kaip ir visi Rusijai tarnaujanti Kaina 40c. už vieną
neturės ir ekonominės nepriklauso
komunistai, pripažįsta, kad Pild. Ta- Užsisakant vieną ar augiau egz. piBell Phone—Dickinson 1198 W
gruod. 8 d
SAXONIA išplauks
mybės. Jei mes pežiurėsime šian
rybos
nariai yra
, griešninkai” ir nigai reikia siųsti kartu si užsakymu.
dien į Lietuvos prekybą ir pramonę,
užtai jie reikia smerkt
Žinoma rim Nesiekiant vieno dolerio užmokestį
Kajutos $145.00. III kliasa $125; 71st. Rpg’t. Armory- 4 tk Awe 34&St
tai pamatysime, kad
mes dar toli
kritikos niekas galima siųsti pašto cnkleliais. Užtos ir pamatuotos
karės taksų $5.00.
pinigus
ųskite sekančiu
esame nuo ekonominės nepriklauso
October 29 Nowni>erl2
negali uždrausti ir Itokia kritika yra sakymus
Priėmimo -aiundos
Per Cherbourgą,
Southamptoną,
CLEVELAND,
OHIO.
mybės. Iš priežasties žalingos mums.
net naudinga,
bet smerkimas SI,A. adresu:
Nuo ro išryto,
Paroda atLiverpool arba Glasgow:
Spalio 16 d.,
Lietuvių
salėje,
(jara įgryto
Rusų ekonominės politikos, Lietu
Pild. Tarybos vien 1dėlto, kad ji re2—3 po piety ir
vos prekyba ir pramonė yra atsidu- TMD. .20 kuopa turėjo perstatymą rnia Lietuvos reikaluis yra begalo nai
7** k
~~ 150 pietu
Carmania .............................. lapkr. 5 d
6—8 vakare
Nesikelsi”.
307
w.
30-th
St.,
New
York,
N.
Y.
/lu
— vakare.
rusi svetimtaučių rankose, kurie mil „Balon Kritęs Sausas
Columbia ........ • •............. lapkr. 5 d.
vtts.
Kodėl p. Raginskas
cgalčjo
Si
komedija
yra
dar
nauja,
parašyta
1624
So
4-th
Street.
.
1
Įžanga nuo
žinišką tų gyvenimo šakų pelną ap
padaryti tam jo globojamam „kalbcScythia .............................. lapkr. 12 d.
garsaus
francttzo
dramaturgo
Molje

PHILADELPHIA,
PA
IOC‘
d°
verčia arba grynai savo asmeniniams.
tojui” pastabos, kad ir SLA. Pildomo
Per Angliją ar Hamburgą į Dan
re (vertimas Šarūno), labai tinkanti
leriui.
,Tėvyn
ji Taryba, ir organas „ievyne"
yra
cigą $135; ! Liepojų $145; į Hambur
dažnai griežtai
priešingiems musų lietuviams, nes perstato tikrą lietu priversti remti Lietuvos reikalus, kad
gą
$135. Karės taksų $5.00.
su subantautai, iš kurios
išimtinai jie tuos vio kaimiečio gyvenimą
ir nenorėtų to daryti,
nes ir SLA.
duktere ir jo var
turtus išėmė, daryčiam
tuo musų krutijusia ponų
įstatai ir praeito
Seimo nutarimai
gus.
Abclnai
visas
veikalas gražus
Phones:
neapsakomą
kraštui
pragaištį ir
verčia tą daryti. Tačiau jisai sutin
ir
patraukiantis.
Lošime
dalyvavo:
Bell — Kensington 5316
nualinimą.
ka, kad Pild. Taryba reikia kritikuo
Dauderio
(ūkininko) rolėje — V.
ti užtai, kad ji pildo SLA. įstatus ir
Musų Bendrovė kaip pnes prie
P. Banionis; jo žmonos — J. M.
Seimų nutarimus.
Koks
naivumas
monę šiam reiškiniui
stato tikslą
, bmoBaltrukoniutė; Radzivilo
\ciGARETTE^
šito Pild. Tarybos nario!
įkurdinti Lietuvius į musų
krašto
LIETUVIS GYDYTOJAS
Baniogelskis; Radzivilicnės —
prekybą ir pramonę
Iš Amerikos
Pagaliau
kodėl
Raginskas
ncpažvcl
Lapinskas;
nienė; Lapkau:
Priėmimo valandos:
Visame pasaulyje yM priimta sveikinti savo gi
grįžta į Lietuvą šimtai musų tautie
tarnaitės — A Aržuolaičiutč; tarno gia, su kokiu tikslu komunistai šito
9
—
ic
zalandai
ryte.
čių, trokštančių įsikurti tėvynėj. Jie
Ar jis nematė
mines, savo artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus.
— J. Vidugiris
Visi savo roles at- kią agitaciją veda.
6—8 valandai vakare.
parsiveža dažnai su savim didelius
kokią
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”
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liko gražiai,
Po perstatymo buvo
Kiekvienas Amerikos lietuvis turi savo artimųjų Lie
2538 E. Allegheny Ave.,
kapitalus. Iš kitos
pusės iš rusų
mo,
komunistų
organai
sukėlė
delei
balius, tik publikos
akare nepertuvoje, kurie su išsiilgimu laukia dovanų, laukia gal
PHILADELPHIA, PA
grįžta ir jau nuo kelių metų yra su
šitų prakalbų? Ant galo, kokią tiesą
daugiausia atsilankė
grįžę į Lietuvą daug lietuvių inteli
ir labai reikalingos pašalpos. Ir kaip tik dabar yra
apskričio valdyba turėjo kviesti SLA.
Vietos
tautinės
draugijos
darbuo
gentų, labai aukštai išsilavinusių ir
išvažiavime kalbėti tokius kalbėtojus,
laikas pasirūpinti, kad tos musų dovanos pasiektų
parengus
prityrusių specialistų,
kurie kartais jasi: spalio 23 d. turėjo
kurie nėra SLA. nariais ir mažiausio
Draugija,
juos dar pirm švenčių. Nebe to dar, nebūtų reikalin
turi būti be darbo arba dirbti visai vakarą Dr. V. Kudirkos
supratimo neturi apie SLA. reikalus?
programas
buvo
mažas,
bet
įvairus,
svetimoj jiems šakoj. Todėl iškyla
ga Lietuvoje ir šiaip paramos, žiemai ateinant, —
Juk SLA. tikslas
ne komunizmas
Tel. Market 4867,
būtinas reikalas sujungti tos dvi gru susidedąs iš smulkmenų.
skleisti ir Rusijai tarnauti, bet rūpin
DAR DAUG YRA TENAI VARGO IR SKURDO,.
Sandaros 18 kuopa rengia persta tis lietuvių
pės — kapitalą ir iniciatyvą lietuvių
apdraudos, pašalpos ir
DAR TOLI GRAŽU NEUŽGIJO TOS MUSŲ ŽMO
prekybos ir pramonės kūrimui. Tam tymą ir koncertą kada po Kalėtų.
apšvietos reikalais
ir sulig išgalės
NIŲ ŽAIZDOS, KURIAS UŽDAVĖ JIEMS KARĖ.
tikslui ir yra įkurta musų Bendrovė,
Darbai šiame mieste eina ant pu remti lietuvių tautos reikalus.
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ADAMS
ST
įsteigusi Informacijos Biurą „Kū sės: vietomis dirbama pilnai, kitos
Taigi musų, Amerikiečių, pareiga yra nepamiršti anoj
Ant galo reikia
pridurti, kad p.
rėjas”, kad jis
tarpininkautų tarp įstaigos visai stovi, taipgi nekurtos Raginsko straipsnelis nerašytas tuo
NEWARK, N
pusėj vargstančių savo gimimų.
dviejų minėtųjų grupių ir apskritai dirba lai su puse darbininkų, tai pu- tikslu, kad paiškinti ir nušviesti to
visus Lietuvius, norinčius ir išgalin- sę laiko
Lictuviai dikčiai bedarbe incidento įvykius, bet
kad kuodauDabar kaip tik gera proga pasiskubinti su per
Parduoda laivakortes ir siunčia
čius eiti į prekybą ir pramonę įkur nuvarginti,
daugumas
išvažinėja, giausiai „patarkuoti” p. Živatkauską
pinigus į visas svieto dalis, o ysiuntimu Lietuvon pinigų, nesą kursas pinigų yra la
dini tose šakose, duodant jiems rim arba važiuoja į Lietuvą
ir jį pažemyti SLA.
nąrių akyse,
patingai
į
Lietuvą.
LIETUVIŲ FILMŲ
MARŠRU
bai žemas. Maža viltis, kad jis dar žemiau pultų, bet
tų ge^ai patikrintų patarimų.
Spragilas Tačiau bereikalingas
žygis p. RaTAS
ĮVYKS
ŠIOSE
VIETOSE:
ginske! SLA. nariai žino p. zivatyra daug galimybių, kad gali pakilti, — TAD KIEK
Todėl musų Bendrovė nuolankiai
Lapkričio
MERIDEN, CONN.
kviečia visus savo autoritetu ir įtaka
kausko nuopelnus tnusų organizaciVIENAS KAS TURI REIKALĄ PERSIŲSTI LIETU
„Kaip tautininkai remia Lietuvą”, jos labui atliktus, Niekas negali iš- Sugar Notch,
padėti musų Bendrove i.
Lai buna
VON PINIGUS, LAI PASINAUDOJA ŽEMU KUR
Lapkričio 6
žinotina kiekvienam,
grįžtančiam į o tokiu antgalviu tilpo „Darbinin- trinti iš SLA. istorijos lapų
straipsnis, kuriame vatkausko vardo, kaipo SLA. buda- Plymouth, Pa.
SU dabar jau.
Lietuvą, amerikiečiui, ar tai turin- 0” 118 num.
DON’T
FORGET
senas
narys
”
suminėjęs
draugijas
’
čiam kapitalą,
ar sumanumą, ar
votojo, nes jam teko atsistoti
atsistoti musų
Kad žmones naudojasi puolimu kurso, matoma
stačiai esančiam
specialistu kokioj i kuri kiek pirko bonų sušunka: „Kur organizacijos priešakyje, kaipo Pre
srity, I t U tautininkų akys, kad jie nemato, zidentui, sunkiu jos gyvenimo metu
nors pramonės
ar prckybi
iš žemiau paduotos
ištraukos iš musų knygų, paro
kad jis privalo
kreiptis į Lietuvių kas daugiau dirba del tėvynės. Štai — tuomet kai musų organizacijoje
DR. P. ŠIMAITIS
SEVENTY-FIRST REGIMENT ARMORY
dančių, kaip su kiekvienu mėnesiu vis daugiau pinigų
informacijų Biurą „B-vė
Kūrėjas”, vienas jų Jautiškas’ darbas, kuriuomi buvo belikę vos 3,000 narių. Tačiau
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Naprapath’as.
siunčiama per musų Banką. Taip, išsiųsta Lietuvon
NEW YORK CITY
r
D. L. K. Gedimino kuomet p. Živatkauskas pasitraukė iš
kur jam nuodugniai
suteiks visas jie pasirodė
October 29Miovember IZ-'UW
Gydau be vaistų ir be operacijų
reikalingas žinias ir palengvins jam dr-jos susirinkime, spalio 9 d. Vie SLA. Prezidento vietos musų organi
per BALTIC STATES BANKĄ: 1921 m. Sausio mė
Priėmimo valandos:
surasti &au atatinkamą pelningą už nas narys įnešė, kad dr-ja dar pirk zacija turėjo suvirs
11.000 narių!
2,082.795
nesy — 2,530.456 auks.; Vasario mėn.
Po antrašu
tų už $100.00 boną. Tuoj šoko vie Šito realaus fakto niekas negali už
siėmimą.
auks.; Kovo mėn. — 2,640.861 auks Balandžio mSn.
nas narys .tautininkas’ ir nupasako ginčyti ir jis yra labai branginamas
Kaunas, Laisvės Alėja, 34.
10737 S. Michigan Ave.
— 2,087.633 auks.; Gegužės mėn. — 3,118.044 auks.;
Valdyba. jo apie kokius tai agentėlius ir at kiekvieno SLA. nario.
nuo 8 iki 12 vai. ryte
stovybę Vašingtone
Neramusis.
•mg:
Birželio mėn. — 2,501.950 auks.; Liepos mėn. —
O po šituo antrašu
Nagi pažiūrėkime
kas
yra
2418 W. 45 st.,prie Western av.
4,904.886 auks.; Rugpiučio mėn.
5,696.650 auks.;
trukšmadarys - ogt katalikas
nuo 2 iki 7 vai. vakare.
LIETUVĄ
Rugsėjo mėn. — 5,114.750 auks VISO PER 9 Mfiklerikalų abazo kuri
dūduoja
NESIŪS IŠSIŲSTA PER MUSŲ BANKĄ Į LIETU
vien su bolševikais prieš bonų pir
Artimas susiekimas į visas dalis
Gerbiamasi > Redaktoriau: —
Newark, N. J. SLA. 245 kp
Geras maistas ir užtekimino
Lietuvos,
dr-joje. O kad jis
VĄ 31 MILIONAS 678 TŪKSTANČIAI IR 25 AUK
Teisybės delei, meldžiu savo reda- kimą Gedimino
tiesinis susirinkimas į
Dideli
Visi
parankumai.
turi
ir
daugiau
pritarėjų
katalikų,
tinai
laikraštyje
užleisti
vietos
guojamam
Severos. Gyduoles;Užlaiko^
kričio, 7 vai. vakare
Malonėkite
SINAI, IR NEI VIENAS SKATIKAS Iš TŲ PINIGŲ
deniai, Visi moderniško laivo smaklaidinančio pučiančių į tą t pačią dūdą, tai jau visi nariai atsilankyti ir užsimokėti
atitaisymui visuomenę
NĖRA ŽUVĘS.
gumai
nei pats senas narys
neužginčys.
aprašymo.
užvilktas mokestis,
Taipgi turime
„Tėvynės” No. 41 tilpo straipsnelis Kadangi kas metai katalikai kviečia daug ir kitų reikalų
apsvarstymui,
BALTIC STATES BANKAS užtikrina, kad per
„Iš Pašalies Nugirsta”. Tarpe kitų* kunigą iš New Britain velykinės at Atsiveskite i naujų narių prirašymui
Laivai plaukia kas savaitė iš New
jį siųsti pinigai kuogreičiausiai pasiekia Lietuvą;
tenai figūruoja ir žemiau pasirašusio likti, tai tie dtidoriai net buna ir į prie kuopos
Šiam laike metu, kosulys ir persi
Yorko
į Hamburgą:
komisijas
renkami
susižinojimui
ku

BALTIC STATES BANKAS duoda pilniausią garan
pavardė.
Tamstų
korespondentas
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
Sckr. Cibaitis.
Samland (tik 3 kliasa)
lapkr. 30
nigo
parkvietime.
Reiškia
tie
trukšsiu
ir
vaikų.
Jeigu
neatkreipus
ati

cituoja neva mano ištartus žodžius,
New Britain, Conn. SLA. 34 kp.
tiją už pinigų čielybę.
Iš New Yorko į Antverpą:
dos, jie gali suteikti yvairias papatikus •'kun. Miluką, „Žvaigždės” re tnadariai yra neabejotini katalikai ir susirinkimas įvyks 6 d. lapkričio, 2
voingas
ligas.
Prašalink
nedoras
Finland ....................... lapkričio 5 d.
daktorę ir p. B. Vaišnorą New Yor- rėmėjai bolševikų propagandos. O
pasekmes nuo persišaldymo, imda
Taigi ir gerb. Tamsta pasinaudok
tais patogu
pietų, Lietuvių svetainėj, 354
Zeeland .................................... lapkr. 19
mas
Severą
’
s
Cold
and
Grip
Tablets
ko Pennsylvanijos stotyje, rugsėjo 2 kad D. L. K. Gedimino dr-ja tautiš Part st
Malonėkite visi nariai atsi
mais, t. y. kursu, kuogreičiausiais ir teisingiausiais
Kroonland .................... lapkr. 26 d.
(Severo Plyškelios nuo Persišaldy
d. 1921 m.
Tas
pasikalbėjimas, ka ir L. U. P. ir D. Kliubas bolše lankyti, neš
bus išduotas raportas
mo
ir
Gripos).
Kaina
50c.
—
Greitą
Lapland ............................ gruod. 3 d.
BALTIC .STATES BANKO patarnavimais ir siųsk
„Tėvynėje”
aprašytas, nei turiniu, vikiškas, yra mažiau bonų pirkę, tai atstovų iš 4 apskričio suvažiavimo,
pagelbą nuo kosulį duoda
nei kalbos forma neatatinka tikriny- jau yra kalti ir bolševikai ir katali Taipgi turime daug ir kitų svarbių
pinigus į Lietuvą dabar, kuomet už dolarį gaunama la
bei. Stebiuosi iš korespondento ne- kai, kurie abeji tas draugijas laiko
apsvarstymui. Taipgi neuž
Iš New Yorko į Hamburgą;
bai daug auksinų.
sąžiniškumo. Primesti žmogui sveti po savo kontrole ir svaido į visas mirškite ateiti ir užsimokėti užvilk
Manchuria ....................... lapkr. 23 d.
mas mintis ir sakinius — tai begė puses kai kokias boles. Grynai tau tas mokestis. Atsiveskite ir naujų
Adresuokite mums šitaip
Mongolia
............................ gruod. 1 d.
tiškos draugijos Meriden nėra — ot
džio darbas.
narių prirašymui prie kuopos.
Cough
Balsam
Minnekahda ................. gruod. 10 d.
bolšeKun. A. Jurgutis. taip sau mišinys: katalikų,
BALTIC STATES BANK,
Sckr. V. Vinikaitis.
Tiesi kelionė į Piliavą.
gal keletas vidurinės sriovės.
„Tėvynės” Korespondento priera
(Severo
Balsamas
nuo
Kosulį).
Jįs
..Woodlawn, Pa. SLA. 247 kp. mė
INTERNATIONAL MERCAN
294 Eighth Avenue,
New York, N. Y.
nereikia manyti, kad visi ka- nesinis susirinkimas įvyks 6 d. lap
palengvina erzinimą, paliuoso skre
šas: Nieko lengvesnio nėra, kai pa
TILE
MARINE
CO.,
plius, sustabda kosulį, padara kvieyra toki kai tie trukšmadasakyti, kad „neatatinka tikrenybei” ir
kričio, I vai. po pietų, J. Einikio
pavimą lengvą ir pagelba gamtai
120 laivų — 1,300,000 tonų.
anaiptol ne! Yra gana papo to išsikolioti. Tiesa, galima dasugrąžinti normališką stovį. Di
grinčioj. Malonėkite visi nariai at9 Broadway, New York,
labui ir dirba
desni bonkute 50 centai, mažesni
leisti, jkad neužrašiau Tamstų kalbų išventusių tėvynės
r užsimokėti užvilktas inoarba pas vietinius agentus.
25 centai. Visose Aptiekose.
žodis į žodį, nes lietuviškojo trump- :iek galėdami del Lietuvos.
aipgi turime daug ir kitų
Žvaigdžių Sietas.
rašio nemoku, tačiau mintis ir turinį
eikalų apsvarstymui. TaipTamstų kalbų
sulig geriausio įsiduotas raportas iš IlI-čio
tikinimo, užrašiau teisingai. Jei tas
apskričio suvažiavimo.
mano aprašymas kun. Jurgučiu yra
Plečkaitis. I
„begėdžio darbu
kiekvienam
Brooklyn, N. Y- SLA. 38 kp. 111 ei išreikštas šiame skyriuje mintis neisnis susirinkimas įvyh
gali būti aišku dclko taip yra. No
neima atsakomybės)
rima mat pasirodyti teisurn prieš ki
5 Driggs
kričio, 2 vai. po pietų,
tus savo konfratrus. Tačiau kuriuo
avė.
Malonėkite visi nariai atsilan— Nelįsk
tarpan besipešiančių, kyli ir užsimokėti
tikslu kun. Jurgutis taip desperatiš
savo 1užvilktas
nes
gali
tau
daugiausiai
kliūti — te mokestis. 'Taipgi atsiveskite: ir naukai šaukė: „skandalas, skandalas”?
Su užregistruotu vaisbnženkliu Suv. Vaisi.
Taipgi teko pastebėti
klerikalų kią pasargą teikia lietuviška patarlė. jų narių prirašymui.
Patou tu Biuro.
laikraščiuose,
kad
ir p. Vaišnora Tačiau šiuomi aš Itos patarlės pataSckr. A. Lesniauskas.
Naujame mėlyname pakelyje.
„teisinasi”. Baisu mat pasidarė, kad rimo nepaklausysiu1, nes noriu priAnsonia, Conn. SL? 66 kp. sttVisos tvirtos, gemalus užmušan
puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,
Romuvos Ordenas p. Vaišnorą ne kišti savo žodį prie ginčų pp. Žirinkimas
įvyks 6 d lapkričio, 7
čios ypatybės šiame vaiato idėtoj,
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris,
paskaitytų neištikimu žmogumi. Vis vatkausko ir Raginskot, kurie polcsu priemaiša priimniai švelnaus
ii. vakare jau naujoj vietoj LictiiNėra kitą gyduolą lygių Nuga-Tone, neivienos “nėra taip geros" neivienos neduodu
kvepalo.
dar mat nenustojamą vilties, kad Ir mizuoja reikale SLA. ;7-to apskričio vių bažnytinėj svetainėj
Malonėki/•
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Touę yra
Ruffles yra labai paveikiantis
vėla ateityje gali pasitaikyti „šilta išvažiavimo prakalbų.
sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos
te visi nariai atsilankyt ir užsimogeriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuones gydulčs už vieną kainą.
pleiskanų pašalintojas — begaliniai
Atydžiai perskaičius abiejų minė- kėli užvilktas mokestis, Taipgi tuvietėlė” prie visuomenės dedamų au
■*" j Įįj
Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių
puikus plauku sutaisytojas, kuris
straipsnelius, rėsite išsirinkti naujus viršininkus,
kų, jei p. Vaišnora bus prisiglau tu asmenų polemikos
Lm
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu.
patiks kad
w
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybe jo gyvenime ir veikime.
dęs po Romuvos Ordcno sparnu.
gauni to įspūdžio, kad p. Živatkaus- ba nekurie įplcido Ansoniją.
ir gačniauAt■
Pradek šiandien grąžinti savo nervų sistemą į stiprią, sveiką padėtį, vartojant Nuga-Tone.
ųs greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite
siai ypatai.
Jau. užtenka siveskite ii naujų narių prirašymui
Tačiau p. Vaišnoros man primeta ko pusėjo
teisybė,
aip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnaujo.
mos mela&ytėss yra ant tiek naiviai vien to fakto, kad SLA . lėšomis su prie kuopO!
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi. skilvį, grobus,
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja
Aptiekobc
sufabrikuotos, kad pavyzdžiui, mano rengtose prakalbose buvo kalbama
Sakr. Juozas Karčiulionis.
tustinimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, prašalina gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų
parsiduoda
utį mulates and
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasus ir
ne apie SLA. rcikaaprašymas
yra dėlto melagingas, apie viską, ti
Easton, Pa.
SLA. 231 kp. susipo65c.arba
panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-Tone
strengthens
kad „Žvaigždės” redaktorė neatva Ins, o jei kas
buvo prisiminta apie rinkimas vyks 6 d. lapkričio, 10 vai.
tuojau.
atsiųskite
the vital pow
MUSŲ ABSOLIUTE GVARANCIJA. Kaina už Nųgą-Tone yre 11.00
blogosios pu- ryte, pas draugą Zansytį, 1205 Cliižiavo į Pennsylvanijos stotį drauge SLA., tai kai kartas
už butelį pilsų, visam menesiui gydyties, arba šeši Dubiai už f5.00. Imk
ers.
It
i
s
a
atsiusime
Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas pa
su kun. Miluku ir p. Vaišnora, bet sės.
Raginti SLA. narius išspirti” drey st.
Malonėkitc visi nartai atvaluable blood,
sekmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo
per paštai
ji vėliaus atvažiavusi iš I’hiladclphi- iš organizacijos visus tuos, kurie ne- šilan kyli r užsimokėti užvilktas 1110pinigus tuojau. Jus matote', kad jus nežudote nei cento. Mes už tai at
nerve and
tiesiog iŠ
sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptickuose tomis pačio
health
tonic.
A
jos ir tik Pennsylvanijos stotyje su priguli prie komunistų gali tiktai tas, kestis.
labaraAtsivcskitc ir naujų narių
mis sąlygomis ir gvarantija.
jais, suėjusi. Juk
aš nei nesakiau, kam norisi pakenkti musų organiza prirašymui prie kuopos
combination of
torijos.
corrective and re*
kaip kas atvažiavo į stotį — aš tik cijai. Pagaliau jei butų teisybė ir p.
Pirm. S>. J. Zansitis.
etorative agents,
epiįTiįį/sitĮylppžš
Būtinai
pažymėjau, kas buvo kalbėta stoty Raginsko, kad
that has the high
„kalb.” raginzs iš
Zeigler, Ill.
SLA. 308 kp. susiNATIONAL LABORATORY, L806 1018 So. Wabash Ave., Chicago.
approval
of
Med

reikalau

je. Arba vėl mano melagystė, kad mesti tiktai SLA. viršininkus, kurie rinkimas įvyks lapkričio 6 d 10 val.
ical Science.
Gerbiamieji:—Čia rąsite įdėtą $.
kite
p. Vaišnora nematė „Tėvynės” ko remia Lietuvos nepriklausomybę, ir ryte, C. Palaikio svetainėj,
Malošitokio
persiuntimą, apmokėtą, ——_
butelį Nuga-Tone.
respondento ir esą niekis
negirdė tai butų pasakyta tokia
nesąmonė, nėkitė visi našiai atsilankyti r užsipakelio.
jęs jų pasikalbėjimo. *yAš pilnai ti kurią gali pasakyti
Žiūrėkite,
tiktai žmogus, mokėti užvilktas mokestis
Taipgi
kad
butų
f.AD.RICIITF.R&CO
Vardas.
kiu p. Vaišnorai, kad
jisai nematė nei mažiausio supratimo neturįs apie turime daug ir kitų svarbi reikalų
HUSU TERMINAI HlDG‘j
INKARO
manęs, nes jei jis butų žinojęs, kad musų organizacijos įstatus hei jos apsvarstymui
BROOKLYN
Atsiveskite ir naujų
valsNI.VV
YORK.
Adrasas
nutarimus,
Ir nenuostabu,, narių prirašymui prie kuopos.
šalintais jo stovi „Tėvynės” kores
bažeiklls.
pondentas, tai jisai nebūtų to sakęs- kad tas
.kalbėtojas” taip pasakė,
Sckr. Liud. Lastauskas

LIETUVA ŽINOTINA

O kad aš tuo laiku buvau Pennsyl
vanijos
stotyje
ir girdėjau ką p.
Vaišnora savo
draugams kalbėjo,
tai liudija mano
aprašymas tilpęs
„Tėvynės” 41 num ., nežiūrint kaip ir
p. Vaišnora, ir kun. Jurgutis, ir kitii
jų bendrai dalyvavę tame pasikalbė•
jime, norėtų to užsiginti.
Daugiau į jokias polemikas šituo•
klausimu neatsakinėsiu.
Dar kartą1
pareiškiu, kad užrašiau tik tą, kasi
buvo kalbėta ir ką aš nugirdau.
„Tėvynės” Korespondentą®.

LABES IEŠKOTOJAI

I. 8. 8R0NIJSHAS. M. D

America’s Making

Or. A. P. Dambrauskas

LIETUVIAI AMERIKOJE

LUCKY
STRIKE

Dr. E. G. K L 1 M A S

KALĖDOMS PRISIARTINANT

toasted

America’s Making
Exposition

LAIŠKAS I REDAKCIJA

Kuopti Susirinkimai

Red Star Line

everas

LAISVAS SKYRIUS

American Line

Justi Silpni Nervai, Skystas
^ĮĮ
Kraujas ir Nusilpnėjimas
Kūno reikalauja

Nuga-Tone

S

Nuga-Tone

i

fsžžnii

M

/
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VIETINES ŽINIOS
SLA. Pildomosios Tarybos su)
važiavimas tęsėsi
dvi dienas,!
taipgi Iždo Globėjai ir Kontro-1
lės Komisija dirbo dar dvi die
nas peržiūrėdami SLA. Sekreto
rės ir Iždininko knygas, patik- f
rindami visus išmokėjimus ir
SLA. turto stovį.
Šiame suvažiavime išspręsta
daug organizacijos reikalais su
sibėgusių
dalykų ir padaryta
keletas naujų nutarimų, kurių
tarpe pažymėtini yra šie: ka
dangi prieš SLA. Seimą susi
bėga daug įvairių raštų organi
zacijos reikalais ir kadangi ležų fondo padėtis tai leidžia, tad
nutarta nuo naujų metų ligi
ateinančio Seimo padidinti „Tė
vynę” ligi 8-nių puslapių. Nu
tarta leisti išnaujo narių refe
rendumui
Prieglaudos Namo
klausimą, kuris įvyks kartu su
Pįld.t Tarybos
nominacijomis
BaUsio menesyje, nutarta prade
ti vajų Priegl. ’ Namo fondui,
kad ligi ateinančio SLA. Seimo
surinkus nors $25.000.
Taipgi 24 d. vakare Prieglau
dos Namo komisija P. A. Dėdynas, M. A. Raginskas, V. M.
Čekanauskas ir Vice-Prezidentas V. Kamarauskas atlaikė spe
cialį posėdį vien Priegl. Namo
reikalu, kuriame tapo išdirbta
planai ateities darbuotei.

*• LAIVAKORTĖS

NOTARAS IR AGENTAS

26 Broad Street,

New Britain, Conn.

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS,

LINKSMA NAUJIENA
MANO DRAUGAMS IR PAŽĮSTAMIEMS.
Per 4 metus dirbau kaipo agentas, todėl aplankiau ne
mažai didesnių ir mažesnių lietuvių kolonijų. Daug žmonių
man skundėsi, Ųad jie pasiuntė pinigus Lietuvon jau 6 mėne
siai, o kiti net metai suvirsimi ir da pinigai iki šiol nepriim
ti. Su laivakortėm tą patį galima pasakyti. Aš gana gerai
žinojau, kad pinigai gali lengvai nueiti į 20 dienų, nes visi tie
kurie per mane siuntė ir tą patį sako. Ir kad savo viengen
čiams patarnauti greitai ir teisingai, tad ir paėmiau agentūrą
visų laivų kompanijų. Taipgi atidariau ir pinigų siuntimo
skyrių. Jeigu norit, kad justi pinigai pasiektų Lietuvą greitai,
jeigu norit, kad jus giminės iš Lietuvos arba jus į Lietuvą
at liktumėt kelionę trumpai ir laimingai, tai užeikite arba rašy
kite

20 For 154

GEORGE MATULEWICH
State

KUNAsAUSKAS
TIE6U0TAS AGEN
TAS VISŲ GARLAIVINIŲ

ADAM KAZAK,
1800 S. JEFFERSON ST., 2 fl. front, CHICAGO, ILL.
IS

ATTO R N EY- AT-LA W

LINIJŲ

Bank Building,

AGENTŪRA
UŽDĖTA

Room 8io

$U5
Į Piliavą-Karaliaučių .... $r35
War Tax $5.00.
Pinigų Siuntimas Kalėdoms
1000 auksinų už $10.00.
Pinigus Lietuvoje gauna lai
ke 25—30 dienų.

810 Broad Str.,

Newark, N. J.

automobiliu kursai
JOHN S. LOPATIO
and Counseler-at-Lavy
o LA, Advokacas-PatareJaa,

Attorney

P. MIKOLAINIS,

53 Hudson Ave.,
BROOKLYN, NEW YORK.

•.78-9-10 Coal Exchange

Building

WIKF.S BARRE, PA.
Telephone 4256 Market
t

1916 M. --

Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ynn>
išardymą, pataisymą, su
statymą, važinėjimą, viso
kių pienų, taipgi duodame
»pie
lekcijas
elektriką.
Mokiname ’kRtuviškoi*1
kalbus*.
angliškoje
struktoriai paženklini * k< $
oertai
L. TYCHNEVJ 0
■«
ČIUS ir kiti. Gvarantuojame Uisnim> i diploma

293 AVĖ. B, COR. 17-t.h ST.

ir iš LIETUVOS parduodu per Rotterdam?, Antver
peną, Amburgą, Bremeną ir Liepojų ant geriausių ir
greičiausių laivų. Paspirtus išreikalauju visiems keliau
jantiems į LIETUVĄ PINIGŲ siuntimas ir mainy
mas pagal dieninį kursą. Išvažiuojanti į I-ietuvą mai
nyti pinigus ne priverčiami.
Sti visomis ita formacijomis kreipki? >
ba per laišką pas seną ir užtikrintą agentą

NEW YORK, N. Y.^

I

NEW YORK, N.
179 K. 3-rd STREET,
Visuotiną užsitikčjimą įgijau teisingumu ir mano
į geru patarnavimu, užganėdijau daugumą, užganėdinsiu

SUSTOK, ŽIŪRĖK IR KLAUSYK!

ĮCHOHASĮ

DRAUGIJŲ

Štai Negirdėtas Pasiūlymas—
ŠEŠI DALYKAI TIKTAI UŽ $6.oo.

ATYDAI!

VPV51iavv’ Kokardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant-

71

MUU.vv spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.
Brooklyno Lietuvių Operetės
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.
Draugija uoliai ruošiasi prie pa
STRUPAS*CO., 90-92 Ferry St. Newark,
statymo scenon gerb. M. Pet
rausko operetės „Pirmoji Gegu
žės”. Perstatymas įvyks lap
kričio 19 d., š. m., McCaddin
Salėje, Brooklyn, N. Y. Kadan
gi# šitas veikalas yra labai gra
žus, kuris perstato Rusijos re
voliucijos įvykius, tad girdėtis
netik New Yorko bet ir visos O Persiųs pinigus del jus artymųjų pagal žemiausią
apielinkės lietuviai rengiasi šin
dienos kursą.
perstatyman.

.>1;

PER

j.

„America’s Making” paroda
prasidėjo spalių 29 d. su iškilmingomis apeigomis, Ištikrųjų šioje parodoje yra ko pasižiūrėti ir verta kiekvienam žmo
gui jų atlankyti. Apart išsta
tytų parodai
įvairių dalykų,
dar esti programai susidedanti
iš dainų, muzikos, šokių, mani
festacijų ir tt. Parodoje daly
vauja 33 tautos, kurios yra iš
statę vis ką nors tokio savito
ir žingeidaus. Kiekvieną die
ną esti vis atskiriu tautų su
rengtas programas. * Lietuvių
vakaras bus nedėlioję, lapkričio
6 d. Visi lietuviai turėtų atsi
lankyti | parodą, kuomet bus
pietų 50c.,

vakare 75c.

Vai-

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

Ne vilkinkite davimą pagalbos savo gentimis.
Atminkite, kad tai yra jūsų payeiga ateiti jiems į

Galime jumis persiųsti pinigus įvairiais

budais, taip pat ir amerikoniškais doleriais į kiekvieNedėlioję,
spalių
30 d.
ną Lietuvos miestą ir sodžių.
.Pennsylvanijos viešbutyje, įvyko New Yorko, Brooklyno ir
Ateikite arba raštiškai kreipkitės prie
apielinkės lietuvių darbuotojų
FIRST NATIONAL, BANK, SCRANTON, PA.
susirinkimas, sušauktas tikslu
surengti didelį protesto mitin
gą prieš lenkų terorą Vilniuje.
Susirinkime
dalyvavo apart
svietiškių ir 5 klebonai, "kurie
LIETUVIŲ ĮSTAIGA GYVUOJA 35 METAI
pasižadėjo visomis išgalėmis £ "
remti tokio mitingo surengimą.
Mitingas nutarta rengti Co
„Vienybės” įstaiga per 35 metus siunčia pi
oper Union salėj, New York, ne
nigus į visas pasaulio dalis, parduoda laivakortes
vėliaus 13 d. lapkr., kad tųomi
ant visų geriausių linijų ir viskuom keleivius ap
atkreipus domę
amerikonų į
rūpina, atlieka visokius spaudos darbus greitai ir
lietuvių vaikučių pogromus Vil
gražiai, turi didžiausį Amerikoje lietuviškų kny
niuje. Reikia dėti visos pastan
gų sandėlį ir leidžia didelį laikraštį „Vienybė” du
gos kad išgirstų pasaulis Lietu
sykiu savaitėje. Preunmerata: $3.50 metams.
vos žmonių kančias, kad pama
Visi kreipęsi į „Vienybę” kitur niekados nebesi
tytų Varšavos junkerių terorą
kreipia. Visais reikalais rašykite:
vartojamą prieš lietuvius užim
tose Lietuvos dalyse.
1S3 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.

HAMBURG
AMERCAN

UNITED
AMERICAN

LINES

INC.

|"jOI NT SERVICE WITH Į

H

K

NEW YORK — HAMBURK DIRECT
Trumpas susisiekimas su visom dalim Centrales Europos.
Savaitiniai išplaukimai kas Ketvergas
nuo pier 86, North River, 46-th St., New York, 12 val. d.
„HANSA”
„MOUNT CLAY”
„BAYERN”
„MOUNT CARROLL”
„WUERRTEMBERG” '
„MOUNT CLINTON”
laukia Cuxhaven’e su pa
Speciališkia be apersedimo
trukiai
a
. —• •
tyrusiais lietuviais vertėjais. Galima vežtis dykai 275 sva-„
rus bagažo iki rubežiui. Kajutes su 2, 4 ir 6 lovom ant
visų laivų. Dideli valgymo kambariai ir ‘ pasivaikščiojimo s
dėniai ritinami 3 kliasos pasažieriams. Ant laivų „Hanaa”
ir „BaytYn” yra speciališkų kajutų. Rašyk mus gentui arba

"“TED AMERICAN LINES, Ine
BROADWAY, NEW YORK

PILIAVĄ

(Karaliaučio’ prieplauka)

FIRST NATIONAL BANK, SCRANTON, PA.

pagalbą.

3*1

iesi kelionė į LIETUVĄ

ANT ŽIEMOS IR ŠVENČIU

. Lapkričio 4 d., š. m., 8 val.
vakare, SLA. raštinėje įvyks
SLA. 126 kuopos susirinkimas. O
Visi kuopos nariai yra prašomi
atsilapkyti, nes yra daug svar
bių reikalų apsvarstymui.

(SLA. Nariai.)

fei. Greenpoint 5975

OCJtKJ

Neiškęsi jų nepametęs!

National

Brooklyn, N.

168 Grand Street,

fHy

CIGARETTES

Hamburgą ir Bremeną $125

ATPIGO!

Į Hamburgą $ioo; į Karaliaučius $iio; į Eitkūnus $107; į Liepo
ją $120.
Siunčiame pinigu® Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kitos
įtaigos. Parduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausių laivų
Padarome paiportus važiuojantiems Lietuvon. Atitraukiame gimt
nes ir feimynas iš Lietuvos. Patinkant keleivius
ant visų New
Yorko stočių. Siųsdami pinigus Lietuvon arba užsisakydami laivaZortę visuomet išpirkit Money Orderį ii adresuokite sekančiai:

Telephone 550

in
u1

LAIVAKORTĖS VĖL
PABRANGO.

Į

- Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų Ii- Z
aijų, kur tik kas nori ant geriausiu ir greičiausių laivų. Siunčiu pi-A
ingus j visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių Y
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir X
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaukau svetainę nu- .X
tingams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.

JDJEdtaf

Tenka sužinoti,
kad SLA.
Stovio, Skundų ir Apeliacijų Ko
misijos narys Jonas Sekys iš
Lawrence, Mass.,
susižiedavo
su p-le Ona Draugeliute, kuri
laikinai eina Lietuvių Piliečių
Sąjungos raštinės vedėjo parei
gas. Vestuvių diena, dar kol
kas nėra nuskirta.

I

PINIGAI IR LAIVAKORTES

Savo gerumu ir pigumu
viršija visus kitus cigaretus

-i

''"W •

4

R F. I KA LA UK IT EŠI AN D1EN viršui parodyto rinkinio iš šešių da
lykų ir kuomet jį aplankysite, tad parodykite savo kaimynams, draugams
ir tt. ir tegul jie sprendžia apie jų aukštą vertę.
Jei jus norite patyrti tą didelę vertybę šitų dalykų, tad pasistengki
te but» pirmutiniais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jus busite
musų atstovu.
Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl jus neprivalote abejoti.
Tik iškirpkite šitą iliustraciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavar
dę ir adresą, įdekite 50c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimo lėšomapmokėti ir prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai tokius
dalykus kaip aukščiaus parodyta, o žemiau išvardyta.
X. Aukštos vertės Kukų Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvirČiattsio medžio, su rankų darbo išmarginimais, kas padaro jj daug bran
gesniu. Geriausiai atliktas darbas ir taip nustatytas, kad visuomet laiko
teisingą laiką, nes yra reguliuojamas su svarstyklėm ir garantuojama vi
sam jūsų amžiui.
2. Automatiška mašinukė plaukų kirpimui. Galima nusikirpti pačiam
savo plaukus lygiai kaip jus sušukuojate juos.
3? Geležinkeliečių styliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais pui
kiai nušlifuotais ir išmargintais. Jo nikeliniai viduriai taip nustatyti, kad
visuomet laikys teisingą laiką ir yra garantuojamas ant daugelio metų
4. Paauksuotas žiedas su jūsų inicialais.
5. Barometras, naujai pagerintas išradimas, kuris nurodo oro per
mainas viena diena ankščiau. Parodymui giedraus oro išeina laukan lėliukė-moteris, o lietingą orą parodo vyras-leliukė
išeidamas laukan su
lietsargiu. Ant sienos viduje yra Termometras, kuris parodo tempera
tūrą. Yra toks parankus dalykas, be kurio nei vienas neprivalėtų būti.
6. Puiki užrašų knygutė, apdaryta gražia skūra su veidrodėliu apda
ruose. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali

apseiti.

0

LATVIA .............. lapkr. 9
ESTONIA .... lapkr. 23

Taipgi naujas tiesioginis kelias tarpe
LIEPOJAUS—DANZ1GO—HALIFAX, Kanada.
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviam.
Kreipkitės prie musu agentų jūsų mieste.

UNITED AMERICAN LINES
HAMBURG
AMERICAN
JOINT SERVICE WITH

Trumpas susisiekimas su
visom dalim Europos.
„Mount Carroll”
lapkr. 10

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

Kajulos su 2. 4 ir 6 lovom ant visų
šiij laivų.
Specialiai valgymui, rūkymui Ir sė
dėjimui kambariai ir visi pasivaikščio
jimui deniai skiriami tiktai trečios klia
sos pasažieriams.
Speciališki be persėdimo trukiai lau
kia Cuxhaven’ne su patyrusiais lietu
viais vertėjais. Galima vežties dykai
275 svarus bagažo iki rubežiui.
Užsiregistravimui vietos rašykite bi
le agentą arba

.

Nei vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskirium, nes mes
darome šitą pusdykį pasiūlymą tokia žema kaina vien tuo tikslu, kad pa
siekus kuodaugiau žmonių. Jei jus atrasturnete, kad minėti dalykai nėra
dukart daugiau ar nors jus pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pinigus,
šitas rinkinys aukščiau minėtų dalykų
patrauks ir jūsų draugus ir jie
norės jį gauti taipgi gal ir jus patys norėsite gauti kitą tokį pat j rinki
nį, todėl VEIKITE TUOJAUS!
UNION SALES CO., DEPT. 502,
•73 W. MADISON ST.,
CHICAGO, ILL.

SWEDISH
AMERICAN
LINE

SkandinavijosAmenkos Linija
I Piliavą

JT V |kl
LINE
New York-

Hamburg Direct
39 BROADWAY
NEW YORK. N. Y

LIETUVĄ

24 STATE ST., NEW YORK

Laivas „Fredęrik” VIII

Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko j LIEPOJŲ
per Gothenburgą. Švediją. Pasažieriai persodinami ant jūrių ir vežami tiesiai į Liepojų.
lapkr. 12 d.
S. S. STOCKHOLM išplaukia........
.... gruod. 3
S. S. DROTTNINGHOLM išplaukia
NUPIGINIMAS trečios kliasos kainose:
Į HAMBURGĄ ............••................................
$125
Į PILIAVĄ, KOENIGSBERGĄ ir DANZIGĄ
Į LIEPOJŲ ........................... ••.................................
$i45
ir $5.00 karės taksų.
E >
Trečios kliasos pasažieriai sutalpinami į kajutas, turinčias
po 2 ir 4/lovas, švedų viza nereikalinga. Kreipkitės prie

LAPKRIČIO 18
Laivas „Hellig Olav”

LAPKRIČIO 26
Visa 3 kliasa susideda iš kajutų
.del 2 ir 4 žmonių. Del informacijų
kreipkitės prie vietinio agento ar
prie vieno iš Kompanijos ofisų:
Scandinavian-American Line
27 Whitehall St., New York, N. Y
117 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
123 S. 3-rd St., MinneipoUs, Minn.
248 Washington St., Boston, Mass

ws

POLONIA .... gruodž. 7
LITUANIA gruodžio 21

Ii

