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UiiFliVOS MOS

imną giedodami, policininkų nu statomas šis paminklas. Sakė re kreiptis į SLA. kuopas pą- ko, jei neskaitysime to, ką tų seimų pasakyti tiek: visai neteisingas pa- Gegužis, Vice-Prez. V. Kamaraus
nularimai
eikvojo
musų organo reiškimas aukų rinkėjų jo paliuosa- kas, Sekr. P. Jurgeliutė, Ižd. T.
varyti Aušros Vartų pricglau- dar jis, jog tie, žuvusieji, nėra gaiboš; •
skiltis.
Įvimui, kad buk jisai neteisingai ka- Paukštis, Daktaras-Kvotėjas Dr. F.
L Kad kuopų susirinkimuose Tačiau man nuostabu, kad senas i Imamas. Šitų žodžių rašytojui tuo Matulaitis, Iždo globėjai; J. M. Da-S
don, ten ir nakvojo koridoriuo tikrai žuvę, o per amžius gyve
Vašingtonas,
XI — 4 d.
se. Mažesnieji 4—7 metų dar na atminty ir stiprina musų dva išrinktumėte komitetus rinki- socialistas šito nemato ir nieko apie į kart teko gyventi Šenadoryje ir net nielius ir M. A. Raginskas. Sesijo(Liet. Inf. Biuras) Eltos prane
artimoje kaiminystčje tos smuklės,! j e dalyvauja ir Kontrolės 'Komisijos
J šią, liepia ir mums eiti jų ei m ui aukų į Prieglaudos Namo la’ nesako.
palikti, ligi kitos dienos.
šimu lapkričio
1 d. pasibaigė
Pranas Skamarakas. kurioje Jonas Sušinskas Velykų pir narys, J. Kačergius.
tais keliais, siekti ir pasiekti Fondą.
3. Perskaityta pereito Suvažiavimo
Redakcijos
pastaba.
Kadangi p. mą dieną papiovė miegantį savo drau
Lietuvos Užsieniuose Atstovųį
2. Kad mes turime ligi sekan- i Skamarakas padaro neteisingų ir ne- . gą, su kuriuomi gyveno viename protokolas ir priimta vienbalsiai.
Estų laikr. „Kaja” žiniomis jų siektojo idealo.
konferencija Kaune. Konferen
čio SLA. Seimo sukelti $25.000 pamatuotų išvadų, todėl negalima kambaryje. Ar jisai yra vertas pa 4. SLA- ProK., S. Gegužis, per
ciją užbaigus Užsienių Reikalų generolas fon der Golc organi Po to Mačiulis-Maironis pa
straipsnelio nepadarius galbos, kad paliuosavus jį iš kalėji- skaitė sav® raportą, kuris priimtas
š
armiją iš savo šventino paminklą, o organiza į Prieglaudos Namo Fondą, nes i,ia'clsli šio
Ministeris, Dr. Puryckis, pakvie zuojąs naują
poves pastabų.
Pirmiausiai, Senas 1110 ir ar verti tie žmonės pasitikėji- 1 vienbalsiai.
Raportas seka:
buvusios geležinės divizijos ka cijų ir įvairių įstaigų atstovai ko1 tos sumos mes nesukelsime; Socialistas kalbėjo tiktai apie kuo mo, kurie tas aukas renka, paliekame ■
te Lietuvos užsieniuose' Atsto
irių. Tie kariai
esą nuduodą (Kr. Aps. Ministerijos, Seimo tol negalėsime pradėti darbo.
pų viršininkų eikvojamus iš Centro spręsti pačioms kuopoms, tačiau Jo-j
Prezidento Raportą.
vus, Lietuvos diplomatinį kor
New York,
SLA. kuopom yra lengva tas gaunamus spausdinius ir nieko ne nas Sušinskas yra nuteistas kalėji
Rytų Prūsų
<
dvaruose
lauko ir daug kitų) sudėjo vainikus.
pusą (skyrių), Ministerių Kabi
minėjo apie uždėjimą nariams ases- mai! už papiovimą miegančio žmo- i
spalių
24 d., 1921 m..
darbininkus.
Su tos armijos Vainikų buvo labai daug, visą kapitalas sukelti, nes mes turi- mentų, todėl negalima suprasti, kam gaus.
j SLA. Pildomajai Tarybai,
neto narius bei partijų radus
pagalba jis manąs sukilimo bū paminklą nukabino. Be to, apie ' me 15,000 narių ir jei mes tik šitokia mintis primetama Senam
Gerbiami Tamstos:—
vakarienėn Metropolio viešbuVIEŠAS PAREIŠKIMAS.
du grąžinti Vokietijai Klaipė- patį paminklą apjuostas ilgas imsimės su noru varyti agitaci Socialistui ir tuo patim laiku norima
Nors nėra papročio nei reikalavičio salėse.
Laikau savo pareiga atsiliepti per mo, kad SLA. Prezidentas iš savo
ją už Prieglaudos Namo Fondą, pasirodyti dideliu SLA. narių
dos kraštą.
I gyvų gelių vainikas.
_________
*
kalų užtarėju, kad buk kas nors juos SLA. organą kaslink 8-to apskričio darbuotės išduotų raportus PildonKįi Toliau iš paruoštos tribūnos'tai tu°J Pamatysime vaisius sa- nori „apiplėšti”, Juk niekas apie likvidavimo ir likusių pinigų, nes' jai ’Karybai raštu, tačiaus kadangi
Vašingtonas, XI — 4 d. (Liet.
Spalių 12 d.
naktį, 23 val. į surikiuotus čia pat karius ir; vo ^al^U- ■Mes turime atminti, tokių ■ asesmentų uždėjimą nei ne
.. nariai
iai ir net kuopos jau praėjo gan ilgas lailcas nuo pra
Inf. Biuras) Eltos pranešimu ‘
nežinodami
nubalsavimo pa eito musų sui si rinkimo, ir, kadangi
tūkstančiais
tiiislija.
musų kuopos
Pirminin- lenkai 20 žmonių, buvo užpuo- į minią kalbėjo e. Prezidento
Lietuvos Ministeris
daro visokių išvadų ir nel Pildomoji Taryba buvo man palielę musų sargybas Maskavėlės pareigas, L..
St ____
Seimo _______
Pirmininsudeda aukų visokiems Antras dalykas, tai bėda su musų s c k mill nekaltai
kas, Dr. Kazys Grinius, del akių
užsipuolama ant 14 1 pusi tuliis reikalus atlikti, užtad aš ir
darbuotojais, kad jie apie kitus žmo
į
labdaringiems
reikalams,
o
savo
(Maskovka) kaime ties keliu į kas A. Stulginskas,
nurodęs,
nes imslija visuomet tik iš blogo- kuopos ir išreiškiama jai papeikimas. nusprendžiau
šį
mano pranešimą
ligos išvaž' o
ižsienius. Miorganizacijos
labdaringų
darbų
Šiaurę
nuo
Varėnos,
o
taip
pat
Taigi
čionai
viešai
paskelbiu,
kad
8uos
Tamstoms
padaryti
raštu.
jog laisves siekiant ir savo val
nisterio Pirmin.. ko pareigas
galint didinti. Kaltinti t f apskričio pinigai likosi nubalsuoTuojaus po paskutinio musų suva
ant gelžkelio tilto per Merkio stybę kuriant
reikia ' sudėti ir užmanymų veik nieku nepa
eina -Dr. Puryckis.
Ka- žiavimo, kreipiausi prie „bonding”
ji remia'ti Prieglaudos Namo Fondui.
upę, bet šautuvų ugnimi buvo brangiu nes
kraujo, aukų, remia. Tad gerbiamos kuopų
lie tuvi ii veikimą Lietuvos j‘bangi buvo didelės lenktynės baisa kompanijos, reikale padidinimo Iždivaldybos
ir
visi
nariai,
stokime
išvaikyti.
lis gali tik tas, kuris nežino vinie, taipgi buvo užmetimų, kad bal- Tnko, p. Paukščio, kaucijos ligi $20.kad Lietuvos valstybė aukomis
DARGUŽIU POGROMAS.
kaip
vienas
į
darbą
(sukėlime
tų
sla
.
vagiami nuo politiškų prasi- ooo.oo, idant išpildj'ti Pildomosios
įstatų ir Seimų nutarimų. Pa
sukurta, bet dar nepabaigta kur
Valkininkai.
Lenkai vienu
Tyrinejimo
viršininkui J. ti, kad gal ir dar nemaža rei $25,000 ligi sekančio Seimo, o Buliai ir dalvv.avinias tuose seimu o- kaltelių fondo ir pridedami Priegl. Tarybos nutarimą, kas ir buvo pada
metu su Vilniaus lietuvių gim
Fondui todėl prisiėjo daryti ryta — kaucija padidinta. Toji kau
p. Ska
tuomet
Prieglaudos
Namas
tik-*
sc
‘
'
l'iščikui vadovaujant, visi Pir kės pasiryžimo
ir aukų, tad
s kartus balsų skaitymas ir ri ja yra atnaujinta ir užmokėta pre.
'
J.! u arai
ui Vasmgnazijos ir
hemo
mo Lietuvos uosto Pabaltrury šiandien statomasis pasiaukavai Irai bus įkurtas. t
isas dalykas užsitęsė ‘taip il- milą
95.63, o p.
Irviias aš turiu. Bet prie šimu, spalių .4 d. padarė „reizą”
tini, bet visviena nubalsuota,
to t
priminti, jog pačios sutarŠventosios Upės žiotyse staty stems del visų laisves pamink Dedami po centą, kitą nei ne-Ą-'.kam
apylinkėj
prieš
Valkininkų
klišieji
pinigai
butų
perduoti
Priegl
ties tos kaucijos aš neturiu ir neži
au
mui ištirymo darbai jau baigti. las mums visad turi priminti pajusime kai sudėsime minimą
Namo Fondui.
Dargužiu kaimą. Iš vakaro į
nau kur ji randasi. Niekas man jos
1S t; 11 OKU
suma.
Kuop
s
yra
gavusios
Nuodugniai ištirta iki dideles atliktąsias kovas
ir stiprinti
nepridavė ir man paklausus pas tuos
o,|imus ir lesąs apmokcic
kaimą atvyko lenkų žandarai,
laiškus
—
nekurtos
net
po
du
gilumos visas jūrių pakraštis ir musų dvasią
kad
s
l
’
ctuviu
vi
-01011113
seimą
asmenis,
pas kuriuos man regisi tu
tolesniems žy
apžiurėjo visa, kas reikalinga
asms
purens
I
rieg;
rėjo
tas.
dokumentas
būti, gavau at
laišku gavo, todėl malonėkite
šventosios giams.
buvo žygio paruošimui ir išvy apie 10 kilometrų
ir taipgi buvo ra tinta, sakymus, jog pas juos nesiranda ir.
Centrą
atkreipti domę į tuos alsišaukiįtu per „Tčvyi
Po jo kalbėjo Ministeris Pir
mu
kad jie nežino kur gali būti. Todėl
ko. Ryto metą anksti staiga upės, padalyta detalių planų,
Už kelių savaičių ir vėl
įvairių
niveliravimų, vandens mininkas K. Grinius, pažymė
pasiųsta
aukšči;
1 nune- aš manau, kad reikia kreiptis prie
kti p.
atvyko zovada lenkų žandarai
Tačiau
nesima- ..bonding” kompanijos ir jeigu gali
gilumos matavimų, atvaizdavi jęs, jog daug iškovoję ir laimė- gau ite atsišaukimu, lodei kuosu raiteliais, apsupo visą kaimą
ričio
iž
Hitų iš- ma gauti tos sutarties duplikatą. Sepos pasistengkite artimiausiam
mų, surinkta įvairios medžialaimčšim iki galo, tik turim
šaudydami, paskui įsiveržė į
1 am
.s pareigas, nes kretorės, p. Jurgcliutes, kauciją aš
savo
susirinkime
tinkamai
ap

nepranešė, todėl turiu, kuri man buvo priduota.^.
eiti visi bendrai, dirbti d ranv kaimą, suėmė visus vyrus — iš
svarstyti
ir
įvertinti
tuos
atsi

šventosios žiotys graži, pa- s m i ngai, klausyti
anešli per orgaAtsilankius Prieglaudos Namo komet ‘ne
pasirinktų
viso 54 it- išsivarė į Vaikiniu-'
prie
8-to
apskričio
ir nuradyinus, kad
misijos pirmininkui p. P. A. Dcdyne (kire.
togi uostui vieta; upė gili, van- vadų, Prof. Šimkus sakė, jog šaukimus
kus. Valkininkuose padarė
narui
u
’
niai,
ar
šitas
daly.ryti
l:id
ir
tokias
nerimtas
pasta.nui Pildomosios Tarybos susirinki-.
duo stovįs, j Ul ių pakraštis veik mums dar pavojų yra, musų musų darbas ir pastangos at
i
užbaigtas
ar
dar
* timus”, kurių
prašmatnumui
,s, kad Piki.
’karyba
dalyvavusi
man, kaip žinote susidarė nepriclanneštų pageidaujamus vaisius.
ncįšala.
yra
kokių
kilų
J
ėblumų.
Jei
pinigų
kus
inonmosc
ir
nežinomuose
seimuojausmas del minėtos komisijos
iš
visur
nori
sau
pa

.galėjo pavydėti ir garsus šePrieglaudos
Namo
Komisija
iždininkas
dar
neprisiuntė,
tai
Cent-1 rar o p. J. Juknio, ir man buvo įsaTai yra begalo naivus ir neners musų ir maža, bet.
Vyrus, ypač Pakrašty, kur senovėj
mekoš teismas,
ras privalo juos išreikalauti.
,
kuriuomi
norima
1 pareikalauti nwo p. Juknio relaikosi
bešališkai
kaslink
vietos
yra ne daugume, o dva
jaunesniuosius, daužė šautuvų uostas ir Elijos miestas, išaugs
.Aplamai
imant
I
pasekf
Kokiuose
S T, A. narius.
gnarijos, jeigu p. Dcdyno užmeti: Namui steigti.
paliekame
7
t 'ės buvo tokios:
Name 1 ai pasirodytų teisingais. Man pauoksais, plakė, koliojol pasku musų žvejyba; jis ' bus preky sios stiprybėj. Jei mes busim patiems nariams
nubalsuoti kur
Jukniui laišką, gavau atsaivo,
tie Fondą — 30 balsų,
tiniais žodžiai
bamojo revol- bos ir pramonės žydinys, tik visi stiprios dvasios ir pasiry prieglauda steigti — Lietuvoje
indą
—
26
balsai
ir
atmesta
v< mm
: su nafiiteisiniinu ir kartu reziglomi vi
žimo, tai nebaisus mums prie
veriais ir spyrė prisipažint, kad ras langas Europon.
136
kuopos,
nes
nebuvo
po
Peržiurėjus
apkaltinimą ir
ar Amerikoje. Balsuokite kaip
šai ir niekas
musų nepalauš.
nais pasirašyta kuopos valjie yra lietuviai ir nori Lietu
mą, man pasirodė, kad ir
geriausiai suprantate, kuomet D Y ILKI 1 ’ IIII, A D ELP HIEČIU
antroj pusėj galėjo būti teiį Vyriausias Karo Vadas gener.
vos? Penkis jauniausių Dargu
bus paleista antru kartu narių ATSIŠAUKIMO Į SLA. KUOPAS.
po!.
mdą, tai gal but bu- < b’
todėl aš raginau p. Juknį, kad
* Kraucevičius pasakė, kad laižiu Vyrus taip sumušė, kad jie
avimas, bet kadangi ,'T rezignaciją atsiimtų ir pasiliktų,
nubalsavimui
steigimo vietą. <
a o.
. kinoji musų
sostinė Kaunas
t ' gulėjo ilgą laiką be sąmonės.
vienbalsiai už Priegl. komisijoj ant totiaus. Bet matyt p.
Viena Komisija
nieko negaliI
dar karo padėty tebėra, bet mu
nuo
tai buvo nclegališkai. Inkąis buvo įseižeidęs, nes mano paPaskui prisirišę
prie balnų,
pči utytus Philadclpliipadaryti, jei. jus visi SLA. na k imt
•
iai pasielgė sulig S.
ai aukiinas, kuri prisų pasiryžimas, musų dvasios
mušdami, nusivarė į Rudziškę
riai prie
to
neprisidėsite siųsta irnoj
A.
klybai ir kuriuomi
It kad jo rezignaeja butų priimstiprybe, kaip
ir tų karžygių
ir iš ten į Vilniaus kalėjimą.
paliūdėta?
liuoravimi iš kalčTas kaip žinote buvo ir padaryS te n gki i nes at 1 i k t i savo parei- prašoma
.kuriuos mes
šiandien minim,
'.pos valdybos
Tą pačią dieną lenkų žanda
Raginan p. Juknį, kad pasiliktų
jauno
lietuvio
Jono
Sušinsfimo
tide
gas, paaukoclami po kelis con
i.s
įtarimas
ne
buk nekaltai nutektas kaimi etoj liomisijoj su tikslu komisi>. m. spalių
16 d. Kaune ’»ades mums kovą ^pabaigti ir tu s į i’. N. Fondą.
rai atėjo pas vargingą Valki
l.). Bet ir be t
ir organizacijoj ramybes, nes viišaukimas parašytas graujoj
M- Sleževičius pasakė,
ninkų žmogelį Markevičių, besi- J V ko paminklo žuvusioms del
P. .A. Dėdynas,
Fon da.
si žinom, kad galim dirbti pasekmin
;včs atidarymo iŠPastatytasai šiandien pa-:
vertusį daugiausia rąžančių,
nekaltai
l.aiikinamas
kalėjimo.
>
gai
tik įuotŲCt, kuomet dirbam suP. N. Kom. pirm.
minklas
tiems,
kurių
buvo
ma-l
.
Sekretore
na jau yra surinkta 500 dol., |
škaplierių, maldaknygių |r laik- kilmė
8-to ap
is sū
1‘raeitam Pildomosios Tarybos su
nesutvarkyti,
į
prasidėjo 1U/, vai. ža’ kllrie buv0
ir liepa ruoštis
.TAUPYKIME ORGANIZACI
pilna.
suma
,|o
išimo
nui.
!
sirinkime,
skaitėm p. J. J. Nicniaus,
neginkluoti, o
JOS TURTĄ.”
ir eit su jais, Paklausus, kur Ties Karo Muzejum už j;roteJ neorganizuoti..
mitar- se lapkričio 2 d., tačiau pinigų, kurių 35-tos kuopos nario, iš Wilkes Barre,
aukalbč'imiii vionbab
'jenas bocia- (
I’o tokiu
sulig paties p. Lekavičiaus pareisi
/it, jįe' atsakė, kad tai ne jo
susirinko: o Prezidento pa- ėjo Lietuvai laisvę iškovoti, — slas
Pa., skundą, kuris kaip žinote skun
i
num.,
siu,
rašo
mus
sustiprinti
šiandien,
turi
mo
yra
50
dol.,
ligi
šiol
dar
nepi
keiktų
Tėvynėje
”
vistiomedėsi,
buk jį 35 kuopa be jokio reika
tik skubint,
/dalykas, ir liepė
Sėimo Pirmi-.
.. Seimui, apsiuntė
į
Priegl.
Namo
Fond
nors
ai
ši
dalyką,
kad
kas
plačiau
lo
yra
nubaudusi. Bet kadangi luom
grūmodami. Išėjus su jais, jie ninkas A. Stulginskas, Ministe- j au organizuotus ir ginkluotus,
konstitucijas ir kitas T
kartu su pranešimu turėjo I t P f i laiku reikalas
nebuvo -ištirtas, tsei
nusivarė Markevičių į demarka ris I irmininkas
K. Grinius, kad galutinai Lietuvą išvaduo- reikalingas kuopoms popieras, kurias (kibti,! SI.. A. kuopų
siųsti ir pinigai. Kuomet gaus ne pi- Pildomoji Taryba nedarė jokių spren
gauna iš Centro, kuopos nusipirktų
nlgus, tad paskelbsime 8 to
i paramos aukščiau minėtas
dintų. Aš įgaliojau p, F. Živatkauecijos liniją, ten • liepą pakelt Krašto Apsaugos
Ministeris turn, kad ji tęstus ne nuo Kre vietoj dabar gaunamų veltui.
i
kuopų žiniai, kartu pagarsindami ir ką. iš Scranton, Pa., kad jisai tą rei
tingos
ligi
Vievio,
o
nuo
Kre;
j
nes
matyt
toki
atsišaukimai
išsiimti-*
rankas aukštyn, iškrėtę ■'ki.še- Šimkus ir kit. ministerial, daug
propozicija ncbloSeno
p. Lekavičiaus pranešimą.
į nčta visoms SLA. kuopoms.
kalą ištirtų ir pasekmės praneštų
tingos
ligi
Gardino.
dar yra
ir (t ;crcsnių. Da- į
nius, pasiėmė sau lietuviškas Steigiamojo Seimo atstovų ir
P. Jurgeliutė,
; Todėl mes žemiau pasirašusi ko- i
man, ką jis ir padarė. Turiu čia p.
jeigu sekau lis Seimas nuo- >
markes, pu
m tik lenkiš šiaip iš valdžios įstaigų žmo- Po kalbų sekė kariuomenės,, 11 leiskime
k’’;
SLA. Sel
varde SLA. 87 kuopos, pa-j
. ■■ u
Živatkausko raportą ir laiškus nuo
ės ant narių ,
j dugnini
.
.
.
darome
sekamą
pareiškimą:
į
tų asmenų, prie kurių kreipiausi ieskas ir išvarė. pcx demarkacijos nių; užsienio svečiai — pran- paradas. Paskui
valdžios at-!i asesmentus, sakysim, po tris dole- j
PRANEŠIMAS
SLA-.
7-TO
idangi SLA. kuopos .niekados I
i bodamas informacijų, kurie maniau
svečiai ėjoLiu tai šisai sumanymas karkas i
liniją į neužimtos Lietuvos pu- euzų, latvių, rusų atstovybės, stovai ir užsienio
APSKR. KUOPOMS.
ko nuo* aukų'■'prakilniems iri
| apie tą reikalą daugiau žino.
sę.
. danų ir kit. konsulatų atstovai, Karo Muzejo žiūrėti. Vakare' gci n is, negu Seno Socialisto pro- i naudingiems tikslams ir visuomet ' Siuomi pranešu 7-to apskr. g;erb, vatkausko raportą ir kitus laiškus
- - •
į pozicija.
Tie patys žandarai budeliai Tautų Sąjungos Kontrolės Ko- iš Karo Muzejo bonės prožekto-į Bet mano supratiinu, toks taupy- lankauja našlaičiams, pavargėliams ir !<uop®ms Luzerne ir Lackawanna tame reikale, čia Tamstoms priduorius švietė į visas miesto pu-1 mas musų organizacijos turto, but kitiems remtiniems tikslams ištiesia | apiclinkės, kad 7-to apskričio 15-tas du. Bet turiu pasakyti, kad nci p.
laksto dabar po visą Valkinin- misijos nariai.
suvažiavimas yra šaukiamas lapkri- Živatkausko raportas, nei kitų asmesavo pagalbos ranką.
gatvėj sustojo ses> 8’roj° karo orkestras, visas pradėtas ne nuo tikrojo galo, Lau 2. Kadangi mes šiuomi susilai čio 27 d., IQ2I m., TO vai. ryte, hų laiškai, del mano satisfakcijos rci/ky. apylinkę
ir gręsia tą pat Už krotelių
pint reik bet reik ir apsvarstyt, ka i p ’
kome nuo aukų dėlto, kad nežinome Owl’s Hall salėje, T2 E. Market St., kalo ganėtinai nenušviete. Nebuda- '
padarysią Čižiūnams ir kitiems įvairių organizacijų
(šauliai, miestas buvo iliuminuotas.
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I rinkimai.
1 odei gerb. kuopos ir vei- uai prie tikro supratimo ir dalyko
Jeigu už perašymą konstitucijos mo SLA. nariu žiniai, ar aukščiau minė
dos Vilniuje varymas pradėta' Skirtąją valandą karo kape
kojai lai Visi gerai prisirengę atva- užbaigos nebuvo galima prieiti. To
kame po kelis šimtus dolerių, įstatų tas asmuo yra vertas pagalbos ar
spalių 5 d. vidudienį. Po piet lionas žuvusiems del tėvynės
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Seimas turėtų pirmiausiai apsvarsty * gą, kad SLA. organas visuomet pair vyskupui Bandurskiui. Pir gas pamaldas. Pamaldų metu
mokėjusios,
lai
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ti šį klausimą, kad sumažinus lėšas Į1 aiškintų SLA.
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damas jis pasakė: „taip nega- Po pamaldų e. Valst. Prezi
kuopos iš East St. Louis, Ilk, kuri
Redakcijos pastaba. Jei ' visos S.
nutarė ir dalyvavo Chicagos „Visuo
vauti, idant nors 100 atstovų pribūtų, nusiskundė užtai, kad kuopa uždėjo
Jau
mes
esame
daug
apie
tai
z Įima, juk ir šunyčius išvaryda dento pareigas A. Stulginskas
tiname lietuvių seime”,’ kuris Susi L. A. kuopos taip pasielgtų, kaip 87
Todėl visi j suvažiavimą!
jai bausmę, tapo užbaigtas, Pasekmi vis tik dili
vietą.” Abu nuėmė nuo paruoštojo paminklo kalbėję, rašę savo organe ir pa vienijimui lešavo virš keturių šim kuopa pasielgė, tai nemažai butų gaJ. S. Gilvickas,
mčs buvo tokios: po netrumpų susi
dolerių, Bet to dar negana, nes Įima sutaupinti SLA. kuopoms pini7-to apskr. sekretorius. rašinėjimų k man patarus, kuopa tą
x bažnyčios didik. kreipėsi, kur maršką. Paskui Mačiulis-Mai šaliniuose laikraščiuose apie to tų
Taryba dalyvavo 8U> kuriuos šiandien, tankiai visai benetik pati Piki.
bausmę nuėmė.
Žinojo, kad palengvinus lietuvių ronis, Dvasišk. Seminarijos rek Namo reikalingumą.
tamę, seime, bet ji suteikė mantatus . reikalingai nevertiems Teminio tiksPROTOKOLAS
Sulig Tamstų noro, dalyvavau Ame
vaikų likimą. Bet ir_jų užtari torius pasakė trumpą žodį, pa Pastarais metais mes prade- ir šiaip kuopos nariui ir lėšas paden- lains išmėto. Bet- kuomet dauguma
rikos
Lietuvių Suvkžiavime Wash
Pildomosios
Tarybos
SuvažiaSLA.
mas, matyt,
nieko nereiškė minėjęs, jog Kristaus žodžiais jjome j tą darbą daugiau domes gč. Taipgi vertas paminėjimo ir SLA. kuopų kreipia domės tik į vimo, įvykusio 24 ir 25 d<L spalių, ington, D. C., kurį sušaukė/ buvus
Vašingtono lietuvių seijnaS, kuriame graudingą atsišaukimų balsą, viski ne
prieš vyresnybę, kuri nori paro „nėra didesnės meilės, kaip pa atkreipti, kad tą darbą pasla musų organizacijos Pild. Taryba ir-' atsižvelgdamos kur jų sudėtos aukos
Lietuvps Atstovas Amerikoje, gerb.
1921 m., SLA. Raštinėje,
Vileišis. Apie pačių darbuotę
New York City.
d^t savo stiprumu:
8 vai. aukuoti gyvybę del brolio savo” mėjus pirmyn, štai paskutinė gi dalyvavo. Manau, kad tas seimas eina ir tuojaus aukoja ant pirmo pavaž’Ayimp nemanau nieko
Sesija I.
chicagiški mums reikalavimo, tad kokiu budu galima
l tiems t paaukavusiems mis ^dienomis Priegl. Namo Ko irgi nemažiau
vakarą vaikus išvaryta laukan, ir
Bet rkiek gęro Čia paminčti i tokias kuopai apsaugoti nuo išnaų- a. i.s, Suvažiavimas atidarytas TO vai. nes geliamiems tas visas jai
suvažiavimą ir lėšavo.
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Taip pat liko užregistruotas musą
einant butų galima apsilenkti kad kuogreičiausiai grįžtumėm
butų kontrolėje atatinkamų ir
čarteris
ir Michigan Valstijoje 2J
tos bausmės, kurią jiems ren visi Lietuvon. Jos man tvirti
pilnai patikimų asmenų. 0 vi
d. liepos, 1921 m. Kadangi sekan
gia Lietuvos liaudis.
na, kad Lietuvoje gyvenimas
Sav»iitui» Susivienijimo
Lietuvių sokius slapukų fondų atsišauki
(Tąsa
nuo
1
pusi.).
tis SLA. Seimas įvyks Michigan Vai
:: „Kas valdo Lietuvą”. —
*
*
*
Kmenkote oigan&s, leidžiamas ka.«
nesulyginamai
geresnis
ir
linksstijoje, tad irgi svarbų mums, kad
mus, nežiūrint kokiems tiks Po tokiu antgalviu kunigų orgapenktadienis.
yra
žinoma.
Paminėsiu
tik
štai
ką:
toje Valstijoje esame pilnateise orne:: Lietuvos Finansinė Misija mesnis. Sakosi jokiu budu
lams aukų jie neprašytų, meski ias „Draugas” mėgina išrodyti
suvažiavimas nutarė, kad kiek ganizacija.
E Vitams — Redaktorių.*" me gurban! Tankiausiai po gra kas šiandien valdo Lietuvą. Ma- Amerikoje gyvuoja. — Delei pa- gali čionai gyventi, nes tai esą vienos valstijos lietuviai pasimatytų
Su Massachusetts
Valstija
taip
sklidusių gandų, kad buk p. tikras kalėjimas sulyginus su su savo valstijos senatoriais ir kon- pat buvo daroma viskas, kas tik ga
nais žodžiais slepiasi vylius.
yt svarbios priežastys verčįa
jo~ W 30-th St, New York Cit>
gresmanais
reikale, kad Amerikos lima.
Rodos, kad jau išpildyta vi
Gavusios kuopos atsišaukimus Klerikalus kaip nors išsikalbėti, i Čarneckis tyčia sufabrikavęs Lietuvos gyvenimu.
valdžia
pripažintų
Lietuvos
ncprigulsi jų įsakymai, prisitaikyta prie vi
__
karto kiekvienam ne
Visi raitai skiriami „Tėvynei” tur , tukų prašant, jei negalite pa- kad ne jie šiandien valdo Lietu j Lietuvos Misijos atšaukimą ten:
mybę. Vykinimui to nutarimo buvo sų jų reikalavimų, — dabar, kiek nu
_. ■ ka štai kas sužinoti: nors Lie- smagu svetimoje šalyje — pa paskirta po vieną asmenį iš valsti manau, rišamas yra Vaikų Skyriaus
but siunčiami
Redakcijos vardu H ios nuspręsti ko toki atsišauvą, nes ir Lietuvos klerikalai,
turi bui su autoriaus parašu ir adre
.imai verti, pasekite 87 kuopos ir jų sėbrai Amerikoje prade .tuvos valdžia nėra dariusi ofi- gyvens ilgiau, pripras ir bus jos išgavimui audijencijos ir suorga klausimas ir tūli kiti reikalai. Man
su.
Prisiunčiamus raštus Redakcij
: tavyzdį. Kreipkitės į Centrų da pilna gerkle šaukti, kad Lie icialio misijos atšaukimo, tačiau gerai — mėginama jisai ramin- nizavimui komisijos. Gi kuomet au- atrodo, kad netolimoje ateityje pa
trumpina ir taiso sulig savo nuožiu
dijencija buvo išgauta, tai ton dele- siseks ir Massachusetts Valstijoje
redakciją, tuvą valdė ir valdo socialistai. duodama įsakymą, kad visos
ros
Netinkami „ spaudai smulky- irba į savo organo
gacijon ar komisijon buvau kviestas užregistruoti SLA. čarterį.
raštai korespondencijos,
eilės
lentras visuomet sužinos ko to Ir kaip paprastai, ar patys ne , Lietuvos Finansinės Misijos A-l
Kur tau! — tvirtina sve- ir aš, kuri lankėsi pas Penn’a valsti-,
pranešimai ir tt., naikinama ir auto
merikoje
pareigos
butų
pavesta'
li
atsišaukimai
verti
ir
duos
, čias. —- Jos gerai pažįsta Ame- jos senatorius. Nenorėdamas atsisa- 1 S. L. A. konkursas.
suprasdami, ar manydami, kad
nariu- negrąžinama, jei nėra pridėt*
Atsižvelgiant j visas aplinkybes,
ir negalėdamas tuos iškaščius iš
panai-!. rikos
jums tinkamą patarimą — jei jų pasekėjai yra tiek naivus, p.. J. Bielskiui,’ tuomi jau
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
gyvenimą.
Mergaitės kyti
.
. ;
savęs padengti, tariausi su sekretore reikia pripažinti, kad SLA. Konkuri
j juos,
•
1 kmdama
)us galima viešai per organą kad galima bile absurdu
.
v seniaus
.
. paskirta
1
\ Misi-';.čionai gimę ir jau buvo viena p. J urgeliute, kuri patarė toj delega- sas buvo ana pasekmingas. Konv , .  I .ja.- , Po šitokio Lietuvos
ųagarsys ko tokis atsišaukimas pertikrinti, tais savo sukavišukavi
1
1 valdžios 10, kita 12 metų, kuomet 19133 ei joj dalyvauti ir manė, kad Susivie- Į-, kursui užsiregist ravę musų organiGERAS PAVYZDYS.
yra vertas. Praeities įvykiai mais klerikalai prieina prie nai įsakymo, p. Mastauską Lietu- metais išvažiavo Lietuvon. Ne- (”>Jimas mano iškaščius apmokės, zatoriai dirbo dideliu entuziazmu, ir
Laike
riau su visais Pildomosios jų darbas neliko be vaisių.
Šiame „Tėvynės” numeryje nūs mokina, kad tankiai buvo viausių absurdų. m-.
.,
vos atstovas p. Čarneckis pasi- žinau nei pats ką daryti... Laik
j'Tarybos nariais dėlto, kad laikas bu Konkurso prirašyta buvo 1,320 nauskyrė Atstovybes juriskonsul raščiuose matytis visokių blo vo per trumpas ir todėl nebuvo ga jų narių. Rcikia nepamiršti, kad
telpa SLA. 87 kuopos nutari renkamos aukos labai prakil kite ką sako kunigų organas:
mas, kuriuomi reikalaujama, niais obalsiais prisidengus, ta
tu, o p. Bielskis pasiliko Lietu gų žinių apie Lietuvą...
lima.
Užtatai su šiuomi kreipiuosi K on kurso pasisekimui daug kliudė di
„Visų Lietuvos Ministcrių Ka
. kad SLA. organas visuomet iš čiau tos aukos buvo sunaudotos
prie Tamstų prašydamas tą musų ak- dėlė bedarbė ir labai nepastovios da
binetų pirmininkai buvo ir yra so- vos Finansine Misija Ameriko— 0 ką jos sako apie tas ži
bar šioje šalyje sąlygos. Ačiū Kon
sireikštų apie įvairių-įvairiau- visai ne tam, kam buvo rinktos.
j e, kuris šitas pareigas eis tol,
nias
?
Rugsėjo 25 dieną, būdamas India- kursui, mes gavome bent dvigubai
vierto kasius atsišaukimus, kuriais pra Todėl laikas apsižiūrėti, kad
valdžia jo neatkol
Lietuvos
tiek narių, kiek jų butuine gavę, pa
bilieto pirmininkas buvo ncsocia—. žinai bobos... Jos sako, ipolyje, lankiausi
šoma aukų nuo SLA. kuopų, kad mus daugiau neišnaudotų viso
šauks,
arba
jo
vieton
nepaskirs
d., su prakalbomis ir prie tos pro- like organizaciją normaliam jos aulistas — p. Dovidailis, bet jis bu
kad
nieko
panašaus
Lietuvoje
Bronių Gcštautą,' kuris pumui, bc agitacijos Konkurso lai
tuomi apsaugojus musų organi kį aukų rinkimo apaštalai, kurie
vo tik vieną mėnesį.
kito asmens. O tas gali tęstis
Sako šiandien Lietuvoje ’ kaip
yra apskundęs Stisivicni„Visuose Ministcrių Kabinetuo tol, ko] tokia misija Amerikoje nėra.
zacijų nuo bereikalingo išnau iš to tik gyvena. O jei galime
Daugiausiai narių prirašė 158-tos
teisman užtai, kad jam
se Krikšč.
Demokratų Partijos
yra daugiau laisvės, negu Ame-,iiin;i
dojimo, labai tankiai net smerk aukoti, tai visų pirma aukokime
bus
reikalinga.
Springfield, TU., organizažmonių buvo mažuma.
Jie nie
rikoje. Bet ką ten jų supaisy- a.r, gyvani esančiam Susivienijimas kuopos,
tiniems tikslams. Ir aukščiau į savo organizacijos fondus, ku
.
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trečdalio visų kabineto narių! Da dai „Sandaroje” iu atomai neteiminėta kuopa pirmutinė duoda rie musų draugų — SLA. narių
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Nors
Lietuvos
Antrą dovaną laimėjo net keturi
vą Ministcrių Kabinete ir-gi iš 8
Iš šito gali būti aišku, kad vai galėsim sužinoti detalius. Aš į organizatoriai,
paklausdama ar verta aukoti
būtent: A. ZereckiS
noriu pranešti tik štai ką: pasikal
tik 2 Krikščionys Finansinė Misija Amerikoje ir
Lietuvoje
gyvenimas
nėra
bloPhiladelphijos lietuvių komite NUSIGIKLAVIMO
Demokratai,
it i socialistai arba gyvuoja ypatoje p. Bielskio, ta
bėjus su p. Goštautu, jisai suliko iš 7 kuopos, Pittston. Pa., kuris pa
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dauguma
amerikiečių,
štai
iš

ko.
vos
valdžia.
tu išlvgu padavėm viens kitam ran- Pent on, III., prirašė 52 nariu; Z.
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sia šalies vykdomoji valdžia yra
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:: Gandai apie Rusijos „ro SLA. nariui, A. Stalioraičiui, į| teismo
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turiu priminti, kad turėjau tame rei Vasiliauskas iš 23 kuopos, Shenan
;ą. Ministcrių Ka vę Rusijos „rojaus” gyvenimo
ma net tokiems fondams, kurie
kale važinėjimų kas padarė truputį doah, Fa., prirašė 36 narius; K. Buvėliau tais pinigais remia net yTA sakoma, kad šioje konferen
praneša visuomenei žinių apie — O kai klausėte kokią val iškasėtų.
J dinavičius iš 57 kuopos, Worcester,
'
džią
turime,
tai
galima
sakyti
pačius SLA. ardytojus. Beabe- cijoje bus svarstoma išimtinai
Apart to ką čia minėjau, turėjau Mass., prirašė 42 nariu.
neval tas baisenybes, kurios tenka
tik
nusiginklavimo
klausimai
ir
Ketvirtą dovaną laimėjo sekanti:
visa
valdžia
susideda
iš
’
ū
kinin

jonės buna momentai kiekvie
daug įvairių susirašinėjimų organido.
pergyventi Rusijos žmonėms.
reikalais, tačiau apie tai šia- S. Bakanas iš 90 kuopos, BridgevilLic„taip yra
Lietuvoje.
nos tautos gyvenime, kad kiek tos tarptautinės machinacijos,
Ir beveik kiekvienas, kuris tik kų sūnų, išėjusių aukštus moks žarijos
, prirašė 27 narius; J. M. Bumo pranešime numinėsiu, nes
tuvą valdo
lus,
kaip
advokatų,
daktarų,
mo

viena organizacija, kiekvienas kurios verčia valstybes ginkluo
ištrūksta iš to „rojaus”, tai vi
5 iš 200 kuopos, Binghamton,
taip sakant, kasdieniniai rci
kytojų
ir
tt.
Dvarponių
ir
jų
tos tautos narys deda visas pa tis, tačiau yra rimtų gandų, kad
prirašė 27 narius; A. MakšteNežinau ar tas butų praktiška ar N.
daugiau nusiskundžia
Krikščionių — Demokratų,
nes suomet
bus
svarstoma
ir
kiti
klausimai.
155
kuopos, Benld, III., prirasūnų
į
valdininkus
nerinkom.
ne,
tačiau
manau,
kad
Pildomoji
Tastangas ir paskutinį savo centą,
jiems pasitiki, bet Ministcrių ka- ant bolševikų
valdžios žiauru
narius; K. V. Zorskas iš 30
turėtų maž-daug nustatyti laiką
kad pagelbėjus savo tautai iš Ypač yra numatoma, kad bus
mo, negu ant paties gyvenimo Nors dabartinė valdžia mažai ką savo susirinkimams. Man regis, kad kuopos, Scranton, Pa., prirašė 24 na
likti , gyvai katastrofos valandų pakeltas Rusijos klausimas, ku Ištikrųjų reikia stebėtis kle sunkenybių. Sakoma dabarti užstoja ūkininkus — ji labiau
tankesni
suvažiavimai, negu rius; V. M. Čekanauskas iš 57 kuo
rikalų
lyderių
naivumu!
Jau
jei
rio
negalima
rišti
neužkliudžius
pergyvenant. Todėl ir SLA
nės Rusų valdžios žiaurumas žiuri miesto gyventojų reikalų, kaip dabar pradedam įprasti, butų pos, Worcester, Mass., prirašė 24 na
ir
galima
tikėtis,
kad
rasis
tokių
ir
visos
Rytų
Europos
klausimo.
Susivienijimui ant sveikatos. Todėl rius; S. Bulota iš 187 kuopos, New
kuopos nekartų stojo tokin dar
praviršina net buvusios caro tačiau ji yra atatinkama, verta neduodamas*
reko- ■ Philadelphia, Pa., prirašė 21 narį; J.
tamsunėlių,
kurie
patikėtų
ši

jokios
paramos ir užsitikėjimo, nes
ban dėjo aukas pačios ir nuo ki O kuomet bus rišamas Rusijos
b
i
u
i
'ok
rati
j
o
s
ži
au
r
u
m
u
s
.
men dari jos kviečiu gerbiamus šitą Gloveckas iš 274 kuopos, Spring Valmus
pačių
yra
išrinkta.
Paga

tų rinko, kad pagelbėjus Lietu ir Rytų Europos klausimas, tad tokiam absurdui, tai reikėtų
1 ley, TU., prirašė 2r narį; L. ŽilvičiuŠtai tūlas Jonas Zinkevičius,
apkalbėti.
drovėtis
taip
be
pasigailėjimo
negalima
jo
rišti
neužkliudžius
te iš 36 kuopos, Chicago, TU., 'prira
liau ji rūpinasi ir mus reika
vai sunkioje jos gyvenimo valan
Su gilia pagarba,
kuris
seniaus
gyveno
Brooklyšė 20 narių; A. J. Bernotą iš 60 kuoSt. Gegužis,
doje. Nuo tokio darbo jos ir ir Lietuvos, ir kitų Pabalti jos save išjuokti akyse tų žmonių, ne ir prigulėjo prie SLA. 19 lais kiek tik išgalėdama. Neru
1
SLA. Prezidentas. pos, Grand Rapids, Mich., prirašė
kurie supranta kaip valstybės
pi
jai
auksu
dabint
Maskva,
nei
ateityje neatsisakys ir negali valstybių.
kp., rašo „Keleivyje”, ir sakosi
20 narių.
Mes savu laiku pažymėjome, valdėsi. Bent šių žodžių rašyto
kitiem
tarnaut
—
ji
rūpinasi
atsisakyti. Tačiau pamatę S.
Penktą dovaną laimėjo sekanti: S.
5. Vice-prez., V. Kamarauskas
pervažiavęs Rusiją ir paraga
L. A. kuopų dosnumų įvairių kad Lietuvai vertėtų atkreipti jui neteko girdėti, kad pasauly vęs tos laimės, kokią turi Rusi vien Lietuvos reikalais — vien išduoda savo raportą žodžiu; rapor . Tamulevičius iš 1 kuopos, Edwardsj villc, Pa., prirašė 19 narių; J. Galinsgrupių vadai, kurie pratę visa rimtos domės į šitą konferen je yra nors viena tokia valsty jos darbininkai. Jisai tarpe kit laisves, gerovės ir Lietuvos ne tas priimta vienbalsiai.
6. SLA. Sekr., P.
urgeliutč, pcr-ikas iš 203 kuopos, Sebastopol, Pa.,
priklausomybės siekimu. Jus skaitė
savo gyvenimų visuomenės su ciją, tačiau ligi Šiol nesigirdi, bė, kurios Ministerių Kabine ko šitaip rašo:
savo raportą, ku ris priimta prirašė 18 narių: P. Rindokas iŠ
tas
atsakytų
prieš
žmones,
o
kad
Lietuvos
vyriausybes
ir
Lie
gal
manot,
kad
mes
perdaug
dėtomis aukomis
misti, siun
1 185 kp., Indiana Harbor, Ind., prira
vienbalsiai. Raportas seka:
„Pagalinus pasiryžau slapčiomis
ne
prieš
Parlamentą
ar
Seimą.
tuvos
Atstovybės
Amerikoje
šė i6 narių.- Viso Konkurso dar
bėgti iš Smolensko į Minską. Bet esame atsilikę nuo Latvių ir ki
čia be jokios perstogės įvairiybuotojams
prisieis išmokėti apie $350
LIETUVIŲ
SUSIVIENIJIMO
ir Minske ta pati nelaimė; tas tų savo kaimynų. Lietuvoje gy
įvairiausius atsišaukimus prašy butų kas nors daroma, kad tin Taippat ir Lietuvoje Minister!ų
i vien tik dovanomis.
AMERIKOJE SEKRETORES
pats vargas. Pradėjau bėgioti po
venimas
neblogesnis
kai
kitur,
darni aukų, tankiausiai grynai kamai prisirengus šito.)e konfe Kabinetas atsako prieš Seimą,
RAPORTAS
S.
L.
A.
PILDO

prašydamas
leidiPrieglaudos Namas.
partijų reikalams. Todėl jau rencijoje galimus įvykius sutik o ne prieš liaudį ir todėl uz
MOSIOS TARYBOS SUVA
n 10 i:
Prieglaudos Namo klausime įvyko
j Lietuvą. Vienok nors lenkai nepasiekę juros, uzMinisterių
Kabineto
darbus
atti.
ŽIAVIMUI
24
D.
SPALIŲ,
mano
balsavimų stiklas!avimas, — tas at1 prašymų neišklausė. '['ne simane Lietuvą paglemžti ir am
laikas SLA. kuopoms nuo šitos
1921 M.
griežtai
pareikalavau leidimo žinai pavergti, ir tas mums su
1 sitiko su balsais šių kuopų: Castle
sakomybę
neša
Seimas,
nes
jis
Jau
jei
ir
nebūtų
Lietuvos
ligos apsisaugoti.
Šiuomi suteikiu savo
raportą iš Shannon, Pa. 266 Kp., ir Buffalo, N.
daro
didelių
sunkenybių
ir
lie
SLA. kuopos privalėtų atsi klausimas šioje konferencijoje yra Lietuvos valdžios aukščiau
ir veikiamųjų organizacijo- Y. 304 K p. To delei balsavimo pa
Už tai jie. mane įgrūdo ant
sioji
instancija.
Nėra
mažiau

keliamas,
tai
vertėjo
Lietuvai
duoda
galimybes
tinkamai
pasi

žvelgti į savas įstaigas, kurios
menesių j kalėjimą.
Kla
sekmes buvo nelygios ir neaiškios.
sios
abejonės,
kad
kunigų
orga

Atliktieji
darbai.
.prisiųsti
nors
vieną
diplomatą
'Taigi
šis klausimas palikta suvažia
višai
prisiėjo
badanti,
vos
rūpinti
mus
valstybės
vidujiniu
rūpinasit apšvietos ir labdarybės
Pildydama
pereitojo
suvažiavimo
vimui galutinai išspręsti.
\ •'
likau gyvas.
Pusgyvį i.šlci- gyvenimu. Kaip girdėtis, tai
reikalais savo narių tarpe. Štai — nors informacijų tikslais, nas tą kuogeriausiai žino, tik
kad
SLA.
kalčjimo ir leido važiuoti į
franeuzai nesitiki iš lenkų savo
turime prieš save prakilnų dar- 'let ligi šiol nesigirdi, kad kas delei tam tikrų svarbių priežas
ai butų apdraus
— mūrinis
Lietuvą.
S. L. A- finansinis stovis ir lėšų
čių
mėgina
nuo
klerikalų
parti

nors
iš
Lietuvos
atvyktų.
Taip

- ant $3,000.
$15,000, o medinis
„Tai šitokį vargą pamačiau So- skolų atgauti, todėl reikalauja
fondas.
bą-sumanymą
įkūrimų Prie
.sitarusi su Prczid
Šiais metais, t. y. nuo 1 d. sausio,',
vietų Rusijoj. Ne rojus ten, bet Lietuvos prijungimo prie Lenki
glaudos Namo. Šita įstaiga ne gi eina rimtų gandų, kad ir Lie jos tą atsakomybę nuimti.
guzui,
i 1 d. spalių
tik šiandien mums yra reikalin tuvos Atstovybė Amerikoje nė- Tos priežastys, kurios verčia Tai tiek yra laisvės Rusijo jos. Bet jie to niekuomet nepa pinuti.
mūrinis namas
$132,0.36.54
a
prirengusi
nei
vieno
žodžio
sieks!
Lietuvos
visuomene
yra
klerikalus
taip
veidmainiauti,
ga, nes yra tokių SLA. narių,
.
92,027.68
je, kad vien už pareikalavimą
Šitam
reikalui.
Nejaugi
amži

.
pasirengusi
pirmiau
mirti,
negu
gali būti šios:
: ii 1
o
.i
kurie po svetimas prieglaudas
išvažiuoti
iš
Rusijos
laikomi
.. $ jo.008.86
Liko
stumdomi, bet ji butų neapsa nti teks Lietuvai tik pasigailė 1. Yra gerai žinoma, kad žmonės kalėjimo po du mėne su lenkais susijungti, todėl gal
31 d. gruodžio,
komai svarbum akstinu, kuris ti progą praleidus—savo reika- Lietuvoj cy klerikal ų parti jos kur siu ir badu marinami. Tačiau dar. priseis su lenkais kariauti, Užregistravimas Čarterio kitose
| T020 fh., musu organizacijos
(.visas turtas sieke ...... $313,165.77
kiekvienų lietuvį verste-verstų 'us pastūmėti pirmyn irwisuo- sas nupuolė, nes jie pereituose nemažai dar yra tokių Ameri tačiau tas mus visai negązdina. valstijose.
net
su
tuščiomis
rankomis
ra

rinkimuose į Steig. Seimą žadė kos lietuvių, kurie ir po šiai
prigulėti prie SLA., nes čionai
Šitas laiškas rašytas papras
........ $353374.63
čiai
laukti
kokių
tai
nen
(įmato

jo aukso kalnus savo balsuoto dienai svajoja apie Rusiją, kai to darbo žmogaus-kaimiečio dre
jisai butų^ visukuom aprūpin
kirstytas .Sekančiai;
tas: jie serga — gauna ligoje mi malonių i.š didžiųjų valsty jam ir nieko nedavė. Taigi, po apie didžiausi idealą.
bančia ranka. Tačiau reikia pa
................ $30.000.00
bių?
su
si
ra
>
..................
70,00000
kad
sekančiuose
rinkimuose
į
pašalpų, jei miršta — gauna po
sakyti, kad jame matosi gilus
cw
įlomis
.
...................
125,
000.00
Bet tai negali būti! Reikia Parlamentą, kurie manoma įvalstybinis ir demokratingas
mirtinę, jei galutinai sunegalė...................... 39,412.50
ja — gauna prieglaudų ir už ikėtis, kad Lietuvos vyriausy vyks pradžioje sekančių metų,
susipratimas. Vadinasi patys iš
52,965.44
be
yra
prisirengusi
šios
konfe

vėla laimėjus Parlamento diAdministratorę
sirinkome valdžią tokią, kokią
laikymų ligi mirties. Bet ar
..500.00
5
LA.
IŽd.
...
rencijosgalimus
įvykius
tinka

21,317-95
džiumą, mėgina suklaidinti žrao
mokėjom ir todėl šiandien pri
daug rasime tokių kuopų, ku
12,528.74
mai
sutikti.
Greičiausiai
bus
nes, nuversdami visą bėdą ant
rios šitų prakilni) ir būtiną or
valome ją remti. O kuomet dau
Paskola Moksleiviams
1,450.00
ganizacijos darbų tinkamai pa taip, kad dėlei savo diplomati- socialistų už visas Lietuvos val- Nors mums, amerikiečiams, giau susiprasime, tuomet išsi
tu ri
Visas'SLA. Turtas .. $353,174.63
rėmė? Ant rankų pirštų su lių išrokavimų visą akciją šiuo džios ydas, žiaurumus ir betvar tenka girdėti daug skaudžių nuo rinksime tobulesnę valdžią ir
tos
Per
1921 m. Lėšų Fondan
skaitysime tokias kuopas, ta klausimu laiko slaptybėje ir tik kę. Tuomet mat žmonės pabijos tikiu Lietuvoje, ypač delei val tuomi pašalinsime visus truku
įplaukė
.......... .............
$28,206.83
čiau tuo patim laiku galime pri •eikalui ir progai iškilus pasiro socialistų ir vela balsuos už kle dininkų savivaliavimų, tačiau mus, koki šiandien yra valdžio
įkorporuota.
Dėlei to
Išmokėta
,25,728.20
reikia pripažinti, kad abelna je. Taip galvoja dauguma Lie
skaityti keliasdešimt kuopų, ku dys aikštėn. Vien tik to reikia rikalus.
Liko
. $2,478.63
rios net pendešimtines ir šimti tikėtis, nes jei kitaip butų, tai
2.- Gali būti, kad klerikalai Lietuvos padėtis ir gyvenimas tuvos piliečių. Ir toks jų nusi
Lėšų
Fondai
mus
turėtų
nudžiunes klojo ir kloja grynai partijų •eikštų, kad Lietuvoje nėra žmo nujaučia, jog bus susitaikyta su joje nėra jau taip blogas, kaip statymas yra labai teisingas.
Egzaminicriai rado
ginti, nes 11110 1917 metų šie yra
amerikiečiai sau Tuo-gi tarpu, kaip matosi iš
fondams, nei vienu centu nepa- lių, kuriems tikrai rūpėtų prie lenkais Hymanso projektu, prieš kartais mes
pirmieji metai, kad lėšų Fonde liko
Lietuvos laikraščių, beveik vi- Valstijai savo raportą, kurs visame perviršis. Rodos, tai yra tik lašas
remdamos Prieglaudos Namo į- kiekvienos progos Lietuvos rei kurį taip griežtai yra nusistačiu vaizduojamės.
kalus pastūmėti priekin.
kurymo.
si Lietuvos liaudis, o kuris taip Šiomis dienomis atsilankė sa Lietuvoš spauda griežtai atatiko tam raportui, kokį New Yor juroje, tačiau reikia pasidžiaugti, kad
ko Valstija jau buvo iš musų Ofiso neturime deficito.
Jei dalykai eis
malonus yra klerikalams. To „Tėvynės” redakcijon tūlas S. smerkia kiekviena žiauresnį vai
SLA. kuopos ir nariai: laikas
10 pasekmė buvo to- taip ir toliau, tad be jokios baimės
L.
A.
narys
iš
nedidelio
New
dininkų
pąsiblgimą
ir
be
pasi

dėl,
kad
išvengus
liaudies
kerš

Yorko Valstija tižrc- galime padidinti Tėvynę nuo Naują
nustot tarnauti svetimiems die Kuomet Suv. Valst. gelžkelių
vams! Visų pirma žiūrėkime sa kompanijos pilna gerkle šaukia, to iškalno rengiama dirva ap Jersey valstijos miestelio ir pa gailėjimo kritikuoja kiekvieną gistravo musų čarterį, ir musų Or- Metų. Padidinimas Tėvynės ncapsinetobulą žingsnį aukštosios val ’.anizacija jau yra legalizuota šitoje eis mums daugiau kaip apie $250 ar
vo reikalų ir aprūpinkime savo kad reikia darbininkams numuš kaltinimui socialistų už „parsi klausus kaip einasi, atsakė:
Valstijoje. Šį įvykį aš skautau la- $300 per menesį.
Artinanties Selnarius neĮaimėj patekusius. Juk ti algos, nes neapsimoka gelžke davimą” lenkams. O klerikalai — Blogai... Pats sau bėdos džios.
musų
laimėjimu,
da- mui, atsiras tiek dątig visokių reikabai dideliu
pasidariau.
organiza' lų, kad su dabartine Tėvyne negalČesame
pilnateise
bar
mes
papratę
vadinti
socialistu
kiek

musų svarbiausiu tikslu yra sa lių operavimas, tuo patim laiku
Taigi išskiriant tūlų valdinin
kur yra musų sime apsieiti. Gi, jei pasirodytų, pavitarpinė pagalba ir pašalpa. Jei Aillmanų kompanija paskelbia, vieną, kuris tik nepripažįsta —- Kame dalkyas? ■— klau kėlių žiaurius savivaliavimus, cija toje ValstijojeTačiau
New Yor- , didinus Tėvynę, kad sunku galas su
ccntralinis ofisas. J
siama jo.
duodame aukas pašaliniams fon kad savo
šėrininkams mokės klerikalų jungo.
Lietuvoje abelnas gyvenimas Jco Valstija už.rcgistravo S. L. A. galu suvesti, tai nuo Seimo nariai
dams, tai duokime tik tokiems 30% dividendų už šiuos metus.
Kuomi šitas klerikalų manev — Nugi mat atsėmiau iš^jie jau nėra taip blogas, kaip neku- čarterį savo valstijoje ta išlyga, kad turėtų mokėti nors po 5c. daugiau
kurie yra grynai valstybinio ar Tai tiek tiesos yra kapitalistų ras užsibaigs,, trumpa ateitis tuvos žmoną., ir dukteris, tai da- rie Amerikos lietuvių laikyaš- vaikų skyrius butų perdirbtas sulig’ j Lėšų Fondą savo organo reikalams,
nucodymų, nes dabartiniai vaikų Man rodos, kad nei \vienas Darys
kad gelžkeliai parodys. Tačiau reikia labai bar neturiui ramybės. Nųola- čiai ir visuomenės darbuotojai jų
visuomeniniai labdaringo. pobū tvirtinimuose,
išmatai ir paliudijigmi neatatinka jų neatsisakys mokėti 5c. . viršauj
A
džio ir tai Žiūrėkime, kad jie neapsimoka operavimo lėšų.
abejoti, kad jiąms šituo keliu tos jos mane kremta ir kremta, jį piešia.
. j turėti tinkąmą laikraštį. MoJ
reikalavimams. /

SLA. REIKALAI

jo

; V’

daugiau į Lėšų Fondų, per metus Juos visomis jėgomis bando apgirdy
minėtam fonde įplauktų apie $7,000. ti, kad iš jo daugiaus pasinaudojus.
P. Jurgeliuti, \ Moterėlės vėl turi „savo dieną”, nes

SVARBUS PRANE
ŠIMAS

LAIMES IEŠKOTOJAI
NAUJAS TEATRALIS
VEIKALAS

SLA. Sekr prieš šventadienį jos pradeda trusti
su savo naminiais
bravorėliais ir
(Bus daugiau).
Keturių veiksmų drama, atvaizdidegtinėlės varymu.
lietuvių gyvenimą.
Laikas jau butų paliauti save nuo nanti Amerikos
Šis veikalas yra labai gražus, tinkandyti ir savo vaikučius į pražūtį varu
tis Amerikos lietuvių scenai ir lengvaryti.
vas suvaidinti,
nes nereikia jokių
ypatingų dekoracijų nei kostiumų,
SO. OMAHA, NEBR.
Taipgi
vertas
šiaip pasiskaitymui,
Čionai nors ir nedidelis
būrelis
E. ST. LOUIS, ILL.
egzempliorių,
lietuvių gyvena, tačiau šis tas vei
Spalių 2 d., š. m., įvyko SLA. 88 Kaina 40c. už vieną
Užsisakant
vieną
ar
daugiau
egz. pikiama, nes lietuviai yra veiklus, taip kuopos
mėnesinis
susirinkimas.
nigai
reikia
siųsti
kartu
su
užsakymu,
Ir draugijos, kurios čionai gyvuoja, Kaip lietingoj dienoj susirinko vos 20
prisideda prie veikimo ir visos gra narių (viso kuopoj priguli virš IOO Nesiekiant vieno dolerio, užmokestį
žiai tarpsta. Rengiama teatrai, ba narių).
Pagaliau ir visuomet susi galima siųsti pašto enklcliais. Užpinigus siųskite sekančiu
liai, pasikalbėjimų vakarėliai ir šiaip renka tik pusė narių ant susirinki sakymus
adresu
:
mų.
Nėra abejonės,
kad didesnė
įvairių pramogų.

LIETUVIAI AMERIKOJE

Spalių 23 d. buvo sušaukta viešas dalis narių susirinkimų nelanko iš
susirinkimas, kurį šaukė vietinės Lie tingėjimo ar nesupratimo, kad susi
tuvos Paskolos stoties valdyba, ta rinkimai turi daug svarbos, kaip pa
čiau publikos susirinko mažai. Tur čios kuopos taip ir visos musų or
Šiame susi
būt dėlto mažai susirinko, kad pasi ganizacijos gyvenime.
rinkime,
kad
ir
20
narių
vos tesusi
taikė ir kitose vietose susirinkimai
tą patį vakarą. Taipgi ir bažnyčio rinko, bet žiūrėkite kokį darbą nu
je buvo tą vakarą kokios ten pamal veikė.
dos, tokiu budu žmonės išsisklaidė
Scniaus iš kuopos išrinktas atsto
ir susirinkimah mažai atsilankė.
vas Ad. Kupstis į „St. Louis, Mo.
Vienok susirinkimas
atidaryta ir Friends of Soviet Russia” konferen
mėginta parduoti
paskolos bonų. ciją išdavė raportą,
pažymėdamas,
Stoties valdybos nariai aiškino susi kad viso dalyvavo 18 „Lodges” (ne
rinkusiems reikalingumą pirkti bo buvo galima suprasti, kiek lietuviš
nus, kad tuomi parėmus
Lietuvą kų tikrai dalyvavo 2 ar 3). Raportą
sunkioje jos padėtyje, bet neparduo priėmė ir tą pati atstovą vardu SLA.
ta nei vieno bono. Taipgi vienas iš 88 kuopos paliko ir toliaus ykiu su
susirinkusių paklausė stoties valdy- 1 „Friends of Soviet Russia’ darbuobos, ar visi jos nariai pirko bonus ir tojais darbuotis. Negana
0, tūlas
pasirodė, tūli valdybos nariai nėra narys davė įnešimą, kad i kuopos
pirkę nei po vieną mažinusį boną. iždo paaukotų
net
50
Iš šito yra gana aišku, kad nekuric „I’ricnds of Soviet Russia” šelpimu
musų žmones trokšta tik paisrodyti sovietų baduolių. Čia tuoj kilo ar
gerais darbuotojais, tačiau realiu dar myderis — vieni kalba, kad iš kuo
bu nenori paremti Lietuvos reikalų. pos gatavų pinigų niekam neaukuo
Vėliaus valdyba
pamačiusi, kad ti, nes tie keli doleriai, ką kuopa tu
niekas neperka bonų paklausę ką. ri, jai pačiai yra rcikalin ji. Paliuodarysime su pas-kolos stotimi, ar jos suoja narius nuo įvairių ejestra moveikimą visai likviduosime, ar palik kesčių ir nariai kuopos
lešom apie'
past
sime ant toliaus? Iš p
2 metai nieko nemoka.
Artinasi
pasi SLA. seimas, privalėtų bent 3 atstogirdo balsai, kad stotis
lieka, nes gal diena po dienos page vtis pasiųsti į seimą. Dab ir yra bcrėš darbiffinkų padėtis - - gal pradės
darant balius
kitas pra
tad
tuomet
bcabe.iončs
geriau dirbti
mogas, nebus
cbus galima daug ką už
So. Omahicčiai nupirks nors keletą dirbti, o gal ir visai nieko. Antri
bonų. Šiandien sunku darbo žmo- patčmija, kad mes k
keli
c susirinkę ne
nčms remti Lietuvą pinigiškai, nes turime teisės be didesnės dalies kuo
ir jie patys yra reikalingi paramos pos narių kam nors iš kuopos iždo
dėlei slinkių bedarbės laikų.
pinigus skirstyti.
Treti kalba, jei
Susirinkime dalyvavęs. norime sovietų baduolius sušelpti, tai
paskirkime kelis
dolerius ir patys
Korespondencijoje iš So. Omahos, pasiųskime Lietuvos valdžiai, pažy
kuri tilpo „Tėvynės” Nr. 41, kur ap mėdami kokiam
tikslui tie pinigai
rašoma apie SLA. 87-to skuopos vai yra skiriami, o Lietuvos valdžia kiek
dinimą „Rytų Pilies”, neteisingai už gali tiek šelpia kalbamus baduolius
sipuolama ant kelių SLA. 87 kp. na
rių, buk norėję pakenkti kuopos vei
Bet kur tau paklausys. Kaip ty
kimui. Nieko panašaus nėra buvę ir čia štame
šiame susirinkime buvo didžiu
tuomi tik del ypatiškumų mėginama moj tokių „lietuvių”, kurie daugiau
nekuriuos savo draugus pažeminti. siai rūpinasi Rusijos sovietų reikaPagaliau tas korespondentas nors
ir remia lictuvių komunistus ir
ir pasirašo „teatre dalyvavęs”, tačiau
pas šiuos teranda tikrus darbi
matomai apie teatrą nieko nežino. ninkuš, o kurie ne su jais, tai tie bur
Jisai sako, kad teatras įvyko rugsė žujai, buožės i kitoki. Na visviena
jo 12 d., o ištikrųjų
teatras įvyko iš kuopos iždo
išplėšė kelis dolcrugsėjo 18 d. Taigi, kiek tiesos yra rius, kad ir keli nariai tebuvo ant suįvyko teatras, sirinkimo.
jo pasakyme kada
tiek tiesos yra ir jo užsipuolime ant
Balsuota rankų pakėlimu: 20 dol.
kitų SLA. 87 kp. narių
Patartina
korespondentam prisilaikyti daugiau aukoti balsavo 10, nejudinti kuopos
iždo balsavo 8, atidėti ligi didesniam
teisybės ir sąžiningumo.
SLA. 89 kp. senas narys. susirinkimui balsavo 2.. Nutarta au
koti 20 dol. ir išrinkta komisija tuos
pinigus perduoti į „Friends of Soviet
RED LODGE, MONT.
Į komisiją išrinkta
šiame miestelyje lietuvių yra ne Russia” fondą.
daug, tik 3 šeimynos ir 10 pavienių Ad. Kupstas ir M. Plcnaticnč. A.
"tačiau visi sutikime gyvena.
šali Trijonis paaiškino, kad atskaita tilps
mais šio miestelio yra Camp Bcrkrik „Laisvėje.”
anglių kasyklos
prie kurių gyveno
trys lietuviai ii nesenai begirtuokliaudami net vienas kitą apvogė, už
ką prisėjo bylinėtis ir net kalėjime
patupėti. Tačiau sus inc'dentas nzsibaigė laimingai, ncs
draugai vicns
kitam atleido ir susitaikė.
Pas mus orai labai gražus
šilta,
sniego ir lietaus nėra
Anglui kasyklos dirba gerai — pilną laiką ir
pusėtinai galima uždirbti, tačiau iš
kitur atvykusiem
sunku
darbas
gailti. Kitokių darbų nėra — tikininkai patys apsidirba
Musų miestukas yra gražus ir stovi labai gražioje vietoje — prie aukštų kalnų,
kurie amžinai apdengti sniegu.
Tamsuolis

Narys

TOASTED

MINERSVILLE, PA.
h

SLA vietine kuopa buvo suren
gusi vakarą Lietu vių Filmų B-vci pa
Pa
rodyti paveikslų iš Lietuvos.
veikslai buvo rodomi per du vakaru,
pėtnyčioj ir sttbatoj, spalių 21 ir 22
dd.
Pirmame vakare žmonių prisi
rinko nemažai ir visi su atyda žiu
rėjo kaip Lietuvoje žmonės gyvena.
Tarpe paveikslų buvo aiškinama per
pil. Kručą padėtis Lietuvoje ir kitur,
nes jam teko gyventi net du metu
tarpe Lietuvos žmonių ir s ykiu su
jais pergyventi kaip sunkias taip ir
linksmas valandas.
Kaip paveikslai
taip ir aiškinimai žmonėms patiko,
nes šiuom kartu buvo pats pil. A
Račiūnas, kuris jau nuo senai
žinomas musų lietuviams kaipo
rai rodantis paveikslus.
Pertraukoje,
nors trumpai, bet
labai gyvai kalbėjo pil. Gegužis iš
Mahanoy City apie SLA.
Aiškiai
nurodė, kad neturi
būti nei vieno
lietuvio, kuris
nepriklausytų prie
SLA.
Nurodė kaip
susivienijimas
šelpia savo narius
užėjus nelaimei,
ligai arba netekus šeimynos nario —
ištikus mirčiai.
Žodžiu, aiškiai nu
rodė, kad kiekvienas rūpintųsi savo
ateiČia pakol da nėra pervėlu.
Taipgi paveiksią
buvo rodomi
antrą vakarą — subatoj, bet kaip tiketasi tai tiek
publikos
nebuvo
Priežastis aiški pas mus labai jpratę žmoneliai sukatomis užeiti j saHunus kur žinoma
k^rČiamintn|ę:

Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikata.

Phone — Calvert jai o

L B. BRONUSHAS, H. B.
Ofiso valandos:

Nuo 7 Ba 8:30 vakare.
Ikišiol nebuvo tinkamos gali
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų.
mybes persiuntinėti daigtus Lie
615 COLUMBIA AVBL
tuvon, — Lietuviškų firmų ne
BALTIMORE, M D.
buvo, o svetimtaučiai, nežino
dami Europos ir Lietuvos susi
siekimo sąlygų, nežinojo kaip ir
iš kurio galo pradėti. Bet Ame
rikos Lietuviams nuo senai rei
LIETUVĄ
kėjo toki įstaiga turėti, nes
kiekvienas
Amerikietis turi Artimas susiekimas į visas dali?
Lietuvoje savo giminių, kuriuos Lietuvos Geras maistas ir užtekVisi parankumai.
Dideli
tinai
norėtų apdovanoti šiuo tuo, ar deniai,
Visi moderniško laivo sma- J
ba ir savus
daigtus išsiųsti gurnai
pirm iškeliausiant
Lietuvon,
arba ir parsitraukti daigtų ir Laivai plaukia kas savaitė iš New
Kuopu Susirinkimai
Hartford, Conn,
SLA.
124 kp. prekių iš Lietuvos.
Yorko į Hamburgą:
susirinkimas įvyks
13 d. lapkričio,
Samland (tik 3 kliasa)
lapkr. 30
Tokią
įstaigą
jau
turime,
—
2 vai. po pietų Eagal svetainėj, 23
Iš
New
Yorko
į
Antverpą:
Lithuanian-American
Malonėkite visi nariai tai yra
Central Raw
Zeeland ................. .................. lapkr. 19
užsimokėti
užvilktas Transfer Company,
428 West Kroonland ................... lapkr. 26 d.
atsilankyti
mokestis, Taipgi turime daug ir ki 29-th St., Now York, N. Y. Jo Lnnland ............................... gruod. 3 d.
tų svarbių
re ikalų
apsvarstymui,
je priklauso New Yorko Lietu
Taipgi bus išduotas raportas delegamerican ine
to iš 4 aps <ričio suvažiavimo. Atci- viai. turinti gerų ryšių su Lie
Iš New Yorko į Hamburgą:
darni atsiveskite ir naujų narių pri- tuva ir galinti per savo žmones
Manchuria ........... ........... lapkr.
rašymui
pristatyti siuntinius Lietuvoje. Mongolia ............. ........... gruod
K p. organizatorius
Visi Lietuvių Transfcro Kompa Minnekahda .... .... gruod.
kelione į Piliavą.
nijos siuntiniai yra apdraudžia 'Tiesi
INTERNATIONAL MERCAN
mi Amerikos Insurance Kom
TILE MARINEI CO.,
120 laivų — 1,300,000 tonų.
panijų iki pat Lietuvos rube9 Broadway, New York,
žių, o Lietuvoje
yra apdrau
arba pas vietinius agentus.
džiami Vokiečių Kompanijose.
195 ADAMS ST
Taigi dabar Amerikiečiai gali
drąsiai siusti Lietuvon ka tik
NEWARK, N
nori: drabužius ir kitokias do
Parduoda laivakorte ir siunčia
vanas. Jei kas važiuoja Lietu
pinigus į visas svieto dalis, o yvon ir nori parsigabenti žemei
patingai į Lietuvą.
dirbti traktorį ar šiaip kokiu
Didžiausi, greičiausi garlaiviai pa
mašinų, — mes persiusime iki pilyje.
Puikus patarnavimas pasavietai, arba norint parsivežti icriams. Yra vietinis agentas jūsų
artimoje apielinkėje.
automobilių (goriausiai Fordą)
1, Lietuvą, Ukrainiją ir ki
DR. P. ŠIMAITIS
—- mes persiusime: gali sau ke
Naprapath’as.
liauti be baimės, o savo daig tas Raitijos valstijas per Hamburgą:
tus rasi Eitkūnuose ar Liepojuje.
Kajutes .$145.00.
Klauskite informacijų ir s karės
taksų $5.00.
lygų, rašydami šiuo adresu:
Per Clicrbourgą,
Southamptoną,

A

V

i-

Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

428 West 29-th Street
New York, N. Y.
P. S. Reikalaujame agentų
Atsiliepkite, geros sąlygos.
, [''5—

& PAIN-EXPELLER &

Liverpool arba

Glasgow:

Scythia .
Algeria .
Aquitania
Carmania

lapkr. 15 d
gruodžio 3 d

Per Angliją ar Hamburgą j Dan
žigą $135: i Licpojų $145. Karės lak
su $5-OQ-______________________________
f

. .. ,

*. -

*

Reikalauk, kad turėtu Įkaro

..

NAUDOKITE

AR ESI NERVIŠKAS?

NEW YORK — HAMBURK DIRECT
Trumpas susisiekimas su visom dalim'Centrales Europe
Savaitiniai išplaukimai kas Ketvergas
nuo picr 86, North River, 46-th St., New York, r2 vai. d.
„HANSA”
„MOUNT CLAY”
„MOUNT CARROLL”
bayern
„MOUNT CLINTON”
„WUERRTEMBERG”
Speciališki be persėdimo trukiai laukia Cuxhavcn’c su pa
tyrusiais lietuviais’vertėjais. G? ima vežtis dykai 275 sva4 ir 6 lovom ant
rus bagažo iki rubežiui. Kajutos su
visų laivų. Dideli valgymo kambariai
• pasivaikščiojimo
deniai skiriami 3 kliasos pasažieriams. Ant laivų Hansa”
ir „Bayern” yra speciališkų kajutų. Rašvk mus gentui arba
UNITED AMERICAN LINES, Ine.,

„

39 BROADWAY, NEW YORK.

”

Priėmimo '.’*ha4«
Nuo 10 išryto,
3—3 po pietų ir
6—8 vakare.

Šiam laiko metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti y vairias pavoingas ligas. Prašalink nedoras
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severą's Cold and Grip Tablets
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 30c. — Greitą
pagelbą nuo kosulį duoda

evera s

1624 So. 4-th Street,
PHILADELPHIA, PA

gj Phones

I

Bell

Cough Balsam
(Severo Ralsamas nuo Kosulį). Jįs
palengvina erzinimą, paliuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kvicpavimą lengvą ir pagelba gamtai
sugrąžinti normališką stovį. Di
desni bonkute 50 centai, mažesni
25 centai. Visose Aptiekose.

Kensington 5316

Dr.
E G. KLIMAS!
LIETUVIS GYDYTOJAS |
Priėmimo valandos:
9—ic valandai ryte.
6—8 valandai vakare
2538 E. Allegheny Ave.,
PHILADELPHIA, PA

g

LIETUVIŠKI KALENDORIAI 1922 METAMS

ir tankia:

Užlaikymui galvos odos svei

variai

NAUDOHETE J?

Kuilius galima gauti vi'oso aptiekoso po G5c. TonL?,
iš Bdirličju per puširi už

F. AD. RICHTER
3rd Ava

Šįmet vėl išdirbau 2 naujus sieninius kalendorius. Paveikslėlį matote - - tai labai gražus grynai lietuviški spalvuoti kalendoriai, (ir mėuosiai lietuv^fci) tai yra geriausia Kalėdų dovana saviškiems į Lietuvą.
Jie kainuojaf abudu už 50s 5 už $r.OO.
Tupu ir kitokių
lietuviškų kalendorių k. t. 3 kareiviai kelia
vėliavą gen. ŽukausL is ant arklio, A. Smetonos paveikslas, Vytautas sumuša Kryžiokus ties Žalgiriu, Vilniaus reginys su „panie panic” ir Lietuvos ženklas su imnu
Taipgi turiu daugybę ir ne lietuviškų, bet gražiu merginų ir kitokių
KALENDORIAI UZ $1.00.
Imant daug, daug pigiau. Norintiems pardavinėti arba biznieriams
del savo kostumerių dau g pigiau.
Užmokestį siųskite Stempomis, Doleriais, Money Orgeriais arba
Čekiais šiuo a< ros u:

LITHUANIAN PRESS,
199 New York Avenue,

Newark, N. J.

KALĖDOMS PRISIARTINANT

Ar Jų-sej; Plaukai ^Slenka ?
NAUDOKITE
Ar jip Norit© A^sati^otr Juos? X3

Vžl.ill-ę'niui savo plauk ti
NAUDDK5YK. J?

LS N ES inc.

Kosulys ir persišaldymas

.............. z.-—* ———

N A U D OIKLf L

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per
daugiau kaip 50 metų.

(/t/(fllCC

(ipH W

Ar Jus Kankina Pleiskanos r
Ar Ji lino Galvos Caq Niešti?

Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat

silpnas^ nuvargęs ir pailsęs? Ar esi
neramus, susierzinantis, piktas ir nu
lindęs? Ar esi sudžiūvęs, išblyškęs,
anymiškas ir išrodai neturįs raudono
kraujo? Ar turi blogą apetitą, gal
vos skaudėjimą, y'Kn'ių užkietėjimą,
rugatini, jauti
išpūtimą po valgiui,
širdies deginimą.ir dvokiantį kvapą?
Ar jautiesi tingus, be ambicijos, be
energijos ir neturi noro dirbti? Jot j
esi tokiojo padėtyje, tai pravalai tuo
jau pradėt vartoti Nuga-Tonc. Šita’
puiki gyduolė' pašalina šituos nesma- į
tvirtais,
gumns ir pa laro sveikais,
ištvermingais vyrus ir moteris. Su-Į
• r gyvumų., naujų,
•
pa-Ij
teiks tau nauja
■ naują viltį.
Nuga-Tonc
ą, raudoną kraują ir tvirncrvtis. Nusipirkt bonką
šiandien bile aptickoję, |
per kelias dienas ir Jei :
geriau ir nesijausi geriau, I
sugražinki aplickoriui ir
ivo pinigus atgal. Jei jūsų
5 neturi Nuga-Tonc, tad
neprum
vaistų, o pasiųski
mums
mes prisiusime apmokėlu
viso mėnesio naudo
ti Laboratory, 1018 S.
ve., Chicago.

Phone—Dickinson

If

LITHUANIAN-AMERICAN
TRANSFER CO

KAM KENTĖTI?

L

lell

i./.i'i tiesiog

botiką.

CO.
Brooklyn, N. If.

O R A O O g Ji o ATYD Al!
Dirbtu vpVėliavy, Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, AntkJ U d V V/ spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų,
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą,

STRUPAS*CO., 90-92 Ferry St. Newark,

3

Gencrąlški Agentai del VIDURINĖS IR RYTINĖS EUROPOS
... . NORTH GERMAN LLOYD, Bremen
1.Š NEW YORK O tiesiai Į B REMENĄ—DANZIGĄ—LIEPO JŲ j
Tiesioginis susisiekimas j LIEPOJŲ per. Danzigą.
Tiesus persi
mainymas nuo laivo ant laivo.
PRINCESS MATOIKA .................................................
POTOMAC ...
HUDSON .... .......................
gruod 3,
Iš New Yorko TIESIAI Į CHERBOURG—BREMEN
Greičiausi laivai plaukianti po Amerikos Vėliava:
AMERICA .... . ........ La......... .....lapkričio 29, sausio
GEORGE WASHINGTON .........
gruodžio 8, sausio
Kreipkitės j agentus tarnaujančius
UNITED STATES LINES,
99 State Street, Boston, Mass.
Ant visų šitų garlaivių trečios klesos keliauninkai yra sutalpi
narni į atskiras kajutas po 2, 4 ir 6 ypatas. Užtektinai ir geras mais
tas yra suteikiamas kiekvieną dieną. Kreipkitės prie agentų
Moore & McCormack Company, Inc.
Roosevelt Steamship Company, Inc.
United American Lines, Inc.
45 Broadway,
* .
NEW YORK, 2050 Whitehall.
Administratyviai Operatoriai Suvienytu Valstijų Laivyno Tarybos,

O

Visame pasaulyje yra priimta sveikinti savo gimines. savo artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus,
Kiekvi •’ uis Amerikos lietuvis turi savo artimųjų Lietuvoje, 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 reikalinga Lietuvoje ir šiaip paramos, žiemai ateinant, —
DAR DAUG YRA TENAI VARGO IR SKURDO,
DAR TOLI GRAŽU NEUŽGIJO TOS MUSŲ ŽM0NIŲ ŽAIZDOS, KURIAS UžDAVi JIEMS KARĖ,
Taigi musų, Amerikiečių pareiga yra nepamiršti anoj
pusėj vargstančių savo giminiu.
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 men. — 2,082.795
auks.; Kovo mėn. — 2,640.861 (iuks.; Balandžio mėn.'
— 2,087.633 auks.; Gegužės mėn. — 3,118.044 auks.;
Birželio mėn. — 2,501.950 auks.; Liepos men. —
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 MILIONĄS 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.

Adresuokite mums šitaip
BALTIC STATES BANK,
294 Eighth Ąvenue
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Nedėlioję,
lapkričio 13 d.,
1921 m., 2:30 vai. po pietų,
Cooper Union salėje, 4-th A ve.
ir 8-th ,St., New York City,
įvyks didelis protesto mitingas
prieš lenkų terorą Vilniuje.
Pareiga
kiekvieno lietuvio,
kuris įik nori užtarti persekio
jamus savo tautiečius Vilniuje,
atsilankyti į šį mitingą ir vi
siems kartu pakelti milžinišką
protesto balsą prieš Varšuvos
junkerių terorą ir žudymą mu
sų brolių ir seserų Vilniuje ir
visoje lenkų užimtoje Lietuvos
dalyje. Kalbės žymus lietuvių
ir amerikonų kalbėtojai ir bus
išnešta atatinkamos rezoliuci
jos, kurios bus pasiųsta Ameri
kos valdžiai ir nusiginklavimo
konferencijai Vašingtone. Kad
geresnio įspūdžio padarius, rei
kalinga kupinai užpildyti aukš
čiau paminėta salė, todėl New
Yorko. Brooklynp ir apielinkės
lietuviai privalo kiekvienas atsi
į šį mitingą. Įžanga
lankyti
dykai.

Lapkričio 1 d. New Yorko
ir apielinkės pieno išvažiotojni
skaitliu je 11,000 išėjo į streiką,
reikalaudami pakėlimo algų po
5 dol. savaitėje ir dviejų savai
čių atostogų kas
metai. Ta
čiau pieno kompanijos šitiem
reikalavimam griežtai priešta
rauja ir jau paskelbė taip vadi
namą „open
shop” ir samdo
streiklaužius
Delei to kilo
rimtų susirėmimų su stre^klpu
žais ir policija, kurių pasekmė
mis yra keliolika
net sunkiai
sužeistų ir keliosdešimt suare
štuotų.
Manoma,
kad streikas bus
pralaimėtas, nes šioje bedarbės
gadynėje užtektinai yra steiklaužių, o prie to dar šis streikas
neturi simpatijos visuomenėje.
Beveik išimtinai
visi žmonės
nusistatę
prieš streikierius.
Tiems namams, kur yra ligonių
ar mažų kudykių, tenka daug
įjukęsti delei šito streiko.

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

viršija visus kitus cigaretus

JOHN S. LOPATTO
Attorney and Counseler-at-Law
SLA. Advokatas-Patarėjas,
308-9-10 Coal Exchange Building

LAIVAKORTĖS ATPIGO!
Į Hamburgą $100; į Karaliaučius $110; į Eitkūnus $107; į Liepo
jų $120.
• .

Į Hamburgą ir Bremeną $125
1 Liepoj ų .............................. $145
Į Piliavą-Karaliaučių .... $>35
War Tax $500.
Pinigų Siuntimas Kalėdoms
1000 auksinų už $8.00.
Pinigus Lietuvoje gauna lai
ke 25—30 dienų.
P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave.,
BROOKLYN, NEW YORK.

kitos
laivų
gi mi
New
Yorko stočių. Siųsdami pinigus Lietuvon arba užsisakydami laivaI
kortę visuomet išpirkit Money Orderį ir adresuokite sekančiai

Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu
("taigos. Parduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausių
Padarome paiportus važiuojantiems Lietuvon. Atitraukiame
nes ir Jeimynas iš Lietuvos. Patinkam keleivius
ant visų

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

WIRES BARRE, PA.
telephone mW Marke

(SLA. Nariai.)
1 y?*!
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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, kad jie pasiuntė pinigus Lietuvon jau 6 mėne
siai, o kiti net metai suviršum ir da pinigai iki šiol nepriim
ti. Su laivakortėm tą patį galima pasakyti. Aš gana gerai
žinojau kad pinigai gali lengvai nueiti j 20 dienų, nes visi tie
kurie per mane siuntė ir
ii tą patį sako. Ir kad savo viengenčiams patarnauti greitai ir teisingai, tad ir paėmiau agentūrą
visų laivų kompanijų. ■ Taipgi atidariau ir pinigų siuntimo
skyrių. Jeigu norit, kad jūsų pinigai pasiektų Lietuvą greitai,
jeigu norit, kad jus giminės iš Lietuvos arba jus į Lietuvą
atliktumct kelionę trumpai ir laimingai, tai užeikite arba rašykite

NOTARAS IR AGENTAS
laikau geriaųsiue cigarus. Parduodu laivakortes ant visų Iikay nori a.trt geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu piuigus į vtsas da!<s svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių
Darau daviernastis, pavedimus dalių ir
pinigus ant amerikoniškų
cikalus su Rusijos valdžia. Užlaukau svetaine till
•Atlieku visokiu
Kingams ir veselijoms.
Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.

20 for I5Č

New Britain, Conn.

Broad Street,

DIDŽIAUSIAS NUPIGINTAS KOKIS KADA BUVO
PASIŪLYTAS

Telephone 550

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

Ponios ir panelės: pirmu kartu turite progos nusipirkti vėliausios
mados firankas su puikiai išdirbtais marginiais, kurios patrauks kiekvieno domę ir bus gražum papuošalu jusų langų.

Musų firankos
padarytos iš
geriausios medžiagos labai išsiladarbininkų ir nepaisant
vinusių
kiek jus :mokėsite už kitos rūšie;
visviena
jos ncišrodys
fi ranka:
puikiau neigi laikys ilgiau už šitas, kurias mes pasiūlome pažymė
tiktai $2.50 už
tinai žema kaina
vieno lango firankas. Jei užsisaky tumėte keturiems langams Iš
rankas kartu, tai sutaupytumėte
$1.00, nes mes parduodame tiktai
už $8.oo. Atminkite, kad ši specialė kaina bus tik per š j mčnesj
Todėl pasinaudokite ja DABAR! Nesigailėsite to!
Nereikia siųsti pinigų iš kalno.
Prisiųskite tiktai 35c. pašto mar
kėmis, kurie bus priskaityti prie
mokesties.
Balansą
užmokėsite,
kuomet firankos bu.s jums prista
tytos. Mes garantuojame pilniau
si užsiganedinimą arba sugrąžin
sime pinigus.
Nepraleiskite šios

OOOOI

AUTOMOBILIU KURSAI

.

|

IJfHtokisana® pilnai automobilių mechanizmą

kiekvieną ypatą:
išardymą,
pataisymą, su
statymą, važinėjimą, visoktų pienųi, taipgi duodame
lekcijas
apie
elektriką.
:r
Mokiname lietuviškoje
dalbose.
jnangliškoje
strukt oriai paženklinti eksTYCHNEV1nertai
L
Gvaran tuo jame laisnius r diplomą.
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į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų
ir ant,geriausių laivų visų linijų pas seniausių LIETUVIŠ
KĄ agentą — G-. KuNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta .1910 ni.
PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems i
LIETU VA.
At.važiuojančius iš kitų miestu patinku aut stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą
ATYDA. Mainymas pinigu ne prive: Miųas, bet i.šmai
nau, jeigu kas klausia.
'

SUSTOK, ŽIŪRĖK IR KLAUSYK!
Štai Negirdėtas Pasiūlymas—
ŠEŠI DALYKAI TIKTAI
------------ -

iandien!
UNION SALES iCOMPANY
Madison St.,
Dept:. 100,

įsi kelionė į LIETUVĄ
P E R
P I L 1 A V i
( K araliaučio prieplauka 1
HAXIBI’IU

Arba per LIBAVą
Siuomi linksni
musų pasažieriai, <
Piliavą.

Lapkričio
2 d., SLA. 126
kuopa buvo surengusi prakal
bas,* kad sutverus vakarinės mo
kyklos lietuvių klasę. Tačiau
prakalbos neįvyko — nesusirin
ko publikos.
Matomai New
Yorko lietuviams 'mokyklos ne
svarbes
jie užimti
rupi
niais” dalykais. Gaila^ kad mu
sų žmonės nemato reikalo pasi
mokinti.

Lapkričio 6 d. „Americ’as Ala
king” parodoje įvyko lietuvių
vakaras. Tačiau
tai nebuvo
vienų lietuvių
vakaras, šita
diena'“buvo
paskirta: Lietu
viams,, herbams ir Rumunams.
Pastarieji nežine
delei kokių
priežasčių, programo neturėjo.
U vai. vakare, prasidėjo
bų programas.
dainuota pora dainelių, o po to
sekė tautiniai šokiai.
narnos
išėjo pusėtinai
skystokai, ta
čiau šokiai padarė gero Įspu
džio.
Užsibaigus serbų programui
prasidėjo lietuvių programas.
Pirmiausiai dideliu choras, apie
iš 100 ypatų, vedamas p. Jan-1
kaus, sudainavo keturias dai
nas, kurios publikai labai pati
ko. Ypač paskutinė daina '—
Karvelėlis publiką tiesiog suža
vėjo ir griausmingais aplodimen
tais ptiblika privertė Karvelėlį
pakartoti. Po dainų sekė tau
tiniai šokiai: „Norių miego” ir
„Suktinis”, tačiau but buvę ge
riau, kad lietuviai nebūt pasiro
dę su šokiais. Stoka išsilavini
mo, miklumo darė labai sun
kaus
įspūdžio.
Sudainuoda
mas lietuvių choras Lietuvos ir
Amerikos imnus, užbaigė to va
karo programą.
Publikos buvo daug — keli
tūkstančiai. Taipgi prie pro
gos, norėčiau pažymėti, kad
lietuvių skyrius irgi daro neko
kio įspūdžio. Apart kampe sto
vinčių lietuviškų staklių ir au
džiamos modemiškos mašlnn^

PINIGAI IR, LAIVAKORTES

LAIVAKORTĖS VĖL
PABRANGO.
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VIENYBE
,. Vienybės” įstaiga per 35 metus siunčia “pi
nigus į visas pasaulio dalis, parduoda laivakortes
ant visų geriausių linijų ir viskumm keleivius ap
rūpina, atlieka visokius spaudos darbus greitai ir
gražiai, turi didžiausį Amerikoje lietuviškų kny
gų sandėlį ir leidžia didelį laikraštį ,,Vienybė” du
sykiu' savaitėje. Preunmerata: $3.50 metams,
Visi kreipęsi į „Vienybę” kitur niekados nebesi
kreipia. Visais reikalais rašykite:
VIENYBĖ
19.3 Grand Street,
Brooklyn, N. Y
•$■♦ ♦ ♦ 4? & $*
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LIETUVIŲ ĮSTAIGA GYVUOJA 35 METAI
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W ?. I K A LA U K 1 1 E ŠI /X N D I E N viršui parodyto rinkinio iš šešių d
lykų ir kuomet jį aplaikysite, 'tad parodykite savo kaimynams, draugai:
ir tt. i legal jie sprendžia apie jų aukštą vertę.
Jei jus norite patyrti tą didelę verly.bę šitų dalykų, tad pasistengi
te buu Ipirmutimais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jus busi
musų nfstovu.
Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl jus
Tik iškirpkite šitą iliustraciją, parašykito AIŠKIAI
dę ir adresą, įdekite 50c. pašto markėmis ar kitai;)
apmokėti ir prisiųskite im; :s, o mes tuojaus jums iŠ!
dalykus kaip aukščiaus parodyta, o žemiau išvardyta.
1. Aukštos vertės Kukų Laikrod
pa darytas iš brangiausio ir t
čiau-io medžio, su rankų darbo išmargmimats, kas j įdaro ji daug b
gesniu. Geriausiai atliktas darbas ir taip nustatytas kad visuomet L
teisingą laiką, nes yra reguliuojamas su svarstyklėm ir garantuojama
sam jūsų amžiui.
2. Automatiška mašinukė plaukų kirpimui. Galii
savo plaukus lygiai kaip jus sušukuojate juos.
3. Geležinkeliečių styliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais pui
kiai nušlifuotais ir išmargintais^. Jo nikeliniai viduriai taip nustatyti, ka<
visuomet laikys teisingą laiką ir yra garantuojamas aut daugelio metų
4. Paauksuotas žiedas su jūsų inicialais.
5. Barometras, naujai pag;erihtas išradimas kuris nurodo oro per
mainas viena diena ankščiau. I Parodymui giedraus oro išeina laukan lė
iiukė-tnoteris, o lietingą orą parodo vyras-leliukč
išeidamas laukan si
lietsargiu. Ant sienos viduje
Termometras, kuris parodo tempera
turą. Yra toks parankus daly
be kurio-nei vienas neprivalėtų būti.
6. Puiki užrašų knygutė, nedaryt gražia skūra su veidrodėliu apiki
ruošė. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negal
Apseiti.
_
.*
Net vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskiriurn, nes mes
darome šitą pusdykį pasiūlymą tokia žema kaina vien tuo tikslu, kad pa
siekus kuodaugiau žmonių. Jei jus atrastumėte, kad minėti dalykai nėra
dukart daugiau ar nors jus pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pinigus
Šitas rinkinys aukščiau minėtų dalykų
patrauks ir just; draugus ir jie
norės jį gauti taipgi gal ir iųs patys norėsite gauti kitą tokį patį rinki
nį, ’odei VEIKITE TUOJAUS!
UNION SALES

S73 W. MADISON ST.,

lietuvių skyriuje beveik daugiau Švcntažcrio valsčiaus parapijos ir
Bukite malonus atsišaukti
nieko nėra. O juk lietuviai ir (kaimo.
Ijis pats ar žinantieji apie jį man pragi turi neblogesnių rankų dir I nešti, nes turiu labai svarbų reikalą.
binių už kitas tautas, savitos Mano adresas:
Mr. J. BALYTA,
tautinės
oramentikoš mode
204
Main St.,
Plymouth, Pa.
liais papuoštų.
Dalyvavęs

Juozapas Joneliunas,

paieškau

I savo kaimyno Jono Kundroto,-iš Lie
’
REIKALINGA
tuvos paeina: Vilniaus gub., Trakų
vyras ar moteris mokanti dirbti ant pavieto, Jczno volasties, Vošiškių kai
nepilnam
rašomos mašinėlės
mo. Turiu labai svarbių reikalų nuo
kui. Turi mokėti gerai lietuvių
jo sunaus iš Lietuvos. Taigi bukite
bą.
Pilnus pasiaiškinimus siųskite
malonus atsišaukti ant žemiau pa

C’HAS. P. JANN,
206 Broadway, Nevtf York City.

žymėto adreso. ' Taipgi paieškau
Baltro Šeštoko. 14 metų atgal gy
veno Mahanoy City, po tam išvažia
vo j Washington© steitą. Atsišauki
te ant žemiau pažymėto adreso, nės
Aš Antanina Sadauckiutč, po vy turiu daug svarbių reikalų.
rui Balytienč, paieškau safo/ brolio
Mr. JUOZAPAS**JONELIUNAS,
Box 663,
Nanty Glo, P*
Juozo Sadaucko, Suvalkų tldybos,

Paieškojimai

iplenkta lenkų juostą
pasportą, jokių vizų
natiia šaka mu<ų irg
t Liepoium. o Jei bei

Lietuviai, važiuojant ; I iii;
ą) ''' pavalo turėti tiktai lieu
Susinėsimas su I’iliava, tai,
usinešuno su Flamljurgu, Darc
rumpas ir parankus kelias nan

entimi
jiems

mums ’ pranešti, kad mc*. į
ypatingai Lietuviai, galėtų

DVIEH

ESTONIA
POLONIA

igitus keli.'):
C,( -HA1.I
i'barins "t1 e<

r^zy

JOINT SERVICE WITH
Trumpas susisiekimas su
visom dalim Europos.
Laivai iš New Yorko išplau
kia nuo Pier No. 86, North
River — gale West 46-th st.
Kejuto
šių laivių
Specialiai valgymui, ru’ęymui ir sė
dėjimui kambariai ir visi pasivaikščio
jimui deniai skiriami tiktai trečios kiiasos pasažieriams.
Speciališki be persėdimo t’ūkiai lau
kia Cuxlta vett’ne su patyrusiais lietu
viais vertėjais. Galima vežties dykai
275 svarus bagažo iki rubežiui.
Už Įregistravimui vietos rašykite bi
le agentą arba

HAMBURG
AMERICAN
New YorkHamburg Direct
39 BROADWAY
NEW YORK,

DEPT. 502,

CHICAGO, ILI

I Piliava
Laivas „Frederik” VIII

LAPKRIČIO18

v

Laivas „Hcllig 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
Ii7 N. Dearborn St., Chicago, 111.
12.3 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.
248 Washington St., Boston, Mass

WEDISH
AMERICAN
LINE

LIETUVĄ

24 STATU ST., NEW YORK
Greitas pa^ažierinis patarnavimas iš New Yorko į .LIEPOJU
per Gothenburgą. Švediją. Pasažieriai persodinami ant jūrių ir ve
žami tiesiai į Liepojų.
gruod. 3
S. S. DROTTNINGHOLM išplaukia
S. S. STOCKHOLM išplaukia........................... gruodžio 24 d.

NUPIGINI MAS trečios kliasos kainose:
Į HAMBURGĄ ......................................................................
Į PILIAVĄ, KOENIGSBERGĄ ir DANZIGĄ .......... Sus
-Sus
Į LIEPOJŲ
ir $5.00 karės taksy
L
turinčias dietai
Trečios kliasos_ pasažieriai sutalpinami
i’ kajutas,
I
po 2 ir 4 lovas, Švedų viza nereikalinga. Kreipkitės prie vietinių
'» ■
’ įjS's . ,
ė į v ' >5*
K'.'J
gvv
agentų.
».s s.. . S . IJ.M
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