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Buvęs Rusijos kalėjime ame-j rydamas šitokias reformas, t. y. kad tai yra naudingas sumanymas, Suvažiavimų laikyti pradžioje kovo parduodama už $50,000. Apsvarsčius žinty kuopai A. Pelecko mokestį,
šj reikalų ir paaiškėjus, kad fraterna- kurių p. Šūkis iš A. Pelecko iškalėkrikonas kap. Emmett Kilpatrick,■ sujungdamas krūvon Sekreto- kuris daug naudos atneš žemaičių mėn,, 1922 m.
Sekretores,
P.
9. Svarstoma iš
lės teisės leidžia turėti tik vienų na tavo ir iki šiol Cęntran neprisiuntC.
kraštui, todėl yra vertas paramos ir
sugrižęs
Amerikon
tvirtina,
kad
(
riaus
ir
Iždininko
urėdus,
padamų, tad nutarta šio pasiūlymo ne Tame reikale Centras buvo pasiun
Vašingtonas, XI —8 d. (Liet.
lodei paskyrėme
aukščiau minėtų Jurgeliutės, raporto įnešimai:
tęs P. Šukiui laiškų, bet negauta iš
Rusijoje
nuo
1914
metų
žuvę
rytų
sekančią
naudą
musų
orNamo
Apdraudą
a)
Nutarta
SLA.
aukų, pasitikėdami, kad ir kiti Ame
Ilnf. Biuras). Buvusis MinisteNutarta vėl kreiptis
15. Paraginama
SLA. Iždininkas, jo atsakymo.
rikos lietuviai šį sumanymų parems. (Insurance) padidinti.
rių Kabineto Reikalų Vedėjas, nuo karo, ligų, bado ir mirties1 ganizacijai:
kad
kas
menuo
duotų
Pild.
Tarybai
prie
P.
Šukio
ir
pareikalauti atsakySesija
uždaryta
1
vai.
po
Pirma
P. Katei va — sekr.
bausmės
20,000.000
žmonių.
Jei
1.
Sutaupytų
organizacijai
paskirtas
smulkmcnišką atskaitą, rodančią or-j mo į tam tikrą laiką, o p. Pelecko
’ Tadas -Petkevičius,
pietų.
i
taip
ir
toliau
Rusija
„progre

ganizacijos
finansinę padėtį kas mc- ! mokestį tuom tarpu Centre apmokė
apie
$1,50.0'
dol.
į
metus.
Čio

IŠ SLA. 3-čio APSKRIČIO
Lietuvos Atstovybės Londone
ti.
Sesija
II.
suos”, tai greitu laiku šita šalis nai priskaitau Iždininko algą,
nuo.
SUVAŽIAVIMO.
patarėju. Kartu su gerb. Pet27. Svarstoma V. Jokubausko, naAntroji Sesija atidaryta 2 vai. po
16. Nutarta padėti
Baltic States
D. name,
L. M.
\
siuntinėjimus visokių dokumen Spalių* 30 d.
Londonan virs tyrlaukiais^
kevičium išvažiavo
visi
dalyvavę
Banke dar bent $3,000 ir tuo išpil- rio 19 kp., Toluca, Ill., skyndas ant
Pittsburgh,
įvyko SLA. 3-čio pietų, kurion pribuna
tų, visokius susirašinėjimus, ke apskričio suvažiavimas.
rėikale
sesijoje ir taipgi pribuna dyti pirmąjį Pild. Tarybos nutarimą. A. Majausko
reikale velionio M.
•naujai paskirtas prekybos ata
Apskričio pirmoje
Pranešama
iš
Vašingtono,
kad
Komisijos
narys,
F.
Ži17.
Nutarta
apmokėti
43
kp.,
So.
'
Macevičiaus
pašalpos
pinigų.
KaKontroles
liones, kaucijas ir tt.
pirm. K. J. Mažiukna suvažiavimų
šė Petraitis.
Boston, Mass. $40.00, padengimui lė- ' dangi M. Macevičius jau yra miręs
sulig praeito cenzo apskaitliavi- 2. Sutaupytų SLA. Sekreto atidarė 11 vai. ryte, kuriame dalyva- kauskas.
šų už svetainę, kurią minėta kuopa ’ ir dėlto sunku šį visą dalyką teisingai,
b)
Svarstoma
SLA.
Vaikų
Sky

vo 20 atstovų, atstovaudami 9 kuoyra
54,421,mo,
Suv.
Valst.
riui
ir
Prezidentui
bereikalingai
Vašingtonas,
XI — 8 d.
rius ir nutarta, kad Vaikų Skyriaus buvo pasamdžiusi laike SLA. Seimo, ištirti, tad nebuvo galima nieko ga
pas.
832
piliečių
turinčių
pilnas
tei

eikvojamą
laiką
įvairių-įvairiauvedėju išrinkta S. taisyklės butų perdirbtos sulyg Val bet, del nedateklių ižde, negalėjo už lutino nutarti. Tačiau nutarta pa
Suvažiavimo
• (Liet. Inf. Biuras) Elitos prane
raginti kuopą, idant kuopos knygos
Tas darbas pa mokėti.
A. Vaišno- stijų reikalavimų.
šimu Lietuvos Ministerių Pirmi ses balsavimo. 27,661,880 vy- siems susirašinėjimams su Iž Bakanas, pagelbininku
butų
peržiūrėtos bent kartą į metus
likta
Sekretorei
sutvarkyti.
ra, sekretorium Pr. Savickas.
apie Liet.
Pakeliama klausimas
ninkui, Dr, Kaziui Griniui, bu rų ir 26,759,952 moterys yra dininku. Taipgi sutaupytų ne Iš apskričio pirmininko raporto c) Nutarta, kad SLA. Sekretorė Progresyvių
Draugijų Sųryšio, Wa- ir kad kuopa priimtų V. Jokubausko
nejaunesni
21
metų
amžiaus
ir
mažai
laiko
Centro
raštinės
dar
su
aktuarium,
W.
H.
Gould,
nuvyktų
I
vo padaryta
akitj operacija.
paaiškėjo, kad šiais metais apskritys
terbufy, Ct. šaukiamąjį suvažiavimų, mokestį ir atšaūktų jo badremę.
gali
balsuoti.
bininkėms, kuomet
nereikėtų mažai veikė iš priežasties bedarbių, Bostonan ir padarytų atatinkamus Visapusiškai apsvarsčius, prieita prie 28. Svarstoma J. H. Puidos nesu
•Operacija pavyko gerai.
Taigi pasirodo, kad vos tru prirenginėti visokių dokumentų siaučiančių Pittsburgh© apielinkėjc. žygius užbaigimui darbo su užre nutarimo, kad tokiame suvažiavime sipratimas su SLA. 82 kuopa, Pana,
čarterio Massa SLA. galės imti dalyvumą tik tokia 111. Po nuodugniam apsvarsttymui,
Finansų raštininkas nei pats sųva- gistravimu SLA.
putį
viršaus
puse
piliečių
tesi

siuntiniai
Iždininkui.
Vašingtonas,
XI — 8 d.
žiaviman ,nepribuvo, nei raporto ne chusetts valstijoje.
me atsitikime, jei iniciatoriai paskelbs nutarta, kad p. Puida išduotų kuopai
naudoja
balsavimo
teisėmis,
o
3.
Visoki
išmokėjimai
butų
d) Nutarta
pasiųsti tam tikras savo programą Suvažiavimui, ir tas reikalaujamą atskaitą ir sugrąžintų
•(Liet. Inf. Biuras) Eltos prane-į
prisiimto. Užrašų raštininkas išdavė
blankas visiems Konkurso Organi programas nesipriešins SLA. princi kuopai pinigus. Taipgi nutarta, kad
Šimu Kaunan atvyko Amerikos kiti savo būtinas pareigas aplei atliekami laiku be jųkių užvilki- raportų iš savo veikimo. Iš iždi zatoriams,
kuopa panaikintų
p. Puidai uždėtą
idant jie surašytų visus jų pams.
ninko raporto paaiškėjo, kad apskri
nimų.
Suvienytų Valstybių delegacija džia.
bausmę ir leistų jam persikelti į kitą
prirašytus Konkurso
metu narius,
čio ižde yra 109 dol.
19. Svarstoma adv. B. K. Balučio kuopą, jeigu jis to norės.
4.
SLA.
pinigai
negulėtų
Iž

su komisienieriu E van Young
Svarbesnieji
nutarimai yra šie: ir tik tada suteikti dovanas laimėju atsišaukimas apmpkėti
jam už jo
29. Apsvarstyta t spaustuvės darbi
dininko
žinioje
ligi
20
tūkstan

išrinkta komisija prakalbų maršru- siems Konkurse.
priešakyje, kad atidarius Ame
padarytą darbą, ruošiant SLA. įsta ninkų
algos ir nutarta vieno darbičių dolerių, kurie neneša organi tu i surengti 3-čio apskričio kuoposo, e) Nutarta išsiųsti tam tikrus pa- tus 1919 m. ir tais pinigais apmoke- ninko algą
rikos konsulato veikimą Kau
numažinti ant $3.00 į saSLA. an t spauda ir
pavarius agitacijų
už SLA. ir liudijimus su
. I ti jo narystės mokesčius už tiek me vaitę.
zacijai jokio nuošimčio, bet bu kad
ne is susipažinus
bendrai su
kad pažadinus kuopas prie didesnio Pildomosios Tarybos parašais . vi- tų, kiek iš tos sumos užteks, NuEIKIM PRIE TOLIMESNIŲ
30. Nutarta, kad SLA. Sekretoriui
nariams, kuric laike
tų
sudėti
į
atatinkamus
bankus,
Lietuvos padėtimi.
veikimo. Kalbėtojai
bus vietiniai, siems tiems
t
tarta
apmokėti
adv.
Balučiui
$75
REFORMŲ.
buty suteikta dviejų savaičių vakacikad atneštų
4 nuošimtį, kaip Nominuota kandidatai j apskričio Konkurso prirašė nemažiaus de- ■ jo darbą ir tą sumą įnešti SLA.
jos.
šimts narių.
ateinantiems njetanis.
! dari, kaipo adv. Balučio mokestį uz
Vašingtonas, XI — 8 d. (Liet. Jei pažvelgsime į musų orga valstijų apdraudos departamen valdybą
31. Svarstoma P. Šupieniaus, buvuf) įgaliota 'I'. Paukštis, V. Kama- Į
Suvažiavimas buvo rimtas — svar
....
.
.
;4
metus.
nizacijos
tvarką
ir
jos
abelną
tai reikalauja. Už 20 tūkstan styta dalykai be jokių karščiavimų ir rauskas ir M. A. Raginskas nupirk- ‘
šio 85 kp., Edwardsville, Pa., iždiInf. Biuras) Vyriausias Lietu
20.
Svarstoma
105
SLA.
kp.
Day:
padėtį,
kokioje
ji
buvo
prieš
čių dolerių, skaitant 4%, į me užsivarinėjimų, kas tokiuose suva t i dovanas tiems organizatoriams, ' ton, Ohio, įnešimas išleisti sieninius ninko prasižengimas; jis liepos mė
vos Gynimo Komitetas, stovė
nesyje, 1921 m., pasisavino 85 kuo
kurie reikalaus dovanų vieton pini-!
damas Lietuvos nepriklausomy 1911 metus ir sulyginsime ją su tus pasidaro 800 dol. Dabar žiavimuose beveik neišvengtina.
kalendorius
ateinantiems metams. ’ pos narių mokesčių sumoje $83.02.
Delegatas. gu.
Kadangi Lėšų Fondas nėra tokioje Kaucijų kompanija rūpinasi Šupie^
bes sargyboje, šiuo rimtu Tė šių dienų tvarka ir padėtimi, tai šitie pinigai jokios naudos neg) Akyvaizdoje to fakto, kad per
padėtyje, kad butų
galima daryti nių
patraukti
atsakomybėn, o iš
pastaruosius metus SLA. Lėšų Fon
vynės metu dar kartą kreipiasi patėmysime neapsakomą skirtu atneša.
CHORŲ ORGANIZAVIMO
ekstra išlaidos, tad nutarta šį rcika-Į; SLA. nutarta jį išbraukti.
SLA.
de atliko pora tūkstančių dolerių, ir
*«
Tiesa, savu laiku S? L.
REIKALE.
prie Amerikos lietuvių, prašy ma.k šiandien netik visa
lą atidėti kitiems metams.
124 kuopos, HartĮ 32. Pakeliama
šiaip to Fondo padėtis gerėja, — tad
tvarką
ir
sistemą
valstijų
ap

Kadangi
SLA.
i-mo
apskričio
pas

Pild. Taryba buvo padariusi todamas paramos. Aukos Gynimo
III-čia
Sesija
pasibaigė
r
vai.
po!
ford, Ct. incidentas, kur kuopa benutarta nuo Naujų
Metų padidinti
draudos departamentai stato pir kį nutarimą, kad Iždininkas bė- kutiniam suvažiavime, kuris atsibuvo „Tėvynę” iki 8-nių puslapių, senojo po pietų.
reikalingai turėjo daug nukentėti de
Komitetui priimamos:
28 d. rugpiučio, Tamaqua, Pa., tarpe
lei bolševikų
propagandos; taippat
moję vietoje iš visų ateivių fra- gautiems reikalams gali laikyti kitko buvo nutarta organizuoti cho fo'iniato. Šis nutarimas bus galėję
Representative of Lithuania, ternalių
Sesija
IV.
svarstyta
nemaloni
padėtis ir tų kuo
organizacijų* bet ir tik ligi 5,000 dol., o kitus turi rus po šios apiclinkčs kolonijas ir ligi sekančiam SLA. Seimui.
Sesija
prasidėjo
2
vai.
po
pietų.
pų,
kurių
sekretoriai
buvo suareštuo
New York Office, 370 Seventh abelna musų arganizacijos pade
10. Svarstoma SLA. Iždininko žy
tam tikslui tapo
išrinkta
komisija,
sudėti į bankus, kad neštų nuo tad šiuomi pranešiu, kad komisija gis pirkime įvairių bonų. Nutarta 21. Svarstoma Vaikų Skyriaus na ti kaipo neištikimi šios šalies pilie
Avenue, New York, N. Y.
tis nesulyginamai
pagerėjus. šimčius, bet ar tas yra pildoma? ant
rės, M. Bakaniutčs pomirtinės reika čiai ir pertai kuopų
knygos ir visi
kiek kur ir kaip- galima, jei pa- Bonus apdrausti del atsargos ir tuo
las, ■— jai paliudijimas buvo išduo rekordai buvo konfiskuoti. AkyvaieIr tas atsiekta
vien reformų štai pereitame „Tėvynes” num. vestą darbą dirba su energija ir pa pasirūpinti pavesta Sekretorei.
tas
ant i-mo skyriaus,
o mokestis doje tokių nemalonių apsireiškimų,
Pranešama, kad Želigovskis
Antroji Sesija uždaryta 6 vai.
keliu. Tiesa, nekurios tų re-j^]p0 slA. Sekretorės raportas sišventimu. Komisija surado, par- kare.
buvo siunčiama į II Skyrių. Nutarta nutarta, lead kuopos nerinktų aukų ir
bu savo kariuomene iš Vilniaus
formų musų organizacijai ne-' Pild. Tarybai, kuriame pareiš kvietė ir apgyvendino šios apiclinkčs
pomirtinę išmokėti II skyriaus.
nedalyvautų tokiose draugijose, ku
centre (Mahanoy City, Pa.) chorve
pasitrauksiąs. Tuomet Vilniuje maža lėšavo ir pinigais ir pastan
22. Svarstoma Dr. A. ,L. Graičiuno rioms yra priešinga
Su v. Valstijų
pasiliksianti civile lenkų valdžia, gomis, pagaliau nemaža visokių kiama, kad pas Iždininką yra dį. Vicną-kitą atsišaukimą laiškais
propozicija
surengti
Sveikatos,
Kul

Nutarta
taippat
įsakyti kuo!
valdžia.
l’rečioji Sesija
prasidėjo 9 vai.
išsiuntinėjo kaikurių koloniją veikė
net
$21,317.95.
Ir
tol
šitaip
tūros ir Prieglaudos Namo Vajaus ponis, kad visos aukos, renkamos vi*
kad sušauktų Vilniuje seimą ir nesmagumų teko mums ir mu
jams ir ragino juos organizuoti sa ryte.
Apsvarsčius šį reikalą, pa ’ šokiems reikalams, turi būti siunčiaproklamuotų norą susidėti su sų organizacijai pergyventi, ta bus, kol SLA. Iždininkais bus vo mieste chorą. Gi atsiliepusiems u. Šion Scsijon atsilankė Prieg savaitę.
laudos Namo Komisijos nariai: P. A. sirodė, kad šiuo laiku nebūtų prak ! mos j SLA. Centrą, kurs priduos aupašaliniai
biznieriai,
kurių
biz

nuolatos
teikia
informacijas,
kaip
Varšuva.
čiau kitos išeities nebuvo, šis nio reikalams yra reikalingi pi tas ar kitas dalykas turi būti atlik Dėdynas ir V. M. Čekanauskas ir tiška tokią savaitę surengti, atsi ■ kas tokioms įstaigoms, kokios bus au
pridavė Pild. Tarybos nariams se- žvelgiant j nepatogias dabar gyveni kautojų nurodytos.
buvo vienatinis
kelias, kuris nigai. Mat lengva pasiteisinti, tas.
mo sąlygas ir kitus neparankumus. | 33. Nutarta, kad SLA. Pildomosios
Tilmanso kompanija netrukus
Ir dabar jau iš kai kurių kolonijų kančių s įnešimus galutinam apsvarDėlei to nutarta šį klausimą atidėti Tarybos nominacijos prasidėtų su J
privedė musų organizaciją prie ]<acĮ sunku surasti pilnai atatin
V•
J•
•
—
J—J •
•
1
—I
ateina džiuginantis atgarsis ir pasi s tymui:
ruošias įsteigti Šančiuose (Kau šiandieninės
| d. sausio ir baigtųsi su 31 d. sausio,
tolimesniam laikui.
padėties
ir davė karnas bankas, kuris mokėtų sakoma, kad tuo klausimu (choro
no priemiestis) naują degtukų jai galimybės pastoti legale ir
23. Svarstoma
pp. Žvinklių, 64 1922 m. Visos blahkos turi būti suNUTARIMAI
organizavimu) yra dirbama visu smar
4%
ir
yra
reikalingas
pinigų
kp.
Baltimore,
Md.
narių atsišauki siųstus Centran* nevėliau 10 d. vasa
fabriką, kurioj dirbsią 500 dar valdžios proteguojama organi
kurnu. K.ulpmonte jau beveik choras SLA. Prieglaudos Namo Komisijos mas neišbraukti
jų iš narių skai rio, 1922 m. Rinkimai turi prasidėti
savo apyvartai.
Tačiau jei sudaryta ir viena choro repeticija posėdyje, spalių 24 d., 1921 m., 8
bininkų.
čiaus,
nes
jie
išvažiavo
kitur darbo 1 d. balandžio ir baigtis ,30 d. balan
zacija.
SLA. pinigais rūpintis butų pa atlaikyta. Reiškia SLA. 1 apskričio vai. vakare, SLA. name, New York
blankos turi
ieškoti ir užmiršo apie savo mokes džio, 1922 m. Visos
Taip pat Rozmarinas ruošias Vienok dar ne viskas tobula vesta ne pašaliniams biznie sumanymas nepasiliko be atbalsio ir City, N. Y.
J posėdį atsilankė SLA. vice-pir- tį. Nutarta užklausti kuopos nuomo pasiekti Centrą nevėliau 10 d. gegu
netrukus atidaryti naują konser — dar reikalingos kaikurios riams, o SLA. Sekretoriui, tuo jeigu da komisija kiek subrus, tai ne mininkas
V. Kamarauskas, Prieglau nes šiame dalyke ir sužinoti delko žės, 1922 m.
Kuopų patėmijimai i bus priimami
vų fabrikąfeu 300 darbininkų. reformos, šitos reformos, apie met esu tikras, kad tokios su poilgo įneš čia turėsime vieną-kitą dos Namo Kom. nariai P. A. Dėdy- nariai negalėjo laiku užsimokėti.
chorą.
po paskelbimui
24. Neišmokėtųjų Pašalpų Svarsty tik per dvi savaiti
nas, M. A. Raginskas, V. M. Čeka
kurias kalbėsit! šiame straipsne mos SLA. pinigų negulėtų be Choras suorganizuoti nesunku, nauskas.
balsavimo
rezultato.
mai:
Taipgi
dalyvauja
ir
Latvijos socialdemokratų su lyje, musų organizacijai netik jokių nuošimčių — tuomet at ypač kur jaunimo nestoka, tik rei
34. Suvažiavimas uždarytas 10 vai.
a) A. Stalioraičio, 225 kp., Benton,
„Tėvynės”
redaktorius S. E. Vitaimanymu, Spalių 17 ir 18 dieną kad nieko nelėšuotų, bet dar jos sirastų atatinkamų bankų, ku kia žmonių mėgėjų, kurie tam darbui tis su patariamuoju balsu.
III., už apdegimą;
pašalpą nutarta vakare.
atsidavę. Organizavime choro
P. Jurgeliute, Rygoje įvyko trečioji Pabalti jos sutaupytų nemažai laiko ir pi rie paimtų pinigus ir nutiktų butų
Posėdį veda P. A. Dėdynas, rašti išmokėti.
komitetas gali tik prigclbcti, bet vi
SLA Sekr.
J. Raises, 59 kp., Coal Centre,
M. A. Raginskas.
valstybių socialdemokratų kon nigų.
mokėti reikalaujamą nuošimtį. są darbą turi atlikti vietiniai, nes ninkauja
Visapusiškai apsvarsčius Prieglau Pa., pašalpą nutarta apmokėti.
iš kitur atvykęs,
kad ir gabiausias
ferencija, kurioj dalyvavo Lie
Padarant
šitas
reformas,
gal
c) O. Varkalienčs, 279 kp., Sesser, SLA. IŽDO GLOBĖJŲ IR KON
dos Namo steigimą bei jo palaiky
Savu laiku „Tėvynėje” rašė
butų
žmogus,
to
nepadarys.
TROLĖS KOMISIJOS
vyro sumušta;
tuvos, Latvijos, Estijos ir Suo
komisija priėjo
prie sekančių <111., kuri buvo jos
SLA. narys apysenis, kad reikė priseitų paimti naują darbinin Chorvcdis yra gabus ir prityręs mą,
RAPORTAS.
nutarta visą reikalą nuodugniai išnutarimų:
mijos socialdemokratų partijų
kę
Centro
raštinėn,
tačiau
nau

žmogus
ir
jeigu
kas
norėsite
jo
pa

Spalių
26
ir 27 dd. SLA raštinėje,
pašalpą
ištų sujungti SLA. Iždininko urė
1. Pagaminti a/ikietos laiškelius su tirti ir, jei bus galima,
atstovai.
tarnavimo,
atsikreipkite
į
žemiau
pa

307 W. 30-th St., New York, N. Y.
das su Sekretoriaus urėdu, t. y., jos darbininkės alga butų pa sirašiusį. Sulig sutarties ir mokyto agitativišku antgalviu ir su tam tik mokėti.
peržiūrėjome
SLA,
finansinį stovį,
dengta dabartine Iždininko ai jo sutikimo, jis (chorvedis) galėsiąs rais klausimais, į kuriuos kiekvienas d) V. Malakausko, 185 kp., Indiakad
ta
pati
ypata
eitų
pareigas
išmokėti kaip Centro taip ir Iždininko knygo
Atvyko iŠ Novonikolaevsko,
SLA. darys turėtų atsakyti ir po juo na Harbor, Ind., nutarta
Iždininko ir Sekretoriaus ir va- ga, kuriam mokama 80 dol. mė net kas vakaras per savaitę vis kito pasirašyti.
se trijų mėnesių laikotarpio ir atra
jam’ $2$ pašalpos.
Voronežo ir Chersono ešelonas
je kolonijoje
chorą
mokyti. Tas
nesiui,
todėl
organizacijai
vis
e) J. Ragausko, 83 kp., Brooklyn, dome sekanmai:
Sekretorius-Iždininkas.
2. Išdirbti tam
tikras
taisykles
reiškia,
kad
mes
čia
galime
net
7
tremtinių: 332 lietuviai, 793 žy dytųsi
Su 1 d. balandžio,
1921 m., įvai
įsteigimui ir palaikymui Prieglaudos N. Y., kuris buvę suspenduotas per
Ir šitas sumanymas yra labai viena butų sutaupoma apie ant karto chorus prirengti.
dai, 92 rusai, 20 lenkų ir 12 vo
Namo ir priduoti ateinančiam SLA. kuopos sekretoriaus klaidų; nutarta riuose fonduose buvo' .. $326,70583
naudingas ir mus organizacijai 1,000 dol. į metus, o gal ir dau Taigi mylinti dainas kolonijų dar Seimui. Tokį škicą patalpinti „Tė J. Ragauskui pašalpų išmokėti ir 83 Nuo 1 d. balandžio iki I d.
kiečių. 40 pasirodė ne Lietuvos
to dar, nauja buotojai, kurie manote, kad pas JUS
išeitų ant sveikatos, tik gaila, giau. Apart
vynėje” SLA. narių supažindinimui. kuopai pranešti, kad su sekretorium liepos 1921 m., jeigu buvo/$41,209.92
piliečiai ir grąžinti į Rusiją.
irgi buty galima choras įkurti, del
darbininkė
nemažai
pagelbėtų
Per tų laikų išmokėta
$30,157.11
konstitucijos
(Komisijai
prigelbčti
pasižadėjo pasielgtu sulig SLA.
kad tuomet į jį nekreipta rim
informacijų atsiliepkite:
Vice-Prez. V. Kamarauskas ir „Tė paragrafo 38-to, 78 pusi.; jei kuopa
tos domės. Juk amerikonų ir dirbti ir kitus darbus Centre, Varde kom.
$11,052.81
Per tris menesius liko
to nepadarys, tai ji bus laikoma at
vynės” redaktorius S. E. Vitaitis).
Rugsėjo 20 dieną Londone įvy
J. D. Taunis,
kitų tautų yra nemažai fokių apart to darbo, kuris pasidarySLA. namo verte,.. . $30,000.00
3. Kreiptis prie sekančiu valstijų: sakomybėje.
ko naujai įsikūrusios LietuviųKulpmont, Pa. New Yorko, Ct^nn.,
tų
sujungiant
šitubs
urėdus
Mortgage (paskolos) . $70,000.00
f)
N.
Osvalto,
131
kp.,
Clifford,
Mass., N. J.,
organizacijų, kurios turi pana
Anglų draugijos narių susirinki
Liberty Bonds .........
$125,000.00
Pa., Mieli, ir III.,
reikalaujant in Ill., kuris buvo sužeistas muštynėse;
šų urėdą — Sekretoriaus-Iždi- krūvon. ’
PROTOKOLAS
.
$29,462.50
Įvairus
Bondsai
....
kadangi
Komisijos
ištyrimas
nėra
kokius reikalavimus stato
mas.
ninko. Kitos vėl, net daug tur Kuriuo budu šitos reformos SLA. Pildomosios Tarybos Suvažia- formacijų,
Įventorius ................
$12,528.74
minėtos valstijos,
steigiant tokią pilnas, nutarta pareikalauti iš Ko
Profesorius Povilas Dvorkovič tingesnės už SLA., tokio urėdo, butų galima padaryti ir kokiu vimo, įvykusio 24 ir 25 dd. spalių, prieglaudą po globa fraternalės or misijos aiškesnio raporto ir tik po Pinigų bankose .... . $52»549-O9
Pas administratorių
... $500.00
to Pild. Taryba galės svarstyti mi
kalbėjo apie Lietuvos praeitį ir kaip iždininkas,
visai neturi. urėdu butų reikalas dapildyti 1921 m., SLA. Raštinėje, New York ganizacijos kaip SLA.
Paskola
moksleiviams
..
$1,450.00
City.
nėto
nario
pašalpos
išmokėjimo
klau

4. Prašyti
Pild. Tarybos, kad
dabartinę padėtį ir galimus pre Tas reiškia, kad organizacijos SLA. Pildomąją Tarybą apie (Tųsa iš pereito „Tėvynės” num.) Prieglaudos
Pas
iždininkų
ant
rankų
su
Namo klausimą, paleistų simų.
kybos ryšius ateity tarp Anglų pinigų apsaugojimui šitas urė tai pakalbėsiu sekančiame „Tė
antru kartu referendumui idant galu
g) J. Rusevičiaus, 188 kp., Royal- i d. liepos 19J1 m. buvo .. $16,268.31
vynės
”
num.
O
tuo
tarpu
visi
7. SLA. Ižd. T. Paukštis, išduoda tinai išrišti šį klausimą.
ton, 111.; nutarta pašalpos nemokėti.
ir Lietuvos. Jis sulygino Lietu das visai nereikalingas.
Jisai
savo raportą, kuris priimta, o rapor
Su i d. liepos 1921 m. abelSLA.
darbuotojai
pasistengkite
M. Karpicnės, 148 kp., NokoĮvykdymui
viršnjinėtų
klausinių,
vą su kitomis, jau senai nepri pas tūlas organizacijas yra už
te
išdėstyti
dalykai
palikti
vėlesniam
komisija pasiskirstė darbus tarp sa- mis, 111.; jai buvo išmokėta pašalpa nas SLA. turtas .............. $337,758.64
klausomomis Europos valstybė silikęs vien kaipo praeities lie rimtai pagalvoti apie šitų refor svarstymui.
Peržitirčję, administracijos knygas
už moterišką ligą, bet kadangi ji tuo
vęs.
mų
įvedimą.
Reikia
juk
daboti,
8.
Svarstoma
iš
Prezidento
S.
Ge

pat
laiku
sirgo
širdies
liga
ir
reuma

tame
pat laikotarpyje atradome vis
mis, ir nurodė, kad Lietuva tu kana ir ligi šių dienų papildo
Visą medžiagą susiųsti P. N. Kom.
kad
nei
vienas
centas
musų
or

gužio raporto įnešimai:
tizmu, — nutarta
pašalpą išmokėti ką tvarkoj’e.
rast. M. A. Raginskui.
ri daugiau gyventojų, negu Nor organizacijų centralinių valdybų
a)
Didžiuma
balsy
nutarta
užgįrPrie progos dar kartą pastebim*
pilnai.
x
užsibaigė 11 vai. naktį.
vegija, Danija, Graikija arba sudėtį. Tačiau amerikonų ir ki ganizacijos pinigų nebūtų be ti p. Gcgužio dalyvavimą Visuoti- PosėdisKom.
25. Svarstoma , R. Šilagalio, 278 kad tūlį moksleiviai dar ir dabar n€rašt. M. A. Raginskas.
Tuomet
Šveicarija, iš ko matyti, kad tų tautų, kurių organizacijos reikalingai mėtomas.
kp.
nario, pasiskundimas, buk kuopa Į ra atsiliginę į SLA. moksleivių fonn am Suvažiavime, Washington, D.
12. Nutarta, kad Prieglaudos Na
ir
lėšų
fondas
nustos
deficitus
C. ir apmokėti jo sąskaitą už kclio- mo klausimas butų antru kartu pas jį suspendavusi
ir nepriimanti jo dą.
Lietuva ne maža šalis. Paskiau geriau sutvarkytos, iždininkai
nę
j
Washingtonu
su
audiencija
pas
mokesčių
dėlto,
kad
jis nesugrąži
Atsižvelgiant į tas aplinkybes, ka
kelbtas refendumi vienkart su Pild.
kalbėjo p. Ward, buvęs Anglų dirba tų organizaiijų centrų raš nešęs.
Tarybos nominacijomis. Taipgi už nąs kuopai nuo jo išmainyto- pašal liose teko dirbti SLA. konkurso ra
Senas Socialistas. Penna, valstijos senatorius.
konsulas Lietuvoj. Jis nurodė, tinėse arba nors įgyvena tame
b) Toliaus svarstoma B. Goštauto girta ir kiti Priegl. Namo Komisijos pos čekio perviršiaus ant Kanados jui, galime pasakyti, katEHcOBkursaa
reikalas kaęlink išmokėjimo jo po nutarimai.
pinigų. R. Šilagalis su tuo nesutiko pilnai pasisekė. Dalyvavusiems kon
kad Lietuva yra turtingas kraš pačiame mieste, kur yra centro
f
AUKA ŽEMAIČIŲ TEATRO
mirtinės.
Nutarta
prisilaikyti
pirmo

13. Nutarta išrinkti
Investmentų ir dėlto atsišaukė į SLA. Pildomąją kurse organizatoriams bus suteiktos
tas ir turi gražią ateitį/
raštinė, kad nereikėtų pakelti
'• RŪMAMS.
pranešti kuopai, dovanos sulig jų užsitarnarimo,
Pildomosios Tarybos nutarimo dr Komisiją iš trijų narių, kurie kartu Tarybą. Nutarta
Susirinkimas išreiškė noro, bereikalingų išlaidų siuntinėji SLA? 130 kp. Livingston,/ Ill., savo jo
SLA. Iždo Globėjai:
išmokėti B.\ Geštautui $300 pomirti su Iždininku rūpintųsi SLA. invest- kad ji ateįtyje nepriverstų nąrių grą
mėnesiniame
susirinkime
spalių
2.
d.,
kad Anglija moraliai ir ekono- mui visokių dokumentų ' ir kad
nės. Jrigu B. Geštautas su tuo ne mentaįs. Ton Komisijon išrinkta: žinti kuopai perviršių ir kad priim
M/ A. Raginsiu*
1921 m., paaukojo 1,000 auksinų Že sutiks, ftai šį visų reikalą palikti atei S. Gegužis, F. Živatas ir A. F. Bre- tų R. Šilagalio ihokestis.
J.
v
‘ - D. Danielhu.
1 "paremtų Lietuvą ir pa nereikėtų nuolatos užvilkinti vi maičių Teatro liumų įkūrimui. ( Mors
PhiladelKontrole* Komisija:
26. Svarstoma 107 kp.
nančiam/ SLA. Seimui galutinai iš- dickas.
komisija
■r
soji išmokėjimai
musų kuopelė maža —r tiktai 13 na
kad buvęs
Fr. ti
14. Svarstoma A. Visbaro pasiūly phia, Pa., reikalavimas,,

LIETUVOS ŽINIOS

S.L.A. REIKALAI

rių, tačiau ^e* apsvarstę nutari

c) Nutarta sekantį Pild. Tarybos mas pjrkti jo namą Chicagoje, kuris kuopos sekretorius, P. Sukis, sugrąUi,

Jį '

V.

£

priklausomybę.
piniginės pabando
išlaikyti Bi-įkaip už neatitinkamų, musų su- ti kuosmarkiausio pasipriešini dien nėra asmens ar tautiškos vie- Majorą. Majoro ofise priėmė visus
čiuną
arešte
da
r
4
menesius.
1 ciMes šiuomi nemanome užta
užsienio politikų, taip mo iš komunistų puses Net di netos, kuri nepadarytų klaidų; mes delegatus p. E. J. Catteli miesto sta
smo
sprendimą
nutarta
paskelbti
Susivienijimo Lietuvių rianti nei pažangos partijos, nei
pasimokiname iš klaidų ir gerų dar tistikos biuro vedėjas ir Majoro sek
.Lietuvoje’ V. Bičiūno lėšomis.” i'r' pėfšeĄiojiiiių Lietuvos pažan dele dalis ir bešališkos publikos
Kmenkoje organas, leidžiamas kas
retorius dalyvaujant kartu p. C. R.
jos organo, nes toli gražu ines
Jei „katalikiškoje” Lietuvo giųjų žmonių ir partijų.
labai
pasipiktino
šitokiu p. Ar reikia geresnės progos parody Woodruff (president of the Civil
penktadienis.
nesutinkame su „Lietuvos Bal- je, kuria valdo klerikalai, teis-i Taipgi ir „Laisves” peržval- Mastau sko karei aminiu pasiel ti lietuvių išeivijai Amerikoje, kaif Service Commission) ir V. Horan
Vitaitis — Redaktorius se” išreikštomis mintimis dauadvokato.
Atstorašytojas padeda p. Mizarai, gimu . Ir tenka pasakyti, • kad padėjimas pamato lietuvių kultūra
mai priversti net tokiomis sun
linkejiinus važiavo
gelyje klausimų.
Ypač ines kiomis bausmėmis bausti kleri- Jisai visų pirma, kaip jau jam reikėjo labai kulturingu žmo307 W 30-th St., New York Cit
iraymas nuosavos i Adelfia Hotel.
išsikolioja ir po to j nių, kurie tapo šitaip įžeisti of iant 851-3 Hallins
į kalinius šmeižikus, tai gali bu- l)riPras
;j v;tl. vakare Adelfia Hotel praVist raštai skiriami „Tėvynei” turi Balso” kraštutiniai konservaty-į
daro
pasargą
SLA.
nariams,
kad
ei
alio
Lietuvos
Atstovybės
žmo

o
bankietas.
Vedėjas bankieto
aišku kiekvienam, kaip toli j
but siunčiami
Redakcijos vardu ir vi nusistatymą žemės reformos;
I>. Šlikas iš Vašingtono.
Po
SLA viršininkai pastojo „caru- gaus, kad jie butų sugebėję ki
1000
tari but su autoriaus parašu ir adre- klausimu, tačiau negalime ne-į1 jie eina šituo keliu. F r tai ne
. ienės prasidėjo
pasveikinimai,
ir draudžia nariams save taip reaguoti i p. Mastausko že
kokie paprasti žmoneliai — paPrisiunčiamus raštus Redakcija
8 nių
>jo šie: Lietuvos Atstovas p. V.
i
s
vės
”
permą
užsipuolimą,
negu
kad
pasi

mintis,
kada
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū pripažinti teisingo šito laikraš-į čios klerikalų
viršunės — St. k‘^ikuoti.
eckis, p. Mastovskis, p. Vinikas,
ir moteris
Lietuvos už Seimo nariai, vyriausiu jų or- zv;dg’V ra;
ros. Netinkami
spaudai smulkus čio nusistatymo
Mizaro ke elgė musų komunistai. Ir jei
Woodruff, p. E. J. Cattcl, p. J.
raštai — korespondencijos,
eilės, sienio
ounciiy c.ongrcsmanas, žydų raklausimais. ganų redaktoriai! .
politikos
liones Vadina kritika, tai nėra komunistai nebūtų praeityje papranešimai ir tt., naikinama ir auto
s
Leventhal, žydas kongresmaLietuvos
Ypač reikia pagirti
ką daugiau sakyti. Tačiau SLA. sižymėję susirinkimų ardymu,
flams negrąžinama, jei nėra pridėta
\. Lexis, p. Rozenblium įteikdaBalso” energišką kovą priešais! :: Lietuvos mokytojai prieš nariai žino, kad jiems niekas no jei .jie nebūtų dėję pastangų su
įspūdį publikoje.
>1;.
pašto ženklelių ’jų sugrąžinimui.
1,110 žydų federacijos $500.00 L.
Tautų' Sąjungos brutališkas už-;! klerikalizmą. — „Naujienos” draudžia rimtos kritikos visuose ardyti ir šitam susirinkimui po
,<uui ir tt. Vietiniai kalbėtojai
alę formaliai atidarė p. I’
i. J. Kaulakis, Dr. E. Klimas,
trumpoje
ir
atatinka|
kt
mačias prijungti Lietuvą prie įį perspausdina
iš „Socialdemo- SLA. reikalų klausimuose. r/A- to, kai p. Mastauską nuo pagrin
.
(o irutis, Dr. Stankus, A. Užuir perstatė Dr. Ip. Bro-i |.
POPIERINĖ ŽODŽIO LAISVĖ. Lenkijos,
kurioms visuomet!
noma
tokios
„kritikos
”
,
kokią
du
nuvijo,
tai
aš
sakyčiau,
kad
j krato” Lietuvos mokytoji! pro
o pirmininką, kurs kai- 1 111 <:s, ki,n. J. Karalius ir kiti. PubNekartą teko pastebėti Lie nuolankiai pataikavo Lietuvos
vartoja
„Laisvė
”
ir
jos
ketvirto
šitas
jų
reagavimas
j
p.
Mastau

Įlil , apie pusantro šimto dalyvavo
testą sekamo turinio’:
tuvos laikraščiuose, kad labai valdžia. Pagaliau negalima ne
Teisybę pasakius, bankit te
redaktoriaus pagelbininkas, p. sko užpuolimą yra vietoje ir la
susilaukti tokios ! rirmo" prakalbos atsibuvo nedėliotankiai provincijų valdininkė reikšti
pasipiktinimo tokiais
Mizara, jokis rimtas žmogus nė bai teisingas, nes kaip žmonės
kaip šis vakaras, '
d. spalių, i-iną vai. po pietų,
liai net su nagaikomis išvaiko Lietuvos vyriausybės
žygiais,
no vartos ir jai negali bifti vietos moka, taip savo teises gina. Ta
y!mėj svetainėj. Antros prasusirinkimus,
neišduoda žmo kuriais ji galutinai sumina lai
švariame laikraštyje. Tokiai čiau musų komunistų skandališ- riau krūvą sueiti ir mintimis pasi- kalbos 2-rą vai. po pietų, Lietuvių
pasidalvti tokiomis mintimis, I'Tautinib Svetainėj, pirmininkaujant
nėms laikraščių, kurie skelbia kinosios Lietuvos konstitucijos
„kritikai” ir „Tėvynėje” vietos kumas jau yra nuo senai žino
iššaukia augščiattsią garbę > Dr. E. Klimui, bet deja, pasidarbaapie jų savivaliavimus ir tt. teises.
laiduojančias
žodžio,
mas ir prie kiekvienos progos
mokytojai pro- nebuvo ir nebus.
lietuvių kolonijai, kuri ištesč-' vimas lictuvių komunisty išardė praŠitoki Lietuvos provincijos val spaudos ir susirinkimii laisvę.
okj antipedagojie stengiasi kitų pažiūrų žmo
sugebėjo susukti sau pastovų kalbas. Kaip tik p. Mastovskis ant
inkų
nusistatydininkų darbai buvo skaitomi Jei tokiam konservatyviskam
— pastatyti nuosavą svetainę, I estrade>s pasirodė,
pakilo
didelis
nių susirinkimus ardyti.
Amerikoje retai tenžeinama. jtriukšn įas ir tik policija tegalėjo nuneva nelegaliais, veikiami prie laikraščiui, kai „Lietuvos Bal
ies, kiekvienas
matome, ką 1 malšint.
šais aukštosios vyriausybės va sas”, nėra vietos Lietuvoje, tai
spalvos.”
'Trečios prakalbos
prasidėjo 4-tą
tas įdomus faktas, kad musų ko
protestu
lią. Tačiau štai Amerikos kle ką ir bekalbėti apie radikališ- Sakoma po šituo
vai.
po
pietų
taipgi
pębažnytinčj
sve
munistai niekuomet nebandė ar
Balt imoriečiai pasistatė monumen- tainėj, Richmondo dalyje, o 6-tą vai.
rikalų laikraščiai džiaugsmingai kesnės spaudos padėtį. Dabar pasirašyta didelio
skaitliaus
dyti
susirinkimų
ir
pakenkti
ir amžinai įskiepijo vakare IJctuvių Muzikalčj Svetainėj
Ph i ladelphijos lietuviškiej i ko
pakartoja iš Kauno „Laisvės” mums yra aišku, kodėl dauguma mokytoj u. Visi pažangesnieji
klerikalų
darbuotei.
Jie
terori

lietuvių
vardą
į
Baltimore? i visos irgi Richmond dalyje. Toji svetai
žinią, kad „nutildytas” ,Lietu- „Tėvynės” skaitytojų Lietuvoje Lietuvos žmonės protestuoj a rnunistėliai ant tiek sufanatike- zuoja tiktai pažangiųjų žmonių Marylando valstijos istoriją.
nė savo darbštumu ir aukomis yra
vos Balsas”. Bostono Darbi- nusiskundžia, kad tik labai retą prieš klerikalų pastangas pri jo, kad daugiau nieko neveikia, darbuotę. Akyvaizdoje šitokio Kas-gi nežino Baltimoriečių darb daug pasidarbavus Lietuvos reikalais.
„Tėvynės” numerį
tegauna. jungti Lietuvos mokyklas prie tik organizuojasi ne jų plauko fakto, išvada pati savaimi pasi štumo; jie i.š seno buvo pagarsėję Atidarius susirinkimą buvo griežia
ninkas” šitaip praneša:
gerais darbais, kurie skambėjo mi Amerikos ir Lietuvos imnai, pas
vyriausybės bažnyčios. Amerikos lietuvių žmonių šaukiamus susirinkimus daro. kad komunistai pritaria savo
„Kauno
,Laisvė’ spalių 19 Reiškia Lietuvos
po visą lietuviais apgyventą kraštą, kui pirmininkui J. V. Griniui pada
dienos laidoje praneša, kad Pa cenzoriaus rankrt pasiekia ir už pareiga padėti Lietuvos moky terorizuoti ir juos ardyti. Sa- k 1 e ri k ai ų d arbu otei.
bet ir tarp svetimtaučių, kurie nc- rius įžanginę prakalbėlę pradėjo ir
vu
laiku
jie
išardė
Dr.
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prieš
klerikalizmo
daug metų atgal neturėjo jokio sti- čia komunistai bruzdčt,
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Balsas’ tapo uždarytas. Arti kina, kad jie nepasiektų savo užmačias. Sekančiame „Tėvy
šiandien
—
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nežino
lietuvių.
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atstovybės
sekr.,
kurio

nės” num. patalpinsime Lietu dvejas prakalbas Lietuvos Lais kad p. Čarneckis daugiau domės Šitos salės pastatymui reikėjo į ba buvo nuosekli ir žingeidi, kal
miausieji prie to laikraščio as skaitytojų
net
Bet taip ilgai būti negalės, vos mokytojų atsišaukimą, iš vės paskolos reikalais sureng kreiptų j savo pagėlbininkų dar porą šimtų tūkstančių dolerių; jos 1 komunistai ramiai klausėsi, tik gaimenys buvo ex-prezidentas A.
„Tėvynės
skaitytojai tas, kuriose dalyvavo ir Lietu bus. Juk tokis pasielgimas jo | užlaikymui reiks į penkiolika tukstan 1 la, kad trumpai kalbėjo. Antras kai
vyriausybės kurio
Smetona, prof. Voldemaras ir Šitokia Lietuvos
paties pasirinkto juriskonsulto,; čių dolerių'j žčdną metą, bet ką tas bėjo advokatas F. JJ. Bagočius. Na
akcija, aiškiai
vaizduoja jos pamatys, kokios pagalbos nuo vos atstovas p. Čarneckis.
kanauninkas kun. Tumas.”
mums reiškia.
Mes galėtumėm ke-! kad davė, tai davė komunistėliams!
O spaudos amerikiečių nori Lietuvos mo- Šitokis mūsiškių komunistų nedaro garbės ir pačiam p. Čar
užlaikyti, jei tik dirbsime ! Sako: Jus galite rėkt kaip tik jums
Šito laikraščio uždarymas jau silpną poziciją,
pasielgimas
galutinai įkirėjo neckiui. Nejaugi Lietuvos at- '
o dirbti vienybėje turime, patinka, nors
popierinės kytojai.
ir atbuli ant sienų
negalima pavadinti „provinci smaugimu ir vien
.
Pbilądelphijos
lietuviams
ir
stovas
nežino,
kad
kuomet
jisai
nes nieks mums
nepagelbės — mes lipt, bet jus Lietuvą neužsmaugsite^
jos valdininkų savivaliavimu”— žodžio laisvės palaikymu Lietu
nes jus neesate jokia
valdančioji
.kgjp girdėtis pažangesnieji žmo važinėjasi su savo štabu po lie-Jubmc pat aye gčlbeti.
šitas žygis atliktas aukštosios voje, vyriausybė savo pozicijos
:: Vis nenurimsta. — R. Mi
Tai-gi, sakau, laikykimės vienybč- spėka, Leninas su Trockiu atiduoda
Ji turės pasi zara iškoliojęs gatvės žodžiais nės orgalikUOjąši pradėti rim- tuvių kolonijas Lietuvos pasko- . ; remkime viens kitą iš visų pa Lietuvai tris milionus rublių auksu,
vyriausybės. Mat,
„Lietuvos nesustiprins.
Balsas” be jokio pasigailėjimo traukti, nepaisant, kad ir viso SLA. Pildomąją Taryba, sako tą kovą prieš šituos triukšmada los reikalais, tai jo pagalbininkų stangų; paduokit ranką nelaimėje o jus kO kvąiliojatę? Ktroniftt ^ar
nes už važiuosite Į Lietuvą,
tai jus pačių
kritikavo aukštosios vyriausy mis keturiomis įsikabinusi lai si kad jis tame nemato jokių rius. šitos rengiamos kovos pa pareiga ne partijas užpuldinėti atsidurusiems vientaučiams, ž blogą
— I draugučiai j
gerą
gerti
užmokama,
o
už
jr tt.” Nei
jus iškars
portfelius. pasikoliojimo žodžių — sakosi sėkmės musų komunistam gali karčiaminėmis manieromis, bet blogu.
bės politiką ginčuose su lenkais kosi į ministerių
I vienas komunistas isižiot ned.ri$0~ —
ir matyt Lietuvos liaudis prita Užgirdama Hymanso projektą, jisai tik „vadinęs daiktus tik būti labai skaudžios — gali tek agitaciją s vesti už paskolą — Pagalios, tegul gyvuoja musų tau net A. Abromavičius kaip musę kan
ti ne vienam jų atsidurti net jų Lietuvos valstybės reikalus at- tos darbininkai, kurie nepasigailėjo dęs sėdėjo, kad jo draugučiai negali
rė šito laikraščio nusistatymui, ji pati sau kapą iškasė.
ruoju vardu.”
garbinamam
Rusijos „rojun”, stovauti. Ir kuomet po šitokios nei triūso, nei laiko, kol nepastatė ant Bagočiaus viršų imt, bet turi ra
todėl aukštoji vyriausybė ma
žinodami p. Mizaro išsilaviniBaigiant
tačiau kitos išeities nėra. Juk jo paties juriskonsulto „prakal- šią išdidžią salę; lai gyvuoja Balti miai sėdėt ir klausytis.
tė reikalo šitą laikraštį „nutil
mą, numanome, kad jam nėra
more? lietuviai, atsižymėję kulturišdalį Bagočiaus prakalbos pri
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Lietuvos imnai, o F. J. Bago:: Jų kovos įrankis. — Daug
nes, kurie yra priversti grieb šiai tegul „apvalo burną” savo
poziciją.
liojimo žodžiais, tačiau kiekvie
juriskonsultui, arba tinkamesnį Pabaigęs savo kalbą gerb. vakaro čius puikų atstovui pasveikinimą su
O Lietuvos vyriausybės pozi kartų buvo „Tėvynėje” minėta, nas kultūriškas žmogus pripa tis tokių pačių priemonių kovai
vedėjas pirmiausiai perstatė p. A. teikė su pritarimu
visos publikos
žmogų jo vieton tegul pasirenka Laukaitį, Baltimore? Kooperativcs
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klerikalų
lyderių
svarbiau

prieš
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sušunkant
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Philadelphijos lietuvis.
tyti jėga prieš jėgą, nes toki
ir aukų surinkta
kad klerikalų spauda ir Lietuvos partijų žmonių,
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delegacija, buvusi Genevoje, net^f
prieš save tokį oponentą, kaip
„Baltimore? lietuviai
dirbo diena atstovas p. V. Čarneckis. Prakalba
šių
įvykių.
jėgoje
mato
teisybę,
kultūriškų
gązdinimais rengia dirvą šitam
p. Mizara, butų pasižeminimu su partijų kovos būdų nesupranta.
yra iš dienos ir naktis i.š nakties, kad buvo rimta, gražiai apipiešianti LieNew Yot’ko
mieste
šiame
„Tėvynės
”
num.
skaivyriausybės žygiui, tačiau visa
tuvos padėtį.
Salėje buvo tyku ir
juomi polemizuoti, tačiau kadan
5,800,000 gyventojų, kurių tar j Apart šią salę.”
Į
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Matyt
publika
vietinių
lietuvių
tautos
darpilnai buvo
Lietuvos liaudis
l
jphijos skandalo, kuriame pažy gi jisai prašo pamokinti jį SLA. tokiu pat budu, kokį jie naudoja pe airių yra daugiau, negu bin inkų atsilankė nemažas skaitlius patenkinta visu kuom. Publikos buyra nusistačiusi, prieš kokią
apie astuoni šimtai ir dar vis ėjo
mėta, kaip karčiaminėmis ma įstatų, tai reikia išpildyti jo kitus puldami. Todėl lai komu Dubline, italų daugiau negu valstijos ir miesto viršininkų. Taip, iI vo
•
nors sąjungą su lenkais. Todėl i
miesto advokatas p. įI ir
i ėjo.
nieromis net Lietuvos Atstovy prašymas.
nistai nekaltina kitų, kuomet Romoje, vokiečių du kart tiek, toliaus kalbėjo
trumpoje
ir
gražioje
kai
!
matomai, vyriausybė manyda
Panedėlyjc, 8-tą vai. vakare, atsiLeach, kurs
bės „juriskonsultas”,
p. Mas- Nei įstatai liepia, nei „Tėvy jiems pasidarys „karšta” Phila- negu Bremene. Į metus New boję puikiai atsiliepė apic lietuvius 1 buvo prakalbos
Lietuvos
žydų
ma, kad „Lietuvos Balsas” yra
I tauskas, naudojosi, kad pažemi- nės” redaktorius, neigi visa Pil delphijoje, nes jie savo puslau Yorko gyventojų skaičius padi- Balt iinorėjc ir abelnai visoje Atite Brith-Sholum Bldg.
Kalbėjo p.
sukėlęs Lietuvos
liaudį prieš
Mastovskis
angliškai, o Lietuvos
'l nūs savo partijos priešus Lie- domoji Taryba remia, anot p. kiniais užpuldinėjimais ant ki deja 250,000. Viename blioke, riko j c.
Hymanso projektą, uždaro šitą
Suv. Vai. Senatorius gerb. Juozas atstovas p. Čarneckis įžangą Jietuvišreikalais su- Mizaro, „Lietuvos dvarponius tų žmonių, patys tokią kovą iš kuris užima mažiau 4 ketvirtai-j l'rance
kai o- paskui
Bonų
rodos
iš Mąrylando
didžiai
...v....... pasi- ,.....
,-------- rusų
—r kalba.
......— ----x-------laikraštį. Taipgi su uždarymu!■ tuvos valstybės
, rengtose prakalbose. Taipgi bei storkaklius ūkininkus.” S. šaukė. Juk negalima amžinai nių akru žemės, gyvena 5,000 I džiaugė,
m/, i eilini» kad
n. et u lietuviai
iitinvidi galėjo pastaty-' apie kelis tuksiančius žydų sustrinkišįtb laikraščio, ateina žinių iš1
i laikraščių korespondentai pra L. A. įstatai ir Seimų nutarimai kęsti svetimtaučių spaudoje tel žmonių. New Yorko garsusis ti tokią puikią svetainę. Jis pasisa- 111c užrašyta ir tai žydai dar atsipra
Kauno, kad Lietuvos ministerių!
neša, kad Lietuvos
valstybės liepia tik remti Lietuvos ir lie pančių pažeminančių visus lie Central Parkas, kurio įkūrimas k(‘. l<»fl yra buvęs Lietuvoje ir ma- šyti ėjo, kad pertrumpas laikas jiems
kabinetas
nusprendė užgirti
buvo duotas. E.są butų dar daugiau
$6,000.000 šiandien1 ',ęs p"iki:| .li<'tuvil!
I lėšomis išgarsintas tarpe Ame- tuvių tautos reikalus ir „Tėvy tuvius straipsnių, kurie aiškiai kainavo
p. Čarneckis buvo
Lietuvos žemę.
Gausus delnų plo- užrašę, Rodos
Tautų Sąjungos
projektą iš-|
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”
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tik
tuos
vertas
vieno
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dolerių.
| likos
lietuvių
Lietuvos St.
nurodo, kad lietuviai
nemoka
j imas pasit iko gerb. senatorių, kuo-į patenkintas ir dėkojo Philadelphijai
sprendimui
Vilniaus ginčo su I
paliepimus
pildo.
Tegul
p.
Mi

met jis pasakė, kad Lietuva liko pri-jnž pasidarbavimą, Lietuvos atstovas
i Seimo narys p. Bagdonas savo
kultūriškai atlaikyti net paprašlenkais, tik su kaikuriomis pa-|
jis išreiškė ypačiai buvo dėkingas Dr. E. Kliimta į Ttutų Sąjungą;
Reikia
„prakalbose”
kolioja gatvės zara atsiverčia pereito Seimo čiausiu
susirinkimu.
viltį,
kad
ir
Suv.
Vai.
savu
laiku tu-į mtti ir J. Y. Griniui už jų padarytą
sargomis.
Nuo spalių 30 d. ligi lapkri- rėš pripažinti Lietuvą.
žodžiais kitas Amerikos lietuvių protokolą ir tenai ras sekantį nors kartą pašalinti policija iš
I žingsnį su žydais. Vadinasi Lietuvos
Nežinant kokios tos pasargos partijas, kad tuomi gavus para nutarimą:
su pasišventimu
darbuojasi,
musų susirinkimų, kuri nuolatos čio 6 d. buvo Amerikoje taip Apart p. Viniko, kurs trumpai kai-,
yra negalima galutinos išvados' mos nuo Amerikos lietuvių kle „SLA. Seimo pageidavimu y- turi darbo, kol apmalšina įdu- vadinama „vėžio ligos savaitė” , bėjo už Lietuvos atstovą Amerikoje, 1 perka L. P. bonus, o lietuviai kosusirinkimus
ardo ir su
kalbėjo miesto Majoras Brocning ir munistai
padaryti, tačiau tas pranešimas! rikaliniai partijai
sekančiuose' ra> kad SLA. organas, laikyda- kusius komunistus, kad apsaugo kurioje buvo aiškinama visuo j' kiti
nori
praves. „darbininkų
anglų kalbėtojai; jie visi atidavė
iŠ Kauno, kuris tilpo amerikonų rinkimuose į Lietuvos
Parla-Imos bendro valstybinio pamato jus gyvybę tų žmonių, kurie dir menei vėžio ligos pavojingumas,!'
' į prideramą garbę
lietuviams už jų diktatūrą" neatsižvelgiant nei ant to,
spaudoje, sako,
kad Lietuvos! mentą.
rišime Lietuvos reikalų, vengtų bą naudingą darbą Lietuvos ne iš kurios galima pasigydyti, jei darbštumą.
kad Leninas su 'Trockiu geriausiuose
santykiuose
su Lietuva yra.
valstybę turi sudaryti du pusau
’
o
atidarymo,
kalbų
buvo
balius,
i
laiku pradedama gydytis. Paty-!
priklausomybei.
Tas pats ir Lietuvoje dedasi. grynai partijų politikos.”
Stase.
svečiai-kalbčlojai
tapo priderantonominiu kartonu. Vieną kan-!! Nesenai buvo paskelbta „Tėvyydytojai tikrina) kad jei
„Tėvynės” redaktorius šitą Tačiau negalima užtylėti ir
toną sudaro Vilniaus sritis su i nėję”, kaip p. Sleževičius „su- nutarimą ir pildo: remia Lietu- tų aplinkybių, kurios iššaukė pa bu tų galima privesti žmones
MONTELLO, MASS.
apylinkėmis, kitą — visi liku-|Jprovojo” kun. 7
ugi musų mieste nėra SLA.
B. Vaišnorav už vos valstybinius reikalus ir į stara j i skandalą. Philadelphi j o- prie to supratimo, kad tuo-1 nikstantį <•tsmenų, padariusių kcliolitodėl ir žinių ,,'Tevynčjc” iš
šieji Lietuvos plotai. Vadinasi neteisįnga apšmeižimą p. Šleže- partijų politiką nesikiša. Jei je. Nors aš neabejoju, kad ko jaus pradėti i gydy tis, kai]) tik k:-1 s"l1t l<' '
Ten buvęs. 1 musų kolonijos labai mažai matosi,
Lietuvos
vyriausybė sutinka, I vičiaus. Dabar v5Ia praneSa tenka prisiminti ^partijos, tai munistai vis viena butų mėginę šitosj ligos simptomai apsireiši nors ištikrnją butų galima daug kas
kad Lietuva butų padalinta j itLictuvos ūkininkast”, kad vie- Lik Lietuvos reikalų santykiuo- šituos susirinkimus ‘ ardyti, ta
tad mirtingumas butų gaPhiladelphia, pa.'
visuotiicnės žiniai iš šios kokantonus. Jei ji sutiko ant ši nas klerikalų vadas, buvęs vy- j se.
čiau negalima nenupeikti ir Lie Ii m a sumažinti ligi 30 nuošim-i Kadangi Philadelphijojc rar
ionai lankėsi Lietuvos atstovas
tokio punkto, tai nėra mažiau riausio klerikalų organo „Lais Tačiau butų įdomu žinoti, kuo tuvos Atstovybės juriskonsulto, čiu.c- šita liga daugiausiai mirs-’,,et l,'Cs ’jaskolos stotys, tai jų i
tapo surengtos prakalbos P- Čarneckis su prakalbomis. Visas
sios abejonės, kad j j sutinka ir vės” redaktorius ir St. Seimo met p. Mizara matė „Tėvynė p. Mastausko, karčiaminės ma- ta seni žmonės ir tai moterų be-; T 4 ;
ir pokilis
buvo labai
Atstovui p. Carncckiui, p. ; su kimas
ant kitų menkesnės
svarbos narys V. Bičiūnas pasmerktas je” remiant išimtinai dvarpo- nieros, kuris netik davė geros veik per pus daugiau, negu vy-J Vinikui, . Mastovskiui ir advokatui : 11' kšmingas. Klerikalų visas būrys
F. J . Bagočiui. Prakalbos buvo reti- ! st> automobiliais vyko pasitikti savo
punktų.
už šmeižimą Mariampoles re nių ir „storkaklių” ūkininkų progos komunistam užpulti su rų.
giamos abiejų
sriovių atskirai, tik atstovo, kaip jie vadina p. Čarncckį,
Gavus pilnesnių žinių, trum alinės gimnazijos mokinių, štai reikalus? Meldžiamasai nurody- sirinkimą, bet tuomi pažemino
pasitikimas atstovybes ant stoties ne su tokiu džiaugsmu ir pasididžiavi
poje ateityje dar teks apie ši kokią žinią „Lietuvos Ūkinin ki, kuriame Tėvynės” num. te ir visą Lietuvos Atstovybės šta
va bendrai ir pas miesto Majorą pa mu, kad vienas net žmogų suvažinė
jo, kuris numirė bevežant į ligoni
simatymas bendrai.
tai pakalbėti. Dabar tegalime kas” paduoda:
ki dalykai buvo rašomi ? Juk bą. Tik pagalvokite gerbiamie
Atstovybės štabas su p. Čarneckio nę ir užtai tas klerikalas visas iškil
„Š. m. gegužės 24 d. Mariam nėra nieko lengvesnio kaip pa ji apie sekantj p. Mastausko pa
pareikšti, kad Lietuvos vyriau
pryšakyje pribuvo 29 d. spalių 1921 mes atstovo* sutikimo praleido kalė
poles aps.
Taikos Teisėjas už daryti kam. nors užmetimą. Ta reiškimą :
sybė labai klysta, jei ji mano
m., 5-tą vai. vakare, ant N. Stoties. jime.
BALTIMORE, MD.
Mariampoles realines gimnazijos
Prakalbų paklausyt buvo :
nutildyti Lietuvos liaudį vien
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norint
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ir
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„Ar
žinote
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yra
bolševi

Nesuprantama, del ko vietiniai ko Vidurines . sriovės delckacija pasitimokinių
šmeižimą nutarė Vyt.
opozicijos laikraščių uždarinėjinežinote, tai aš respondentai nieko neparašo j laik kimui iš šių ypatų: Dr. E. Klimas, daug žmonių, tačiau !
Bičiūną pripažinti kaltu, nubausti žmogumi, visoki užmetimai rei kas? Jei jus
tik už 600 dol. Nors klerikalai gy
2 menesiais kalėjimo ir atšaukti kia paremti faktais. Kitaip, to jums pasakysiu: bolševiku yra raštį apie SLA. kuopos veikimą ir Dr. Stankus ir J. V. Grinius. Iš ka
Uždarydama „Lietuvos
r'mu.
rėsi,
kad p.
r Čarneckis buvo labai už
talikų:; kun. J. J. Kaulakis, A. Užuaplamai visokį vietinį . bruzdėjimą.
■
šmeižtą
laikraščiuose
,
Lietuvoje
’
,
Balsą” ji negali pasigirti, kad
kius užpuldinėtoj us žmonės vadi tas, kuris ,saliune’ mazgoja ,spi Šioje senoje lietuvių kolonijoje meckis ir Olbikas.
Lietuvos žydų ganėdintas sutikimu ir skane vaka.Laisvėje’
ir .Socialdemokrate’.
erių veik žčdną dieną atsitinkaAytin pa delegacija: J. Ginsburg leidėjas dien none klebonijoje, kurią paruošė net
Buvo paduotas apelacijos skundas na šmeižikais. Kas skaito „Tė tunus’ ir nenori
minėtų kultūros darbų, kurie reik raščio, W, Levis kongresmanas, Ro- trys kunigų gaspadinės Norwoodo,
laikraštį, nes
šitas laikraštis
Suvalkų Apygardos Teismui, ku- vynę”, tas žino, kad mes remda pastoti.”
tačiau bonų
zcnblium prezidentas Pabaltijos žy Bostono ir Montello,
paminėti.
rip, peržiūrėjęs bylą š. m. rugs. mi Lietuvos reikalus nepasigai
kulįuriškas ir tai tų Teisybė,
kuogriežčiausiai kovojo prieš
Šitokis
lietuviai yra šiek-tiek at dų ir Lietuvos federacijos ir J. Mann menkas pirkimas taip labai p. atstovą
6 d, nutarė nubausti V. Bičiūną
be
.jokio
reikalo
užsipuoįimas
bent kokį vyriausybes žygį, ku
nuo nūdieninės civilizacijos, sekretorius minėtos federacijos. Po sunervavo, kad viską pametęs b€go
a savaitėm arešto ir 10.000 auk. lime tankiai gal net ir perskautartis ) su šioci.H.t.1. ir
nepiniginės pabaudos.
Neįmokėjus džios kritikos Lietuvos valdžiai, ant bolševikų negalėjo neiššauk- bet ir to nereikėtų slėpti, nes šian- pasitįkimui visi važiavo pas miesto i Bostoną

PHILADELPHIJOS
- SKANDALAS

1

PERŽVALGA

**

LIETUVIAI AMERIKOJE
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sandariečiais, kad išgelbėjus situaci

meldžiu atsišaukti, rašant šiuo ad
resu:

Zanesville, Ohio, 150 kp. laikys
metinį susirinkimą 4 d. gruodžio, pas
draugą Mot. Palioką, po No. 1126
Woodlawn Ave., 2-rą vai. po pietų,
visi nariai yra kviečiami atsilankyti,
nes kuopa turi rinkti valdybą atei
nantiems 1922 metams, kuri turi už
imti savo vietas 1 d. sausio, 1922 m.
Sekr. M. Paliokas.
Cleveland, Ohio, 136 kp. laikys
sutlrinkimą 7 d. gruodžio, 1921 m.,
7.30 vai. vakare. Lietuvių Svetainėje,
6835 Superior Ave. Kadangi lapkrimėnesio susirinkimas negalėjo
buti su pamarginirnu iš priežasties,
kad buvo Lietuvių Piliečių apkalbėjimas surengtas toje pačioje svetainėje, todėl SLA. kp. susirinkimas buvo
greitai užbaigtas. Sekantis susirinki
mas bus tikrai su pamarginirnu ir
bus kuopos valdyba renkama 1922
metams. Visi nariai privalo imti dalyvjimą rinkime kuopos valdybos.
Kviečia 136 kuopa.
Kenosha, Wis., 312 kp. prieš-metinis susirinkimas įvyks 14 d. gruo
džio (Dec.), 1921 m., Schlitzo salė
je, 12 vai. dieną. Nariai būtinai tu
rite atsilankyti, nes kitaip turėsite
užsimokėti bausmę. Turite atsilan
kyti visi, nes bus rinkimas valdybos
1922 m. Ateidami atsiveskite ir nau
jų narių.
Ras. J. Marcinkevičius.

riausio padarymo „Y oung America”
revolverį.
S;nuja tikrais patronais,
septyni šūviai vienu užtaisymu. Reguliarė kaina šito
rcvolverio yra
$ 10.00, tačiau
šio
mėnesio bėgyje
jo kainą 1numažinami! ligi $5-50. Mes
jų turime
32 ir 38 kalibrų — visi tos pačios kainos
Mcs garantuojame kiekvien ą musų revolverį
jus busite neužganėdinti,
užganėdini
tai sugrą
žinsime jusy pinigus. Nepamirškite,
kad jus gaunate šitą revolverį už
taip žemą kainą tik per šį menesį.
Iškirpkite šį paskelbimą ir pasiųs
kite mums kartu su savo aiškum ad
resu, taipgi pridekite 30c. pašto mar
kėmis ar sidabru persiuntimo lėšoms
apmokėti. $5.50 užsimokėsite, kuomet
revolveris bus jums pristatytas. Ne
atidėliokite! Jei nenorite praleisti
šio nepaprasto pasiūlymo, tai rašyki
te dabar.

CHICAGO

SAFETY

Geriausias

irio! p;iiv^įlįSlas." privalo

195 ADAMS ST.,
NEWARK, N. J.
Parduoda laivakortes ir siunčia
pinigus į visas svieto da s, o ypatingai į Lietuvą.

Phone — Calvert 3210

I. B. BRONUSHAS, M. D.

Chicago, III.

W. F. SEVERĄ CO. V*
CEDAR RAPIDSJ.IO^A

ritminio

Nuo 10 išryto,
2—3 po pietų ir
6—8 vakare.
1624 So. 4-th Street,
PHILADELPHIA, PA

Phones.
Bell ~ Kensington 5316

Dr. E G. K L IM A S
LIETUVIS GYDYTOJAS
Priėmimo valandos:
q—re zalandai ryte.
6—8 valandai vakare.
2538 E. Allegheny Ave.,
PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIŠKI KALENDORIAI 1922 METAMS

J
<

Šįmet vėl išdirbau 2 naujus sieninius kalendorius. Paveikslėlį ma
tote — tai labai gražus grynai lietuviški spalvuoti kalendoriai. (ir mė
nesiai lietuviški) tai yra geriausia Kalėdų dovana saviškiems į Lietuvą,

Gydau be vaistų ir be operacijų
Priėmimo valandos:
Po antrašu

Jie kainuoja: abudu už 50s., 5 už |i.oo.

10737 S. Michigan Ave.
nuo 8 iki 12 vai. ryte

A MuU. V Vy spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jusų.dr-tes vardą

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

O po šituo antrašu
2418 W. 45 st.,prie Western av.
nuo 2 iki 7 vai. vakare.

^R
edStarLine
Laivai plaukia kas savaitė iš New

. United
M States
Lines

r.AD.RlCHTF.R^CO
8ŲSH TERMINAL tlLOG.S

BROOKtYN; <

NeWyojik.

LITHUANIAN PRESS,

199 New York Avenue,

lapkričio 29, sausio 3
gruodžio 8, sausio 17
CENTENNIAL STATE .................................
gruod.
Kreipkitės į agentus tarnaujančius

AMERICA.......... .....................

.........

.........

14

UNITED STATES LINES,
99. State Street, Boston>. Mass.
Ant visų šitų garlaivių trečios klesos keliauninkai yra sutalpi
nami į atskiras kajutas po 2, 4 ir 6 ypatas. Užtektinai ir geras mais
tas yra suteikiamas kiekvieną dieną.
Kreipkitės prie agentų

atsiusime
per pašty
tiesiog iŠ
labaratorijos.

<jONTENTS3H.UIO pzi

_ .

NORTH GERMAN LLOYD, Bremen,
IŠ NEW YORKO tiesiai J BREMENĄ— DANZIGĄ—LIEPOJŲ
Tiesus persi
Tiesioginis susisiekimas į LIEPOJU per Danzigą
mainymas nuo laivo ant laivo.
HUDSON .................................................... gruod 3,
PRINCESS MATOIKA................................................ gruod. 10
POTOMAC ..._______ ______
__________ gruod 311
Iš New Yorko TIESTAI I CHERBOURG—BREMEN
Greičiausi laivai plaukianti po Amerikos Vėliava:

Aptiekos©
parsiduoda
po65c. arba
atsiųskite
'

Imant daug, daug pigiau. Norintiems pardavinėti arba biznieriamsdel savo kostuinerių daug pigiau.
,
Užmokestį siųskite Stempomis, Doleriais, Money Orderiais avbhi
Čekiais šiuo adresu:

Moore & McCormack Company, Inc.
Roosevelt Steamship Company, Inc.
United American Lines, Inc.
45 Broadway,
NEW YORK, 2050 Whitehall.
Administratyviai Operatoriai Suvienytu Valstijų Laivyno Tarybos

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

'/puti

Jtosto Silpni Nervai, Skystas
Kraujas ir NosBpnėjimaę
Kam® reikalauja

AMERICAN

Nuga-Tone
x
1

Speciališki be persėdimo trukiai laukia Cuxliavcn’c su patyrusiais lietuviais vertėjais. <Galiina vežtis dykai 275 svarus bagažo iki rubežiui. Kajutos su 2, 4 ir 6 lovom ant
mo kambariai ir pasivaikščiojimo
visų laivų. Dideli valgymo
dėniai skiriami 3 kliasos pasažieriams. Ant laivų , ,Hansa”
ir „Bayern” yra speciališkų ka.jntų. Rašyk mus gen tui arba

n
H
g
R
fl
B
B

UNITED AMERICAN LINES, Ine.,
39 BROADWAY, NEW YORK.

’F

t

X
▲
♦

♦

stimulates and
strengthens
the vital pow
ers. It i 0 a
valuable blood,
nerve and
health tonic. A
combination of
corrective and re*
storatiye agents,
that has the high
approval of Med
ical Science.

)
Newark,..N..JU.

Generalški Agentai del VIDURINES IR RYTINĖS EUROPOS

GEORGE WASHINGTON

,, pRorioijĖs1-

Turiu ir kitokių gražių lietuviškų kalendorių k. t. 3 kareiviai kelia,
vėliavą gen, Žukauskas ant arklio, A. Smetonos paveikslas, Vytautas su
muša Kryžiokus ties Žalgiriu, Vilniaus reginys su „panie panie” ir Lie
tuvos ženklas su imnu. Taipgi turiu daugybę ir ne lietuviškų, bet gra
žių merginų ir kitokių

5 KALENDORIAI UŽ $1.00.

Naujame mėlynnmp pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės šiame vaiste idėtos,
bu priemaiša priimniai švelnaus
kvepalo.
Ruffles yra labai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas— begaliniai
puikua plauku sutaisytojas, kuris
patiks kad
'"
ir gačniausiaiypatai.

Artimas susiekimas į visas dalis
Ųietuvos. Geras maistas ir užtek
tinai jo. Visi parankumai. Dideli
deniai. Visi moderniško laivo sma
gumai

POTTSVILLE, PA.

lie

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath’as.

NEW YORK — HAMBURK DIRECT
Trumpas susisiekimas su visom dalim Centrales Europos
Savaitiniai išplaukimai kas Ketvergas
New York, 12 vai. d.
nuo pier 86, North River, 46-th
„HANSA”
„MOUNT CLAY”
„BAYERN”
„MOUNT CARROLL”
„WUERRTEMBERG”
„MOUNT CLINTON”

t

Bell Phone—Dickinson 119I W

*■..

615 COLUMBIA AVE.,
BALTIMORE, M D.

United

i f

" .

Nedėlioję nuo 2 iki 3 po pietų.

LIETUVĄ

4 SOUTH CENTRE ST„
(Antras augštas)

kozno

M. J. DAMIJONAITIS
4559 South Hermitage Ave.,

Su utregistraotu valsbaženktiaSuv. Vaisi.
Patentu Biure.

Specialistas užsisenėjusių ir kroniškų ligų.
Vėliausia moksliška metodą.

rastis

m

1330 N. Western Ave., Chicago, Ill.

PRAKTIKUOJA 25 METUS.

* .

(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs
palengvina erzinimą, paiiuoso skre
plius, sustabda kosulį, padara kviepavimą lengvą ir pageiba garniai
sugrąžinti normališką stovį. Di
desni bonkute 50 centai, mažesni
25 centai. Visose Aptiekose.

tuvio n a m u o šė. . G r a ži a i dailininko Z m u i d z i n a
•
, r't
.. . .
,
..
vičio nupieštu *ljr puikiai 4 spalvose litogra
Micra 23jZx2()jZ
f 11o(a% ant gero^' popicros.
colhif
Kaina .......................................................•........... ... $1.00
'x Lietuvos Naujas Žeinlapis, tik-ką parvežtas
Lietuvos,
tiedidėlis bet aiškus 4 spalvose LiettrjĄijs Valstybes
tppraljja.
Jame pažymėti: (Jelcžinl^iai, Plentai, Vieškeliai,
Ežerai; LTpčs, Miestai, Miesteliai,- Apskričių centrai. Kaina 45c.
,, Lyties Mokslas, tai yra didele ^ktariška knyga, nuo senai
daitg’elio buvo laukiama, jau galąV'a^jLabai aiškiai išdėsto kas
žinoti kiekvienam vyrųi':^feci vaikinui, moterci ir
m ergi nai apie savo lytį.
Knyga didelio formato arti 500
pusi., 200 paveikslų, gražiai
tvirtai apdaryta. Kaina
$7.00
Del greitesnio šios knygos/^platiniino, iki Naujų Metų
duosiu dovanų, pridėsiu IL. Žcmlapi ir Vytj, verčios $1.45. Todel pasinaudokite proga , Jtiojaus užsisakykite naują knygą
,, Lyties Mokslas”. Adreaasf

Pamėginkite naujo

Priėmimo valandos:
Bell Phone 899.
Nuo 9:30 išryto iki 8 vai. vakare.
Nedėliotus, nuo 10 išryto iki 2 po pietų.

1

Cough Balsam

oUJANYBĖ!

COMPANY

DAKTARAS 1. W. HODGENS

vaistas del visokių ski
50 et s, pakelis.
1. visokius vaisius 1 visas
prisiųskit,e moncy-ordcrį ;

KKKKl!

A. S. Trečiokas

AmericanLine

’

šJ*'

GOODWILL PHARMACY
BALTIMORE, MI)
600 W. BALTIMORE ST.,

Tel. Market 4867.

Paieškojimai

LINES.kc

'•••-b 1--7

Šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pavoingas ligas. Prašalink nedoras
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severa’s Cold and Grip Tablets
(Severo Plyškelics nuo Persišaldy
mo ip Gripos). Kaina 20c. — Greitą
pagclbą nuo kosulį duoda

Didžiausia lietuviška aptieka Amerikoje.

Nuo 7 iki 8:30 vakare.

Yorko į Hamburgą:
Samland (tik 3 kliasa)
lapkr. 30
Iš New Yorko į Antverpą:
Aš Antanina Sadauckiutė, po vy Zeeland ............................... lapkr. 19
rui Balytienė, paieskau savo brolio Kroonland ................ lapkr. 26 d.
Juozo Sadaucko, Suvalkų rėdybos, Lapland ....................... gruod. 3 d.
Švcntažerio valsčiaus, parapijos ir
kaimo.
Bukite malonus atsišaukti
Iš New Yorko į Hamburgą:
jis pits ar žinantieji apie jį man pra
Manchuria
.................... lapkr. 23 d.
nešti, nes turiu labai svarbų reikalą.
Mongolia ....................... gruod. 1 d.
Mano adresas:
Minnekahda ........
gruod. 10 d.
Mr. J. BALYTA,
Tiesi kelionė į Piliavą.
■ao4 E. Main St.,
Plymouth, Pa.
INTERNATIONAL MERCAN
4eškau Juozapo Gaudinsko, kuris
TILE MARINE CO.,.
U ar p metai Atgal gyveno East Van
120 laivų — 1,300,000 tonų.
dergrift, Pa., o paskui išvažiavo į
9 Broadway, New York,
Chicagą ir nuo to laiko nežinau, kur
.jis yra. Turiu svarbų reikalą, tad arba pas vietinius agentus.

AMERICAN

•'

Dr. A. P. Dambrauskai

Trejos Devynerios

Ofiso valandos:

Dept. 550

Į

LX

TIKRA LIETUVIŠKA TRE.IANKA

Šiaučius

Aimanuotojas.

Severos Gyduoles iuzJaiko
E/ _ sejm/nos,

DR. GEDVYLOS

Juozapas Gaižauskas,
Musų kolonijoje randasi nemažai
East
Vandergrift, Pa.
gyvanašlių, nes tankiai
vienas nuo
Roslyn, Wash., SLA. 219 kuopa
1
kito „parunija”.
Šiomis dienomis
-( Ahv 'į?
„išrunijo” nuo pačios J. V-as, pa ieško Juozapo Urnotavičiaus gimiDidžiausi, greičiausi garlaiviai pa
siėmęs su savim 6 metų mergaitę. nių. Juozapas Urnotavičius, narys
219
kp.
mirė
staigia
mirčia
1
d
Sakoma išvažiavo Lietuvon. Reikia
saulyje.
Puikus patarnavimas pasa
pažymėti, kad minimas V-as buvo kričio, 1921 m. Velionio pomirtinė žieriams. Yra vietinis agentas jūsų
karštas komunistas ir nuolatos keik $300.00 (trys šimtai dol.) yra užra mieste ar artimoje apicliAkėje.davo Lietuvos ,,buožių” valdžią, ta šyta ant dukters Onos UrnotavičiuJ Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją ir ki
čiau reikalui prisejus
bėga ten, ką t
gyveno Katine, tas Baltijos valstijas per Hamburgą:
nežinom kur ji
pirm i aus keikdavo. Šitas „susipra
tęs-” žmogelis netik visais atžvilgiais
Juozapas Urno- I SAXON1A
ic paliokų susi
nuskriaudė savo moterį, bet nuskriau
dė
keletą kitų žmonių finansiškai.
nt $1000.00, ku
K a.iii tos $145.00,
1 Čion gyvuoja Progress Shoe Mfg. rie yra užrašyti ant jo moteries var karės taksų $5.00.
komf>anijos avalų dirbtuvė, kuri da do; jo moteris taipgi 1008 m. gyve
Per Chcrbourgą,
Southamptoną
bar dirba gerai, iško džiaugiasi visi no Kaime. Prie to pasilieka jo pra- Liverpool arba Glasgow:
jos simpatizatoriai ir rėmėjai. Bet pertč verta $300. Velionis taipgi pri
Carmania . . . .............. gruodžio 3 d.
• yra keletas pigių politikierių, kurie gulėjo prie pašalpinės draugystes
Albania ........
gruod. ic
statosi esą, labai mokytais ir gabiais L. D. K. Vytauto. Kas žinote, kur
Columbia ............................. g-, ,10d. 10
biznieriais ir vėla pradeda varinėti randasi velionio moteris arba duktė
Aquitania .............................. gruod. 13
nešvarias intrygas. Šios kompani Ona Urnot avičiutė, malonėkite pra
Per Angliją ar Hamburgą j Dan
jos šėrininkai turėtų
apsižiūrėti ir nešti 210 kuopai šiuo adresu:
cigą $135; į Liepojų $145. Karės tak
Vincas Rekašius,
netikėt visokiems pakampių intrigan
su
$5.00.
Box į 22,
Roslyn, Wash.
tams.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
WORCESTER, MASS.
Laisvės paskolos vajus sekasi
TIK PER 30 DIENŲ.
rai. Vietinis paskolos
komitetas
nusiskyrė Worccstcriui
10.000 dol.
kvotą, kurios pirmomis d vieni savaitemis išparduota už 5,000 dol ir gau
ta gana daug pasižadėjimų.
Lapkr. 13 d. įvyko
prakalbos su
konsertu. Manoma, kad šiose pra
kalbose tapo užbaigta kvota pilnai.
Mat Worcesteris smarkiai dirba del
laisves paskolos. Jei visos kolonijos
taip dirbtų, tai nėra abejonės, kad
Štai nepaprasta proga įsigyti puimusų visi darbai kitaip stovėtų.
kiai nušlifuotą, panil 1 luotą ir gc-

aOlMlQt

KK.lt

IKK

KKK

puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.
’etos neivicno:
Nėra kitą gyduolą lygių Nuga-Tone, neivienos “nėra
nerti taip
laip (geros"
neivienos nedūod..
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai aiškinama todėl, kad Nug.i
sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kuri' yra variuojamos ir rekomenduojamos
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštųones gydules už vieną kainą.
Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams Geležies, kraujui. Be stiprių
tkatos ir džiaugties gyvenimu,
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis gei
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo, nervų •stiprybė jo gyvenime ir veikime,
iprią, Šveiką padėtį, vartojant N ūgli-Tone,
Pradėk šiandien grąžinti savo nervų sistemą
J'is greitai pamatysite savo senąją sveikatą, tipruiną. ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugtie gyvenimu istiaujo.
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visu; rcikali ngus
,r kūno organus- ■širdi, skilvį, grobus,
miegų, regulioja
kepfenfs, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso.virškinimą
.
' >.• <duoda
’ ; gerų
■
įves nuo liežuvio, prašalina nemalonų
tustinimo grobų, sutaiso cirkuliaciją,
skaudėjimų,
išpūtima
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus,
____ ,,___ .
.
.
.
.. koktumų,
__ .gasus ir
panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nug '1 one
tuojau.
v r;MUSŲ ABSOLIUTE
.......— GVARANCLIA.
Kaina už Nuga-Tone yra $1.00
.Z'
’ y- .« . • .1įaį uįį $5.()(). įnik
uz butelį’ \pilsų, visam menesiui gydytie
Nuga-Tone
dvidešimts
(20) dienų ir .jeigu
jus nebūsit
i:
■■■
■
.. ,.
____ užganėdintas pasekmomis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote
atsiimkit savo
pinigus tuojau. Jus ___
matote, kad jus
. . . nežudote nei cento,
____
Mes už tai atsakome. J'
„
.parduodamas visuose „geruose aptickuosc
.
Nuga-Tone
tomis pačiomis sąlygomis ir gvarantija,

......... Prisųsk Sį Kuponą Šiandien.........
NATIONAL LABORATORY, L806 1 018 So. Wabash Ave., Chlcaffo.

Gerbiamieji:—Čia rasite įdėtų $.
persiuntimų, apmokėtą,

Vardas.

.už ką malonėkit prisiųsti man

buteli Nuga-Tone.

KALĖDOMS PRISIARTINANT
Visame pasaulyje yra priimta sveikinti savo gi*mines, savo artimuosius, didžiųjų švenčių sulaukus.
Kiekvienas Amerikos lietuvis turi savo artimųjų Lie
tuvoje, kurie su išsiilgimu laukia dovanų, laukia, gal'
ir labai reikalingos pašalpos. Ir kaip tik dabar, yralaikas pasirūpinti, kad tos musų dovanos pasiektų,
juos dar pirm švenčių. Nebe to dar, nebūtų reikalin
ga Lietuvoje ir šiaip paramos, žiemai ateinant, —
DAR DAUG YRA TENAI VARGO IR SKURDO*
DAR TOLI GRAŽU NEUŽGIJO TOS MUSŲ ŽMO
NIŲ ŽAIZDOS, KURIAS UŽDAVĖ JIEMS KARĖ.
Taigi musų, Amerikiečių, pareiga yra nepamiršti anoj
pusėj vargstančių savo giminių.
X
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 KIEKVIENAS 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 mėnesiu vis daugiau pinigų
siunčiama per musų Banką. Taip, išsiųsta Lietuvon
per BALTIC STATES BANKĄ: 1921 m. Sausio mė
2,082.795
nesy — 2,530.456 auks.,; Vasario men
auks.; Kovo men. — 2,640.861 auks
auks.; Balandžio mSn.
— 2,087.633 auks.;; Gegužes mėn.
men. — 3,118.044 auks.;
Birželio men. — 2,501.950 auks
auks.; Liepos men. —
4,904.886 auks.; Rugpiučio men:
mėn: — 5,696.650 auks.;
Rugsėjo men. — 5,114.750 auks
auks. VISO PER 9 MĖ
NESIUS IŠSIŲSTA PER MUSŲ BANKĄ Į LIETU
VĄ 31 MILIŪNAS 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 Avenue,
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GEORGE MATULEW1CH

VIETINES ŽINIOS
Savo gerumu ir pigumu
viršija visus kitus cigaretus

Lapkričio 13 d., Cooper Union
salėje, įvyko New Yorko, Brook
lyno, Newarko ir apielinkių lie
tuvių surengtas protesto mitin
gas prieš lenkų terorą Vilniuje
ir visoje okupuotoje Lietuvos
dalyje.
Mitingas pavyko gerai visais
atžvilgiais.
Pirmininkaujant
kun. A. Milukui pirmiausia Ope
retės Choras, vedamas p. K.
Strumskio, sudainavo Amerikos
ir Lietuvos imnus. Po to kal
bėjo „Garso” redaktorius L. ši
mutis, „Tėvynės” redaktorius
S. E. Vitaitis, „Vienybės” re
daktorius J. O. Sirvydas ir ant
galo kongresmanas Walter M.
Chandler. Ypač pastarasis kal
bėtojas labai patiko publikai, ku
ris baigdamas savo kalbą pareiš
kė: „Mano įsitikinimu, nebetoli
ta valanda, kuomet ir Suv. Val
stijos pripažins Lietuvos nepri
klausomybę.” šitą jo pareiški
mą lydėjo griausmingi aplodis
mentai.
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Priimta atatinkamos protesto
rezoliucijos, kurias perskaitė
ponia M. Strumskienė ir publi
ka vienbalsiai užgyrė. šitoms
rezoliucijoms kreipiamasi į Pre
zidentą
Hardingą, premjerą
Hughes ir New Yorko kongresmanus ir senatorius, kad Suv.
Valst. valdžia užtartų kankina
mus Vilniaus lietuvius.

Aukų Vilniaus lietuvių sušelpimui surinkta $758.14. Publi
kos mitinge dalyvavo apie 1,500,
tačiau reikia pasigailėti, kad lie
tuviai pilnai neatjaučia skaus
mų kankinamų savo brolių, nes
šita didžiulė salė toli gražu ne
pilna buvo. Pilnai susipratusi
tauta šitokius protesto mitingus
kitaip paremia.
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Sekančioje subatoje, fapkr. 19
d, 8 vai. vakare, McCaddin Sa
lėje, Brooklyne, įvyksta Opere
tės Draugijos rengiamas vaka
ras* kuriame bus suvaidinta
puiki komp. M. Petrausko ©pe
rėti „Pirmoji Gegužės”. Ka-

National

BEECH
NUT

State Bank
Room Hio

Newark, N

PINIGAI IR LAIVAKORTES

Į Hamburgą ir Bremeną $T25
Į Liepoją ........................... $i45
J Piliavą-Karaliaučių .... $i35
War Tax $5.00.
Pinigų Siuntimas Kalėdoms
1000 auksinų už $8.00.

Building,

I

JOHN S. LOPATTO

1# JMM W1 JI

Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kito?
įstaigos. Parduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausių laivų
Padarome paiportus važiuojantiems Lietuvon. Atitraukiame gitui
ues ir šeimynas iš Lietuvos. Patinkam keleivius
ant visų New
Yorko stočių. Siųsdami pinigus Lietuvon arba užsisakydami laiva
kortę visuomet išpirkit Money Orderj ir adresuokite sekančiai:

Pinigus Lietuvoje gauna lai

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS,

ke 25—30 dienų.
P. MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave.,
BROOKLYN, NEW YORK.

Attorney and Counscler-at-Law
SLA. Advokatas-PatareJas,
408-9-10 Coal Exchange Building

WTK.ES BARRE. PA.

168 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.

Tel. Greenpoint 5075

Telephone 4256 Market

GARSINKTES „TEVYNEJE”.

Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS

CIGARETTES

LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų

NOTARAS IR AGENTAS

Neiškęsi jų nepametęs!

e

20 For 15<

ir ant geriausiu laivą visą liniją pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.
PASPORTUS išreikalauju visiems kehaujantic
LIETUVĄ.
Atvažiuojančius iš kitą miestą patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai
nau. jeigu kas klausia.

J

Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų Ii- ,
nijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu piragus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių (
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir t
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaukau svetaine tnitingams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.

G. Kunašauskas

New Britain, Conn.

26 Broad Street,

DIDŽIAUSIAS NUPIGIN1MAS KOKIS KADA BUVO
PASIŪLYTAS

Telephone 550

179 E. 3 rd Street,

New York, N. Y.

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 išsila
vinusių
darbininkų ir nepaisant
kiek jus mokėsite už kitos rūšies
firankas, visviena jos neišrodys
puikiau, neigi laikys ilgiau už ši
tas, kurias mes pasiūlome pažymč
tinai žema kaina — tiktai $2.50 už
vieno lango firankas. Jei užsisa
kytumėte keturiems langams fi
rankas kartu, tai sutaupytumėte
$1.00, nes mes parduodame tiktai
už $8.00. Atminkite, kad ši Spe
ciale kaina bus tik per šį mene
sį
Todėl pasinaudokite ja DA
BAR! Nesigailėsite to!
Nereikia siųsti pinigų iš kalno.
Prisiųskite tiktai 35c. pašto mar
kėmis, kurie bus priskaityti prie
mokesties. Balansą užmokėsite,
kuomet firankos bus jums prista
tytos. Mes garantuojame pilniatisį užsiganėdinimą arba sugrąžin
sime pinigus. Nepraleiskite šios

AUTOMOBILIU KURSAI

•>
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Išmokiname pilnai automobilių mechanizmą kiekvieną ypatą:
Išardymą, pataisymą, sustatymą, važinėjimą, visokių pienų, taipgi duodame
lekcijas
*pie
elektriką.
Mokiname ^etuviškoje :r
kalbose.
tnangliškoje
paženklinti
eksstruktoriai
pertai
L. TYCHNEVIČIUS ir kiti. Gvarantuojame laisntin ir diplomą

293 AVĖ. B; COR. 17-th ST.,

BALTIJOS-AMERIKOS LINIJĄ
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Tiesi kelione i LIETUVĄ
PER PILIAVĄ
(Karaliaučio prieplauka)

i*
■$'
$
$

Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS.
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
musų pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai i
Piliavą.

NEW YORK, N Y t

Lietuviai, važiuojant į Piliavą, aplenkia lenkų juostą (Kondo
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių rizų nereikia.
Susinėsimas su Piliava, tai yra nauja šaka musųf reguliariško
susinėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti.

SUSTOK, ŽIŪRĖK IR KLAUSYK!

DIDELI

Štai Negirdėtas Pasiūlymas—
ŠEŠI
DALYKAI TIKTAI
---- ----------------------------- UŽ
_J $6.00.

Rašykite šiandien!
UNION SALES COMPANY,
Dept. 100,
673 W. Madison St.,

LITUANIA gruodžio 21
LATVIA.... gruodžio 28
Taipgi naujas tiesioginis kelias tarpe
LT EPO 1A US—DANZI GO—H ALI FAX, Kanada.
Visi laivai turi puikius kambarius (trečios klesos 'keleiviam.
Kreipkitės prie musų agentų jr—■ mieste.

Chicago, Ill-

i

Persiųs pinigus del jus

1 1

į®

PUIKUS LAIKRODIS ir GERIAUSIA PASAULIO MUZIKA

į,Ii.

ANT ŽIEMOS IR ŠVENČIU

r

artymųjų pagal žemiausią

dienos kursą.
r’RST NATIONAL BANK, SCRANTON, PA.

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

pagalbą.

Galime jumis persiųsti pinigus įvairiais

budais, taip pat ir amerikoniškais doleriais į kiekvieną Lietuvos miestą ir sodžių.

Ateikite arba raštiškai kreipkitės prie
FIRST NATIONAL BANK, iSCRANTON, PA.
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LIETUVIŲ ĮSTAIGA GYVUOJA 35 METAI

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

193 Grand Street,

puiki orchestra, tad dainos, ku
rias dainuoja ištremti Sibiran
revoliucionieriai, daro

LAIMES IEŠKOTOJAI

tokio į-

spudžio, kad rodosi taip ir matai
ir jauti kankinamų žmonių skau
smus ir vėliaus jų džiaugsmą
laimėjus Rusijos revoliuciją.

Kaip girdėtis daug žmohių
rengiasi šį puikų veikalą pama
tyti, todėl tikietų visai mažai
belikę. Kas dar neturi tikietų
ir nori šį puikų veikalą pama
tyti/ tegul pasiskubiha iškalno
nusipirkti, į neš gali atsitikti
taip, kad reikės grįžti nuę $v«įtainės durų, negavuą nusipirkti

NAUJAS TEATRALIS
Keturių veiksmų drama, atvaizdi
nanti Amerikos lietuvių gyvenimą.
Šis veikalas'yra labai gražus, tinkan
tis Amerikos lietuvių scenai ir lengnes nereikia jokių
vas suvaidinti,
ypatingų dekoracijų nei kostiumų.
Taipgi vertas ir šiaip pasiskaitymui.
Kaina 40c. už vieną egzempliorių.
Užsisakant vienų ar daugiau egz. pi
nigai reikia siųsti kartu su užsakymu.
Nesiekiant vieno dolerio, užmokestį
galima siųsti pašto ženkleliais. Už
sakymus ir pinigus siųskite sekančiu,
adresu:
/

307

HM

New York, N. Y.

DVIEJŲ ŠRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:

ESTONIA .... lapkr. 23
POLOŲIA .... gruodž. 7

puikios progos!

Y
Šią savaitę New Yorke eina 4
vajus Anąerikos Raudonojo Kry
žiaus narių gavimui. Reikalin
ga apie 7,000,000 dol., kad Ame
likos Raud. Kryžius galėtų tin
kamą). tęsti savo darbą kaip už
sienyje, taip ir savoje šalyje,
todėl dedama pastangų, kad ši
tą sumą sukėlus prirašant na
cius 1922 metams. Narystės mo
gestis tik $1.00 metams. New
Yorkui paskirta pusės miliono
dolerių kvota. Taigi ir lietu
viai, kurie išgali turėtų parem
ti šitą ištaigą, kuri nemažai pa
galbos teikia ir Lietuvės našĮai-

attorney-at-law

810 Broad Str.,

Sudainavus minėtam chorui
Lietuviais mes esame gimę” ir
Amerikos ir Lietuvos imnus, sušulyis tris kartus „valio” Lietu
vos nepriklausomybei, Preziden
tui Hardingui ir kongresmanui
Chandleriui, mitingas užsibaigė.
Komisijos, rengusios šį pro
testo mitingą, susirinkimas įvyfcs nedėlioję, lapkr. 20 d., 6:30
vai. vakare, Pennsylvanijos ko
telyje?

Buvusieji New Yorko mieste
rinkimai vietinės administraci
jos ir kitų viršininkų buvo ga
na triukšmingi. Tačiau nežiū
rint didžiausių pastangų kaip
republikonų partijos ir beveik
visos New Yorko sjfeudos, kad
pervarius į miesto majoro urė
dą, taip vadinamą koalicijos kan
didatą republikoną Curran, lai
mėjo demokratai ir išrinko an
tram terminui senąjį majorą
John Hylan, net 417,986 balsų
dauguma. Mat majoras Hylan
visą laiką kovojo ir pasižadėjo
ant toliaus kovoti prieš pakėli
mą mokesties už keliavimą tram
vajais, subways ir elevatoriais.
Hylan gavo 754,874 balsus, Cur
ran — 336,888 bal. ir socialistų
kandidatas Panken — 82,209

LAIVAKORTĖS VĖL
PABRANGO.

REIKALAUKITE ŠIANDIEN 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 butt pirmutiniais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jus busite
mu«ų atstovu.
Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl jus neprivalote abejoti
Tik iškirpkite šitą iliustraciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavar
dę ir adresą, įdėkite 50c. pašto markėmis ar kitaip persiuntimo lėšoms
apmokėti ir prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai tokius
dalykus kaip aukščiaus parodyta, o žemiau išvardyta.
1. Aukštos vertės Kukų Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvirčiattsio medžio, su rankų darbo išmarginimais, kas padaro jį 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 nuf-odo oro per
mainas viena diena ankščiau. Parodymui giedraus oro išeina laukan lėlittkė-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.
/
Nei vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskirium, nes mes
darome šitą pusdyki 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 jūsų draugus ir jie
norės jį gauti taipgi gal ir jus patys norėsite gauti kitą tokį patį rinki
ni, todėl VEIKITE TUOJAUS!
UNION SALES CO./DEPT. 502,
673 W. MADISON fcT„
CHICAGO, ILL.

Pirmas importas valiau
sio modelio laikrodžių ir
muzikalių instrumentų iš
Europos — MUZIKALIS LAIKRODIS nema
tytas ir negirdėtas niekuomet pirmiaus.
Tik
pamislykit — įsigyti *okį
puikų laikrodį, kuris gro
ja švelnias melodijas ir
gaidas. •
Šitas laikrodis yra ste
bėtinas visais atžvilgiais;
visų pirma puikus laiko
rodytojas, antra, išimti
nai parankus ir gražiai
išrodantis. Padarytas ‘ iš
Valakiško
riešutmedžio
su puikiai išmargintais šo
nais ir priešakys storai pa
dengtas aukso papuoša
lais. Šis laikrodis yra pu
sėtinai didelis ir jis pa
darys gražaus įspūdžio
kiekvienoje jūsų namų
dalvje.
Muzika, kurią suteikia
šitas Stebėtinas Laikro
dis, yra taip malonių gar
sų, kad jus busite suža
vėti ja. Jus galite užtai
syti laikrodi, kad net ga
lite grajinti, kuomet laik
rodis muša valandas, arba galite užtaisyti muziką, kuomet tik jums noras užeina.
Ši iliustracija jums suteikia supratimą apie vertę šio laikrodžio, ta
čiau p:lnai negalite patirti puikumo ir vertybės šio Stebėtino Instrumen
to, kol jo neįsigysite ir mes žinome, kad jus busite maloniai nustebinti
juomi.
Jasų draugai džiaugsis šiuomi MUZIKALIŠKU LAIKRODŽIU ga
vę jį kaipo Kalėdų dovaną, kurio kaina yra taip prieinama, kad jus kuotikriausiai galite nupirkti daugiau, negu viena.
MUS SPECIALĖ ŠVENTĖMS PARDAVIMO KAINA YRA TIK
TAI $9.00.
Nesiųsk pinigų! Iškirpk tik šį apskelbimą, parašyk savo vardą ir
adresa AIŠKIAI ir pasiųsk mums kartu su 50c. pašto markėmis, padengi
mui nors dalinai persiuntimo lėšų. Balansą užmokėsite, kuomet jums
bus pristatytas laikrodis.
Užsakymai ateina greitai, todėl drauge pasiųsk ir savo, kad KM
greitai galėtumėm išsiuntinėti.
Išbandykite per 10 dienų ir jei busite neužganėdinti, tai mes sngrą-.
žmsirtie jūsų pinigus. RAŠYKITE ŠIANDIENI
UNION SALES COMPANY,
DEPT. 26S
673 W. MADISON ST.,
CHICAGO, ILL.

SWEDISH
AMERICAN
LINE

SWinavįosAmffil(os linija |
I Piliava
Laivas „Hellig Olav”

LAPKRIČIO 26
Laivas ,,Oscar II”

GRUODŽIO 6,
Visa 3 kliasa susideda iš kaiutų
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. Deftrborn St., Chicago, Til.
123 S. 3-rd St., Minneapolis, Minn.
248 -Washington St, Boston. Mass

•

,

LIETUVĄ

24 STATE ST., NEW YORK

Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko i LIEPOJŲ
per Gothcnburgą. Švediją. Pasažieriai persodinami ant jūrių ir ve
žami tiesiai į Liepojų.
S. S. DROTTNTNGHOLM išplaukia .......... gruod. S
■
S. S. STOCKHOLM išplaukia........................ gruodžio 24 4.
NUPIGINI MAS trečios kliasos kainose:
Į HAMBURGĄ ..........................................................
• $»3S
N Į PILIAVĄ, KOENIGSBERGĄ ir DANZIGĄ
?-$i45
Į LIEPOJŲ ..................................................................
karės taksų,
taksų.
»
, ir $5.00 karts
Treč!<rt kliasos pasažieriai sutalpinami i kaįutas,
Kreipkite*
po 2 ir 4 ICvas. Švedų vfett:• nereikalinga.
_
- agentų.
........... *■>.************

