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LIETUVOS ŽINIOS

Vašingtonas, XI. 15 d. (Liet. dienon. Musų valdininkai po sistemoje ir programe mokyklų. nevisuomet yra laiko redakto nesmagumų ęiėra, kuomet pri- 1 tik dabar sužinojome, kad pinigai j
Centrą už liępos mėnesį dar nepa
iš vežimų, patys Pats stebėsies ir savo akims ne riui keletą tokių rašinių išstu seina vienas ar kitas dalykas siųsti.
Inf. Biuras). Eltos pranešimu, nus išvertę
b ’
_____
'ftipgi
Centras pranešė,
’-Z'
juosna įsėdo ir važiuoja tais pa tikėsi kaip bežiūrint, po akių dijuoti ir iš jų straipsnius pa sužinoti sergančių narių klau kad išpirktumėtn varantą ir įsakylapkričio
11
d.
Lietuvos
Steigia

Lapkr. 19 d., „New York
simais. Daktaras yra čia pat tumėm pasiųsti New Haven, Conn,
masis Seimas vienbalsiai priėmė čiais keliais, ką dar taip nese įvyksta permainos į tikslinges- prašyti.
Evening Post” korespondentas
policijai. - Bet vietinis taikos teisė
del Klaipėdos krašto rezoliuciją, nai ponai važinėjo.
nį ir dosnesnį gyvenimą. Ir ta
„Tėvynės” Redakcija. ir jisai tuojaus paaiškina, ar už jas
prarieša iš Kauno, kad iš prie
valdybai
pareiškė, kad
Pilksermėgis
turi jiems iš vo Tėvynė Lietuva kaip bema
tokią ligą verta mokėti pašal jisai 85turikp. siųsti
kuri sutrumpinta skamba taip:
su varantu ir de
žasties greito puolimo Vokietines jie yra tant pakils — taps tvirta, ga EIKIME PRIE TOLIMESNIŲ pa, ar ne, nuo ko tokia liga ga tektyvą į New Haven, Conn. Trio1. Kadangi Klaipėdos krašto kelio pasitraukti,
josfr pinigų Lietuvos valdžia ir
li paeiti, kaip ilgai ji galėjo met mes vėla rašome į Centrą pra
ekonominiai ir tautiniai intere tais išrinktaisiais, kuriems se linga ir nepergalima!
REFORMŲ.
finansistų rateliai rimtai svars
šydami patarimo, bet iš Centro ga
sai bei siekimai labai Lietuvai kėsi per Kynų sieną prasilauž Tad amerikiečiai, varu-vary- Pereitame „Tėvynės” num. tęstis, ar tinkamai ji buvo gy vome
žinią, kad visas dalykas jau
to apie išleidimą nuosavų pinibendri, ir neišvengiamai Klaipė ti. Nieko nematę, nieko nepa kime savo vaikus į Amerikos nurodžiau naudą musų organi doma ir tt. Kuomet SLA. Pil yra pavestas tai kompanijai, kuri
gų, kiirie manoma paremti Ame
da turės su Lietuva sudaryti tyrę, tik dar aršesniais ir žiau aukštesnes profesionalines mo zacijai, kurios ji susilauktų su domosios Tarybos sąstate butų buvo užstačiusi kauciją už 85 kuo
Tikos dolerių pagrindu.
resniais pasidarę už buvusį po kyklas, kad pagaminus Lietu jungdama Sekretoriaus ir Iždi advokatas, tuomet ir legališ pos valdybą. Tačiau kompanijos
vieną valstybę.
agentas nuvažiavęs į New Haveną
Vadinasi Lietuvos - pinigai, 2. Kadangi tas kraštas vys ną...
vai reikalingų šeimininkų Lie ninko urėdus krūvon, ,/šiame kumo teisių žvilgsniu klausimai Šupieniaus tenai nerado — jis par
vietoje dabar vadinamų auksi- tėsi kitomis ekonominėmis ir Keturmetinės sukaktuvės mu tuvos ukiui,
kaip politiškos, straipsnelyje noriu nurodyti, be jokių nesmagumų ant vie davęs savo dalį biznyje (karčlanų, vadinsis doleriais. Taipgi ta kultūrinėmis jurisdikcijos sąly sų Neprigulmingos
Lietuvos taip ekonominės srities vedi kuriuo keliu tos reformos gali tos butų išsprendžiami. Da mos) į kitur išbėgo. Dabar neži
me pranešime sakoma, kad de gomis, ir Seimas tuos skirtu jau už durių, o pirmyn nei mui.
kur jisai yra — nei pas gimines
bar SLA. reikia laikyti pašali no
ma
padaryti
ir
kokiu
urėdu
bu

nerašo, nors iškarto lašinėjo prašy
rybos su Amerikos sindikatu, mus įvertina; ir
žingsnio nepaeita ir nei nepa
Dr. A. L. Graičiunas, tų reikalas papildyti SLA. Pil nis advokatas, kaipo patarėjas damas pinigų paskolinti.
reikale išleidimo Lietuvos dole 3. Kadangi sudarant vieną
matysime kaip kiti keturi me
teisių klausimuose.
SLA. Apš. Kom. narys. domoji Taryba.
Taigi matote
gerb. SLA. nariai
rių, vyksta gerojon pusėn.
valstybę, krašto ypatingi reika tai praslinks, o mes vis tuose
kiek padaro nesmagumų blogos va
Šitų reformų padaryti be Sei Taigi mano giliausiu įsitiki lios ir neteisingas žmogus kaip kuo
Jei šitas pranešimas yra tei lai bus pilnumoje apsaugoti, su pačiuose varguose ir skurde te
mo negalima. Pagaliau jos ne nimu yra, kad musų organizaci pai taip ir Centrui. Todėl renkaht
singas, tai galima tikėtis, kad teikiant jam autonomines tei bebusime, jei bent tik viena-kigali prasidėti ir nuo sekančio jai, vietoje Iždininko urėdo, kuopų valdybas reikia ‘gerai apsi
neužilgo ir Lietuva susilauks ses,
ta vienutė pralobs iš prakaito
naudingiau turėti žiūrėti, kad toki žmonės nepatektų
Seimo. Sekantis
Seimas jas butų daug
nuosavų pinigų, vadinamų dole- Tad Steigiamasis Seimas po- musų pilksermėgio; plačioji-gi
ŽODIS SLA. DARBUO
Reikia rinkti tik pil
Juriskonsulto, ar kaip kitaip įnaiviršininkus.
gali
tik
įvesti,
pertaisydamas
ištikimi
SLA.
nariai, kurie savo
riais.
TOJAMS.
veda Lietuvos vyriausybei dary liaudis vis vien bus alkana, iš
užvardytą
urėdą,
kurin
galėtų
darbais jau yra įrodę, kad yra ver
tuos konstitucijos punktus, kur
ti visus žingsnius įvykinimui naudojama ir tamsi.
Pastaruoju laiku pradėjo atei
būti
renkami
tiktai
advokatai.
ti pasitikėjimo.
urėdus.
„Jewish Telegraphic” agentūra Klaipėdos krašto prisidėjimo Broli ir Sesute Amerikieti: ar ti apsčiai polemiško turinio ra kalbama apie šituos
J. Parulis — 85 kp. sekr.
Tai tiek tuo tarpu aš tega
Šitos
reformos
įgyvendinti
bu

praneša iš Kauno, kad priimant prie Lietuvos Respublikos.
Redakcijos
pastaba. Šį atsitikimą
nori matyti savo gimines Lietu šinių įvairiais SLA. reikalų klau
liu
pasakyti
apie
šių
reformų
turėtų gerai įsidėmėti visos SLA.
Lietuvos konstituciją, tapo pri
voje tvirtai atsistojant ant ko simais, vis daugumoje kritikuo tų galima tiktai su liepos 1 d., įvedimo klausimą. Tačiau gali kuopos
ir pasistengti pasielgt sulig
1924 metų, kuomet kiti rinki
imta 4 kalbos: lietuvių, žydų,
jų? ’
jant kitų išreikštas mintis. Ta
SLA. įstatų
reikalavimo, kad už
mai išrinks jau sulig pertaisy būti, kad aš savo išvadose la kuopų
lenkų ir ukrainų, kaipo oficialėAš neabejoju, kad nori, nes čiau šitie rašiniai
valdybas
butų užstatytos kau
taip blogai
bai klystu,
todėl butų labai
tos
konstitucijos
Pildomąją
Ta

cijos. Gerai dar, kad už 85 kuopos
mis .valstybės kalbomis.
tu pirmutinis ne vien žodžiu, parašyti, kad netik juos reikia
geistina
išgirsti
kitų
SLA.
dar

valdybą
užstatyta
kaucija, tai
Tačiau reikia pasakyti, kad
bet ir darbu ir tai apčiuopiamu ištisai perrašinėti, netik reikia rybą 1924—1926 m. laikotar buotojų nuomones šituo klausi nors ir yra
padare
daug nesmagumų
tai
yra žydiškų
korespon
darbu prisidėjai prie sukūrimo nemažai laiko praleisti juos be piui. Sekančiuose rinkimuose mu. Ypač butų labai gerai, kad blogos valios žmogus, tačiau nu
bus renkama Pild. Taryba sulig
Lietuva Laisva — už keliato neprigulmingos Lietuvos. Visų
dentų sugalvotas „stebuklas”.
skaitant, kad įspėjus juose no šiandienio jos sąstato ir todėl tie asmenys, kurie yra gerai su nešti pinigai nežuvo. Kaucijų kom
panija jau užmokėjo nuneštus pini
Matyt Lietuvos konstitucijoj yra mėnesių apvaikščiosime 4 metų pirma tu atgaivinai, atbudinai rimą išreikšti mintį, tačiau yra
sipažinę
su
Pildomosios
Tarybos
gus ir dabar ieško Šupieniaus, kurį
pažymėta tautinių mažumų tau sukaktuves savo Neprigulmy- iš nežinčs Lietuvos pilksermė- net tokių, kurių negalima visiš sekantis Seimas vargu bau ga
sugavusi tinkamai nubaus it tas nei
darbuote,
greitu
laiku
išsi

tinė ir kultūrinė autonomija, iš- bės, kaipo Laisvos, savistovos, gį; dar toli gražu prieš susi- kai suprasti ir negalima sugau lėtų visuotino balsavimo valią
reikštų
per
„Tėvynę”, kad kuopai, nei Centrui jokių iškaščių
pašalinant
legaliai
ir
laužyti,
nepadarys. Bet jei nebūtų užstaty
ko
žydiškas
koresponden- žmonių valdomos valstybės.
tvėrimą savistovios neprigulmin ti jokios aiškios minties, neigi
SLA.
nariai
ir
kuopos
galėtų
ta kaucija už šitą žmogų, tuomet ne
Pildomosios
Vienok mes amerikiečiai toli gos Lietuvos
' tas padarė oficiales valstybės
tu iš Amerikos jokios apčiuopiamos išvados pa tiesotai išrinktą
patyrti
ir
kitų
nuomones
pirm
tik butų padaryta daug bereikalingų
Tarybos
narį — Iždininką ir
kalbas. Jau ir iš to galima aiš gražu esame nepatenkinti; mes rašiai laiškus ir siuntei dova daryti.
nesmagumų,
bet dar nariai butų tu
to, negu pradės kreipti domės
jo
vieton
skirti
visuotinu
bal

matome,
kad
Lietuvos
valstybei
kiai matyti, kad šita žinia yra
rėję sudėti mokestis antru kartu, nes
nas tėveliui,
močiutei,
bro Todėl gerbiamieji SLA. dar
į šį mano sumanymą.
savimu
nerinktą,
bet
tinkantį
už
tokius kuopų
viršininkus, ku
daug ko liams ir sesutėms. Ir tieji tavo
neteisinga, kad Lietuvoje jokio daug ko stokuoja,
Senas
Socialistas.
buotojai,
kuomet
protenduojat
riuos kuopos laiko be kaucijos, atsa
Pild. Tarybos sąstatui papildy
trūksta, prie pilno savistovumo. laiškai ir dovanos budino ir kė
ukrainų klausimo nėra.
ko patys kuopų nariai. Kiekvienos
Ir tuos visus trukumus, tas lė jų dvasią, prie savistovybes, turį išgalių kitus kritikuoti ir ti. Pagaliau, gal-gi but galima
kuopos narių pareiga savo viršinin
IŠ SLA. KUOPŲ
malonėkite pasi ir nuo sekančio Seimo tos re
kus pastatyti po kaucija. Šiandien
Pereitą savaitę buvo paskelb visas spragas mes, amerikiečiai, prie išsiliuosavimo iš po sveti mokinti, tai
DARBUOTĖS.
stengti
savo
kritikos
rašinėlius
formos padaryti — išrinktas Iž 85 kp., Edwardsville, Pa., šiuomi yra dar daug tokių SLA kuopų,
ta amerikonų spaudoje, kad galim ir turim užkimšti — už mųjų gaivalų
jungo. Ir tos parašyti taip, kad
nereikėtų
dininkas galėtų būti juomi tik pranešu visoms SLA. kuopoms, kad kurios nemato reikalo į šitai tinka
Lenkijos prezidentas Pilsudskis lopyti. Nežiūrint į tai, kad mu tavo „gromatos”
rašytos pas
būti atsargiom renkant žmo mos domės atkreipti ir savo virši
tas darbas, reikia
buvo įteikęs Seimui savo rezig- sų čia mažuma, viena penkta tėvelius atnešė vaisius, šian- jų nors studijuoti, kad sugavus iš vardo, o visas
be jokios kaucijos.
nes j SLA. kuopų
valdybas, nes ninkus laiko
jūsų
norimas
išreikšti
mintis.
kurį dabar veda Iždininko raš blogos valios ir netęisingąs žmogus Atminkite, kad su geriausiu žmo
naciją, dėlto, kad daugumos dalis visos Lietuvos gyventojų; dien Lietuva Laisva NeprigulBet
butų
dar
geriau,
jei
pasi

tine, galėtų būti perkeltas Cent patekęs j kuopos valdybą, ypač į gumi gali atsitikti tokių nelaimių,
Seimo nusistatymu buvę Vilnių nežiūrint į tai, kad mes iš to minga. Tu žinodams ir matyvietą, daug žalos ir kad kuopos iždas gali žūti, o tuomet
prijungti prie Lenkijos, o Pil jokios medžiaginės naudos netu dams, kad ji viena pati nepa stengtumėte parašyti taip, kad ran. Tačiau šis klausimas nė atsakomirigesnę
bereikalingo rūpesčio pridaro netik jau nelaikąs pinigų ieškoti, kuomet
nereikėtų
jų
perrašyti
—
kad
ra
taip
svarbus,
kuris
yra
vien
sudskis stovėjęs, kad Vilnius rėsime, bet vadovaudamiesi gei jėgs atsistoti ant kojų ir tinka
kuopai, bet
ir Centrui. Štai kas jie yra visiškai žuvę.
butų
galima
juos
pataisyti.
Tuo
formališkumo ir teisėtumo klau atsitiko su 85 kuopos iždininku, kupatenkinimu ir artimo mai susitvarkyti, ypač po ka
butų prijungtas prie „Vidurinės dulio
budu
sutaupysite
daug
laiko
Re

simu . Ar porą metų vėliau riuomi buvo Pranas Šupicnius — 107 kp., Philadelphia, Pa-, savu
meile (altruizmu) mes tą mo rės išteriota, tu padidinai ener
Lietuvos.”
neblogas ir dar laiku yra nutariusi bausti narius už
dakcijai ir jūsų rašinėliai galės ar ankščiau šitas reformas pa žmogelis rodosi
su kitais bro
Lapkričio 16 d. žydų spaudos ralę užmokestį apturėsime — giją, susitaria!
net nelaimingas.
Savu laiku jisai nesilankymą į kuopos susirinkimus,
greičiau
patilpti
„Tėvynėn.
”
O
darysime,
tas
didelio
skirtumo
neteko kojos ir dabar turi prisidė tačiau tas nieko negelbsti. Po seno
agentūra praneša iš Varšavos, tai viskas ką mes galime laukti liais amerikiečiais ir visi išvien
tas
padaryti
yra
lengvą
ir
net
nedaro — žinoma
butų ge jęs /guminę koją, tačiau pasirodo, vei iš 75 kuopos narių į susirinki
skubinot jai pagalbą. Pašalpa
kad Lenkų Seimas, po sunkios nuo savo Tėvynės Lietuvos.
atsilanko 78 nariai. Kuomet
būtina pareiga kiekvieno, kuris riau, kad juo
greičiau šitos kad jis netik kūniškai raišas, bet ir mus
kovos, nutaręs 13 balsų didžiu Trys svarbiausios priežastys ir suraminimas tavo, amerikie
priseina rinkti kokias komisijas arba
drįsta kitus kritikuoti ir mo reformos įvyktų. Visa svarba sąžinė jo raiša ir juoda.
—
trys
didžiausios
spragos,
ku

kuopos
valdybą, tai nėra iško rink
ti,
buvo
nemaža
—
milionus
ma palikti Vilnių prie „Viduri
Taigi P. Šupicnius, būdamas 85
kinti.
yra tame, kad mes principia- kuopos iždininku,
paėmė kuopos ti. Ypač didžiausia bėda su ligo
nės Lietuvos”. Sakoma tik at rios trugdo musų naujai atgi auksinų kaipo auką, kaipo dova
Ką nors rašant, nereikia vis liai nutartumėm prie šitų re narių mokesčių pinigus už liepos nių blankoms — net gė.da, kad to
sišaukus Askenaziui į žydus, musiai valstybei normaliai plė ną siuntei Lietuvai. Negana to,
menesi viso $83.02 ir su jais pabė kia didelė kuopa ir negali laiku ir
tik ant minties formų eiti.
matydamas, kad atsistatydinti ką tepti, kas
Seimo atstovus, palaikyti Pil- totis ir tobulintis yra šios:
ligonių blankų
go.
Nors aš
sutaisęs mokesčių; tinkamai prirengti
užeina,
be
jokios
tvarkos
ir
be
Todėl
dabar
laikas
SLA.
kuo
pasiuntimui
į
Centrą.
1.
Menkas
susipratimas
tarp
iš aukų nepajėgs tavo gimtinė,
sudskio pusę, pavykus šitą di
blankas perdaviau jam, kad kartu
Taipgi reikia pasakyti, kad nariai
jokio
galutino
plano.
Reikia
vi

su pinigais pasiųstij į Centrą, ta
poms
šitą
mintį
apsvarstyti
ir
džiumą laimėti, nes visi žydai visų Lietuvos gyventojų pilie suteikiai jai paskolą Liet. Lais
kalti
už neskaitymą organo. Musų
čiau jisai
pasiuntė i Centrą tiktai
tybės piredermėse.
vės Bonais 100,000,000 auksinų. sų pirma pasidaryti planas, ką jei joms išrodytų, kad tokios blankas,
balsavę už Pilsudskio pusę.
o pinigų nesiuntė, kartu kuopa yra nutariusi ’metinius kuopų
Nors čionai kalbama apie su" 2. žemas kultūrinis tobulu Reiškia, kad ir čia tu savo ran norima pasakyti savo straipsne reformos butų naudingos musų parašydamas nuo savęs laiškelį su susirinkimus skelbti per organą, o
darymą „Vidurinės Lietuvos”, mas plačioje liaudije, arba ne ką uždėjai ir arčiaus prisiarti lyje ir stengtis kuotrumpiausio- organizacijai, padalyti nutari pasiteisinimu, kad jį apvogė, todėl ne šaukti atvirutėmis, kaip seniaus
SLA. Įstatų prašė Centro pinigų palaukti ligi buvo daroma, kad tuoini sutaupius
nai prie Lietuvos turto daboji je formoje tai išreikšti, nekarto mus ir pasiųsti
bet greičiausia bus, kad šitas rangumas ir storžievystė.
10 d. rugpiučio. Centras sutiko li kuopai keletą dolerių ir sekretoriui
nusistaty mo, kad svetimtautis nepaverg jant jau kartą išreikštų min Komisijai kaipo įnešimą įstatų gi
balsavimas yra priėmimu Hy- 3. Viduramžinis
tai dienai palaukti, bet neilgiau. bereikalingo darbo. Tačiau kuomet
čių
ir
nemaišant
vienon
krūvon
pataisymui.
Įstatų
Komisija
mas
Lietuvos inteligentijos, tų tavo giminių ekonomiškai.
' manso projekto.
Kuomet įvyko 85 kp. susirinkimas paklausi narių kodėl nebuvai susi
įvairi'ų-įvairiausių
dalykų,
tan

gavus tokius kuopų įnešimus, rugpiučio 14 d., 1921 m., tuomet P. Į rinkime, tai atsako, kad rielinojau.
kaip pasaulinės taip ir dvasi Dabar tas viskas rods butų
O kuomet pasakai, kad buvo pas
gerai. Bet kada žvilkterni, tai kiausiai nieko bendro nęturin juos sutvarkys ir paskelbs or Šupienius nesiskundė kuopai, kad kelbta organe, tai sako, kad organo
Vašingtonas, XI. 15 d. (Liet. škos.
jį apvogė, tik man užklausus, gal
Inf. Biuras). Eltos pranešimu Jį yra užsimurinus Kynų sie matai, kad vis kažko trūksta. čių su kalbamuoju reikalu. Pa gane, kaipo sumanymus įstatų pinigų nepasiuntei į Centrą, kad neskaitau, nes jis man nepatinka—
nesenai pasibaigusioje Rygoje na ir pilksermegis jos neperei Taip trūksta — aiškiai trūks rašius straipsnelį reikia jį ma pataisymui. Tuomet SLA. na ligi šiol dar negavau kvitos nuo jame rašoma tas pats, ką aš kas ne
ir nubal SLA. iždininko, tai jisai atsakė, dėldienis bažnyčioje nuo kunigo di
Lietuvos, Latvijos, Estijos, Suo na. Pilksermegis mato, kad tik ta gerų šeimininkų, gerų vedė žiausiai tris kartus perskaityti riai tai apsvarstys
pinigus
pasiuntęs pabaigoje džiu (Nejaugi taip sakoma? Kaip
mijos ir Sovietų Rusijos Ekono išrinktiem vartai apšvietos ir jų Lietuvos ūkės, kaip politišku, ir pataisyti tais vietas, kurios suos. Jei dauguma SLA. narių kad
visai nėra?
liepos mėn., todėl kvitą dar nesus galima tą sakyt, ko
išrodo
neaiškios.
.Jei
toks
pa

kultūros
yra
atidaromi.
nutars
tokias
reformas
įvesti,
taip
ir
ekonomišku
atžvilgiais.
„Tėv.
”
Red.).
Tačiau
tas
jūsų ap
minėje Konferencijoje susitarta
pėjo ateiti.
aukščiau minėtos Ir štai tau brolau, ameri taisymas gerokai suteptų rašinė tuomet nėra abejonės, kad ir Šiame susirinkime jis vėl norėjo sileidimo nepateisina. Skaitykite ar *
prekybos, finansų bei jūrių Šios trys
ganą, ypač SLA. reikalus ir lanko
Jei dau paimti kuopos narių sudėtus mokes kite
klausimais.
Rygoje įsteigta priežastys ir laiko naujai at kieti, pasilieka gal užvis svar lį, tai vėla reikia jį perrašyti ir Seimas tai užgirs.
kuopų susirinkimus, e tuomet
tis už rugpiučio mėn., sumoje $84.00,
konferavusių valstybių laikinas gimusią Lietuvos valstybę nuo biausia ir švenčiausia pareiga perskaičius pasiųsti redakcijai. guma SLA. narių tokį pasiūly tačiau kuopos pirmininkas, J. Žu galėsime viską pataisyti, kas tik
* ekonomijos biuras. Be kito ko normalinio plėtojimosi ir tobu link Tėvynės Lietuvos atlikti — Jei dauguma musų bendradar mą atmes, tad nebeliks reikalo kas, patarė man tuos pinigus pa blogo musų organizacijoje yra.
Sekantis metinis kuopos susirin
imti ir stačiai pasiųsti į Centrą, kad
suteik gerus, sąžiningus, išmin bių perskaitytų savo rašinius nei SLA. Seime to* kelti.
konferenrija nutarė pagreitinti linimosi.
kimas įvyks
gruodžio mėn. antrą
Musų Valdžia ir St. Seimas tingus, rimtus ir mokytus šei pirm, negu siunčia juos Redak- Sujungus aukščiau minėtus vėla nesuvėlavus siunčiant juos per utarninką, toje pačioje vietoje ką
kuopos iždininką ir ačių šitam kuo
rate: trypsi, mininkus — kaip politikos taip cijon, tai užtikriname, kad jie urėdus krūvon,
butų reikalo pos pirmininko
ir greičiau įvykinti sutartyse kaip užburtame
patarimui, šitie visuomet susirinkimai yra laikomi.
tokių
savo
rašinių
neprisiųstų
šūkauja, prakaituoja ir ilsta... ekonomijos srityje.
papildyti SLA. Pildomosios Ta $84.00 tapo apsaugoti, nes rugpiu Čionai galėsite visus savo nepasiten
numatytas koncesijas.
Taipgi bus
’
_________ O valstybės reikalai — kaip Tu jau sensti’ bet tavo atža spaudon, kokius dabar prisiun rybos sąstatą. Man savu laiku čio 16 d. Šupienius pasišalino iš kinimus pareikšti.
renkama
kuopos
valdyba
gerbiamieji, esant arti Pildomosios Tarybos Edwadsvilles ir nuvyko į New metams. Todėl susirinkitesekantiems
las auga ir lankosi aukštai iš čia. ' Neužtenka,
Vašingtonas, XI. 15 d. (Liet. betvarkėje, taip betvarkėje.
visi kuo
Haven, Conn., kur sakoma su kitu
pasiteisinti,
kad
„esu
darbo
tobulintose
Amerikos
mokyklo

skaitlingiausiai.
Gana
sielvartaviKame-gi
kliūtis?
darbuotes,
teko
pastebėti,
kad
Inf. Biuras). Lietuvos Minissavo draugu užsidėjęs smuklę se
žmogumi
ir
rašyti
nemoku
”
.
labai tankiai iškyla tokių klau kamu adresu: 106 View st. Iš čio mų — dauginus gyvumoI
terių Kabinetas įteikė Steigia- Mes matom tas pačias vidur se. O Lietuvai dabar trūksta
V. Lasky — kp. ižd.
mokintis ir stengtis simų, kaip Pildomosios Tary nai gavau laišką nuo P. šupieniaus
patyrusių mokytų Reikia
• mamjam Seimui svarstyti šiems amžinės mokyklas (gimnazijas) praktiškai
rugsėjo
8 d., kuriame skundėsi,
kitus apkrauti bos suvažiavimuose, taip ir jos kad
metams biudžetą. Sulyg biudže bedygstant kai grybus po lie profesionalų: agronomų, moky kuomažiausiai
247 kp., Woodlawn, Pa., savn sub
jį apvogė ir prašė, kad aš jam
to, pajamų bus šeši šimtai sep- tui, su tąja pačia sistema ir tojų, įvairios rūšies inžinierių, darbu savų ambicijų reikalais. tarimuose krivulių keliu, kurie praneščiau, kiek jis yra skolingas rinkime nutarė, kad tie nariai, ku
rie gyvena ant ūkių, kuomet suser
tyniasdešimts tris milionai auk- programa iš kur išpaustas jau komersantų, gamtininkų ir vi- Taipgi reikia palikti platus rišasi su legališkumo, teisių at 85 kuopai, pasižadėdamas pilnai at ga
ir reikalauja pašalpos, tai patys
siteisti. Rugsėjo
11 d. parašiau
Ir todėl jam
gi išlaidų numatoma yra nimas išeina sau pasipūtęs jau- sokiaropų pramoninkų ir indus- tarpai tarpe eilučių, kad butų žvilgiu, klausimais.
savo
lėšomis turi prisiųsti ligonių
laišką, pranešdamas kiek jisai
vietos
ikur
rašyti
Redakcijai
trialistų.
Amerikieti,
pagamink
butų labai pravartu SLA. Pil yra skolingas, prašydamas kuovei- lankytojams padvadąi kurie jį turi
aštuoni šimtai aštuoniasdešimts nikaitis-činauninkėlis — su pirš
šeši milionai auksinų. Deficitas tinaitėm, lakdele ir papiro juos! O pagaminęs siųsk Lie taisant rašinėlius. Malonėkite domosios Tarybos sąstate turė kiausiai atsiteisti, tačiau jokio atsa aplankyti.
prie progos noriu praneš
Bejėgis,
be iniciatyvos. tuvon įdėdamas indėlio vieną- prisilaikyti šitų patarimų, jei ti advokatą, kuris galėtų su kymo negavau. Rugsėjo 16 d. vė ti Taipgi
du šimtai trylika milionų huksi- su.
visiems
247 kuopos nariams, kad
la jam parašiau laišką, į kurį irgi
rimtos pasaulia- kitą tūkstantinę — pradžiai norite, kad jūsų rašinėliai laiku teikti pačioje pradžioje, tokius nieko neatsakė. Tuomet parašiau į visi lankytumėte kuopos susirinki
nų bus padengtas vidaus pa- Kur-gi dėtis
žvalgos neturint? Kad iš bado prededant gyvenimą, o žiūrėk tilptų. O kurie siunčiate bile klausimus besvarstant, tinka Centrą, prašydamas, kad Centras mus ir laiku užsimokėtumėte tavo
■kol*.
Sekantis kuopos srisirinMDaugiau kaip pusė visų išlai- nenumirti glaudžiasi prie kan kokią, revoliucija kils Lietuvoje jovalą Redakcijon, tai nerugo- mų patarimų. Kaip dabar yra jo pareikalautų atsiteisti su 85 kuo Juokies.
■ -JLL'
k_ t— tr_ ______ L- celiarijų, pas klebonus metrikų yispse gyvenimo šakose: pra kitę, kuomet ‘susivėliname su gerai Pild. Tarybai, kuomet jos pa. Gavau iš Centro atsakymą, mas bus metinis, kuris įvyks gruakad Šupienius dar neprisiuntęs pi
daktaras! Jokių nigų į Centrą už liepos. mines) ir
rašyti. Ir taip eina iš dienos muši, wpstrijpj, o ypatingai M patalpinimu „Tėvynėn”, nes sąstate yra
(T«sa ant a pusi.)
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tėvyne

Savaitinis Susivienijimo Lietuvių
Amerikoje organas, leidžiamas kas
penktadienis.

S. E. Vitaitis — Redaktorius,

307 W. 30-th St., New York City.
Visi raštai skiriami „Tėvynei” turi
but siunčiami Redakcijos vardu ir
turi but su autoriaus parašu ir adre
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
triimpinapr taiso sulig savo nuožiū
ros. ti;- Netinkami
spaudai
smulkus
raštai —
korespondencijos,
eiles,
pranešimai ir tt.,, naikinama ir autoriams negrąžinama, jei nėra pridėta
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.

guolių didžiausį skurdą ir badą
kenčia, nes nutukęskaro pelnais
kapitalistas uždarė dirbtuves ir
šitą minią išmetė gatvėn. Ši
toje badaujančių minioje yra ar
ti miliono ir tikrųjų Vokietijos
junkerių imperializmo nugalėto
ju — pasaulinio karo veteranų,
kurie apgaulingais žodžiais apie
demokratijos idealus nuvilioti į
veidmainingos Francuzijos lau
kus skurdo, vargo, savo kraują
ir jaunas gyvastis aukojo neva
už prakilnius idealus, o tuo tarpU apgaulingi politikieriai naujo imperializmo jėgą kure, nau
jus ekonomines vergijos rete
žius kalė...

PALIAUBŲ ŠVENTĖ.
Lapkričio 11 d. visose San Štar kuomet triukšmingai aptarvės valstybėse triukšmingai vaikščiojam trimetinę paliaubų
apvaikščiota trijų metų sukak šventę, kuomet laurais vaini
tuvės, taip vadinamos, „Paliau kuojant nežinomas aukas pasau
patim laiku Buft
bų Šventės”. Lapkr. ly d., 1918, linio karo, tuo
2:40 vai. ryte, Vašingtono lai falo mieste atrastas purvinoje
ku, pasiekė Suv. Valstijas žinia, stuboje pusnuogis, išbadėjęs,
kad Vokietija pasirašė paliaubų visų apleistas miręs jaunas karsutartis. Beveik nuo tos pat žygis — vos 25 metų amžiaus,
valandos visoje šalyje prasidė Albertas Miller. Nors jisai iš
jo didžiausio džiaugsmo šventė, tarnavo karo metu fronte pus
kurią apvaikščiojant pasiekta ketvirtų metų, nors buvo apdo
didžiausio entuziazmo! Džiau vanotas už pasižymėjimus auk
pagarbos ženklais,
gėsi ir triumfafo senas ir jau ščiausios
nas, didelis ir mažas — žodžiu nors jis pirmutinis atnešė ži
kiekvienas
Amerikos pilietis nią į tranšėjas apie paliaubų
džiaugėsi, kad užbaigtas baisu pasirašymą, tačiau užsibaigus
sis karas, kuris milionus nekal karui nebuvo daugiau reikalin
tų žmonių išžudė, kuris tiek gas tiems veidmainiams, kurie
daug skurdo, nelaimių ir" ligų kovai ūžiant mokėjo gražiai pa
kalbėti apie prakilnius demokra
pasauliui atnešė.
Anksti rytą Prezidentas Vil- tijos idealus ir todėl jisai kartu
tapo iš
sonas išleido sekantį atsišauki su kitais bedarbiais
stumtas gatvėn ir čionai savo
mą:
dienas didžiausiame
„Mano Tautiečiai: šį rytą pa jaunas
sirašyta paliaubos. Viskas, už skurde užbaigė.
ką Amerika kovojo, tapo pa Tai tokiose aplinkybėse šven
siekta. Dabar musų laimingo tėme trimetinę Paliaubų Šven
mis pareigomis bus pavyzdin tę, kurią 1918 metais p. Vilsogais, blaivais, draugiškais pata nas paskelbė Amerikos pilie
rimais ir medžiagine
pagalba čiams kaipo pradžią teisingos
įkurti teisingą demokratiją vi demokratijos įgyvendinimo visame pasaulyje.”
same pasaulyje.
Bet tai butą tik žodžių —
tuščių žodžių... Pergalėtojų dar VAšINGTONO KONFE
bai nukrypo visai kitais keliais. RENCIJA.
Ir karo metu, ir paliaubas pasi
Paskelbus Suv.
Valst. prerašius garsiai sukauta apie de
mjeriui Hughes Amerikos plamokratijos idealus, tačiau širna sumažinimui karo laivynų ii’
i dyje turėta kraštutiniausi im
perialistiniai siekiniai. Sutriuš sutikus principialiai Anglijai ir
kinta Vokietijos junkerių impe Japonijai su tuo planu, ameri
rializmas, tačiau įkurta dar net; konų spauda tiesiog apsvaigo
įkiresnis Francuzų imperializ iš džiaugsmo ir jau drąsiai tvir
mas. Šiandien apie demokrati tina, kad pasaulyje užviešpatau
ja nauja era (gadynė).
ją nugalėtojai
nei nesvajoja, i
Ir pasidėkavojant Francuzų im Nors širdingai linkime, kad
perializmui ir visos Santarvės netik butų sumažinti, bet kad
grobuoniškai politikai ligi šiol visi ligi vienam visoki karo pa
pasaulyje nėra nei ramybės, nei! būklo! butų galutinai sunaikin
gerovės.
ti, tačiau labai abejojame, kad
tikrai ap
Nors ir apvaikščiojome trijų šita konferencija
metų sukaktuves nuo paliaubų čiuopiamų ir pasaulio ramybei
pasirašymo, tačiau karo gaisrai naudingų davinių atneš. Juk
nei Europoje, nei Balkanuose čia suvažiavo tos pačios dva
dar neužgeso, žmonių kraujas, sios ponai, kurie kūrė ir Versaašaros liejasi posenovei. Ir ši-! liaus taikos sutartį, todėl ar ga
tų visų neramumų
vyriausia lima tikėtis, kad šita imperia
kurstitoja yra Francuzų impe listinė dvasia galėtų nors kiek
rialistinė ranka. Francuzų ge- žmoniškumo ir teisybės pagrin
ližimi
apkaustytas Varšavos dais vaduotis.
junkerių kumštis kamuoja Lie Yra tik pradžia tarybų ir tai
tuvą, kankina ir žudo nekaltus tik principe sutikta su tuomi
lietuvius kūdikius. pasiulymu.
I Vilniaus
Reiškia sutikta,
Francuzų nešvari ranka maišo kad reikia aprubežiuoti karo jė
visokiomis intrigomis ir Rusijos gos, tačiau kuriuo budu ir koks
gyvenimą, nuolatos siundydama aprubežiavimas kiekvienai at
visokius avantiūristus kelti ci skiria! valstijai bus statomi, tai
vilį karą Rusų valstybėje. Fran- tą pasiūlys kiekviena valstija.
-euzų intrigomis , yra vedamas ir Kuomet prieis prie šito klausi
Turkų-Graikų
karas, žodžiu, mo — prie detalių, tuomet ga
kur tik nepažvelgsi, visur matai
limas
daigtas, kad ir paties
Francuzų imperializmo dykstan
principo
nebeliks^
Pagaliau
čius diegus. O kitos Santarvės kuomet kils sausžemio kariuo
valstybės skeptiškai
žiuri į menės klausimas, tad ar galima
francuzų dūkimą ir nieko ne
daleisti, kad Francuzija dasisako.
v
leistų prie kokių nors kompro
Tas pats- galima pasakyti ir j
misų. Juk jai tuomet reikėtų
ekonomijos
dirvoje. Nutukę
išsižadėti savo imperialistinės
Amerikos kapitalistai buvusio politikos.
karo pelnais — sugrobę didesnę
pusę viso pasaulio aukso dabar; Tačiau mes labai norėtumėm,
deda* pastangų galutinai pa kad šitie musų pranašavimai bu
smaugti darbininkų susiprati tų klaidingi^. Gal-gi jau pasi
mą, kad nebeliktų' jiems jokio mokino ir kraštutiniausi grobuo
pavojaus iš darbininkų pusės. nys ir persitikrino, kad jėga pa
užkariauti
negalima.
Amerika yra turtingiausia val saulio
stybė visame pasaulyje — jos Gal-gi jau pakeis savo pragaiš
turtuoliai apsipylę auksu ligi tingą imperializmo politiką tai
kaklui, maisto produktų Ameri kingumo ir teisybėš veiksmais.
koje yra apie tris kartus dau Nors mes to iš širdies linkime,
giau, negu jų, reikalinga pilnai tačiau realių įvykių nematyda
atatinkamam Amerikos žmonių mi, pasiliekame tvirtai abejo
išmaitinimui, tačiau tuo patim dami apie geras pasekmes šios
laiku šešių millonų armija var konferencijos.

PERŽVALGA
:: Neteisinga išvada. —„Vie
nybės”
peržvalgų rašytojas,
kalbėdamas apie komunistų agi
taciją paimti SLA. į savo ran
kas ir apie p. Mizaro koliones
ant SLA. Pildomosios Tarybos,
sekančiai išsireiškia:
„Tėvynės” N r. 44 p.
maitis rašo ilgoką straipsnį, kad
nurodžius, jogei visa
dabartine
valdyba nėra buržujai, bet kaip
tik tie vargo pelės proletarai, ir
kad ši komunistų
agitacija yra
niekas kitas, kaip tik politiškas
švindelis. Tam nurodinėjimui rei
kia pritarti ir netikusias komunis
tų pastangas iš visų jėgų smerkti.
Bet neveltui butų iš šito ir pasimokinimas ateičiai išsunkti. Nie
kas kitas, kaip tik p. p. Strimaitis
ir Račkauskas atidarė savo laiku
platų komunistams kelią į S. L.

kaip
jiedu saugojo
SLA. nuo
įėjimo į A.L.T. 'Tarybą ar kitus ko
kilis politinius darbus del Lietu
vos, nes girdi ši .organizacija yra
Politinis del Liebepartyviška.’
tuvos veiklumas butu SLA. labai
sustiprinęs ir padėjęs
nusmelkti
beaugantį pačioje
organizacijoje
kokį tai visai blėdingą .kairumą.’
Todėl jeigu SLA. norima ištikro
nuo blėdingos politikos išgelbė
ti, reikia greitu laiku į šią organi
zaciją įleisti tautiškosios gyvybes
siela, reikia dėtis prie lietuviškų
darbų, nors del jų kartais ir rau
kytus! kai kurie
organizacijoje
iau įsigalėję ,kailiukai’.”

šita išvada neatatinka tikre
nybei dviem atžvilgiais. Ne
norint nusidėti SLA. įstatams,
nėra jokio pagrindo, kuriuomi
besivaduojant butų galima už
drausti vienų ar kitų politiškų
įsitikinimų žmonėms prisirašyti
prie šios organizacijos. O kuo
met šitoje organizacijoje prigu
li Įvairių politinių pažiūrų žmo
nės, tuomet ir nelieka kitos iš
eities, kai tik laikytis neitraliai
visų partijų darbuotėje ir todėl
pp.
Strimaičio ir Račkausko
pastangos, kad neįleidus SLA.
Į tautininkų centrą — A. L. T.
Tarybą, buvo kai kartas vietoj e. Jei mums šiandien nepatinka, kuomet komunistai lenda
į SLA. su savo partijos politi
ka, taip lygiai ir kitų pa
žiūriu SLA. nariams nepatinka,
kuomet tautininkai nori į savo
politikos centrą SLA. įtraukti.
SLA. yra kultūriniai pašelpinė
ir apdraudos organizacija ir to
dėl jai bus sveikiau, kuomet
mes pasistengsime ją tokia ir
palaikyti, neįsileisdami j on jo
kios partijinės politikos, nežiū
rint ar ji iš kairės ar iš vidu
rio paeina. Tai viena.
O antra, padaryta labai ne
teisingas primetimas, kad buk
SLA. nebuvo prileidžiamas prie
jokių politinių darbų del Lietu
vos. Nejaugi „Vienybės” per
žvalgų rašytojas
nežino, kad
SLA. oficialiai dalyvavo visuo
se politiniuose Amerikos lietu
vių seimuose, kurie buvo šau
kiami Lietuvos reikalais ? Pa
galiau nejaugi nežino, kad SLA.
kuopos šimtais dolerių dėjo au
kų ir Lietuvos laisvės atgavi
mui, ir vėliaus tos laisvės ap
gynimui? Nejaugi taip greitai
užmiršta, kad SLA. Seimai ir
net vienu tarpu visuotinu SLA.
narių balsavimu šimtai dolerių
iš SLA. iždo — tautiškų centų
fondo buvo skiriama Lietuvos
politiškiems
reikalams ir tie
pinigai visuomet buvo atiduoda
ma per tautininkų kontroliuo
jamą Lietuvos Neprigulmybės
Fondą ?
Taipgi nevykęs yra ir patari
mas kad į SLA. reikia įleisti
tautitkosios gyvybės siela ir
prisidėti prie lietuviškų darbų.
SLA. nuo pat pradžių savo su
sikūrimo lietuvių tautos reika
lais rūpinasi ir visomis išgalė
mis prisideda prie lietuviškų
dorbų ir nėra abejonės, kad ir
ateityje jam bus arti prie šir
dies kaip lietuvių tautos, taip
h? pačios Lietuvos reikalai, jei
tik jam bus lemta išsisaugoti
nuo partijinių žabangų.

:: Pabalti jos socialdemokra
tai prieš Lenkiją. — Kaip bu
vo pranešta pereitame „Tėvy
nės” num., jog Pabalti jos social
demokratų konferencija įvyko
spalių 17 d. Dabar „Naujienos”

gavusios sekamų žinių iš tos vius, o protestai prieš Lietuvos
valdžią yra naminio pobūdžio ir
konferencijos darbuotės:
„Lietuvos draugų delegatas, St. su jais negalima kreiptis į sve
Kairys, pagrįžęs iš konfcrenci timas valstybes. Jei kreiptumės
jos, davė raportą, iš kurio paaiš
į svetimas valstybes protestuo
kėjo,
kad
Pabaltos
kraštų —
vidujinę Lietuvos
Latvijos,
Estijos,
Suomijos ir dami prieš
Lietuvos — socialdemokratų par- j tvarką, tai reikštų tą patį, ką
tijos yra nusistačiusios prieš len
prašyti, kad Varšavos junkeriai
kų grobikišką politiką ir prieš jų
tuomi
militares konvencijas (sutartis). okupuotų Lietuvą, nes
pradžioje patvirtintumėm lenkų šmeižtus,
nusistatymui
Šitam
šiek-tiek oponavę tik estai, bet kad Lietuva pati nepajėgia val
pagalios ir jie pritarę.”
Taipgi tame pačiame „Nau dytis.
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Todėl mes,
194 kuopa, šiuomi
atsišaukiant į visas kuopa;?, kurios
priklauso prie 2-ro
apskr., kad į
ateinantį apskričio suvažiavimą, ku
ris įvyks gruodžio mėnesyje, prisiųstumėt tiek delegatų, kiek įsta
tai leidžia ir mes turim būtinai su
tvarkyti apskričio reikalus ir suval
dyti tuos gaivalus, kurie veda musų
organizaciją prie
aiškios katastro
fos.
Varde 194 kuopos—
J. Galinis — užr. rašt.

Slams.
3. Tvarko# vedėju didžiumą bal
sų išrinktas D. šatkus.
4. 226 kp. įstojimo į apskritį klau
simas: vienbalsiai
priimtas įnėš^'
mas, kad 226
kp. butų priimta į
apskritį
užsimokėdama
už viešą
bertainj 1921 m.
5. Didžiuma balsų priimtas įneši
mas, kad 176 kp. valdyba gali daly
vauti suvažiavime
su sprendžiamu
balsu, nors
minima kuopa ir Te
priklauso apskričiui.
6. Išrinkta spaudos komisija: P.
iu MANO ŽODIS.
Kisielius, B. Šūkis, J. Kirkus.
„Tėvynes”
Nr. 44, „neramusis”
7.. Skaitytas
protokolas pereito
„nelysk tar suvažiavimo ir priimtas SU pataisy
pradėdamas straipsnį
jienų” num. pranešama, kad
pan besipešančių, nes 1tai! daugiau- mu, būtent: 5 paragrafe valdybos
Lietuvos socialdemokratai ne
šiai gali kliūti”, tačiau tanie straip- raporte, kur skambėjo: prakalbų su
tolimoje ateityje padarysią ben
snyje tuojaus pasisako,, kad patar- rengimas lėšavo $12.80, o turi bū
drą Klaipėdos darbininkų at
nuo 1
lės neprisilaikysiąs ir pradeda vieną ti: prakalbų
surengimas
lėšavo
teisinti, kitą kaltinti, o trečią visai $9.80.
stovų ir Lietuvos socialdemokra
4 d., 1921 m., 1 vai. po pietų, apkaltina.
Jei „neramusis” kalbėtų
8. Valdybos raportas priimtas.
tų konferenciją, kurios dieno- J.džioEinikio
namuose. Malonėkite visi vien apie įvardytas ypatas, tai man
9. Apskr. knygų peržiūrėjimo ko
tvarkėn įeina ir sekami punk nariai atsilankyti, nes bus renkama nebūtų reikalo tarpan lysti. Bet misijos raportas atidėtas sekamam
tai: 1) Ekonominė ir politine kuopos valdyba 1922 metams. At kad jau kelintą kartą visų kalbama suvažiavimui, nesą buvo tūlų neLietuvos padėtis; 2) ąkonominė siveskite ir naujų narių prirašymui. ir vis apie 7-to apskričio išvažiavi aiškumų, Kadangi minimos kotnisiJ. Plečkaitis — sekr. mą, ir ant galo „neramusis” prime jos tik vienas narys besirado, tai
ir politine Klaipėdos krašto pa
ta visą bėdą apskričio valdybai, ku- komisija tapo perrinkta; komisijon
dėtis; 3) Tų dviejų kraštų san 207 kp., So. Manchester, Conn., ri visai nėra kalta.
įėjo: J. Baltušis, J. Tyla, S. Labasavo mėnesiniame
susirinkime lap
„Neramusis” savo straipsnyje tar- nauskas.
tykiai.
kričio 6 d. pakėlė
klausimą dėlei pe kitko sako: „SLA. lėšomis su*
to. Rengimo baliaus ' su išlaimeSeno Socialisto sumanymo, tilpusio rengtose prakalbose buvo kalbama jiinu automobiliaus naudai Prieglau
:: Neranda klerikalu. — Ku ,,'Tėvynės” 41 num., kur patariama apie viską, tik ne apie SLA. reika- dos Namo, komisijos raportas prinigų laikraštis „Draugas” pil sekančiam Seimui įvesti reformas dė lūs... Kokią tiesą apskričio valdy- : imtas.
na burna šaukia, kad vadinti lei siunčiamų iš Centro kuopoms ba turėjo kviesti SLA. išvažiavime n. Duotas įnešimas, kad butų
spausdinių. Perskaičius tą straipsnį, kalbėti tokius kalbėtojus, kurie nė paaukauta $5.00 į S. Harriso staty
krikščionis demokratus klerika nutarta
priešingumas to- ra SLA. nariais ir mažiausio su mui paminklo fondą.
Po ilgų ap
lais esą „provokacija”, nes to kiam sumanymui, kad kuopos turėtų pratimo neturi apie SLA. reikalus?” kalbėjimu įnešimas tapo atmestas:
kių žmonių, kurie užsitarnautų nusipirkti visus reikalingus spaus- Aš čion turiu pasakyti, kad prakal 13 bal. už — 19 bal. prieš.
Juk kuopoms būtinai reika- bos įvyko visai be surengimo, be
12. Priimta
įnešimas,
prisidėti
klerikalo vardo esą šiandien vi dinius.
Hugos aplikacijos, inokesčių blan- jokių lėšų ir be visos apskričio val prie SLA. r-mo
apskr. siuntime
sai nėra nei Lietuvoje, nei visa kos, persikėlimo lakštai ir ligonių dybos žinios - vien tik pasidėka- knygų Lietuvon. Tam darbui išrink
me
lietuviškame pasaulyje. blankos. Be šitų
spausdinių nei vojant pirmininko neapsižiurėjimui ta komisija: B. Barniškis, A. Kaz
tinkamai
savo rei ar norėjimui.
Ant
kiek man yra lauskas, P. Akstinas.
„Draugas” tarpe kitko sako šikalų vesti.
žinoma, apskričio valdyba norėjome
13. Įnešimas,
kad apskr. suva
taip :
'liesa, mes neginčijame, kad gali surengti prakalbas ir
kalbėto žiavimų protokolai butų siuntinėja
.klerikalas’,
politinėje rastis tokių kuopų, kurių valdybos ją kviesti adv. J. S. Lopatto, kuris
mi kuopoms
del
priėmimo —
reiškia
žmogų, kuris „per plačiai” elgiasi su veltui gau- tuoni laiku buvo išvažiavęs,
Ant atmestas: 14 bal. už — 16 bal. prieš.
nori, kad kunigų-dvasiškių vyriau- namais
Centro spausdintais, ta- galo aš pats parašiau laišką p.
14. Priimtas įnešimas: 7 bal. už
s y b ė turėtų savo žinioje svietiš- čian negalima tokių
timtl darv- vatkauskui liepos 24 d. ir iki 15-tos — 5 bal. prieš, kad butų surengtas
kąją valdžią.
t i visoms kuopoms,
tulos kuo- dienos rugpiučio atsakymo negavau, prakalbų maršrutas.
Lėšas turės
Šitokių žmonių šiandien Lictu- po s labai sąžiningai elgiasi su tais
Bet štai, lyg ant
juoko, nuo p. padengti pačios kuopos, kurios pa
voje visai nėra,
Aš nežinau
spausdintais nors
ir veltui garnia Zivatkausko gaunu laišką 15 d. rug- geidaus turėti savo kolonijoj pratik sroves, bet net atskirų astne- imtis is Centro.
Žinoma, gali pa- piučio,
dieną. kalbas,
t. y. išvažiavimo
Darbas pavestas organizanų, kad ir kunigų, kurie norėtų, sitaiky ti, kad kuopos raštininkas be- Kuriuo budu buvo galima tokiose
toriui.
kad Lietuvoje
pasaulinė, valdžia pildydamas blankas
vieną-kitą s li aplinkybėse tinkamai prakalbas su
15. Priimtas įnešimas: 16 bal. už
priklausytų dvasiškijai.
Bažnyčia gadina, bet reikia atsiminti ir tai, rengti ?
— 6 bal. prieš, kad butų surengir gi to nesiekia, panašus siekiai
visuomet kuopa gali gauti pa
Kuomet išryto pirmininkas nuvy tas biznio vakaras
apskričio naujai yra svetimi.”
ly r u sį raštininką.
Pagaliau ir ge- ko Į parką visi klausinėjo ar kus dai. Tam darbui išrinkta komisija:
Jei šiandien ‘ Lietuvoje nėra riausiai
išsi lavinusiam raštininkui prakalbos, tad pirm, nusprendė ant
Petraitienč, S. Labanauskas, P.
vietos prakalbas surengti,
O kad J. P.
tokių žmonių, tai ką reiškia ku visgi klaida pasitaiko.
nigų ir jiems tarnaujančių svie- 'Todėl mes, 207 kuopa, griežtai kalbėtojai pasisiūlė dykai, tai da- 16. Sekamas apskr. suvažiavimas
priešingi tokioms
neformoms, nes leido kalbėti, nemanydamas
nieko nutarta didžiuma balsų laikyti Ro
tiškių, kaip Lietuvoje, taip ir
etik nepagerintų musų orga blogo, ir kada
jpriešingai pradėjo seland, Ill.
čionai, Amerikoje, dedamos pa nizacijos reikalų, bet pridarytų daug kalbėti, prakalbas> uždare. Taip 17. Spal. 9 d. užsjmokėjo duokles
stangos, kad valstybė butų su nesmagumų ir kuopoms, ir Centro pats pirm, pasakoja, nes man ap- Į apskr. iždą sekamos kuopos:
Perkant blankas, kuo linkybės apskričio reikaluose neda139 kuopa — 7.00
jungta su bažnyčia, mokykla Sekretoriui.
pos ne visuomet turėtų jų užtekti leido ant prakalbų būti.
kuopa — 9.00
butų pavesta bažnyčios globai ir nai ir mėnesines mokestis pradėtų Taipgi tenka pasakyt), kad tos 36
1.90
289 kuopa
nudažyta konfesine spalva? Pa siųsti kas trys mėnesiai. Su aplika prakalbos nebuvo taip baisios kaip 55 kuopa — 2.50
galiau ką reiškia kunigų sėdė cijomis tas pats butų. Žmogus no apie jas tiek daug rašyta ir kalbė 226 kuopa — 1.00
rėdamas prisirašyti prie Susivieniji- ta per „Tėvynę”.
Vyručiai by ką
jimas Lietuvos St; Seime, vals mo, turėtų laukti ligi kuopa nusi- > darysime, tiktai neapsilenkime su
Viso — $21.40
čių ir apskričių savivaldybėse? pirks aplikacijų. Su ligonių blan-i teisybe ir nemeskime savo kaltės 18. Suvažiavimas uždarytas pirm.
j kitiems.
Šitokius paukščius visame kul komis butų dar blogiau.
T). Šatkaus, 5:30 vai. vakare.
Taigi SLA. kuopos lai sprendžia, i
J. S. Gilvickis,
P. J. Petronis,
tūringame pasaulyje vadina kle kokia nauda mes turėtumėm, jei ■
7-to apskr. sekretorius.
SLA. 2-ro apskr. rast.,
rikalais, todėl ir Lietuvos ir
reformas.
10727 So. State St.,
NEFERENDUMO
A. Tvaronaitis... jĮ PASEKMĖS
Amerikos lietuvių tie elemen
Chicago, Ill.
RINKIMŲ
SLA.
9-to
APSKRIČIO
tai, kurie šituo keliu eina, yra
VALDYBOS X922 METAMS.
194 kp., Cicero, III., savo mėnesi
pilnai užsitarnavę klerikalų var niame: susirinkime lapkričio 6 d., Pirmininkas
A. M. Metclionis,
do ir bereikalingai jie nuo jo 1921 m.,
m.., išklausiusi raportus dclega- Callinsvillę, III. gavo 86 balsus,
P.
pagelbininkas
Pirmininko
tų,
dalyvavusių
SLA. 2-ro apskričio
kratosi.
Ant galo, jei katalikų bažny su važiavime, kuris įvyko 9 d. spalių, Rauktis, Springfield, Ilk, gavo 55
Chicago, III., nutarė
išnešti pa balsus.
čiai panašus siekiai yra sveti- peikimą toms kuopoms, kurios varo Finansų ir susinėsimų raštininkas
111., gavo 85
mi, tai kodėl kunigai laužo bažSLA. kuo-, A. Laukaitis, Benld,
BROLIAI AMERIKIEČIAI!
balsus.
pų
ir
narių
antrame
apskrityje.
nyčios įsakymus ir siekia to,
Iždininkas K. Guzevičienė, Benld,
nutarta atsišaukti į visas
Jūsų ir musų pastangomis — Lie
ką bažnyčios teisės draudžia ? ST,Taipgi
A. kuopas, kurios priklauso prie Ill., gavo 51 balsą.
tuva tapo nepriklausoma.
Bet to
Juk tai yra herezija!
Organizatorius G. Bulota, Spring
2-ro apskr., kad ant ateinančio ap
dar negana. Mes tame nepriklauso
4: X *
skričio
suvažiavimo,
kuris įvyks field. III., gavo 90 balsų.
mybės name tik tada tebusime lai
raštininkas,
A. Laukaitis
gruodžio
mėnesyje,
1921
m.,
pri

:: šleiva logika. - Brooklyno
mingi, kada žydes musų krašto kul
Box 156, Benld, III. tūra, kada mes busime laisvi. Kul
siųstų tiek delegatų, kiek įstatymai
„Laisve patardama savo pasė leidžia ir parinktų tokius žmones, Redakcijos pastaba.
Skelbiant
tūrai gi pamatą tegali duoti mokyk
kėjams neremti Amerikos lie kuriems rupi SLA. gerovė ir kurie referendumu rinktų viršininkų pa la, o busime laisvi, kada pati mokyk
tuvių protestų prieš lenkų val stato SLA. ir jo nuveiktus darbus sekmes, visuomet paskelbiama visi la bus laisva.
garbingoje vietoje.
Draugįhi, at- ėję rinkimuose kandidatai, kiek ku
Musų išmanymu, mokyklos pama
džios žiaurumus Vilniuje, sako minkitn,
kad SLA. nėra jokia politi ris balsų gavo, o ne vien tie, kurie tiniu tikslu turi būti visapusis garsi nors ji ir nepritarianti želi- nė organizacija, todėl jokia politika yra išrinkti, Aukščiau telpantis pasmoningas jaunimo
sielos ir kūno
govskiados terorui Vilniuje, tar neturi but joje varoma, kuri už- kclbimas išrodo gana keistai. Paga- auklėjimas, kad paruošti jį visuo
čiau ji sutiktų prisidėti prie to kenktų musų garbingai organizaci- liau balsavimų pasekmes visuomet meniniam ir kultūriniam gyvenimui.
paskelbia balsų skaityiho komisija,
jai.
Mokymas ir auklėjimas turi būti ve
kių protestų tik tuomet:.
Negana ką varoma nešvari politi- o ne išrinktieji viršininkai.
damas mokslo, darbo, aktingo tyri
„.ftjeigu tame masiniame' mitin ka, bet dar prisiunčiama
daugiau
mo ir laisvos kritikos pamatais.
ge butų
protestuojama’ ne vien delegatų i apskričio suvažiavimą, ne
PROTOKOLAS
Bet ar pas mus taip yra? Ne, to
(jjricš Želigovskio baltąjį terorą gu įstatai leidžia, kad tuo budu su- SLA. 2-ro apskričio
suvažiavimo,
li
gražu netaip. Lietuvos klerikalai,
Vilniaus srityje, bet sykiu ir prieš ardyt viską, kas tik jiems nepatin- Įvykusio ,9 d. spalių, 1921 m. „Liuosusispietę j krikščionių-demokratų
Lietuvos buožių valdžią Kaune.”
Kedzie
sybčs1 svetainėj, 3915 So.
partiją ir daugumoj davatkų ir su
Tai yra paprastas „Laisves” Pavyzdžiui kuopa iš Roseland, Ave., Brighton Park, Chicago, Ill.
vedžiotų piliečių balsais į Steigiamą
atidarė
apskr.
logikos šleivumas, kuriuomi ji III., vieton 14. delegatų, nes tik tiek 1. Suvažiavimą
jį Seimą, kalba ką kitą. Jie nori
pirm. P. Petraitienč
1:45 vai. P°
sulig
įstatų
ji
gali
siųsti,
prisiuntė
visuomet pasižymi. Nors ji sa
pavergti
mokyklą,
neduodanti jai
į
net 16, ir tie žmoneliai taip įsikarš pietų.
kosi nepritaria Želigovskio tero čiavo, kad palniršo, jog šis suvažia 2. Mandatų sutvarkymui pas laisvos kritikos ir pavesdami per nesusipratusius pilįečius klerui - Vilniuje, tačiau kuomet tik vimas y*ra laikomas Suv. Valst. ir kirta komisija: S. Zolpa, B. F. Ku i gančtinai
bonų
globai.
Tokioje
mokykloje
Amerikos lietuviai reiškė pro jau buvo bebandą net raudoną vėlia bilius, A. Misevičius. Komisija į į mušti vaikai tegaus viduramžių ^.uant svėtąinčs iškelti, kurioje buvo trumpą laiką pranešė, kad suvažia
testo prieš Želigovskio terorą, vą
go.
Tokia mokykla ncišauklčs sąmo
vime dalyvauja 40 delegatų, atsto
laikomas, s u v až i a v i m as.
ningų
piliečių, su ja nežengsime f>ir„Laisvė” visuomet savotiškai T^iigi, cjraugai, atminkite, kad mu vaudami 9 kp. Sekamos kuopos
myn, kaip < kitos kultūringos šalys,
užtariavo Želigovskį ir agitavo sų garbinga organizacija yra sut dalyvavo suvažiavime:
bet busime amžini dvasios vergai.
prieš tokius protestus. Taipgi verta sulig Suvienytų Valstijų įsta? 36 kp. 4 dcleg.: B. F. Kubilius, V. Tat ar
matant juodašimtymų, o ne sjilig Rusijos bolševikų Sinkus, V. Briedis, A. Micevičius.
tiškus
klerikalų
norus,
nor valandė
nelabai senai „Laisvė” net įžiąp
A. Statkus, E.
55 kp. 2 dcleg.:
mes ir turime
lę laukti rankas sudėjus? Ne, mes
gėsi Želigovskio teroru Vilniuje, r e nil iš šios šalies įstatymais, o ne Adoinavičia.
to nepadarysime. Mes stosime į ko
nes esą tas labai sustiprino ko ”l< 11 s i j o sW| ho 1 š c v i k ų įsakymais. Ir 63 kp. 2 dcleg.: A. Romanas, 3. vą už mokyklos laisvę ir' tą kovą
munistų partiją. Reikia pasa jeigu mels l,r tolinus taip veiksime ir Barniškis. •4 dcleg.: N. Krukonis, P. garbingai laimėsime.
Geriausieji
leisime tiems žmoneliams apskrityje
129 k P.
darbininkai
musų
eilėse.
kyti, kad „Laisves” redaktoriaus šeimininkauti,
tai be
abejones, Akstinas, M. A. Globis, A. KazlauBroliai Amerikiečiai I
nežino dešinioji, ką daro kairio" mums Suvienytų Valstijų valdžia skas.
Mes, Lietuvos lAokytojai, susibū
uždraus net susirinkimus laikyti. Jau
139 kp. 14 delcg.: Z. Klibienė, B.
rėme į Lietuvos mokytojų Profesi
atsitikimų turime ir tas tu Šūkis, J. Kirkusį U. Matikonicnė, J.
Pagaliau protestavimas prieš panašių
nę
Sąjungą, kuri, tarp kitų tikslų, yrėtų būti pavyzdžiu visoms kuopoms. Šatkauskienė, J. Baltušis, J. Tyla,
lietuvių kūdikių smaugimą Vil Jau yra atsitikimų, kur dėlei Ato D. Šatkus, J. Povilonis, P. Kisielius, ra pasiryžusi kovoti tiž laisvą mokyk
niuje negalima maišyti, su pro kių .jiolitikicrių-fanatikų darbų ir po K. Ražanas, S. Labanauskas, J. Gau lą, mus1 daug padaryta.
Turime, virš tūkstančio narių mo
testais prieš Lietuvos* „buožių” teismus reikėjo tąsytis ir kuopoms dūlis, S. Baltaduonis.
kytojų^'
išleidžiame savo
laikraštį
194 .kp. 7 delcg.:
A. Goberis, K.
susirinkimai buvo uždrausti laikyti.
valdžios
elgimąsi.
Protestai Tad kurioms kuopoms rupi SLA. Genis, K.’ Deveikis, J. Pečiukaitis, A. „Mokykla ir Gyvenimas”, laikome
prieš Želigovskio terorą yra gerovė, tai į ateinantį apskričio su Tupikaitis, Dr. Gurskis, F. Karob Kaune suaugusiems vidurinę mokyk
lą; rengiame paskaitų, ekskursijų ir
tarptautinio pobūdžio ir su jais važiavimą lai išrenka tokius žmo lis.
kitą.
kp. 2 deleg.: M.' Micevičienė,
kreipiamasi į neitrales svetimas nes, kurie rūpinasi SLA. ateičia, o S. 208
Yra būtinas reikalas sudaryti saŠauliene.
ne Rusijos l^plševikų reikalais, ku
valstybes, kad jos savo įtaka rie laiko SLA. nuveiktus darbus 226 kp. 1 deleg.: F. Harmanas.
vo spaudos Fondą, kuris galėtų mo
aprūpinti visomis
mokslo
289 kp. 2 deleg.: A. Lemežis F. kyklas
užtartų žudomus Vilniaus lietu- garbingais, o ne bando, juos griauti

SLA. REIKALAI

LIETUVOS MOKYTOJU BAL
SAS Į AMERIKOS LIETU
VIUS

"

i

F

savo dėdę Joną Plačių, paeina iš
AR ESI NERVIŠKAS?
guma musų kunigėlių šiuoliais bėga
Severos Gyduoles užlaiko
Lietuvos
Kauno
rėdybos,
Vainutos
į Varšavą ant „poniškų pietų.” /Ar
silpnas, nuvargęs Ųr pailsęs? Ar esi
Bell Phone—Dickinson 119S W
šeimynos sveikata.
parapijos.
Amerikoj buna senas neramus, susierzinantis, piktas ir nu
nebūtų laikas,,,kad Lietuvos žmonės
Donora, Pa., 160 kp. susirinkimas
šitiems „geradėjams” visų pirma iš įvyks 4 d. gruodžio, 2 vai. po pie laikas. Meldžiu atsišaukti jį patį, at lindęs? Ar esi sudžiūvęs, išblyškęs,
Kosulys ir persišaldymas.
keltų karštus pietus Lietuvoje, kad tų, Lietuvių Ukėsų svetainėje, tarp kas žino apie,jį man pranešti, nes anymiškas ir išrodai neturįs raudono
jie kuogreičiausiai atsidurtų Varša- 3 ir 4 gatvių. Malonėkite visi 'nariai turiu labat svarbių žinių iš lyietu- kraujo? Ar turi blogą apetitą, gal
Priėmimo olando* i
Šiam laike mfetu, kosulys ir persi
vos.
vos
skaudėjimą,
vidurių
užkietėjimą,
taip meiliai žiuri. ir narės atsilankyti ir užsimokėti už
Todėl mes kviečiame jus, Broliai von, į kurią jie
Nuo' 10 išryto
a šaldymas viešpatauja tarp suaugu
Juozas Astrauskas
rugauni, jauti
išpūtimą po valgiui,
to niekuomet nesusi vilktus mokesnius. Taipgi turime
siu ir vaikų, jeigu neatkreipus ati
Kmerikiečiai, pagalbon.
Mes nori Nejaugi jie
r00 Pehn Avė.,
dos, jie gali suteikti yvairias paširdies deginimą ir dvokiantį kvapą?
me, kad prie to prakilnaus darbo lauks?
daug svarbių reikalų apsvarstymui
voingas ligas. Prašalink nedoras
Kingston,
Pa.
Katalikas. ir reikės išrinkt naujus kuopos vir
Ar jautiesi tingus, be ambicijos, be
ir jus nors keliais doleriais prisidepasekmes nuo persišaldymo, imda
1624 So. 4-th Street,
energijos ir neturi noro dirbti? Jei
ttimėt.
mas Severa's Cold and Grip Tablets
šininkus ateinantiems 1922 metams.
PHILADELPHIA,
PA.
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
DETROIT, MICH.
esi tokioj© padėtyje, tai pravalai tuo
Tat jus, broliai, kurie gyvenda
Atsiveskite ir naujų narių prisirašy
mo ir Gripos). Kaina 50c. —Greitą
Lapkričio 5 d. T. M. D. 68 kuopa mui.
jau pradėt vartoti Nuga-Tone. šita
mi bevargdami svetimam krašte su
y
pagelbą nuo kosulį duoda
puiki gyduolė pašalina šituos nesma
pratot klerikalų juodus darbus, ku statė scenoje vieno veiksmo vaizde
h
Sekr. A. Kizas.
lį
„Kuprotas
Oželis
”
.
Šitas
vaizdegumus
ir padaro sveikais, tvirtais,
rie sugrįžę į Lietuvą
norite turėti
I
Joliet, Ill., 176 kp. prieš metinis
ištvermingais vyrus ir moteris. Su
savo vaikams gerą mokyklą, prisidė- įlis 7™ naujai parašytas musų gabios susirinkimas' įvyks u d. gruodžio,
I Phones:
kite urie musų darbo. Nepagailėki-! rašytojos Sofijos Curlionicnės, ku
teiks tau naują gyvumą, naują, pa
u
Ji.
I5KO»
1 vai. po pietų, Rusų Svetainėje, 406
Bell — Kensington 5316
siryžimą ir naują viltį. Nuga-Tone M
te kelių dolerių. Rinkite
aukas ir' ris gražiai ir juokingai
atvaizdina
Cough
Balsam
Clay St. Malonėkite visi pribūti ir
Didžiausi, greičiausi garlaiviai pa
patys aukokite.
'
’Lietuvos jaunuolių piršlybas ir jųjų
tveria tirštą, raudoną kraują ir tvir
užsimokėti užvilktus mokesčius, nes saulyje. Puikus patarnavimas pasatus, ramius nervus. Nusipirkt bonką
Skaitykit ir platinkit musų laik- silpnąsias puses.
Abelnai
imant nekatrie busite suspenduoti. Taipgi
(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs
žieriams. Yra vietinis agentas jūsų
1
’
’
’
’
’
gyvas
ir
užimantis,
vaizdelis
labai
Nuga-Tone
šiandien
bile
aptickoje,
palengvina
erzinimą, paliuoso skre K
raštį „Mokykla
ir
Gyvenimas”.
bus rinkimas kuopos valdybos atei mieste ar artimoje apielinkėje.
LIETUVIS GYDYTOJAS!
plius,
sustabda
kosulį, padara kvietaipgi
dainelės
daug
gražumo
šuteipanaudoki
per
kelias
dienas
ir
jei
Siųskite jam straipsnių, žinių ir ko
nantiems 1922 metams. Atsiveskite
pavimą
lengvą
ir
pagelba
gamtai
J Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją ir ki ncišrodysi geriau ir nesijausi geriau,
Priėmimo valandos:
kia šiam vaizdeliui.
respondencijų.
sugrąžinti normališką stovį. Di F
naujų narių prisirašymui prie SLA. tas Baltijos valstijas per Hamburgą:
9—ic zalandai ryte.
Lošime dalyvavo
šios
ypatos:
tad likusį sugražinki aptiekoriui ir
desni bonkute 50 centai, mažesni
Pinigus, raštus ir laiškus siųskite
Sek r. Jonas Mačiulis.
25
centai.
Visose
Aptiekose.
6—8 valandai vakare.
Kučinskienė;
atsiimki savo pinigus atgal. Jei jūsų
šiuo adrestl:
Lietuvos
Mokytojų Onytės rolėje — M.
Niagara Falls, N. Y., 270 kp. su SAXONIA išplauks .... gruod. 8 d.
R
jos
motina
—
K.
Valenčienė;
Jonelis
f- =
aptiekorius
neturi
Nuga-Tone,
tad
2538 E. Allegheny Ave.,
Profesinės Sąjungos Centro Valdy
sirinkimas atsibus 4 d. ;gruodžio, 1
—
J.
Laukonis;
našlys
—
K.
Būtis;
nepriimki
kitų
vaistų,
o
pasiųsk!
.'
y
W.
:;
'F..'SEVęf^i-'C
PHILADELPHIA, PA
bai.
vai. po pietų, po No. 339> — 14 gat.
Kajutes $145.00. III kliasa $125; mums $1.00 ir mes prisiusime apmo
jo
piršlys
—
F.
Motuzą.
Visi
savo
?CEpAR
RAPIDSyfoc
Kaunas — Lietuva,
Visi nariai malonėkite atsilankyti, nes karės taksų $5.00.
kėtu siuntiniu viso mėnesio naudo
Keistučio gatvė Nr. 14. roles' atliko gana gerai, matyti, kad bus svarstoma daug svarbių dalykų.
Per
Cherbourgą,
Southamptoną,
lošėjai
jau
nepirmu
kartu
lošime
da

jimui.
National Laboratory, 1018 S.
Lauksime Jūsų gausios paramos.
Rašt. A. Baliauskas. Liverpool arba Glasgow:
lyvauja,
nes
nudavimus
ir
judėjimus
Wabash Ave., Chicago.
Centro Valdyba:
Tolleston,
Ind.,
284
kp.
metinis
su

atliko
gerai.
Tiktai
vienintelis
daly

Carmania
.....................
gruodžio
3
d.
Pirmininkas B. Žyselis,
Sekretoris Tamošaitis. kas, kuris verta papeikti, tai kad tū sirinkimas įvyks nedėliojo, 4 d. gruo Albania ................................... gruod. 10
li nemokėjo iš atminties savo rolių, džio 2 vai. po pietų, A. Karoso Svc- Columbia ............................. gruod. 10
(„Naujienos.”)
ir tai gabus lošėjai. Kur turėtų eiti tainėje, 1520 Grant St. Visi nariai Aquitania ............................. gruod. 13
gyva kalba, ten lošėjas sustojęs lau ir narės būtinai susirinkit, nes bus
Per Angliją ar Hamburgą į Dan
kia kada jam supleris pasakys žo renkama nauja 284 kp. valdyba 1922
metams, Už neatsilankymą ant se- zigą $I35; i Liepojų $145. Kares tak
džius.
SPECIALIS PASIŪLYMAS
su $5.00.
Čia nors ir trumpai norisi paminė ka.nčio susirinkimo busite nubausti
Genbralški Agentai del VIDURINĖS IR RYTINĖS EUROPOS
TIK PER 30 DIENŲ.
BALTIMORE, MD.
ti apie Onytės rolę, kurią stebėtinai pagal konstitucijos nurodymą.
NORTH GERMAN LLOYD, Bremen
Subatos vakare,
5 d. lapkričio, gerai atliko
Sek. A. Nanartonis.
gerb. M. Kučinskienė.
IŠ NEW YORKO tiesiai Į BREMENĄ— DANZIGĄ—LIEPOJŲ
čion ai s atsibuvo Lietuvių Svetainėje Nors M. Kučinskienė yra čia augus,
Detroit, Mich., 21 kp. prieš meti
Tiesioginis susisiekimas į LIEPOJŲ per Danzigą. Tiesus peni*
Am. Liet. Atletų Kliubo koncertas bet matyti giliai persiėmus lietuvių nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 4 d.
DR. P. ŠIMAITIS
mainymas nuo laivo ant laivo.
Žmonių susirinko dvasia ir turi scenos
ir gimnastikai.
gabumus. Ji gruodžio, 1921 m., r vai. po pietų,
Naprapath’as.
HUDSON ...................
gruod 3,
neperdaugiausiai, nors visas progra savo lengvu judėjimu,
aiškia kalba, Fraternity svetainėje, 1032 First St.
gruod. 10
PRINCESS MATOIKA
Gydau be vaistų ir be operacijų
mas buvo gana įvairus ir puikiai iš gražiais nudavimais daro malonaus Malonėkite visi atsilankyti, nes auk
... gruod. 31
POTOMAC ................
Priėmimo valandos:
pildytas, o to vakaro uždarbys pas įspūdžio į žiūrėtojus. Rodosi ir ma ščiau minėtam susirinkime bus ren
Iš New Yorko TIESIAI I CHERBOURG-BREMEN
Po
antrašu
kirta į Liet. Svet. Ben-vės atsargos tai Lietuvos kaimo mergaitę erzinant kama kuopos valdyba 1922 metams
Greičiausi laivai plaukianti po Amerikos Vėliava:
iždą.
savo mylimąjį jauniki.
10737 S. Michigan Ave.
AMERICA ..................................................... lapkričio 29, sausio 3
ir taip daugybę reikalų turėsime ap
Apart
vieno
svetimtaučio p.
Po perstatymui buvo šokiai. Pub kalbėti, taipogi daug narių yra užsi
nuo 8 iki 12 vai. ryte
GEORGE WASHINGTON .......... gruodžio 8, sausio 17
Hubert J. Strum, baritonas, kurs iš likos mažai atsilankė, matomai da likę po keletą mėnesių mokestis, tai
CENTENNIAL STATE ........................................................ gruod. 14
Štai nepaprasta proga įsigyti pui
O po šituo antrašu
pildė savo programo dalį gana ge bartinė bedarbe žmones įbauginus, gi malonėkite užsimokėti už šiuos
Kreipkitės į agentus tarnaujančius .
kiai
nušlifuotą,
panikeliuotą
ir
ge

2418 W. 45 st.,prie Western av.
i
rai 4 sudainavo
„Love’s
Trinity”, nes kiek man teko girdėti ir patėmyUNITED STATES LINES,
riausio padarymo „Young America”
nuo 2 iki 7 vai. vakare.
metus visas mokestis.
„Heigh-ho”, „Gloria”
etc., o taip ti, tai visur publika silpnai lankosi,
99 State Street, įBoston, Mass.
revolverį.
Šauja tikrais patronais,
Fin. rast. J. Overaitis.
visą vokališkai-rnuzikališką
vakaro kur tik yra įžanga.
Ant
visų
šitų
garlaivių trečios klesos keliauninkai yra sutalpi
septyni šūviai vienu užtaisymu. ReDayton, Ohio, 105 kp. metinis su
nami
į
atskiras
kajutas
po 2, 4 ir 6 ypatas. Užtektinai ir geras mais
dalį atliko vietinis talentas: ypatingai
Ten buvęs. sirinkimas įvyks 4 d. gruodžio, 2 vai.
guliarė kaina šito revolverio yra
tas yra suteikiamas kiekvieną dieną. Kreipkitės prie agentų
atsižymėjo dvieilis kvartetas po va$10.00, tačiau šio mėnesio bėgyje
po pietų, Šv. Stepono salėje. Malo
Moore & McCormack Company, Inc.
dovyste vietinio
vargonininko P.
ROCKFORD, ILL.
jo kainą numažiname ligi $5.50. Mes
nėkite visi nariai atsilankyti, nes bus
Roosevelt Steamship - Company, Inc.
W.
A. Shavvker ir sudainavo p.
Lapkričio 6 d. įvyko SLA. 77 kp. renkama kuopos nauja valdyba 1922
jų turime 22, 32 ir 38 kalibrų — vi
United American Lines, Inc.
\
Naujalio „Grožybė Lietuvos” ir p. mėnesinis susirinkimas, į kurį atsi m., o ypač reikia duokles užsimokėti
si tos pačios kainos. Mes garantuo
45
Broadway,
NEW
YORK,
2050
Whitehall.
Šimkaus „Kada noriu verkiu”; p-nia lankė vos keletas narių. Nors šita
jame kiekvieną musų revolverį. Jei
už šiuos metus. Ateidami atsiveski
Administratyviai Operatoriai Suvienytu Valstijų Laivyno Tarybos.
A. Gurklis turi neblogą
balsą, tik kuopa skaitlinga nariais, tačiau toli
jus
busite neužganėdinti, tai sugrą
te tiaujų narių del prisirašymo prie
reiktų truputį išlavinti, kad galėtų gražu ne visi lankosi į kuopos susi
žinsime jūsų pinigus. Nepamirškite,
tos geriausios organizacijos.
geriaus iškelti balsą, šiaip dainuo rinkimus: Tam yra įvairių priežas
kad jus gaunate šitą revolverį už
Fin. rašt. Jer. Urbonas.
ja įspūdingai; p. M. Rutkus irgi turi čių — vieni nenori nieko veikti vie
taip žemą kainą tik per šį mėnesį.
Brooklyn, N. Y., 83 kp. laikys me
neblogą žemą balsą, ypatingai atsi šame gyvenime, kiti vėl perdaug už
tinį susirinkimą 2 d. gruodžio, L. U.
Iškirpkite šį paskelbimą ir pasiųs
žymėjo duete greta p. J. Balčiūno. siėmę partyviškais dalykais. Ši kuo
K. salėje, 803 Driggs Ave., Brooklyn,
kite mums kartu su savo aiškum ad
Vakaro numylėtomis ypatomis bu pa susideda iš įvairių pakraipų žmo
N. Y. Susirinkimo pradžio 8 vai.
resu, taipgi pridėkite 30c. pašto mar
vo: p. Velžis,
gimnastikorius, kurs nių: tautininkų, (kurie ir sutvėrė šią
vakare. Visi nariai bei narės turite
kėmis ar sidabru persiuntimo lėšoms
atsižymėjo ypatingomis kūno lanks kuopą), socialistų, komunistų, kle
Siųskite mums, nos mes
atsilankyti, nes kuopa turi rinkti
apmokėti. $5.50 užsimokėsite, kuomet
tumo ypatybėmis; p. J. Simaitis, rikalų ir „bepartyvių”. Visoms par
padaromo greitai, gražiai
valdybą ateinantiems 1922 metams;
revolveris bus jums pristatytas. Neir prieinama kaina.
kurs sugriežė keletą šmoteliy solo su tijoms šį kuopa reikalinga,
bet už
naujiems metams užstojus valdyba
atidėliokite!
Jei nenorite praleisti
Paj-n-Armonika, kuri jam kaštavo į vis labiausiai komunistai deda pas
S. L. A. spaustuvo spaus
turi užimti jiems priklausančias vie
šio nepaprasto pasiūlymo, tai rašyki
dina visokius
spaudos
kelis šimtus dolerių; vaikai ginna- tangų ją pasikinkyti savo vežimėlin.
tas.
te dabar.
darbus.
stikoriai: p. J. Reklickis ir J. GeleŠiame susirinkime tarpe kitko tapo
Sekr. A. Mantvila.
Lietuvos Vytis! tai, yra musų tautos ženk
CHICAGO SAFETY COMPANY
Kroipdamios pas mus su
zukas; ir p. Mare Pilipauskiutė, ku nutarta parinkti aukų
vienam serWilkes-Barre, Pa., 35 kp. laikys
by kokiu spaudos darbu,
las, kurio paveikslas privalo rastis kožno lie- .
Dept. 550
ri gana pasekmingai paskambino ant gančiam SLA. nariui,
kuris negali
adresuokite sekamai:
metinį susirinkimą 4 d. gruodžio,
tuvio namuose. Gražiai dailininko Žmuidzina1330 N. Western Ave., Chicago, Ill.
piano, nors ir jos broliukas Antanas dirbti ir buk negaunąs
daugiau pa-;
Bal. Pateliuno svetainėje po No. 57
vičio nupieštas ir puikiai 4 spalvose litogra
publikai patiko, kada
jis sugriežė šalpos iš Centro.
Iš kuopos iždo
LITHUANIAN
ALLIANCE
Bank St. ir kampas Hazel St., 2
fuotas ant geros popieros. Miera 23^x29%
ant
smuiko
„Napoleon’s
Last nutarta paaukoti 10 dol. ir nariai su
vai. po pietų. Visi nariai yra kvie
colių. Kaina .............................................. •......... .
OF AMERICA
Charge”.
dėjo kiek kas išgalėdami, sudaryda
čiami atsilankyti, nes kuopa turi rink
Lietuvos Naujas Žemlapis, tik-ką parvežtas iš Lietuvos,
Pagalios negalima praleisti nepa- mi keletą dolerių. Tai yra prakilnus
ti valdybą ateinantiems 1922 nieTel.
Market
4867.
nedidelis bet. aiškus 4 spalvose Lietuvos Valstybės Spaust. Li
307 W. 30»th Street
* minėjus, kad gimnastikų vedėjas p. darbas šelpti nelaimėje atsidūrusius
tams, kuri turi užimti savo vietas
tografija. Jame pažymėti:) Geležinkeliai, Plentai, Vieškeliai,
J. Milunaičio štabas ir-gi ytin gerai savo draugus — SLA. narius.
NEW YORK CITY.
nuo 1 d. sausio, 1922 m. Taipgi melEžerai, Upės, Miestai, Miesteliai, Apskričių centrai. ^Laina 45c.
atsižymėjo.
Taipgi vienas narys padavė susirin
džiu ir naujų narių atsivesti.
195 ADAMS ST.,
Lyties Mokslas, tai yra didelė daktariška knyga, nuo senai ,
Ten Buvęs. kimui skundą ant manęs, buk aš jį
NEWARK, N.
Rast. C. S. Karpavičius.
daugelio buvo laukiama, jau gatava. Labai aiškiai išdėsto kas
per „Tėvynę” savo korespondencijo
SLA. 14-tos kp . susirinkimas atši
ir siunčia
Parduoda
laivakortes
reikalinga žinoti kiekvienam vyrui bei vaikinui, moterei ir
BLACK DIAMOND, WASH.
je „apšmeižęs”, pavadindamas bol
bus 1 d. gruodžio, lai bus svarbiaudalis, o ypinigus
į
visas
svieto
merginai apie savo lytį. Knyga didelio formato arti 5<fo
Neujienos pas
mus nekokios — ševikų
agentėliu ir jų propagandos
sias susirinkimas, nes bus renkama
patingai
į
Lietuvą.
pusi., 200 paveikslų, gražiai ir tvirtai apdaryta. Kaina
$7.00
jau 8 mėnesiai kaip tęsiasi streikas apaštalu. Nors aš savo koresponden
kuopos valdyba, Visi nariai privaloDel
greitesnio
šios
knygos
išplatinimo,
iki
Naujų
Metų
visoje Washington© valstijoje. Visų cijose neišvardiju žmonių vardais —•
te atsilankyti ir išsirinkti gerą valduosiu dovanų, pridėsiu L. Žemlapį ir Vytį, verčios $i.45> To
industrijos šakų darbininkų gyveni vien abelnai pasakau apie visus kurie
dybą ateinantiems metams. Taipgi
dėl pasinaudokite proga, tuojaus užsisakykite naują knygą
mas labai vargingas — žmonės al tokiais yra, tad ne mano kaltė kad
bus ir kitokių svarbių apkalbėjimų, BEE
„Lyties Mokslas”. Adresas:
kani, nuplyšę stumdosi
iš vietos į šitas skundikas jaučiasi kaltu ir save
^ietą.
Čionai
yra taip vadinama mato toje korespondencijoje — vadi dėlto kviečiami visi atsilankyti.
M. J. DAMIJONAITIS
Užraš. Rast. A. K. Mockevičius.
„Gunmenų” kompanija — milicijos, nasi: „vagie kepurė dega”. Pagaliau
4559 South Hermitage Ave.,
Chicago’, Ill.
kuri peršovė du Black
Diamondo aš nesu oficialiu kuopos
korespon
anglekasius — dabar jie randasi li dentu ir jos varde nieko nerašinėju—
goninėje.
lasiau tik kaipo pavienis SLA. na
Aš Antanina Sadauckiutė, po vy
Tiesa unija moka streikieriams pa rys kas musy kuopoje atsitinka, o
rui
Balytienč, paieškau savo brolio
šalpą, bet tokią mažą, kad toli gra kad tas nepatinka tiems, kurie kal
I^>
d cXXXXXCXOKXOXXX<1KMXXXXX<OXXXX3XXXŽX
žu neužtenka nei maistui. Kompa tais jaučiasi,
mano kaltė, Juozo Sadaucko, Suvalkų rėdybos,
tai ne
¥'
nijos buvo be
pradėjusios mėtyti Nesielgkite blogai, tai nereikės blo- Šventažerio valsčiaus, parapijos ir
kaimo.
Bukite malonus atsišaukti
streikierius iš stubų, tačiau unijai gai apie jus ir rašinėti.
TIKRA LIETUVIŠKA TREJANKA
užstačius 30,000 dol. kaucijos, leido
Šitas skundas sukėlė nemažai gin- jis pats ar žinantieji apie jį man pra
JEI ŠIĄ SAVAITĘ PASIŲSITE PER MUSŲ BANKĄ
nešti,
nes
turiu
labai
svarbų
reikalą.
streikieriams
gyventi
kompanijų čų kuopos susirinkime ir net priei— arba —
Mano adresas:
PINIGUS Į LIETUVĄ, TAI JŪSŲ GIMINĖS GAUS JUOS
stubose. Pradedant orui atšalti, ne ta prie to, kad pritariant dviem kuo
Trejos Devynerios
Mr. J. BALYTA,
apsakomai didinasi žmonių vargas ir pos valdybos
nariam nutarta neva
Geriausias vaistas del visokių skilvio ligų.
KALĖDŲ ŠVENTĖMS!
Plymouth, Pa.
užėjus didesniem šalčiam visai blogai „atšaukti” tuos „šmeižtus” pęr „Tė 204 E. Main St.,
50 cts. pakelis.
Roslyn, Wash., SLA. 219 kuopa
bus — daug žmonių nuo ligų ir pus vynę.”
Prisiunčiam per paštą visokius vaistus į visas valstijas
badžio gyvenimo išmirs. Man ro
A. Savickas. ieško Juozapo Urnotavičiaus gimi
Amerikoje.
Užsakydami prisiųskite money-orderį arba paš
nių.
Juozapas Urnotavičius, narys
dos, kad nei vienoje pasaulio dalyje
to ženklus.
219 kp. mirė staigia mirčla 1 d. lap
TAMAQUA, PA.
didesnio vargo nėra,
kokį kenčia
Didžiausia lietuviška aptieka Amerikoje.
Lapkričio u d. sudegė stubos ra- kričio, 1921 m. Velionio pomirtinė
darbo žmonės Washington© valsti
GOODWILL PHARMACY
kandai ir drabužiai M. Zymonto, pa- ^300.00 (trys šimtai dol.) yra užra
joj.
šyta
ant
dukters
Onos
UrnotavičiuP. Savickas. darant didelius nuostolius šitam ne600 W. BALTIMORE ST.,
BALTIMORE, MD.
turtingam žmogui. Šitas atsitikimas tės, kuri 1908 m. gyveno Kaune,
1
gana įdomus, todėl manau yra vertas Lietuvoje, o dabar nežinom kur .ji
PITTSTON, PA.
yra.
Be
to
velionis
Juozapas
Urno

musų paminėti ir visuomenės žiniai, nes tas
dienomis apleido
miestą ir parapiją kun. Bumša, kuris parodo, kad žmogų nelaimė ištinka tavičius prigulėjo prie paliokų susi
* vieuneje lietuvi
parapijoje išbuvo tankiausiai tenai, kur jos mažiausiai vienijimo Zwensko ant $1000.00, ku
rie yra užrašyti ant jo moteries var
\už kamendorių
apie 3 mėnesius, o tikimasi.
do;
jo moteris taipgi 1908 m. gyve
M. Zymontas netekęs
darbo Tadabar iškeliavo
po plačią Ameriką
universi- inaqua, susirado darbą
Midleporto no Kaune. Prie to pasilieka jo prarinkti aukų „katalikiškam
„1
. A
« • «
buvo per toli pertė verta $300. Velionis taipgi pri
Cor. 25th Str.
tetui”, kuris bus kunigų auklėjimo kasyklose ir kadangi
294 Eighth Ave
New York, N.
jam važinėti iš Tamaqua į darbą, tai gulėjo prie pašalpines draugystes
įstaiga Lietuvoje.
S--------parapiją nusprendė persikraustyti į Midlepor- L. D. K. Vytauto, Kas žinote, kur
Apleisdamas
Pittstono
| JOI NTT SERVICE WITH
randasi
velionio
moteris
arba
duktė
3S9
kun. Bumša, spaliu 23 d., pasakė at- tą. Ir štai lapkr. u d. sukrovęs stu
Ona
Untotavičiutė,
malonėkite
prakuris
yra
bos
rakandus
ir
drabužius
į
„troką
”
j
»
sisveikinimo „pamokslą”.
NEW YORK — HAMBURK DIRECT
paprasta klerikalinės politikos agita- vežė j naują vietą, tačiau atsitolinus nešti 219 kuopai šiuo adresu:
Trumpas susisiekimas su visom dalim Centrales Europos.
Vincas Rekašius,
Savaitiniai išplaukimai kas Ketvergas
tyve prakalba.
Jisai šiame savo apie 4 mylias nuo Tamaqua iš nežij
Priėmimo
valandos:
Bell
Phone
89J.
Box
422,
Wash.
j
nuo
pier
86,
North River, 46-th St., New York, 12 vat d.
Roslyn,
„pamoksle” pareiškė, kad lietuviams noinos priežasties užsidegė vežime’
„MOUNT
CLAY”
Nuo
9:30
išryto
iki
8
vai.
vakare.
„HANSA”
sesuo Andruškcvičio Prano.
nėra kitos išeities,
kaip tik dėtis sukrauti daigtai ir viskas sudegė —
„MOUNT
CARROLL
”
„BAYERN
”
Ncdelioms,
nuo
10
išryto
iki
2
po
pietų.
j
ieškau
jo.
Jo
kur
antrašas,
į federaciją su lenkais,
nes esą iš suspėjo iš vežimo išversti tik vieną
„MOUNT
CLINTON
”
„WUERRTEMBERG
”
veno anksčiau: Kaunas, Aukštutiniai
vienos, pusės laukia lietuvius praryti pečių.
Specfališki
be
persėdimo
trukiai
laukia
Cuxhaven
’
c
’
su
paJis
išvažiavo j Ameriką
Nelaimės ištikti
Zymontai likosi Šancai.
vokiečiai-protestonai, iš kitos puses
tyrusiais
lietuviais
vertėjais.
Galima
vežtis
dykai
275
sva

PRAKTIKUOJA 25 METUS.
laisvamaniška Latvija, o iš trečios tik su tais drabužiais, kuriais buvo prieš karą gal 12 metų atgal. Mano
rus
bagažo
iki
rubežiui.
Kajutos
su
2,
4*
ir
6
lovom
ant
Specialistas užsisenėjusių ir kroniškų
— tusų
„bedieviški”
bolševikai. apsirengę, o šiaip visas turtelis su; antrašas:
visų laivų. Dideli valgymo kambariai ir pasivaikščiojimo
Vėliausia moksliška ..metodą.
Marija Bieliauskaitė,
Todėl Lietuvai pasilieka tik vienas pleškėjor Sakoma šita nelaimė stZ
deniai skiriami 3 kliasos pasažieriams. Ant laivų „Hansa”
4 south Centre st
Aukštutiniai Šancai No. 21,
dolerių
su „katalikiška” naikino apie 3 tūkstančių
kelias — vienytis
ir „Bayern” yra speciališkų kajutų. Rašyk mus gentui arba
(Antras . augštas)
Kaunas.
vertės visokių
daigtų ir drabužių.
UNITED AMERICAN LINES, Ine..
Lenkija. '
POTTSVILLE,
PA.
4
Lithuania,
daila
žmonių
rfelatmės.
39 BROADWAY,NEW YORK
Iš Šito kun. Bumšo? „pamokslo”
Aš Juozas Astrauskas pajieškab
Inis.
yra gana aišku kiekvienam, kad daupriemonėmis. Bet vien savomis lčšomis' fondą sudaryti sunkiai tepa
jėgsime, nes mes mokytojai, tegau
tame visai mažą uždarbį. Darbas
gi labai platus ir reikalauja daug lė-

Kuopa Susirinkimai

Dr. A P. Dambrauskas

i

gevera’s

f
■
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united
lines

one

LIETUVIAI AMERIKOJE

SPAUDOS

t '

NAUJANYBf’

A. S. Trečiokas

Paieškojimai

GAUS KALĖDŲ
ŠVENTĖMS!

DR. GEDVYLOS

Pasiskubinkit
Kursas Labai Žemas

BALTIC STATES BANK

AMERSCAH
UNESCO.
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VIETINES ŽINIOS
Dar neužsibaigus pieno išvežiotojų streikui, vėla sustreika
vo 50,000 moteriškų drabužių
siuvėjų. Organizuotų darbinin
kų su organizuotu kapitalu kova
eina visu smarkumu.
Teko sužinoti, kad yra rengia
mas gerb. kompozitoriui M.
Petrauskui koncertas, kuris įvyks sausio 28 d., 1922 m.,
McCaddin salėje, Brooklyne. To
dėl rengėjai prašo, kad kitos
draugijos nerengtų jokių pra
mogų ant to vakaro. Reikia
visiems lietuviams pasistengti,
kad kuodaugiausiai parėmus mu
sųr nenuilstamojo muzikos dar
buotojo rengiamus koncertus.

GEORGE MATULEW1CH
r-

Savo gerumu ir pigumu
viršija visus kitus cigaretus

n FCC M
NUT
CIGARETTES

Neiškęsi jų nepamegęs!
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ATTORNEY-AT-LASV

ATPIGO.

National State Bank Building,
Room Iro
f '
lio Broad Str.,
Newark, N !

Hambrugą ir Bremeną $103.50
Liepoją ......................... 110.00
Piliavą-Karaliaučių .... 106.50
Pinigų Siuntimas Kalėdoms

1000 auksinų už $5.50
Pinigus Lietuvoje gauna lai
ke 25—30 dienų.

JOHN S. LOPATTO
Attorney and Counseler-at-Law
SLA. Advokatas-Patarėjas,
30S-9-10 Coal Exchange Building
WIKES BARRE, PA.
Telephone 4256 Market

P. MIKOLAINIS,

53 Hudson Ave.,
BROOKLYN, NEW YORK.

GABSINKTES „TEVYNEJE”.

Persiųs pinigus del jus

NOTARAS IR AGENTAS

geriausios medžiagos labai išsila
darbininkų ir nepaisant
vinusių
kiek jus mokėsite už kitos rūšies
firankas, visviena jos neišrodys
puikiau, neigi laikys ilgiau už ši
tas, kurias mes pasiūlome pažyme
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 specialė kaina bus tik per šį mėne
sį. Todėl pasinaudokite ja DA
BAR! Nesigailėsite to!
Nereikia siųsti pinigų iš kalno.
Prisiųskite tiktai 35c. pašto mati
kėmis, kurie bus priskaityti prie!
mokesties. Balansą užmokėsite,
kuomet firankos bus jums prista
tytos. Mes garantuojame pilniau
si užsiganėdinimą arba sugrąžin
sime pinigus. Nepraleiskite šios

Lapkričio 19 d., McCaddin Sa
lėje, Operetės Draugija statė
scenoje gerb. M. Petrausko ope
retę „Pirmoji Gegužės”. Vaidi
nimas nusisekė neblogai ir abelnas įspūdis geras. Publikos bu
vo artipilnė svetainė, kurios už
silaikymas nepagirtinas. Musų
žmonės dar nepajėgia į meną
žiūrėti kaipo į dailės židinį. Ka
dangi šitas veikalas yra politi
nio pobūdžio, tad ir publika šį
vakarą pavertė į politinį susirin
kimą. Daugiausiai triukšmo su
kėlė raudona vėliava, kurią vie
ni sveikino begaliniais aplodis
mentais, o kiti „švykštimu”, kas puikios progos! Rašykite šiandien!
UNION SALES COMPANY,
ir vaidintojams ir kultūriškai
Chicago, Ill.
Dept. 100,
673 W. Madison St.,
publikos daliai darė nesmagu
mo.
Sekančiame „Tėvynės” num. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<*
tilps platesnis aprašymas musų ♦
LIETUVIŲ ĮSTAIGA GYVUOJA 35 METAI
specialio korespondento.

Lapkr. 19 ir 20 dd. Brooklyne
„Vienybės” įstaiga per 85 metus siunčia pi
įvyko Susiv. Liet. Daininkų
nigus į visas pasaulio dalis, parduoda laivakortes
Amerikoje suvažiavimas. Ku
ant visų geriausių linijų ir viskuom keleivius ap
riuo tikslu šis suvažiavimas bu
rūpina, atlieka visokius spaudos darbus greitai ir
vo šauktas
gražiai, turi didžiausį Amerikoje lietuviškų kny
z ir
* kokius nutarimus
padarė neteko sužinoti.
gų sandėlį ir leidžia didelį laikraštį „Vienybė” du
Pagražinimui suvažiavimo, 20
sykiu savaitėje. Preunmerata: $3.50 metams.
vak., McCaddin salėj, Brooklyne,
Visi kreipęsi į „Vienybę” kitur niekados nebesi
buvo
surengtas
koncertas,
kreipia. Visais reikalais rašykite:
kurio programas buvo įvairus
ir nekurie dalykai išpildyta ge J
193 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
♦
rai. Ypač gerai dainavo pp. A. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦^
P. Kvedaras ir J. žiūronas. Pub
likos buvo artipilnė svetainė.

Į LIETUVĄ IR IS LIETUVOS

Darbininko Draugas

PAIN-EXPELLER

LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų
ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETUVIŠ
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.
PASPORTUS išreikalauju visiems keliaujantiems j
LIETUVĄ.
Atvažiuojančius iš kitų miešti] patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai
nau, jeigu kas klausia.

G. Kunašauskas

New York, N. Y.

179 E. 3-rd Street,

Gams per daugiau kaip
SO metų*

Kankinai Pleiskanos?

NAUDOKITE

Įkarę ĮAaeker) Vaiibaženkli.

RttffleS

Ar Jum* Galvos Odą. Niekti?
NAUDOKITE

Ruffles

Ar Jiptt Plaukai Slenka?
NAUDOKITE

įįuffles

Ar Jus Norit© Apsaugot!* Juos?
Artimas susiekimas į visas dalis
ietuves. Geras maistas ir užtek
ąs! jo. Visi parankumai. Dideli
misi. Vis! moderniško laivo sma-

V Red Star Line

Laivai plaukia kas savaitč iš New
Y drko į Hamburgą:
Samland (tik 3 kliasa)
lapkr. 30
Ii New Yorko į Antverpą:
Kroonland .................. lapkr. 26 d.
. -lapkr. 29
gruod. 3 d.
H gruod. 24

NAUDOKITE
Užlaikymui savo plaukų gražiais ir tankiais
NAUDOKITE Ruffles
NAUDOKITE

293 AVĖ. B, COR. 17-th ST.,

♦
v
Y

0

▲

F. AD. RICHTER

3rd Ave. & 35Ut St.

CO.
Brooklyn. K. Y.

SUSTOK, ŽIŪRĖK IR KLAUSYK!
štai Negirdėtas Pasiūlymas—
ŠEŠI DALYKAI TIKTAI[ UŽ $6.00.

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, SCRANTON, PA.

❖♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA
9 BPOAPWAV

NEWYQttk.N.W •

Tiesi kelione į LIETUVĄ
PER PILIAVĄ
(Karaliaučio prieplauka)
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
musų pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai |
Piliavą.
Lietuviai, važiuojam į Piliavą, aplenkia lenkų juostą (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia.
Susinėsimas su Piliava, tai yra nauja šaka musų reguliariško
susinėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti.
DIDELI DVIEJŲ ŠRIUBU PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
POLONIA .... gruodž. 7
LITUANIA gruodžio 21
LATVIA ................
sausio 4
ESTONIA ....... sausio i
Taipgi naujas tiesioginis kelias tarpe
LIEPOJ AUS—DANZIGO—HALIFAX, Kanada.
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviam.
Kreipkitės prie musų agentų j”—* mieste.

PUIKUS LAIKRODIS ir GERIAUSIA PASAULIO MUZIKA
Pirmas importas valiau
sio modelio laikrodžių ir
muzikalių instrumentų iš
Europos — MUZIKALIS LAIKRODIS nema
tytas ir negirdėtas niekuomet pirmiaus.
Tik
pamislykit — įsigyti toki
puikų laikrodi, kuris groja švelnias melodijas ir*

REIKALAUKITE ŠIANDIEN viršui parodyto rinkinio is sesių dalykų 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 pasistengkite būti pirmutiniais pasinaudojime šito pelningo pasiūlymo ir jus busite
musų atstovu.

Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl jus neprivalote abejoti.
Tik iškirpkite šitą iliustraciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavar
dę ir adresą, 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 tvirčiaMsio 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 nurodo oro per
mainas viena diena ankščiau. Parodymui giedraus oro išeina laukan lėHuke-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
apteki.
Nei vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskirium, nes mes
darome šitą pusdykį pasiūlymą tokia žema kaina vien tuo tikslu, kad pa
siekus kuodaugiau žmonių. Jei jus 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 toki patį rinki
nį, todėl VEIKITE TUOJAUS I

UNION SALES CO., DEPT. 502,
•y3 W. MADISON ST.,

CHICAGO, ILL.

inavijosAinenkos Linija |
Laivas „,Oscar II”

GRUODŽIO 6
Laivas „United States’

GRUODŽIO 10
Visa 3 kliasa susideda iš kajutų
del 2 ir 4 žmonių. Del informacijų
kreipkitės prie vietinio agento Ar
prie vieno iš Kompanijos ofisų:

wiiiiiiu

DRAUGIJŲ

Scandinavian-American Line

Kukardų, visokių Ženklelių, Guzikufiiu, Antir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.

27 Whitehall St., New York, N. Y

Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.

8TRUPA8*CO., 90-92 Ferry St. Newark/ N?J

Ne vilkinkite davimą pagalbos savo gentimis.

Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS.

I Piliava

OivVlf'n
VIU.VU spaudų

FIRST NATIONAL BANK, SCRANTON, PA.

NEW YORK, N Y. $

Ruffles ,

-ffloa galima gauti vi.-'.osa aptiekoso po 65o. bonka, arbn. tiarieg
iŠ iŠ-lirb'ki per pasty už 75c. bonlty.

Iš New Yorko į Hamburgą:

MERCAN
TILE BARINĘ CO.,
1,300,000 tonų.

kiekvieną ypatą:
išardymą, pataisymą, sustatymą, važinėjimą, visokių pienų, taipgi duodame
lekcijas
apie
elektriką
Mokiname Hetuviškoje
Jtalbose.
<nangliškoje
struktoriai paženklinti ekspertai
L. TYCHNEVIČIUS ir kiti. r Gvarantuojame laisnius ir diplomą
Ii mokiname pilnai automobilių mechanizmą

Užlaikymui galvos odos sveikai ir švariai

V* American Line

. gruod. 1 d.
gruod. 10 d.
... gruod. 29

|

AUTOMOBILIU KURSAI

artymųjų pagal žemiausią

dienos kursą.

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

Gruodžio 2 d., 8 vai. vakare,
SLA. raštinėje, 307 W. 30th St.,
New York City, įvyks SLA. 126
kp. susirinkimas. Visi kuopos
26 Broad Street,
New Britain, Conn.
Bariai yra kviečiami atsilankyti,
DIDŽIAUSIAS NUPIGINIMAS KOKIS KADA BUVO
Telephone 550
$
nes yra daug svarbių reikalų
•>❖*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PASIŪLYTAS
apsvarstymui. Pagaliau reika
Ponios ir panelės: pirmu kartu turite progos nusipirkti vėliausios
linga, kad kiekvienas narys lai
m ados firankas su puikiai išdirbtais marginiais, kurios patrauks kiekku užsimokėtų savo mėnesines vieno domę ir bus gražum papuošalu jusų langų.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
mokestis.
Musų firankos padarytos iš

20 For 154

ANT ŽIEMOS IR ŠVENČIU

♦♦♦♦♦■S'9* ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦❖♦♦♦

Š

117 N. Dearborn St., Chicago, Ill.
123 3. 3-rd‘St., Minneapolis, Minn.
248 Washington St„ Boston, Mass

ik j®

gaidas.
Šitas laikrodis yra ste
bėtinas visais atžvilgiais;
visų pirma puikus laiko
rodytojas, antra, išimti
nai parankus ir gražiai
išrodantis. Padarytas iš
Valakiško
riešutmedžių
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
dalyje.*
Muzika, kuria suteikia
W ;T‘j| lit
a
šitas Stebėtinas Laikro
dis, yra taip malonių gar
sų, kad jus busite suža
vėti ja. Jus galite užtai
syti laikrodį, 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 pdnai negalite patirti puikumo ir vertybės šio Stebėtino Instrumeato, kol jo nejsigysite ir mes žinome, kad įųs busite maloniai nustebta*
juomi.
Jūsų draugai džiaugsis šiuomi MUZIKALIŠKU LAIKRODŽIU ga
vę jį kaipo Kalėdų dovaną, kurio kaina yra taip prieinama, kad jus kuotikriausiai galite nupirkti daugiau, negu vieną.
MUS SPECIALĖ ŠVENTĖMS PARDAVIMO KAINA YRA TIK
TAI $g.oo«
Nesiųsk pinigų! Iškirpk tik šį apskelbimą, parašyk savo vardą ir
adresa AIŠKIAI ir pasiųsk mums kartu su 50c. pašto markėmis, padeagimui nors dalinai persiuntimo lėšų. Balansą užmokėsite, kuomet jums
bus pristatytas laikrodis.
Užsakymai ateina greitai, todėl drauge pasiųsk ir savo, kad mos
greitai galėtumėm išsiuntinėti.
Išbandykite per 10 dienų ir jei busite neužganėdinti, tai mes sagrą
ž'nsime jūsų pinigus. RAŠYKITE ŠIANDIEN!
UNION SALES COMPANY,
DEPT. 268
673 W. MADISON ST
CHICAGO, ILL.

a

SWEDISH
AMERICAN
LINE

LIETUVĄ

24 STATE ST., NEW YORK

Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko i LIEPOJU
per Gothenburgą. Švediją. Pasažieriai persodinami ant jūrių ir ve
žami tiesiai į Liepojų.
S. S. DROTTNINGHOLM išplaukia .......... gruod. 3

S. S. STOCKHOLM išplaukia...................... gruodžio 24 <
Trečios kliasos pasažieriai sutalpinami į kajutas, turinčias, tiktai
po 2 ir 4 lovas,
'• igentų.

švedų viza nereikalinga.
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Kreipkitės prie vietinių
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