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6. Delegatų įnešimai: a) įnešta
apskričiu.
Gal kas pamanys,
viens pamatiniai su juomi ne> krikš. demokratai. Nerasi nė čiausiai jo sėdintis politikierius nepasitikėjimu. Manau delei su
kad čia norima vesti kokia agitacija, j kad surengti prakalbų maršrutą po
sutinka, ir priimti vien tik de vieno politikos žmogaus, kuris parašo. Bet yra net ir tokių to vėliaus man teko daug nema- visai ne! To darodymui, aš paim- (3"čio apskr. kuopas, del didesnės
atsitikimų ir tai daugiausiai, llonumų turėti — teko lankytis siu 2-ro apskr. praeitį. Koki metai,I agitacijos už SLA. įnešimas priimVašingtonas, XI. 30 d. (Liet lei to, kad užsieniuose visose to galėtų išdrįsti viešai pasakyti,
kad nemokančio nario rašyti pas įvairius valdininkus ir pa kiti tam atgal, kas buvo iš msuų tas. b) Nutarta, kad kalbėtojai buBrfL Biuras). Eltos pranešimu se valstybėse, kurios susidėju- jog delei praktiško išrokavimo
apskr? Tiesa, _ apskritys ‘ gyvavo, | tų vietiniai ir nominuota į kalbėtoreikėtų priimti toksai pasiūly balsas užrašomas ne tam, kam galiau man tapo aprubęžiuotas bet nieko
sios
prie
Tautų
Sąjungos,
ne

neveiė,
suvažiaviniai ius sekančios ypatos: J. Baltrošai25 <L lapkričio ryte pasikėsinta
mas, bet tyliai, (neviešai) daug narys nori, bet tam, kam užra laikas buvimui Lietuvoje, ki laiku nęįvykdavo, tankiai ant suva tis, D-rė Johana Baltrušaitienė, M.
iššaukus
prieš
save
nepasitikė

Bušudyti Ernestą Galvanauską,
jimo arba kokios net neapykan kas patarė valdžiai tą žingsnį šantis nori. Juk narys rašyti taip sakant ar noriu, ar neno žiavimų apskričio pirmininkai nesi Varašius, S. Ba kanas, J. K. Ma
Lietuvos Finansų, Prekybos ir
žiukna,' D. Lekavičius.
padaryti, būtent pasakyti, jog nemoka, tai ir neperskaitis kam riu, turiu apleisti Lietuvą. Ro rodydavo, gal del neveiklumo ar ki 7. Rinkimai kbmts^ų suraugimai
Pramonės Ministerj, savo na tos, net iš pusės tų valstybių,
tais išrokavimais. Suvažiavimai ant
tinkame, kad * ir pridėjus visą jo balsas užrašomas, šitokių dosi, kad neapsiriksiu pasaky tiek buvo nupuolę, kad kuopos jau prakalbų maršrutui. Išrinkta komi
kurios
aiškiai
yra
mums
prietemuose Kaune. Buvo padarytas
eilę sąlygų. Jeigu valdžia iš įvykių man teko patyrti ne vie damas, bent man taip išrodo, buvo bepradėję nė domės nekreip sija iš sekančių ypatų: J. Kuzmins
didelis sprogimas ir p. Galva lingos. Kai-kurie iš tų musų
kuriose aš esu kad dabartiniai Lietuvos valdy ti, į suvažiavimus susirinkdavo vos kas, J. Leonaitis, J. Mažeitie. Ant
drįs taip pasakyti, galima lauk noje kuopoje,
atstovų
prirodinėja
šiaip:
pasiu
nauskas tapo sužeistas. Kam
po 10 iki 15 delegatų, už tai ir vei- ra* komisija išrinkta del peržiūrėji
lytoji Tautų Sąjungos rezoliu ti, jog Steig. Seimo partijines prigulėjęs. Pagaliau to negali tojai daugiau, neapkenčia SLA., kimas
buvo sustojęs, Šiais metais mo 3-čio apskr. knygų; į komisiją
barys, kuriame jisai buvo kuo
negu
Amerikos
lietuvių
bolše

užginčyti
niekas,
kas
tik
teisygrupės
išneš
smerkiančias
rezo

cija, delei musų su lenkais gin
dalykai biskį pagerėjo, Valdyba vi- išrinkta J. Kazlauckas, P. Savickas,
met buvo pasikėsinimas dary
*
vikų!
Todėl
šiandien
ne
tik
suomet savo vietoje, suvažiavimai A. Vainorius.
čo, yra kompromisine išspren liucijas, jog pati valdžia rasi
tas, buvo suardytas. Pasikėsi’
Štai artinasi SLA. Pild. Ta- kad negalima kurti SLA. Priegl. įvyko savo laiku ir kožną syk skait 8. Nominuojama apskr. valdyba
dimo forma, prie kurios priėju formaliai kiek persimainys, bet
Rimo autorių motyvai dar neži
lingesni, apskričio knygos sutvar 1922 metams. Ant pirmininko no
sios yra didžiulės valstybės — sulig esmės pasiliks viskas po rybos nominacijos, kuopų valdy Namo Lietuvoje, bet negalima kytos. Paskutiniame apskričio su minuota P. Rudzevičius, J. Kuamiusnom!. Tardymas eina. Sveti
Praneij a su savo šalininkais ir senovei, nes šių derybų eisenoj bų rinkimai ir SLA. Priegl. Na net SLA. kuopos suorganizuoti važiavime dalyvavo delegatų jau kas, A. Vainorius, D. Lekavičius,
mų Valstybių atstovai Kaune
parvažiavusių
Lietuvon virš 40 ir už tai tapo pravesti keli Ant protokolų sekr. — A B. Sut
Anglija su jos
šalininkais. jau ligšiol buvo tiek padaryta mo steigimo balsavimas. To iš
per Lietuvos Užsienių Reikalų
J. Leonaitis, J.
svarbesni tarimai, kaip tai: nutarta kus, S. Bakanas,
Čion veikia ne doros ir laisvės visokių nusileidimų ir tiek pri dėl ai' nevertėtų SLA. nariams SLA. narių.
prisidėti prie SLA. 2-ro apskr. siun Poniškaitis. Ant finansų sekr. —
Minister} pareiškė užuojautos
pažadų, jog pasvarstyti budus, kuriais bu Tačiau iš tautinio atžvilgio timo knygų Lietuvon, nutarta su P. Savickas, S. Kurnėta. Ant iždi
principai, bet nuogi piniginiai daryta visokių
p. Galvanauskui delei ištikusios
šių šiandien .Europoj viešpa staigus atsimetimas rasi ir už tų galima pašalinti politikierių žiūrint, norim ar nenorim pri rengti prakalbų maršrutą, nutarta ninko — T. Gelčius, B. Gramba.
nelaimės ir savo vyriausybių
organizacijos valome balsuoti <už steigimą surengti apskričio naudai balius 9. Nutarta sekantis suvažiavimas
taujančių valstybių interesai. sieniuose negalėtų būti supras politika musų
vardu simpatijos Lietuvos vy
įvyks 19 d. vasar. 1922 m.). laikyti McKees Rocks, Pa.
Pranei j a smunka po didele naš tas ir galėtų būti paskaitytas viršininkų rinkimuose ir kituose Priegl. Namo Lietuvoje. Su lai (kuris
10. Suvažiavimas uždarytas 3:20
Taigi kuopos priklausančios prie
riausybei. Galvanauskas gavo
ta savo skolų ir ieško vis nau kaip ir vaikišku žaislu. Įbridęs organizacijos reikalais balsavi ku turės keistis ir Lietuvos vai apskričio, jeigu norit padaryti ap vai. po pietų.
labai daug užuojautos laiškų.
P. Savickas,
džia ir jos vietą
turės užimti skritį 1 gyvesniu ir veiklesniu sekan
jų rinkų, kame jos kapitalas, auksčiaus kaklo vargu begali muose.
Operacijos nereiks ir jo sveika
Suvaž.
sekretorius.
Mano supratimu galutinai bu prielankesni žmonės Amerikos tiems metams, tai pasistengkite iš
įdėtas kad
ir į Lenkijos
ar grįžti atgal. Tokia padėtis vy
rinkti rimtus, gabius ir kuodaugiautai pavojaus nėra. p. Galva
Klaipėdos įmones
arba kitus riausybės. Taip prieinama prie tų galima neteisingų balsavimų lietuviams, taigi ir SLA. Ame" siai delegatų. Iš patyrimo yra ži
nauskas buvo Ženevos Lietuvių- bankinius biznius, galėtų užtik valdžios krizio. Aš spėju, kad išvengti sekamu budu: kiekvie riko j e netik ekonominės bet ir
LIETUVOS
noma, kur susirenka didesnis būrys
Lenkų konferencijos del Vil rinti jai
nelaukime. žmonių, ten pasidaro didesnis vei
daugiausiai pelno. jis gali sklandžiai praeiti, jei nos kuopos susirinkime turėtų politinės gerovės
AMERIKOJE

niaus Lietuvių delegacijos pirmi Be to jai rupi gauti skolų grą gu ta visa operacija bus val būti išrinkta balsų skaitymo, ko Čionai gero nebus
kimas.
Iš
didesnio
būrio
galėsime
ligi įvyks
pasirinkti geresnę apskričio valdybą.
ninkas.
ŠIMAI
žinimas iš Rusijos, o svarbiau džios tinkamai pravesta, bet ga misija, susidedanti iš skirtingų rimtas perversmas, bet ligi to Antras dalykas, tai rengiamas apskri
pažiūrų žmonių. Kuris narys laiko darbo
žmonėms priseis čio vakaras, Kiek aš žinau, tai va- IŠ VYRIAUSIOJO LIETUVOS
Vašingtonas, XI. 30 d. (Liet. siai — rupi taip ekonomiškai li ji iššaukti ir didelesnio bruz
yra jau di pats nemoka rašyti, turėtų pri dar daug skurdo ir skausmų iš karo rengimo komisija deda visas
GYNIMO KOMITETO.
Inf. Biuras). Eltos pranešimu suspausti jos šiandien melžia dėjimo. šalyje
pastangas,
kad
tik
surengus
vakaras
Į
visas
Amerikos lietuvių orgaaU
eiti
prie
komisijos
ir
pasakyti
kentėti, nes Amerikos kapitalis
džiai daug nepasitenkinimo val
Vilniuje jau prasidėjo planin moji karvė — Vokietija, idant
kuopuikiausis.
Jau
paimta ant zacijas, laikraščius, į kiekvieną pa
ir pasirodžius užką jis nori balsuoti ir komi tų godumui jokių rybų nėra. vasar. 19 d. 1922 m. K. Strumilo darą Lietuvos Tėvynės pilietį.
negalėtų džios darbais
gas atskirų lietuvių ištrėmimas. pastaroji nekuomet
akyvaizdo je Mes turime žiūrėti į Lietuvą, svet., 158 E. 107-th gatvė, Roseland, Vyriausias Lietuvos j Gynimo Ko
tikslu ji yra gerokam plyšiui gali į tą plyšį sijos sekretorius,
Tarp kitų ištremtas „Romos” prisikelti. Tuo
įsiveržti visi nepatenkinti gai kitų narių, užrašytų tų žmonių nes tenai milioną kartų leng Chicago, Ill. Veikalas bus statomas mitetas, kaip pirmiau, taip ir dabar
Viešbučio savininkas, p. Rač sugniaužusi Vokietiją tarsi ko
vardus, už kuriuos narys bal viau lietuviams gerbūvis susi dviveiksmė trigi-komedija Susipra- budriai stovi Lietuvos nepriklauso
valai
—
tuomet
jau
butų
sun

kiomis
replėmis,
kurių
vienas
to”, Taipgi bus solistų-čių, šokikių mybės sargyboj, atydžiai sekdamas
kauskas.
eina prie ir tt. Busimam suvažiavime jau bus kiekvieną
galas laikomas visame Prancū kiau likviduoti patsai krizis. suoja. O tokių įmonių balsai, tverti. O Amerika
Lietuvos politikos bei vi
kurie
paprastai
pasako:
„Neži

tikietus
platinimui,
Romos
Imperijos
sugriuvimo,
galima
gauti
Požeminių
dundjimų
yra,
jie
zijos
su
Vokietija
pasieny,
o
suomenės
gyvenimo apsireiškimą ir
Vašingtonas, XI. 30 d. (Liet
bus
renkami
baliaus
darbitaipgi
būdamas
aukštai
autoritetinga visuo
nau
už
ką
balsuoti
—
užrašyk
nes čionai buvo ir dar per dau
£af. Biuras). Eltos pranešimu kitas pavedamas Lenkijai. Vie jaučiami aiškiai ir tame sunku
ninkai. Visos kuopos yra prašomos menės įstaiga.
šiandien už ką nori”, neturėtų būti pri gelį metų bus žmogaus gyvas nerengti tą dieną jokių pramogų,
15 d. lapkričio Steigiamame Sei na bėda, jog šių replių antra mas krizini atėjus.
Valdžiai padedą kiek tik galėda
imami,
nes
yra
aišku,
kad
toki
tis
pigesnė,
negu
paprasto
gy

Steig.
Seimo
dauguma
—
krikš

sis
galas
tarsi
išslysta
—
mat
apskričio
kad
galėtumėt
dalyvauti
me Social-demokratų frakcija jmas: ginklų pirkdamas, duodamas
žmonės
yra
be
nuomones
ir
ne

pramogoje.
vūno.
čionys
demokratai
nėra
parodę
J.
J.
žilis.
kareiviams
dovanų šventėms, rink
Lietuva
atsidūrusi
yra
tarp
Vo

teikė interpeliaciją kokis yra
atkreipti
Taipgi
dar
sykį
noriu
damas ir siųsdamas kariuomenei au
valstybinio
budrumo. pribrendę prie'** to, kad galėtų
Lietuvos vyriausybės nusistaty kietijos ir Rusijos. Išvada aiš savo
domę tų Susivienijimo kuopų, kurios kų, rūbų bei medžiagos
rūbams,
Iš SLA. KUOPŲ
dar neprisidėjo prie apskričio. Esa valgio, produktų,
mas del atsakymo Tautų Sąjun ki: reikia Lietuvą su Lenkija Daug kas iš jų, atmetus viso naudotis balsavimo teisėnris.
papirosų ir tt.
Kuopos
šitaip
sutvarky
damos
kius
tiemagoginius
šauksmus,
DARBUOTĖS.
te
kvi<?čiamos
prisiųsti
delegatus
į
sujungti,
sucementuoti
—
tame
Komiteto
nariai
lanko
frondą, ka
gai p. Hymans’o projektui. Už
metinį
apskričio
suvažiavimą
ir
pri

reivius, kad tik geriau žinotų -kariuo
begėdišką balsavimus, užkirstų kelią par 100 kp., Racine, Wis., iš šių inesienių Reikalų Ministeris, Dr. yra Prancūzijos užsienio poli- veda visoje šalyje
sidėti
prie
apskričio,
kad
galėjus
sy

tų
darbuotės
neturi
kuomi
pasigir

menės
reikalus, žinotų, kuo jai rei
uždavinys, biznį, visur tat jaučiama, ypač tijų politikai mu|ų organizaci
Puryckis, pareiškė, kad pirmiau tikos artymiausis
kiu
veikti.
Nekurios
iš
nepriklau

ti. Turime ranką ant krutinės pa
kia pagelbėti.
biznio reika- įtraukus amerikiečius lietuvius joje ir išvengtų „stymrolerio” dėję prisipažinti, kad šiais metais sančių prie apskr. kuopų išmetinėja, Per Vyr. Liet. Gyn. Komitetą ka
Hymans’o projektas bus patiek diktuojamas jos
į tą biznio vakanaliją ir pasiti balsavimuose ir rinkimuose.
lais.
buvome pusėtinai apsileidę ir be kad apskrityje esanti tvarka nege riuomenė svarbesniuose momentuo
tas Steigiamajam Seimui.
SLA. narys. veik nieko neveikėme musų organi ra ir tt. Bet atminkit, kad neprik- se ankštai rišasi su visa musų vi
Tame padėties
Iš kitos pusės
Anglijai ne kėjimo nėra.
nepataisysite dalykų. suomene, jaučia, kad ne ji viena gi
zacijos labui. Tiesa buvo surengu lausydamos
visai jau patinka toksai Pran- blogumas, bet pažiūrėsime kuo
si kuopa vieną pikniką, bet ir tas Jeigu norit, kad but viskas gerai, na Lietuvos nepriklausomybę, bet
KUR STEIGTI PRIEGLAU delei pačių narių apsileidimo, atne tai eikit ir dirbkit — tik tokiu bu kad su ja eina ir visa šalis, visa Lie
euzijos kontinentalėj Europoj mi tas viskas užsibaigs.
DOS NAMAS?
šė kuopai suvirš 16 dol. nuostolių. du galėsite pataisyti, o ne statant tuva, kad jų kraujas, ne veltui lie
J. Petraitis.
įsivyravimas. Aišku, jog ji pa176 kp.): jamas, ne veltui jie vargsta fronte
Sulig SLA. Pild. Tarybos nu Taigi toks nerangumas ir pasyvis reikalavimus (panašiai
Delei Tautų Sąjungos nuta ti norėtų turėti nemažiau įta Kaunas, 2—X—1921.
nepakenčiamas! jeigu to ir to atsižadat daryti, tai apkasuose bei duobėse.
tarimo, bus leista antru kartu tunojimas ilgiaus
rimo — įneiti Lietuvai su Len kos ir Estijos ii’ Latvijos uos
Ir reikia šalį ginti ne tik gink
Kad baigiami šie metai gyventi ne mes priklausysim. To negali būti.
SLA.
narių
balsavimui,
kur
P. J. Petronis,
kija j sutartį pamatu antrojo tuose ir net Lietuvos Klaipėdoj,
lais, ne tik medžiaginiai, bet ir stip
nueitų be jokios naudos musų kuo
SLA. 2-ro apskr. sekr. ria dvasia, gyvu bei spausdintu žo
steigti Priegl. Namas — Lietu pai ir visai organizacijai, tad %visi
Imanso projekto — Lietuvos negu kokią gali įgyti Prancūzi
džiu, visados reikia garsiai ir aiš
voje, ar Amerikoje? Kad ne 100 kp. nariai privalome sukrusti
valdžia atsidūrė
tarp kūjo ir ja. Mes matome, jog toji Ang
PROTOKOLAS
kiai žmonėms tarti, kas Lietuvoj de
prie darbo ir iš paskutiniųjų pasi
lija siuntinėja savo minininkus PRANEŠIMAS SLA. KUOPŲ išeitų su šiais balsavimais, kaip darbuoti, kad užbaigtume šiuos me SLA. 3-čio apskričio 17-to suvažia- dasi, koki dienos reikalai ar kokias
priekalo.
SEKRETORIAMS,
išėjo su praeitais, todėl reikia, tus su nauda ir musų kuopai ir vi vimo, laikyto 30 d. spalių, 1921 m., pinkles Lietuvai jos priešai pina.
Iš vienos pusės Lietuvos vi į Dancigą, Prancūzija veržiasi
L. M. D-tes svetainėje, Pittsburgh,
Todėl Komitetas leidžia daugybę
šiomis dienomis išsiuntinėja kad SLA. nariai turėtų aiškes sai organizacijai.
suomenė — ir tai ne tik civi-:su savo minininkais Klaipėdon.
Pa.
atsišaukimų;
tie atsišaukimai pasM. Kasparaitis.
liai, bet ir kariai, kurie visą'Eina varžytinės. Anglija jau ma visiems SLA. kuopų sekre nį supratimą šiame klausime,
1. Suvažiavimą atidarė 3-čio ap klysta po visą laisvąją Lietuvą, pa
laiką prie Lietuvos nepriklau- įkalusi yra koją į Estijos uos- toriams surašai neužsimokėju negu kad turėjo pereitais bal n kp., Waterbury, Conn., mažai skričio pirmininkas J. K. Mažiukna siekia Želigovskio engiamosios Lie
tuomet butų
tuvos dalies, prabyla į gyventojus
veikiama ir galima pasakyti, ir vai. ryte.
somybės kūrimo buvo auklėji- tus, yra užvedusi daug įmonių, sių narių iki 1 d. gruodžio, 1921 savimais ir tik
2.
Mandatams
priimti
išrinkta
J.
tik lietuvių, bet ir lenkų, žydų
mi neapykantos dvasioje prie o kas svarbiausia, per Estijos m. Begalo svarbu, kad kuopų aiški nusvara vienoje, ar kitoje kad visas veikimas visai apmiręs. Leonaitis ir A. Vainorius. Su man ne
ar gudų kalbomis.
Veiklių narių kuopoje nėra, o ku
lenkų, o ypač lenkų dvarininkų, ir Latvijos uostus siekia kaip sekretoriai pasistengtų išrinkti pusėje.
datais
pribuvo
19-ka
delegatų,
nuo
Komiteto nariai ar samdcmiieji
rie ir galėtų veikti,
tai ant visko
iš
narių
užsilikusią
mokestį
ir
j
Neužtenka
nubalsuoti,
bet
rei
9-nių kuopų:
instruktoriai lankosi po visą plačiąprieangą į plačiąją
priverčiami yra liuosu noru meg per kokią
ranka numoja.
ja
Lietuvą, daro mitingus, gyvu žo
Pittsburgh, Pa.
štiš j kokius ten visai artymus Rusiją, Tuomi galima išaiškin prisiųstų Centrai! nevėliaus 20ikia žinoti ar bus galima įvykiu Šį metų buvo surengtos prakal 40 kp.,
j ti tas nubalsavimas. Daleiski- bos agitacijai už SLA., bet pasiliko V ainorius, P. Marmokas, P. Savic- džiu ragina žmones prie mus nau
federacijai ryšius su Lenkija, ti, delei ko šidvi valstybi jau įI d. gruodžio, s. m.
jojo gyvenimo, drąsina juos ir pa
! be jokių pasekmių — kuopa dar tu- kas.
reikalin-'me,
kad
didelė
didžiuma
nariui
■;
Baigianties
metams,
j
kas yra priešinga visai tos vi-: tapo pripažintos de jure. Su 1
guodžia.
86 kp., N. S. Pittsburgh, Pa.
7
I
ėli iš iždo, kad padengus
i
Lietuvoje,
[
Ičšas
jų
kad
visi
nariai
butų
pilnai
nubalsuoja
steigti
Pastaruoju laiku vienas svarbiau
surengimo.
Yra nutartai K. Mažiukna.
suomenės psichologijai ir kas j Lietuvai žadamu uostu — pačia'S
90 kp. Bridgeville, Pa. — J. Kaz- siųjų V. L. G. Komiteto darbų, tai
be jokios abejonės turės ateity- ’ Klaipėda yra jau kiek sunkiau • užsimokėję už šiuos metus ir, bet kyla klausimas ar visi SLAJ rengti kitos prakalbos, bet ligi šiol lauckas, S Bakanas, T. Gelčius, "J. platinimas valstybinio bei pilietinio
bedarbės 1
nciv>'kinta
je atnešti jai daug bledies, oi — jis gali būti paliktas neit-|kad sko!os nepersineštų į atei- nariaii bus įleidžiami Lietuvon, | Antras
susipratimo
sulenkėjusiųjų tarpe.
dalykas, SLA. u kuopa nc- Naujokas, T. Snaidcriene.
iš kitos pusės susidariusi tarp-'raku liuosu uostu, kur gali ly-jnančius metus.. Priešingai
.
„ da- ( kad dasigavus į tą prieglaudą? turi dr:iug pritarėjų tarpe vietos lic95 1<P.; Coal Centre, Pa. — A. Komitetas yra griežtai nusistatęs
tuos musų nelaiminguosius ištrauk
giai
ir Anglai ir'i'ant, rengiant Valstijoms rapor-! Jei tokia Lietuvos valdžia bus tuvių, Kas tame kaltas — neži- Kubilskis, B. Durša.
tautinė konjunktūra, neva sta-Įr
’’oi šeimininkauti
—.... mno-inni-v
ti
iš dvasiško dvarininkų jungo, pa
T.
i£o kp. , Fairhope, Pa.
čiai verčia tą visuomenę nertis Prancūzai ir tokio aiškaus iš-|i'us’ re^k^s raportuoti kiek na-' visuomet, kokia yra šiandien, nau.
daryti juos gerais
piliečiais, pri
SLA. narys. Dabulskis, A. Bagažas.
ant kaklo kilpą, kurios abudu rodymo, jog jis tur but paves-irkl pasilikęs su mokestimis, o tai daugelis SLA. narių nebus
traukti
juos
prie
musų
bendro dar
152 kp., Braddock, Pa. — D. Mij
•
L__ T
__
?
IrtUrti
U
bo bei gyvenimo, kad tuo budu pa
blogai atrodo, Antra įleidžiami Lietuvon ant visados
lutis.
PRANEŠIMAS.
galai maloniai Tautų Sąjungos tas Lietuvai, tiems pasaulio ga-pas
Pa. — J. šalinti paskutinį musų valstybės gy
247 kp., Woodlawn,
yra atiduodami ne kam ki liūnams kaip ir nėra, o iš to iš-j — skolingiems nariams nemoka ' apsigyventi, tad kuriuo budu Šiuomi pranešu ŠLA. 3-čio apskri Einikis,
venimo pavojų, paskutinę legioninkų
J. Plečkaitis.
čio, Pittsburgh’©
apielinkčs, kuo
tam, kaip tai pačiai tiek skaus- eina, jog’ Lietuvos interesai ga ma pašalpa, tad narių pareiga nesugalėjęs SLA. narys galės poms, kad lapkričio 22 d., š. m., 266 kp., Castle Shannon, Pa. — J. viltį.
savo
organizacijos priėmiau finansų knygas, nuo. bu- Leonaitis, K. Urbonas.
Surinktus iš visuomenes pinigas
nų mums pridariusiai Lenki- li būti be didelio triukšmo pa be vilkinimo užsimokėti, o kuo I pasiekti
I
prieglaudą
?
Komitetas
laiko Valstybės Iždinėj
287 kp., Wilson, Pa. — J. Kuz
vusio finansų sekretoriaus J. Baceaukoti Prancūzijos tikslams. pų sekretorių užduotis narius
(Einamosios sąskaitos 43 nr.) su
minskas.
Aš jau turiu patyrimo šiame vičiaus iš Monessen, Pa.
Tokioj tat platmėj šiandien Jeigu abi pusi nepanorės pasi paraginti tatai padaryti.
rinktąsias gi brangenybes — auksą,
Iš
apskričio
valdybos
pribuvo
j.
Plečkaitis.
P. JURGELIUTĖ, SLA. Sekr. klausime, nes jau esu ištremtas
yra statomas tas visas lietuvių- duoti Tautų Sąjungos pasiūly
pirmininkas J. K. Mažiukna, pagel. sidabrą ir tt. atidavė Valstybes Ižiš Lietuvos. Pereitą balandžio
S. Bakanas, protokolų sekr. J. Pleč- dinei, kad tuo budu padidinti Valjos dvi riša tą
SLA. 2-ro APSKR. KUOPŲ
lenkų ginčų išryšimo klausimas. mui, tai tegul
stybčs aukso fondą.
kaitisįl ižd. T. Gelčius.
mėnesyje važiavau Lietuvon su
DOMEL
DELEI BALSAVIMŲ
Dabar Lietuvoje viešėja ne ginčą kad ir karo pajėga. Už
Ir kol nesutvirtės Lietuvos ne3.
Suvažiavimo
vedėjais
išrinkta
tikslu tenai apsigyventi ant vi SLA. 2-ro apskr. metinis suva
TVARKOS.
tik visi buvusios musų Delega- puolus Lenkijai Lietuvą, tos di
žiavimas artinasi, kuris įvyks gruod. pirm. S. Bakanas, pagel. A. Vaino- priklausomybė, kol lenkas •grūmos
sados,
tačiau
kai
tik
pasieki
Kas
nežino,
kad
SLA.
kuodžiulės
valstybės
gali
sau
ramiai
rijos nariai, bet ir visi musų
25 d., š. m., K. Strumilo svetainėje, rius, protokolų sekr. P. Savickas, Lietuvai savo šarvuotu kumščiu, tol
Vyr. Liet. Gyn. Komitetas nenustos
užsienių ministerijos atstovai, žiūrėti, kuri iš jų viena kitą pose visokį rinkimai ir balsavi- Lietuvos rubežių, pirmiausiai 158 E. 107-th gatvė, Roseland, Ill., fin. sekr. Kuzminskas.
m ai esti tankiai pervaromi su reikia atlikti visuotina išpažin pradžia 12:30 vai. po pietų. Nuo 4. Skaitoma protokolas 16-to su gyvavęs, nenustos nepriklausomybės
kurie gana ilgoką laiką tarėsi įveiks.
suvažiavimo priklausis ateinan važiavimo ir priimtas kaip skaity sargyboj stovėjęs tol — jis tikisi
Čion prasideda
tragizmas. taip vadinamu „stymroleriu”. tis, kur turi pasakyti prie ko šito
— ir visuomenė nenustos jo rėmu
visokiais reikalais, o svarbiaut
čių metų apskričio vęikimas, kaipo tas.
kių
organizacijų
priklausai,
ko

’
balsavimai
ir
rinkimai
to5. Raportai apskričio valdybos: ra si.
tam tikro kūno lietuvių visuomenė
, žinoma, delei Imanso pa- Gano žymi, ne tik žymi, bet Toki
Vyriausiojo Lietuvos Gynimo Ko
pirmininko J. K. Mažiuknos
projekto ir Tautų Są- didžiausioji Lietuvos visuome Ii gražu neišreiškia didžiumos kį tikėjimą išpažįsti ir tt. Ka- je, kurio dalys yra pasiskirsčiusios portas
mitetas:
«
visą Chicagos
apielinkę. Tiek priimtas; raportas protokolų sekr
rekomendacijos. , Rods nės dalis griežtai šiandien sa narių valios — jie tik patarnau da pasisakiau, kad priklausau po
Pirmininkas M. Sleževičius, Vice
daug svarbos duodu miniman suva priimtas; raportas ižd. priimtas su
prie
SLA.,
TMD.
ir
seniaus
ja
partijinių
agitatorių
politi

ko:
verčiau
jau
žūsime,
bet
ge

pirmininkas
M. Krupavičius, . Iždi
čion tik vieno Suvienytų
žiavimui dėlto, kad jame bus ren paaiškinimu, kad 3-čio apskr. ižde
politikieriai priklausiau prie ALTS, ir Lie kama apskr. valdyba ateinantiems randasi pinigų $109.26;. raportas fi ninkas O. Bikleris.
jų Amerikos atstovo p. ruoju nepasiduosime. Prie tos kai. Ypač dėlto
Nariai:
nansų sekretoriaus nebuvo išduotas
rinkimuose, kad tuvos L. Sargų, tai patėmijau, metams.
V. Čarneckio. Rods nepaslap- dalies priklauso ir socialdemo pasinaudoja
RachmitevRSiiis.
V.
Putvinskis,
Kaip mums yra žinoma, bile ko ir patsai sekretorius suvažiaviman
tis, jog veik vis! musų diplo- kratai, ir social/ liaudininkai yra nemažai SLA. narių tarpe kad klausėjui labiausiai nepa kios organizacijos veikimas ar ap nepribuvo. Del kdkios priežasties kun. J. Vailokaitis, Bojevas.
demokratai, ir santariečiai, ir tokių, kurie nemoka rašyti ir tiko, kad priklausau prie SLA. sileidimas daugiausiai paeina nuo nepribuvo į suvažiavimą, nebuvo ži
Sekretores P* Ruseokaa
Lietuvos
Atstovybė Amerikoje
m
ir net
patys savo balsą paveda taih, kam ar- ir pmdėjo į mane žiūrėti su ceutralinčs valdybos, taip pat yra ir noma.
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(galiau viską, ką šiandien Lenki
esant Amcrike surinktų Gynimo kraipydama musų mintis ir ne- New Yorko, žymus odos spe dantys gamina baisias ligas. ir aš ant savo locno kailio. Užėmus
komitetui, reikalaujama 30. nuoš. dasakydama mus išsireiškimus, cialistas ir autoritetas gydime Aš negaliu persistatyti, kodėl man vietą SLA. Pild. Taryboj, t-uli
ja yra pasiekusi irgi ne savoSLA. autoritetai pradėjo man įrodisocijalistų liaudininkų partijai. Sa
vėžio,
sako,
jog
dietas
turi
di

Savaitinis Susivienijimo Lietuvių mis jėgomis to pasiekė. Jei ne
padaro
išvadą,
kad
„Tėvynė
”
daugelis
senesnio
amžiaus
žmo

I
nėti, kad aš apart mano paprastų pa
kė, kad Amcrike taip buvę nutar
Amerikoje organas, leidžiamas kas1 franeuzai ir iš dalies Amerikos
vėžio,
delę
reikšmę
gydyme
masinte
masinanti
komunistus
;
nių neatboja ant savo sveika reigų turiu atlikti dar „speciališkas”
ta ir Socialistų liaudininkų partija
penktadienis. _____
Į Vilsono valdžios Lenkijai pagališ tų aukų 30 nuoš. turinti gauti. „lįsti organizacijon”, o tautiniu-! Dr. Balkley mano,
kad išski- tos, atidėliodami laiką, neina pareigas. Mat jų manyta, kad dar
Mat Vileišis ir visi laisvamaniai kus randanti pavojingais. „Vie-j riant chirurgo
peilį, dietas pas daktarą gydytis dantų ligi „grinorius”, tai nesupras kam kas
S. E. Vitaitis — Redaktorius, į ba, ^ai senai butų palaidota Lenpriklauso atlikti ir atliks ką tik jam
ne be reikalo ablavas kėlė prieš
' -į kija tame kape, kurį jai iškasė
(kokybe
maitinimo)
turi
dides

susilaukia
reumato
ir
pasišarnybė
”
pacitavus
pusę
musų
se~'
; primosi. Mat patiems ne viskas paTautos Fondą. Patys aukas, suk
307 W. 30-th St., New York City, j Varšavos junkeriai savo avanTokius žmones togu. Kad ir „grinorius” tarp „d&dami, norėjo tame kitus apkaltin kaino išsireiškimo: „Taipgi ne-' nį efektą, negu bent koks gy- voja krukiais.
ti.”
vykęs yra patarimas, kad į S.1 dymas. Dr. Balkley reguliuo- galima vadyti saužudžiais, nes 4žią”, bet visgi galima suprasti kam
Visi raštai skiriami „Tėvynei" turi' tiuringa politika. Bet kaip TOKuomi galima pavadinti šito L. A. reikia įleisti tautiškosios damas dietą savo pacientams nuo betvarkės burnoje, jie susi ' kas priklauso atlikti. Pagaliaus pabut siunčiami Redakcijos vardu ir. dosi, tai Lenkija visviena neišklerikalų provokacijas? gyvybes siela ir prisidėti prie gavo geras pasekmes išgydyme laukia daugybę pavojingų ligų jsirodė kaip žeminus matysime, kad
. turi but su autoriaus parašu ir adrc-|vengs to kapo, nepaisant kiek ją kias
i tie ponai patys nepajėgdami atlikti
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija francuzaį neremtų.
Kad šito būti negali jau yra aiš lietuviškų darbų”, šitokią išvadą vėžio.
kurių galima išvengti tankiau to, kas jiems priklauso, bandė suvertrumpina ir taiso sulig savo nuožiū
ku
ir
iš
to,
kad
Lietuvos
Gyni

!sli ant nian?s- . p*as Živatkauskas
i Kiek metų atgal garsus vo nueinant pas dentistą.”
padaro:
ros. Netinkami spaudai smulkus
....
.
.
.
.
...
.
i pirmutinis pradėjo man prirodinėti iš
mo Komitetas tas aukas jau su
„Kokią gulą paskui ’Tėvyne’ kiečių chirurgas Czerny patarė
raštai — korespondencijos,
eilės,
.Tai gana
aiškiai
ir
teisingai
. „7-to
, apskričio
. ... išvažiavimo
A. .
°
1 CT
SLA.
nuoskundžiasi, kai komunistai ’lenda ■ saugotis visų nevirtų
pranešimai ir tt., naikinama ir auto
naudojo tiems tikslams, kuriems
valgių, pasakyta.
tikiu ką aš ten turėjau atlikti, o ko
organizacijon’, jeigu čia jie masin
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
buvo rinktos, tad iškur dabar
I kad
apsisaugoti vėžio. Dr.
Profesorius Dr. McGrady iš; ”e. Neužilgio po tam „Tėvynės” N r.
te masinami, o tautininkai pavo-į"
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
:: Praleista proga. — Kai tik reikalauti to 30 nuošimčio
O
Czerny nuomonę parėmė dide- Pitsburėo sako, kad vėžys atsi 44 tame pačiame „Laisvame Skyriu
jingais randami?”
sužinojome, jog įvyks Vašingto kad Gynimo Komitetas tų aukų Kuriam neteko skaityti musų ii mokslininkas Elie Mečniko- randa burnoje nuo cigaretais je” pasirodė straipsnelis, tuo pačiu
reikalu, po kuriuo
pasirašo tūlas p.
ne
nusiginklavimo
konferencija,
jau
neturi,
tą
liudija
minėto
ko

i
šs
ir
ei
ški
mo
iš
t
i
s
ai
,
gali pama- vas savo pamokose apsisaugo- apdeginimo, nuo valgių ir gėri „Neramusis”, kuris bando „fturavoNEIŠVENGIAMAS
tuomet
išreiškėme
savo
nuomo

miteto
atsišaukimas
į
Amerikos
nyti, kad „Tėvynė ištikrųjų: jime ligų.
mų apdeginimo, nuo šukėtų ir ti” p. ŽivStkauskui.
KAPAS.
J’-as Neramusis pasislėpė po slapinę, kad ir Lietuvai vertėtų rim lietuvius daugiau aukų.
priešinasi
tautiškos gyvybės Mečnikovas užreiške, jog tū kreivų dantų ir nuo pigių den- vardžiu,
kad butų drąsiau pasakyti tą,
Apie Lenkijos padėtį prade tai prisiruošti prie šios progos
Ir šitaip elgiasi tie žmones, sielai ir prisidėjimui prie lietu-■ li žmonių žarnose parazitai pa tistų netikusiai padirbtų dantų. ko negalėti?
pasakyti „face to face.”
da gerai nusimanyti jau ir Ame . pastūmėti Lietuvos klausimą kurie save skelbiasi krikščiony
viškų darbų ir tautininkus mu-: siekia vidurius valgant nevirtą Krūtyse atsiranda vėžys nuo Tasai ponas, prisidengęs figos la
rikos
visuomenės priekyjeįgerojon
!
pusėn Santarvės politi bės idealų atstovais, kurių dės sų organizacijai pavojingais ran maistą, k. t., salotas, žemuoges kramtymo žindančių kūdikių ir peliu, pila visą „ševelą” žarijų man
stovinti žmonės. Jau nekalbant škoje. Tačiau dabar šita proga niais jie rengiasi ir Lietuvos
už apykaklės norėdamas įkaitinti iki
daine. Tačiau šitas priekaištas ir kitas daržoves ant kurių pan nuo netikusių korsetų, kurie raudonumo ir bando priparodyti kuo
apie Lenkijos žmonių pedėtį, ku jau praleista, nes pasirodo, kad valstybę valdyti. Iš šitų realių
spaudžia judančias mi aš beesąs. Taip pasielgęs ban
yra, daugiau niekas, kaip tikdasi parazitai. Parazitai gal ir nuolatos
ri priėjo prie to, kad pasidarė Lietuvos vyriausybė šjtuo klau įvykių vertėtų pasimokinti kiek
do vingiuotai palyginti mano ir Ži„Vienybes” keistos logikos da- nepasiekia žmogaus
vidurių, krūtis.
beveik jau nebepakenčiama dė simu nėra nieko padariusi. Pa vienam lietuviui, kiek tuomet
vinys, Musų pasakyta buvo se- bet parazitų kiaušinėliai, gema" Jei ant blauzdų, rankų, pečių vatkausko straipsnius, ir kaip teisė
lei Šalies nubankrutijimo ligi sižymėjęs Lietuvos diplomatas butų Lietuvos valstybėje teisy
jas išduoda nuosprendi, kad perskai
kančiai:
lai, lengvai gali pasiekti vidu ir vyrų krutinės neatsiranda tęs mudviejų polemikos straipsne
žemiausio laipsnio, bet ir pačios prof. A. Voldemaras „Lietuvių bes, jei šitie krikščionybės apaš
„Taipgi nevykęs yra ir patari rius.
Suprantama, Mečnikovas vėžys, tai aišku, kad vėžys at lius, gavo „įspūdį”, kad p. Živatkausvalstybės likimas yra miglotas. Balse” šitaip rašo apie Vašing talai pasiliktų ir ant toliaus Lie
mas, kad į SLA. reikia įleisti tau to užreiškimo negalėjo priparo siranda nuo aštraus ar karšto ko pusėje teisybė. Tiek to. Mano
Varšavos junkeriai bestriksėda tono konferenciją:
tiškosios gyvybės siela ir prisidė- i
irgi sako, kad jie prisiskai
tuvą valdyti.
Reikia draugai
dyti faktais, o tik išreiškė savo erzinimo (iritacijos).
tę,
irgi
gauna „įspūdį”, kad *mano
ti
prie
lietuviškų
darbų.
SLA.
i
mi su žvangančiu kalaviju, kad
* ♦ *
„Iš to aišku, kad Vašingtono
pridurti,
kad
vėžys
daugiausiai
nuomonę.
Nors
Mečnikovas
ne

nuo pat pradžią savo susikūrimo ;
pusėje teisybė. Bet mano draugai
įkuros galingą imperiją paver
konferencijoj turės iškilti Rusų
:: Varšavos inkvizitorių dar lietuvių tautos reikalais rūpinasi išgalėjo savo nuomonę paremti atsiranda pergyvenus keturias esą tokio plauko, kaip ir aš, lodei
giant kitas tautas, privedė Len klausimas. Buvo girdų, kad jį ža bai. — Kiek tenka lenkų užim
ir visomis
išgalėmis
i
pr,SK
^(la ji aiškiais faktais, bet gi jis sa- dešimt metų. Reiškia, paken savo „įspūdžius” rašo „pikeis” ant
da
iškelti
ne
kas
kitas,
kaip
Bria

ieva
abeprie
lietuvišką
darbą
ir
nėra
abei
kiją prie to, kad net lenkų drau
anglies.
nas. Jis gali tenai atsistoti visoj tos Lietuvos dalies gyventojams
J
vos nuomonės neatmainė ir di~ čiamas erzinimas vienoje vieto Tas ponas sakydamas, kad aš nejoties,
kad
ir
ateityje
jam
bus
ar1
gai pradeda įsitikinti, jog Len
plotmėj. Tai reiškia, kad ir Lie nukęsti nuo Varšavos junkerių
ti prie širdies kaip lietuvių tau- deSlię dalį SaVO gyvenimo no je užima daug laiko, iki pagim ga.lėtinai aiškiai esu nušvietęs minė
kija turės žlugti.
tuvos klausimas tada savaime kil
tos, taip ir pačios Lietuvos jeika-! va]gn nevirto maisto.
inkvizicija, tai nieks negalėtų
do vėžį. Tat-gi, žinant vėžio tą incidentą, bando „nušviesti” ge
tų konferencijoj.
Nesenai teko kalbėtis su
„įspuKiti daktarai nužiūrėjo, kad 'atsiradimo priežastis, galima su niau pasiremiant ant savoponas
,„Iš kitos pusės, jeigu jis ir ne apipasakoti, čionai paduodame
goti
nuo
partijinių
žabangų.
”
iš
tulu žymum amerikonu laikraš-j kiltų, vis dėlto Vašingtono konfe nors keletą atsitikimų, kuriuos
1 gali daug juomi apsilenkti labai lengvai pirmo „įspūdžio” bando SLA. nnJei
„Vienybė
”
but
pakartoju-,
turinti
vėžį
ligoniai
tininku, kuris visuomet simpa
rencija -lietuviams buvo gera pro aprašo Lietuvos laikraščiai, kad
pritaikant riams įkalbėti sakydamas
valgo, sekančiais budais:
si ištisai visą šį paragrafą, tai j valgyti, t. y. perdaug
1
tizavo Lenkijai ir ją laikė kaipo
ga atitaisyti bent dalinai Briuse
korsetus,
valgant 7-I0 apskričio prakalbose, kur S. L.
nors dalinai amerikiečiai galėtų jai nebut reikėję daryti tokiu užtat permier nutukę. Tie pa tinkamus
lio ir Ženevos klaidoms....
pagrindu Rytų Europos taikai,
A. lėšomis surengtose, buvo kalbėta
per pusę tiek ataugusius valgius, laiku sutai„Tik, deja, ir štoji proga mu įsivaizduoti to teroro baiseny-jšvadų> kad /r^yne” pataikau-!ltys žmonės nei
tik nė apie SLA. reikadabar išsireiškė apie Lenkiją se
sų valdžios praleista. Reikėjo prie bes:
apsireiškimą
vė-;sant
dantis
pas
kvalifikuotą
lūs
ponas
taip sakydamas ap! ja komunistams, o smerkia tau-įnesv®r® prieš
kančiai:
jos ruoštis, kaip tik buvo sužino
teisybe. Kas tose prakal
„Apie Dargužiu kaimo vyrą su ■tininkus.
žio> Paly^nus, kuomet vėžys ■ dentistą ir vengiant pypke ir cita apie busimąją Vašingtono kon
„Mes, amerikonai, permažai
tai žino, kad buvo kalbėbose
bu/o
ėmimą jau žinoma \ isoj Lietuvoj.
j garėtais apdeginimo lupų ir lie* * *
įįsikerėjo.
ferenciją.
Nieko
to
nepadaryta.
SLA. Aš kalbėjau apie
Dabar sužinota tikrai, kaip juosi
pažinojome lenkus ir todėl klai
Nereikia manyti, kad visi nu-; žii.ivio.
Valdžia iki šiai dienai ne nemato,
S
LA.
jeigu
ir nebūtų užsiminta
Apsivedė
SLA.
Įstatų
Ko!
tardė.
Degino
padus,
degino
gerk
j
dingai jų jėgas įvertinome. Da
kokią reikšmę gali turėti mums !
minėtose prakalbose, tai
les, kišdami degantį šakalį, hipi-1 misijos narė. — Privatinėmis įtukę turi vėžį. Nutukimas pabar pasirodo, kad Lenkija netik
šioji konferencija. Jai rodėsi, kad !
koks skirtumas butų, tarp šitų pra
nėjo nagą gyvuonis
,L ir'A [ žiniomis gauname patirti, kad‘eina 1,1,0 Permier sunaudojimo
Ramiojo vandenyno klausimas tai !
nėra tuomi taikos pagrindu Ry
kalbu- ir tą prakalbą, kuriose kalbėjo
noma, mušė, kiek
“
,S
to
T'SLA.
Įstatų
Komisijos
narė
adval
S
10
Nutukę
žmones
turi
Ktolimas
Lietuvai,
kiek
pati
Lietu

Dr. Šliupas pora metą atgal, to pa
Dargužiu vyrai dar
tų Europoje, kuriuo mes skai
Tūlas
pienininkystės
eksper

va toli nuo šio vandenyno. Ir val
ties apsk. įčio išvažiavime? Tuomet
besėdi Vilniaus kalėjime. Tuojau[vokate Zuzana Puišiute apsive-: 1=^ 110 vėžio, bet ėdrumo ir tintėme Lenkiją, bet ji yra net šal
tas
praneša,
kad
iš
29,503
sva

džia ramiai sau praleidę progą.
■
’
!
.....
..
_
...
ginystės.
Toki
ligoniai
tiek
Dr. Šliupas kalbėjo apie dvi valanpo to buvo suimt! Pašalčią kai-Ag su advokatu Antanu šalna iš
tiniu visų nesutikimų ir aksti
„Dabar, žinoma, ji gali duoti
mo vyrai, taip pat nuo Vaikiniu- A
.
,
daug valgo, kad net suvalgo pa rų pieno padaroma 1,328 svarai das ir ninci žodelį apie SLA. neprisi,
L
•
1
1
,
•
•
.
i
Scranton,
Pa.
lai
bene
bus
pir

kokį
nors
beprasmį
kaip
papras

nu netolimo karo. Lenkijos im
ko. Nežinia, kas butą ir stt jais į
’
1
nutukimas _ 'sviesto. Sakoma, kad tai labai —-’-5, nors ir buvęs SLA. Pild. Tanes
tai, įsakymą telegrafu savo atsto
save>
• ryboj, dar ir garbes nariu. Tuomet
padaryta. Bet tuo kartu kaip tik mutinč Amerikos lietuvių advoperialistai užmiršę visokio žmo
gyvenimo.
18
’
eros
karvės
iš
kurių
pieno
ga!' Dr. Šliupas buvo pargrįžęs iš Lietuvui Amerikoj p. Čarncckiui. Tik
pasipainiojo Vilniuj Kontrolės Ko- katu
šeimyna. Linkime gerb. trumpinimas
niškumo ir tarptautinių teisių
Erzinimas svarbiausia prie-|lima 8'auti tokia didel« priduk '! vos, tad pagyręs, kaip gardi Lictublogesnio atstovo šiam reikalui ir
misijos nariai. Želigovskis, many- į į
jaunavedžiams
laimingo
šeiiny-!
dėsnius su pagalba kalavijo sten
„duonele, samogonka bei alutis”,
su žiburiu nerasi. Nors savaime
damas, kad atvažiavo jo areštą
žastis. — Nuolatinis erzinimas cija sxdesto.
Tačiau „grieš I! vos
.
°
.
.
. ,
ninio
gyvenimo
ir
geriausių
papats
p.
Čarneckis
labai
geras,
do

į
visą
kitą dalį pašventė agitavimui uz
giasi išplėsti savo sienas ligi
tirti, įsake suimtuosius Pašalčią
vienoj
vietoj
svarbiausia
prie,
nani
žmogui
išrodo,
kad
tai
yra
ras ir malonus žmogus, bet vis
laivyną, kurį ir p. Živatkauskas gel
vyrus paleisti ir iš Vilkininko su 'sisekimų pažibomis išklotos idaukščiausio laipsnio, visai neat dėlto
žastis
vėžio.
Jei
maistas
butų
.
kl
bai
maža
produkcija,
į atstovus jis netinka. Pir
bėjo organizuoti.
grįžo namo. Dabar vėl 1ncscnaiĮeities!
’
sižvelgdami, kad tuomi jie sau
Toliaus sakoma, kad „jei ir buvo
mų pirmiausia — jis nemoka nei
lenką žandarai suėmė Joną Uždą-!
priežastim atsiradimo
vėžio,!
rengia
neišvengiamą
kapą.
New
Yorke
darbo
valandoprisiminta
apie SLA. tai iš „blogo
angliškai nei prancūziškai. Tai
vinį iš Rudaminos valsčiaus ir
tai
visos
kūno
dalys
galėtų
ly-i
Uždarius Kauno komendantui
dar butų pusiau bėdos, jei jis nu
taip pat nugabeno j Vilniaus kalę- ;
imis, ryte ir vakare, vien subvė- sios pusės, nes buvo raginami SLA
Lenkai savo avantiūromis pri
giai
nukentėti
nuo
vėžio.
Fak!
nariai, kad išspirtą visus tims SLA.
simanytų šiek tiek politikos padė
jimą.
Lietuvos Balsą”, kurį redagamis
kas
15
miliutų
pervažiuoja
vedė šalį prie tokio medžiaginio
kurie nepriklauso prie ko
ty. Bet kaip tik politika jam ter
„Dzcveniškią, Varanavo, Salų vo p
Smetona, ta pati Rašto tiškai visi daktarai žino, kad,i 68 tukst. pasažierių. Jų kelio- ■j:narius,
bankroto, kad nei stebuklas Len
iui
mistų
”
. iš kur tasai ponas Pito
munistą
ra incognita. Jis negalės nei vie
apylinkių lietuviai skundžias, kadi. ~
, • ,• vėžys įsi kerėj a tik parinktose ■
pas juos laksto lenkų raudonsiu- jir. Spaudos B-ve pradėjo leisti
ne yra labai varginga, nes trau- tią nesąmonę iškrapštė? Aš ten bu
no žingsnio naudingo padaryti ne
kijos neišgelbės nuo netolimos
vietose,
būtent:
ant
lupų,
ant
dėlto,
kad
jis
butų
blogas
žmogus
liai ir taip pat klausinėja kas ją kitu Vlli’dll la.ikl”lstį t „Lietuvių
kimuose sėdynių yra tiktai 28 v?s’ l)anašiai kalbant nieko neesmi
finansinės katastrofos, kuri ga
liežuvio,
burnoje,
skilvyje,
mo-j
ar nenorėtų savo tėvynės labo,
„laiko už Lietuvą”. Tačiau išda- ■ Balsas”.
Nauju vardu leidžiali paguldyti ir pačią valstybę
tukst., o visi kiti turi važinėti jias „csąmoncs ra5’in{ti? Toljaus> sa.
bet dėlto, kad jis nežino, kas rei
terų krūtyse ir gimdoje.
vikų tose_apylinkėse nėra, tai žan-:
|
aikraSt
į
redaguoja
tas
pats
amžinan kapan.”
stati ir tai didžiausiame susi- koma, kad jeigu ir mano (Raginsko)
kia daryti, kaip to nežino ir siun . darai, pasaudę ir pagąsdinę zmo.
vv.
žinant, kad vėžys įsikeroja kimšime.
np?
iivn-ži.mH
'
redaktorius,
todėl
ir
laikraščio
1920 metais Žymiai I pusėje teisybė butų, kad kalbėtojas
tusi jį atstovu Amerikon valdžia.
Taipgi besikalbant p. M. Yčui
dažniausiai
virš
paminėtose
vie

„Taigi dar viena reta proga pa
„Pastaromis dienomis Seinų apy Į dvasia pasilikusi ta pati.
i pasidaugino skaitlinė keliaujan- !.a8'nę,s t,k spA; v,rš,ninkus išmesti;
su vienu žymum New Yorko fitose, didžiuma daktarų persitik v.
, _ .
Tr. , •
_
J1S sako, kad „ir tai butų pasakyta
gerinti musų padėtį po Briuselio
linkėj susitverė lenkiška draugija, j
.......... ,____
cių
subvenns.
Kiekvieną
mene-j
<lidclė ,lcs„„on5". Na,
nansierium-bankininku,
kuris
panaši į rusų črezvičaiką, kuri '
ir Ženevos nelaimių praleista.”
rino, jog iritacija (erzinimas)
Sį priaugo apie 23 mil. pasažie- kad ir ateinančiuose SLA. viršinin( užklausė p. Yčo kokia jo nuo Yra begalo liūdnas apsireiški
laiks nuo laiko naktimis puola ant J
ii* daugiau niekas, kaip tik iri
rių. Abelnai imant visus me- ’kų r,nkmiuose, senieji viršininkai negeriau susipratusių lietuvių, išsi
monė apie Lenkijos padėtį. P-ui mas, kad nuolatos Lietuvai ten“
tacija
iššaukia
vėžį.
Kiekvie

veža kur į mišką ir juos ten nu
tus kiekvienai valandai išpuola
^kanėiam terminui, ar
Yčui pareiškus, kad gavus Len ka tik pasigailėti progą praleinas daktaras žino, kad tabakas
žudo... Štai ir šiomis dienomis, at
len 204 tuks. pasažierių. Visomis AŠ manau, kad ne. Tokį įvykį, kaip
kijai taip turtingą ir produktin- I dus Lietuvos reikalus gerojon
sibastė į Klevų kaimą keli lenkų
pagimdo
taip
vadinamą
Rašo Dr. F. S. ZURVELL.
'New Yorko komunikacijos lini- permaina viršininkų gali pavadinti
gą dalį Silezijos, jos materiale j pusėn pastūmėti. Nejaugi am
milicininkai ir išsivarė jauną lie
koplakia
burnoj,
iško
išsivysto
tuvį — Leončiką į stuiką. Nors
jomis pervažiavo 2,365,000.000 „nesąmone” lik tas, kuriam rupi la
padėtis žymiai pagerės, tuomet žinai teks Lietuvai klaidžioti
vėžys ant lupų, liežiuvio ir bur
biau jo paties interesai, negu S LA.
VĖŽYS.
buvo nakties laikas, bet nuožmių I
pasažierių. Skaitant po 5c. už Gi imant iš kitos pusės, aš irgi neži
šitas amerikonas štai ką atsa aklos politikos klampynėmis?
milicininkų verčiamas, žmogelis i
dažnai gurant kiekvieną
Nėra reikalo daug aiškinti noje. Taipgi
pasažierių,
New nau kaip butu galima kalbėtoją ap
kė:
turėjo
savo
arkliais
ir
vežimu
juos
|
Jau laikas ir labai laikas, kaip
karštą gėrimą ir valgant kar- Yorko žmones vien važinėji kaltinti, uos jis kalbėdamas nepalie
'apie
vėžio
blogas
kokybes.
Atsitolinus nuo namų j
„Tegul Lenkijai atiduoda ne Lietuvos užsienio politika, taip
Su mažu išėmimu visos blo- štą valgį, atkartojančiai apsi mams buvo ' priversti išleisti te nei SLA., nei viršininkų. Jo kalmišką,
milicininkai
žmogelį už-1i
tik visą Sileziją, bet ir pusę Vo ir užsienio atstovybės, pavesti į
tba buvo apie dabartinę Lietuvos vai
mušė ——• visą galvą suvarstydami ■giausios ligos paeina nuo bak- deginama lupas, liežiuvį ir net;
118
mil.
250
tukst.
dol.
kietijos, ir tai Lenkijos neišgel tinkamesnių žmonių rankas, ku
zdžią. Aš daugiausia kaltinu p. Žipeiliais;’ °.,pa,t,ys J0 aikliais. ir vc’iterijų veikimo. Bet vėžio liga skilvį ir išto atsiranda degene
i vatkauską su jo šalininkais. Ir štai
bės nuo artimos finansinės ir rie nors aiškius ir pastovius
žimu nusibelde
..„„’Ltoliau.
toliau, Tik ryto
- - racija
erzinamos
vietos,
kurio

neturi
nieko
,
bendro
su
bakteri

Amatininkui ir kalėjime ge- kedd: pasibaigus kalbai, p. Živatmetą žmonės rado ant kelio visą i \
materialės katastrofos, kuri ga planus pajėgtų nustatyti Lietu
je
atsiranda
vėžys.
Prie
to
reijomis.
Tai
tik
degeneracija.
riau. Štai kokių žinių paduoda k;a^k*y užsimanė, kaip
Neramukraujuose
begulintį
nukankintą li reikšti Lenkijai galą.”
vos klausimo reguliavimui tarp
tėvynės mylėtoją.
Ligos, kurios
paeina nuo kia paminėti, jog tyrinėjimai i Lietuvos. laikraščiai apie kali sis sako „patarkuoti” kalbėtoją. Na,
j ir pradėjo statyti įvairius klausimus,
Pagaliau ir Europos žymus tautinėje politikoje.
„Bęt ar pirmasai toks „brolių” Ii ‘bakteriją daugiausiai esti lin- Vokietijoje ir Amerikoje paro
nių
padėtį
Lietuvoje:
I tarp kuriu buvo klausimas ir apie S.
darbelis?! Ne.
tankiai kar-:
v.
TT_v
. ..
politikos vyrai panašiai apie
dė
didesnį
skaičių
vyrų
Ame

* * ♦
.tojasi,
• • ir
• dabar
i , apart
„Jie, nelaimingojo
... . i pančios.
Vezys-gi
nėra
hmpanKauno apygardos kalinių už L. A. viršininkus. Gi klausimai yra
\
x
Lenkiją atsiliepia. Buvęs Italų
paduodami, kad j juos atsakyti. Reiš
rikoj
ir
didesnį
skaičių
moterų
Lcončiko dar miškuose ant kelią; ti liga. Užtat nėra .reikalo su
:: Nauja provokacija. — Mu
darbis siekia 30—40 tukstan- kia,
premjeras Francesco Nitti ame
kad kalbėtojas buvo priverstas
rasta trys baisiai nukankinti, lietu- lintis nuo tų, kutie turi vėžį.
Vokietijoj turinčių vėžį. Mat,’ čiu per mėnesi. Uždarbio dalis
sų
klerikalai
negali
nei
žingsnio
į
tai
sakyti, ką 'jis mano. Aš nešarikonų spaudoje šitaip atsilie
Viaf ir Vis lokiu pat. b.Klu, kaip!
Lietuvoje
sodiečiai
mano,
Amerikoje
vyrai
visuomet
gau-Į
■ skiriama kaliniams ir išduodažengti be šlikščiausių provoka
Leoncikas — prispircionus įsvcz- i
.
,
pia apie Lenkiją:
na
karštesnį
gėrimą
ir
valgį,
t!
iš
nanitl.
Tai
vis
lenką
črozvi[
kad
Voz
y
s
P
a
ei
aa
WUO
pajis buvo paduotas per kitą
’ ma jiems į rankas, o kita dalis
„Paėmus kaipo typą, Lenkija cijų. Jie tankiausiai į lai daro
čaikos darbeliai. Jei dabar taip gautų vėžių, kurie išmesti ant negu moterys, nes moterys ^Teina valstybės iždui.
Amatni. yra ryškiausis patologiškas (li- tuo tikslu, kad nukreipus visuouto, nes kar?
lenkai moka •lietuvius „mylėti”, tai la.uko pradeda
puti ir muses rams patarnauja, kuomet A'/o" kai ir specialistai uždirba dau- ta
gųistas) apsireiškimas suburta-!rnen^s domę nuo savo juodų dai
davė progos
susivienijus dar labiau pradėtą...” i
!savo kojomis pūvantį vėžį at kietijoje vyrai moterims po“:giau, negu paprasti juodadarįsprausti
savo
dvylekį. Ki,
Jie
rinko
pinigus-aukas
per
me Europos politikos voratink- U- Jie rinkojinigus-aukas per Jokių komentarų prie šių ap~j
Vadinasi,
'
biai<
tarnauja
prie
stalo,
neša ant žmonių.
I, jeigu kalbėtojo butą to
le. Ji yra šalis, kuri po trupi savo Tautos Fondą neva Lietu rašymų nereikia. Ir tokiomis Amerikos tamsus žmonės ti kurie atsisėda prie stalo
nieks nckbuisęs, tad nei tiek nebūtų
nėlį trupa, diena iš dienos prie vos apsigynimui, tačiau tuos pi baisenybėmis visas gyvenimas pą, kad vėžys (cancer) paeina miaus, tie gauna karštesnį pn-į Vadinasi net ir Lietuvos ka- girdėta. Ant galo p. Živalkauskas bu
Įėjime nėra lygybės. Net ir vo kviestas kalbėti, bet atsisakė. Ko
sugriuvimo eina, o tuo tarpu vis nigus neatidavė Lietuvos apsi- musų brolių, lenkų verguvėn pa nuo tomačių.
rimą ir valgį, negu kurie Pa" už storų kalėjimo sienų nega de! tatai padarė, aš nežinau. Tuomet
svajoja apie sudarymą galingos g/mmo reikalams, bet sudėjo p. tekusių, išmargintas.
Tokios
tarnauja.
lima pasislėpti nuo mokslo pa jam buvo gera proga viską „nušvie
»
(Stulginskio vardu bankuose savo
baisenybės pasikartotų visoje šiame atvėjy žmonių nuomo
sti” tokioje formoje, kokia jo nuo
Baltimorės sekmių. Ar dyvas
tad, kad mone butų geriausia, tuomet ir p.
Tai "yra išsireiškimai trijų' Politikos tikslams.. Pastebėjus; Lietuvoje lenkams ją užėmus, v nę galima pavadyti prietarais. Toliau garsus
* * *
j Viena, kad vėžys nėra limpan chirurgas Dr. Joseph C. Blood- juo tamsesnis žmogus, juo la Neramusis butų buvęs raibus.
skirtingų kategorijų žmonių: pažangiajai spaudai šitą nedorą
laikraštininko, finansieriaus
klerikalų „triksą”, jie dabar pra
:: Keista logika. — „Vįenk- ti liga, o antra, kad daugelis good tvirtina, kad burnos vėžys biau neapkenčia mokytų žmo „Tėvynės” skaitytojai gal dar nepamiršo,
ponas Neramusis
kurie savo dažnai atsiranda nuo sulūžusių, nių.
politiko-diplomato ir visi vieno-;s'man0
naujas provokacijas bė” tapo labai nepatenkintą, žmonių turi vėžį,
visa savo energija užtaria SI.,A. įšil
dą ateitį Lenkijai pranašauja. ‘
^uvu.į Lietuvos atstovą kuomet mes išsireiškėme, kad, gyvenime nėra matę tomačių. šukėti’, išpurusių ir kreivų dan
domąją Tarybą. Bet pažiūrėkite,
Dieto įtekmė. — Per daug tų. Dr. Joseph C. Bloodgood
ką jis daro su atskirais tos pačios
Tačiau nereikia nei žymių pa- gcl’L. Vileišį, kad tuomi visuo- SLA., kaipo _pašalpos
_
. ..
ir apdĖąusako
:
Tarybos nariais. Išskyręs vieną, tai
garsus chirurgas Dr.
saulinių vyrų, kad permatyti menės- domę nukreipus nuo savo dos organizacijai, butų nesvei- metų
anot jo paties, kad tarkuoja' tai
prie kokio galo Lenkija einaj nuodėmių. štai
:
kokių nešvarių
įsikinkyti į bile kurios parti Charles Mayo tvirtino, kad val „Aš visuomet tikiu, kad tie (Už išreikštas šiame skyriuje mintis „tarkuoja”, net nugara rausta. Tčmyku, ką tas ponas sako: ...P-as
Kiekvienas blaivai protaujantis provokacijų griebiasi Bostono jos vežimą. Tačiau ji neturė gant ir geriant bent ką perkar- žmonės sau velija blogo, kurie Redakcija neima atsakomybės)
neatboja
ant
ligotų,
pustančių
Raginskas, kaip ir visi Rusijai tar
organas „Dar- dama rimtų faktų prirodymui, štą del glevėtos plėves burnoj
žmogus gali lengvai permatyti brostvininkų
IR
DAR
SLA.
7-to
APSKRIČIO
naujanti
komunistai, pripažįsta, kad
skilvio
kad musų organizacijai butų ir pilve reikia tikėtis vėžio to dantų, iško atsiranda
kas laukia tą tautą, kuri tik kas”:
Pild.
Tarybos
nariai yra ’griešnin- *
Kaip toki žmones gali Yra tarpREIKALE.
„Suėjau su kaikuriais žymes- naudinga, jei ji taptų tautinin se vietose, kur atkartojančiai vėžys.
kalaviju švaistosi, kad užkaria
žmonių tūla teisinga pa kai’ ir už tai jie reikia smerkti.”
niais reikėjais, Girdėjau Ameritikėtis tvarkos viduriuose, kuo tarlė, kur sakoma: „žmogus sensti ir Dailiai skamba! ^Taip inkriminuoti
kų srovės kontroliuojama, tai apdegina.
vus savo kaimynus ir jokio konkos lietuviams ypatingą naujieną,
Dr. L. Duncan Balkley iš met j U burnoj supuvę, sulužę mokiniesi”. Jos teisingumą patyriau žmogų gali tik pr^vokatorius-šnipaa,
struktyvio darbo nedirba. PaGirdėjau, kad tš aukų Vileišiui pavartoja savotišką logiką ir iš-(
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SVEIKATA

LAISVAS SKYRIUS

1
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T E V Y N ft
keti už šiuos 1921 metus.
savo virsminBorčdamas pridaryti bereikalingo ne- pradėtų „kritikuoti
PASARGA SERGANTIEMS
LAIVAKORTES vėl ATPIGO
kusi
bus ir kitokių svarbių apkalbėjimų.
Pagaliau
čionai
eina
kalba
ne
swagumo sau nepatinkamai ypatai,
ŽMONĖMS.
Ateidami atsiveskite naujų narių pri
Hamburgą ir Bremeną $103.50
bet ne žmogus turinti pretenzijos mo apie uždraudimą kritikos, tik apie tai,
30 metų atgal Chicagos daktaras
sirašyti
į
SLA.
85
kp.
pašalinis
žmogus
neturi
mažiaukad
kinti kitus.
Šiandien įvardyti ką
Liepojų ....................... $110.00
pradėjo davinėti savo ligoniams pui
Pin. Rašt. J. Parulis.
r
Piliavą Karaliaučių .. $106.50
nors
esant
„komunistu”,
reiškia sios teisės agituoti SLA. narius sparkias gyduoles, kurios dabar vadina
War 'fax $5.00
beveik tą patį, ką stačiai patubdyti dyti savo išrinktus viršininkus, už mos Nuga-Tonc. Šitos gyduolės su
į kalėjimą, arba deportuoti, Gi tas paties kalbėtojo prasimanytus „praPINIGŲ SIUNTIMAS Kalė
darytos iš astuonių brangių vaistų,
ponas, pasislėpęs po slapyvardžiu, sikaltimus”. Nesą nei p. Raginskas, yra naudojamos ir rekomenduojamos
dom žemiausiu dienos kursu.
turi drąsos mane inkriminuoti, čion nei jo globojamas „kalbėtojas” ne geriausių daktarų visame pasaulyje.
Pinigus Lietuvoje gauna laike ■
aiškiai pasakoma, kad aš esu „kaip gali įrodyti, kad SLA. Pildomoji Ta Šitie astuoni vaistai stimuliuoja ir su2.5—3Q dienų.
Aš Oi
Jačinskiute paieškai! savo
ir visi Rusijai tarnaujanti komunis ryba, ar „Tėvynė” yra rėmę tik iš drutina kiekvieną organą! ir kimo giminių: usbrolio Juozo Jakučionio
P. MIKOLAINIS, ■
tai.” Mane smerkia, kad aš dalcidžiu, imtinai Lietuvos valdžią, kaipo to dalį. Nuga-Tonc yra geriausiomis i r j o s c rs Rožės Jakučioniutės •—
3 Hudson Ave..
jog SLA. Pildomoji Taryba galima kią. O Lietuvos valstybinius rcika- gyduolėmis, kokios tik iki šiol išras
Brooklyn, New York.
Paeina iš Lietuvos, Sukritikuoti, gi jis pats, minėtos Ta-j lūs, nežiūrint ar tas turi valdžios rė- tos, nuo vidurių nesmaguhių, neviršrybos narį net inkriminuoja neturc-! mimo> pobūdžio ar neturi, privalo j' kinimo, kepenų nesmagumų, aptrauk- Dovain iškių. .Iii pačių meldžiu atsidamas faktų ir mano, kad tas all-1 l emti, nes tą daryti įsako ir SLA.
imančių juos pranešti
right”. Reiškia, kad jam valia pa-!.’-statai ir pereito Seimo nutarimas. deginimo ir skaudėjimo, vidurių li man šiuomi adresu:
Tel. Market 4867.
pildyti net prasižengimą prieš Pild. Jci’ P- Raginskas tokių įsakymu lie gų, vertimo vemti, blogo apetito, ner- ■
Miss Anna J ačiū 11
Tarybą, o man nevalia nei išsircikš- Į' randa. tai lai pasižiūri j įstatų sky- viškumo, praradimo energijos ir am- '
ti, kad galima kritikuot. Stcbėtinai rių pirmą, paragr. 5 ir pereito Seimo bicijos, silpnumo, suvargįmo, liesu-!
195 ADAMS ST.,
Wilkes Barre, Pa,
NEWARK,
N. J.
narvus tas ponas. Svetimoje akyje septintos sesijos šeštą nutarimą.
ino, silpno kraujo, išblyškimo ir nuo !
2.
Bereikalingai
p.
Raginskas
tvir

greit įžiūrėjo mažytį krislelį, bet sa
P a rd u o d a laivakortes ir siunčia
daugelio kitų nesmagumų.1 Nusipirk!-,
vo akyje neįžiūri viso medžio. To tina, kad aš jį -išvadinau komunistu te bonką Nuga-Tonc šiandien bile
pinigus į visas svieto dalis, o ypono nuomone mat yra tokia, kad ir tuo budu „biauriausiai inkrimina aptiekoje, panaudokite keliąs dienas ;
patingai į Lietuvą.
hone — Calvert 3210
|
su paprastu darbininku, kaip kad aš vau”. Visų pirma išsitarimas: „P-as ir jei nebusite pilnai užganėdinti, tad į i
esu, o dar su „pajuodusiu” angliaka Raginskas, kaip ir visi Rusijai tar likučius sugrąžinkite aptickoriui, ir į
siu, nedaryt daug ceremonijų. Ką naujanti komunistai”, dar nepasako, atsibūkite savo pinigus atgal. Jei.j
Ofiso valandos:
I
Pild. Taryba darys su tokiu augalu kad ir p. Raginskas yra komunistu. jusy aptiekorius ' neturi Nuga-Tonc, ; j
j
Nuo
7
iki
8:30
vakare.
|
aS nežinau, bet jeigu kas nors kalba Kaip pasakymas: „p. Raginskas, kaip tad neimkite kitų vaistų, tik prisius- I
A I'O RNEY-AT-LAW
Nedėlioję nuo ia iki 3 po
j
apie ko nors nubaudimą, tad šisai ir visi kapitalistai daro tą ir tą”, ne kite $1.00 mums, o mes pasiųsime 0
National State Bank Bnildin^
asmuo turėtų būti pirmutinis nu padaro p. Raginsko kapitalistu, taip jums apmokėtu siuntiniu viso mene
615 COLUMBIA AVE.,
j
Room 810
ir aukščiau minėtas pasakymas nepabaustas. Tai tiek.
baltimorp:, md.
sio naudojimui. National Laboratory,
Newark, N. !
BiO Broad Str.,
P-as Neramusis sako, kad „pama daro jo komunistu, jei jis tokiu no 1018 S. Wabash Ave., Chicago, Ill.
tuota kritika nėra uždraudžiama, ra, o kad jis tokiu ne ra, tai liudija
bet smerkimas Pild. Tarybos už rė tas faktas, kad jis pavadinimą koinkriminavimu
mimą Lietuvos reikalų yra begalo munistu didžiausiu
laiko.
Pagaliau
komunisto
vardas
naivus.
Kam čia včl iškraipyti mat
4
no sakinius, Aš neesu sakęs, kad jau nėra taip baisus, kaip p. Ragins
NOTARAS IR AGENTAS
smerkti, ypač taip, kaip jis mane kas sau tai įsivaizduoja. Tūkstančiai
žmonių
Amerikoje
su
pasididžiavimu
smerkia. Malonėk ponuli dar kartą
Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų li~ 'V
ijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pi- $
perskaityt mano straipsnį, tilpusį vadina save komunistais ir jiems nei
nigufl į visa? dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių 4
„Tėvynės” Nr. 42, o žinosi, tik ne plaukas nuo galvos nepuola. Todėl
$
nebijokite
p.
Raginskai
—
jei
Tams

pinigus
ant amerikoniškų, Darau daviernastis, pavedimus dalių ir
reik iškraipyt kas įskaitoma,
4
Kosulys
ir
persišaldymus.
atlieku visokius reikalus su Rusijos /valdžia.. Užlaukau svetainę mi
gs
Toliaus tame jo straipsnyje sako- tą kas nors ir pavadintų komunistu,
%:
tingams ir veselijoms
Iš tolimesnių miestu galima
eS
užtai
nereikės
nei
kalėjimo,
nei
de

ma, kad aš nepadaręs pastabos ma
&
Šiam
laiko
metu,
kosulys
ir
persi

t
atsišaukti
laiškais.
.
IĮ!
no „globojamam” kalbėtojui, kad S. portavimo paragauti.
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
i Broad Street,
New Britain, Conn.
Tai
tiek
matau
reikalo
atsakyti
į
M siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
L. A. Pild. Taryba ir organas „Tėvy- i
■4
į
Telephone 550
nė” yra priversti remti Lietuvos rei-; p- Raginsko daromus man prickaiš- s? dos, jin gali suteikti yvąįrias paveingas
ligas.
Prašalink
1
nedoras
Kiti
visi
1
jo
užmetimai
yra
kaltis, kad ir priešais jų norą.
j tus.
pasekmes nuo persišaldymb, imda
Man rodos, kad SLA. įstatai nieko lVicn y patišku piktumu ir visai nesimas Sevarą’s Cold and Cršp Tablets
su musų organizacijos reikalais tą (Severo Plyškeiies nuo Persišaldy
nesako, ar męs turime remti dabar
mo ir Gripos). Kaina <5Cc. —-Grt tą.
tinę Lietuvos valdžią ar ne, tokio ir todėl nėra reikalo į tai atsakinėti. H5f. pageibą
nuo kosuli duoda
Neramusis.
Ą
paragrafo iki šiolei
š neužtikau.
Redakcijos pastaba. Visų pirma
Apie seimų nutarimus galima pasa
tsiprašome
gerb. Raginsko, kad lie
kyt irgi tą patį, nes tose prakalbose
V-jį
buvo kalbėta apie dabartinę Lietuvos alčjome išpildyti jo reikalavimo.

SWEDISH

,

Paieškojimai

24 S TATE ST., NEW YORK

t

Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko i LIEPOJŲ
per Gothcnburgą. Švediją. Pasažieriai persodinami ant jūrių ir vcžami tiesiai į Liepoją.

i
?

A. S. Trečiokas

L B. BRONUSHĄS, > 11

LIETUVĄ

i
Y

S. S. STOCKHOLM išplaukia

Trečios Klcsos Kainos:
Į Hamburgą $103 50, Į Piliavą ir Danzigą $106.50, Į Liepojų
$110.00. — Su damokėjimu $5.00 taksos. Trečios klcsos pasažieriai
turi kabinus tiktai su 2—4 lovukam. Nereikia Švedijos pasporto Vi
tos
Kreipkitės prie Vietiniu Agentų.

GEORGE MATULEW1CH

Tiesi kelione į LIETUVĄ
PER P I L I A V i
(Karaliaučio prieplauka)

J

Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS.
šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
musų pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai |
Piliavą.
Lietuviai, važiuojant į Piliavą, aplenkia lenkų juostų (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia.
Susinėsimas sn Piliava, tai yra nauja šaka musų reguliariško
susinėsimo su Hamburgu, Danzigu ir Licpojuni, o del lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti.

dideli

Persiųs pinigus del' jus
I Yip KJ-'TI-wpiYeliavu, Kukardų, visokiu Ženklelių, Guzikučių, AntJi_yj..L Mull. \ M spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.

artymųjų pagal žemiausią

FIRST NATIONAL BANK, SCRANTON, PA.

&

STIRUPASAGO., 90-92 Ferry St. Newark,

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

W

,

r...-.--.

~

V

-0

-

pagalbą.

Galime jumis persiųsti pinigus įvairiais

budais, taip pat ir amerikoniškais doleriais į kiekvie-

LIETUVIŲ ĮSTAIGA GYVUOJA 35 METAI

ną Lietuvos miestą ir sodžių.

Ateikite arba raštiškai kreipkitės prie

„Vienybės*’ įstaiga per 35 metus siunčia pi
nigus į visas pasaulio dalis, parduoda laivakortes
ant visų geriausių linijų ir viskuom keleivius ap
rūpina, atlieka visokius spaudos darbus greitai ir
gražiai, turi didžiausi Amerikoje lietuviškų kny
gų sandelį ir leidžia didelį laikraštį „Vienybė” du
sykiu savaitėje. Preunmerata: $3.50 metams.
Visi kreipęsi į „Vienybę” kitur niekados nebesi
kreipia. Visais reikalais rašykite:

Redakcijos Atsakymai

FIRST NATIONAL BANK, SCRANTON, PA

❖'
ISSKSEntl^

PINIGAI IR LAIVAKORTES
Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu
įtaigos. Parduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausių
Padarome paiportus važiuojantiems Lietuvon. Atitraukiame
nes ir šeimynas iš Lietuvos. Patinkam keleivius
ant visų
Yorko stočių. Siųsdami pinigus Lietuvon arba užsisakydami

Brooklyn, N. Y.

193 Grand Street

$

kitos

laivų,
gitaiNiw
Ixiva-

korta visuomet išpirkit Money Orderį ir adresuokite sekančiai:

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS,
Brooklyn, N. Y

168 Grand Street,

GAUS KALĖDŲ

(*SLA. Nariai.)

Tel. Green point 5975
Vi

ŠVENTĖMS!

-----------------------------------------------_________________________________________________________

DR. GEDVYLOS
v■

TIKRA LIETUVIŠKA TREJANKA

JEI ŠIĄ SAVAITĘ PASIŲSITE PER MUSŲ BANKĄ

— arba —

PINIGUS Į LIETUVĄ, TAI JŪSŲ GIMINĖS GAUS JUOS
KALĖDŲ ŠVENTĖMS!

Trejos Devynerios
Geriausias vaistas del visokių skilvio ligų.
50 cts. pakelis.
Prisiunčiam per paštą visokius vaistus į visas valstijas
Amerikoje. Užsakydami prisiųskite money-orderį arba paš
to ženklus.
Didžiausia lietuviška aptieka Amerikoje.

V

Pasiskubinki!
Kursas Labai Žemas

GOODWILL PHARMACY
GOO W. BALTIMORE ST
BALTIMORE, MD
kūkicmm

.5:

a

Fv

l

*

294 Eighth Ave

Cor. 25th Str.,

New York, N
į
■■
M

JI

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

S
b
a

DAKTARAS I. W. HODGENS
PRAKTIKUOJA 25 METUS.
Specialistas užsisenėjtįsių ir kroniškų ligų.
Vėliausia moksliška metodą.
4 SOUTH CENTRE ST„
(Antras augštas)

POTTSVILLE, PA.

,

o

<>

o

♦

AMERICAN S

M

M

i HAMBURG
I AMERICAN

Į JOINT SERVICE^

NEW YORK — HAMBURK DIRECT
Trumpas susisiekimas su visom dalim Centrales Europos.
Savaitiniai išplaukimai kas Ketvergas
nuo pier 86, North River, 46-th St., New York, 12 vai. d.
„HANSA”
„MOUNT CLAY”
„BAYERN
”
„MOUNT CARROLL”
„WUERRTEMBERG”
„MOUNT CLINTON”
Speciališki be persėdimo trukiai laukia Cuxhaven’e su patyrusiais lietuviais vertėjais. Galiina vežtis dykai 275 sva
rus bagažo iki rubežiui. Kajulos su 2, 4 ir 6 lovom ant
visų laivų. Dideli valgymo kambariai ir pasivaikščiojimo
deniai skiriami 3 kliasos pasažieriamš. Ant laivų ,,Hansa”
ir „Bayern” yra speciališkų kajutų. Rašyk mus gentui arba
UNITED AMERICAN LINES, Ine

39 BROADWAY,NEW YORK
/

I4*W

t

dienos kursą.

Kuopa Susirinkimai

K. J*1
‘>4

pašto laivai išplauks:

ANT ŽIEMOS IR ŠVENČIU

M

k“
Cough Ępsam
valdžią, o ne ką kitą; ir tai val
[
vieną
žodį
išmesti
is
savo
straipsnio,
džiai ne tokios „figūros”, kaip an
gliakasys, o simpatijos tačiau netu tačiau Redakcija buvo priversta arti I
(Severo Galsamas nuo Kosulį)
ant pusės Straipsnį sutrumpinti, nes! 'iri palengvina
erzinimą, paliuoso
ri, tad kam čia versti viską ant ma
plius, su.-.tabda kosulį, padara
no sprando. Juk ir patsai p. Živat- Į nematė reikalo talpinti tuos pačius j
pavimą lengvą ir pagelba gamtai
kauskas ieško būdų, kad kaip nors' '”lolatos atkarto jamus išsitarimus. į
sugrąžinti normališką stovį. Di
M
būtinai reikėjo išbraukti i
pakeisti dabartinę Lietuvos klerika
desni bonkute 60 centai, mažesni
25 centai. Visose Aptiekose.
lų valdžią ant tautininkų. Paskuti
jokio
bendrumo
neturinčios
su
|
kal

niam SLA. Pild. Tarybos suvažiavi
me kur ir p. Živatkauskas dalyvavo, bamuoju dalyku įstaigos buvo inkri
prisiėjo net susikirsti už tai, nes p. minuojamos.
Taipgi prie progos norime paste
Živat. užsimanė, kad ir SLA. įtrauk
bėti,
kad p. Raginskas visai neteisin
ti į tą akciją. Net ir SLA. organo
gai
tvirtina,
kad buk „Tėvynes’ ve*
vedėjas yra tos nuomonės, kaip ir
redaktorius) yra
p. Živatkauskas, retkarčiais net ir lėjas (suprask
piršęs
per
„Tėvynę
” tautininkų
per organą išsitaria.
Springfield, Ill., 158 kp. prieš mo
Kokią „peklą” keno nors organai džią Lietuvai. Tokių piršlybų prie ; lis susirinkimas įvyks gruodžio 11
sukėlė del tų prakalbų, kaip p. Nc- dabartinio redaktoriaus niekuomet ( , 2 vai. po pietų, ant 6-tos gatvės,
ramusis sako, tai irgi ne mano daly ,,'l evynėję” nebuvo.
Kadangi „Tėvynėje” vieta labai 1 larPC Washington ir Jefferson, vikas jiems diktuoti, ar jie turi sukelti
! sicms žinomoje svetainėje. Visi na„peklą” ar dangų; gana to, kad dar brangi ir šituo ginču duota p. Ra- '
I
riai malonėsite atsilankyti, o kurie
nei vienas SLA. „sargas” į tą „pek ginskui, kaipo SLA. Pildomosios Ta ncatsilankys, bus baudžiami $1.00. Vi
rybos nariui, daugiau vietos „Tėvy
lą” nepakliuvo.
nėje
”, negu ištikrųjų galima, paga si nariai turite užsimokėti savo už
Prie progos norėčiau pastebėti p.
vilktas mokestis. Taipgi bus renka
N., kad ką nors dalinant, turėtų pa liau ir visas tas nelaimingas nuoti- ma kuopos valdyba ateinantiems 1922
sielgti demokratiškai. Atiduoti visą kis iš visų pusių galutinai apkalbė metams.
„garbę” vienam p. Živatkauskui už tas, todėl šiuomi užbaigiame šiuos
Pirm. Jurgis Bulota.
SLA. „budavojimą” yra neteisinga. ginčus ir daugiau niekeno straipsniu
Greenfield, Mass., 297 kp. metinis
Aš žinau, kad 'mes turime ir dau šiuo klausimu „Tėvynėn” nedėsime.
susirinkimas, įvyks 11 dieną gruodžio,
giau tokių, kurie prisidėjo daug dau
1 vai. po pietų, Red Mens Hall, pa
giau prie SLA. budavojimo, negu p.
prastoje musų svetainėje. Visi drau
Živatkauskas, todėl vertėtų palikti ir
gai būtinai turi atsilankyti j šį susi
jiems nors po trupinėlį tos garbes.
rinkimą, nes turim daug svarbių rei
Ginčytis nieks nei ne mano, kad p.
A. F. Peletskiui, Philadelphia, Pa. kalų apsvarstyti ir bus renkama nau
Živatkauskas buvo SLA. prezidentu Tamstos paaiškinimo, reikale Jono
. per tūlą laiką, bet kad užtai tas Sušinsko paliuosavimui aukų rinki ja valdyba 1922 metams. Malonėki
„faktas”, kad SLA. per tą laiką pa mo, sunaudoti negalime. Jame per te visi pribūti ir užsimokčti užvilkaugo butų branginamas kiekvieno S. daug aiškiai inkriminuojama teismo tus mokesčius. Ateidami atsiveskite
naujų draugų prisirašymui prie musų
L.A. nario, tai čia kitas klausimas. Aš pripažinti žmonės nekaltais. Patal
garbingos organizacijos.
žinau, kad dauguma SLA. narių ne piname draugijų sąryšio paaiškinimą
Sckr. A.. Tamulis.
turi nei supratimo, ką reiškia p. Ži- tame reikale.
Pittston, Pa., 7 kp. susirinkimas
vatkaaskas del SLA.
Pranui Skamarakui, Collinsville,
M. A. Raginskas.
Ill. Tamstos raštelio reikale Jono; atsibus 18 d. gruodžio, Malonės viSušinsko bylos , Tėvynėn” nedėsime. si nariai ateiti i užsimoketi užvilkIr mano žodis.
Šiame „Tėvynės ’ num. telpa Phila- tas duokles ir taip pat naujų draugų
Visų pirma tariu pagarbos žodį dclphijos draugijų komiteto paaiš- atsivesti prisirašyti prie SLA. Bus
„Tėvynės” redakcijai, kad suteikė kinimas ir Redakcijos pastaba ir to rinkimai naujų kuopos viršininkų at
man progos padaryti pastabas prie užtenka — dalykas galutinai išaiš-j einantiems metams.
Sckr. Ant. Zercckis.
p. Raginsko straipsnio ir tuomi visą kintas ir SLA. kuopos lai daro kaip
dalyką užbaigti.
joms patinka.
Pittsburg, Pa., 40 kp. laikys metiI visus „karštus” žodžius, kurie
Polemikos straipsnelį „kodėl taip [ nį susirinkimą 18 d. gruodžio, L. M.
mano adresu teikiami ilgame p. Ra daroma?” prie pirmos progos įdė- i D. svetainėje, 142 Orr Str., 2 vai.
ginsko straipsnyje, nieko nesakysiu, <imc „Tėvynėn” taip, kaip jis para-! po i>iclų. Visi nariai kviečiami at1
nes kiekvienam yra aišku, kad never- sytas, niekį netaisydami, kad
išven- ; silaijkyti, nes kuopa turi rinkti valdyta kreipti domės į įsikarščiavusio gus Tamstos kaltinimų, kad Rcdakk-j bą ateinantiems
metams, kuri j
žmogaus įkaitusios plunksnos davi- cija iškraipo Jūsų mintis.
I turi užimti savo
1 d. sausio, I
Studentui, Chicago, Ill. Jau ne-1 I
nius. Padarysiu porą pastabų, tik į
pačius pagrindinius ginčo dėsnius.
kartą buvo rašyta „Tėvynėje”, kad;
Organizatorius P. Marmokas. i
SLA.
kuopoms
ir
nariams
geriauį
1. Keistai p. Raginskas supranta
Hartford, Conn., 124 kp. metinis;
kritiką, taipgi bereikalingai mėgina į- šiai ir net pareiga badaujančiai Ru susirinkimas įvyks lt 'dieną gruodžio,1
rodyti, kad aš jam ginu SLA. Piki. sijai aukas siųsti per savo organi 2 vai. po pietų, po No. 23 Central ■
Tarybą, ar ką nors kitą kritikuoti. zacijos Centrą, tačiau ir po šiai die 1 Row Eagcl svetainėje.
Malonėkite :
....
Aš pastebėjau tik tiek, kad p. Ra nai , yra tokių kuopų, kurios nemato ;i visi nariai
pribūti ant sekančio susi-i
su organizacijos
ginskas neatskiria kritikos nuo kraš- į reikalo skaitytis
! rinkimo, nes bus renkama nauja vai- i
aukas Į
tutiniausio smerkimo.
Jisai savo drausme ir bevelija geriau
i dyba ateinantiems melams. Ncpri-į
Straipsnyje, beteisindamas komunistų siųsti į svetimtaučių fondus, o> ne I buvę ant šio susirinkimo nariai bus
„kalbėtoją” pats pasako, kad tas kai- ■ per savo organizacijos Centrą, ,.T« baudžiami kuopos nustatyta bausme i
bėtojas šitaip išsitaręs: „SLA. nariai ; žmonių, kurie . kontroliuoja šitas — 25c.
privalo išmesti tokius savo viršinin- j kuopas, niekas negalėtų pertikrinti,
Kp. Organizatorius.
^tis organ izaci jinčs
kus, kurie palaiko dabartinę Lietu- ;
Inkerman, Pa., 79 kp. laikys meti
ilgiausius straips
vos valdžią, nes tuomi prisideda prie . drausmės, nors
žudymo darbininkų kliasos. Musų j nius rašinėtų į kiekvieną „Tėvynės” nį susirinkimą it d. gruodžio, 2 vai.
viršininkai, organai ir mes visi priva- ■ utim., nes jie yra partijiniais ligo po pietų, pas draugą Antaną Jcigsdilome eiti su Lietuvos darbininkais, o I niais, kuriuos tik laikas iš tos ligos nį, po No. 14 Wood St. Visi nriai
ne su darbininkų engėjais buržujais”. išgydyti galės. Tamstos straipsne- yra kviečiami atsilankyti ant sekan
čio susirinkimo, nes kuopa turi rink
Prie to dar, p. Živatkauskas sako, lio, nors jis yra teisingas
kad tas „kalbėtojas” net su koja pa ,.Tėvynėn” nedėsime, nes butų tik li valdybą ateinantiems 1922 me
rodęs, kaip reikia išmesti SLA. vir bereikalingaii eikvojama laikraštyje tams, kuri turi užimti savo vietas 1
d. sausio, 1922 m.
Ir p. Raginskas prisispyšininkai.
Sckr. P. Tamošiūnas.
ręs atkartotinai tvirtina, kad šitokis
J. Bulotai, Springfield, III. Straipsnekulturiškas to „kalbėtojo” smerki- nelį reikale Priegl. Namo prie pirEdvzardsville, Pa., 85 kp. laikys
mas SLA. viršininkų yra netik rimta mos progos SUtvarkę įdėsime „Tč- susirinkimą gruodžio n d., 2 vai. po
ir leistina „kritika”, bet net naudin- vynėn”. Jei užsivilktų jo pasirody- pietų. Yra kviečiami visi nariai at
ga musų organizacijai, Vyrai, tik mas organe — nerustaukite,
nes silankyti, nes bus renkama kuopos
pagalvokime, prie kokio absurdo pri kiekvienas straipsnis, turi laukti sa valdyba ateinantiems 1923 metams, o
Mtaaaėm, jei SLA. nariai su kojom vo ei'ės.
ypač reikkes visiems duokles užsinio-

Sriubų

dviejų

LITUANIA gruodžio 21
ESTONIA .......... sausio 18
LATVIA .............. sausio 4
LITUANIA .... vasario r
Taipgi naujas tiesioginis kelias tarpe
LIEPOJ AUS— DANZJGO—HALIFAX, Kanada.
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviam.
Kreipkitės prie musu agentų
mieste.

l

M

gruodžio 24 d.

4

TĖVYNĖ

ti prieš kitas srovei, štai „Dar viami plačiai žinomai laivakor
kąs” dideliausiom raidėm už- čių ir pinigų siuntimo agentas
reiškia: „Sandariečiai biauriai J. Ambraziejus iš Brooklyn,
AMERIKOS LIETUVIŲ
išsišoko.” Jau jei kalbėti apie
▼EIKRJŲ KONFERENCIJA
sandariečių „išsišokimų biauruDalyvavęs.
Lapkričio 30 ir gruodžio 1 d.,i
New'mą”, tai kuomi reikėtų pavadin
Pennsylvania viešbutyje,
Yorke, įvyko p. Čarneckio šau ti klerikalinės grupės pasielgi
kiamoji konferencija, kurion su mai, kurie keliais atvejais di
džiausio triukšmo kėlė ir kitų
važiavo apie 65 lietuvių visuo
menės darbuotojai. Konferen pažiūrų žmones judošiais, kiau
lėmis vadino — prezidiumą pa Artimas susiekimas į visas dalis
ciją atidarė Lietuvos atstovas p. i
sikart siuntė... „Dar-kas” paė Lietuvos, Geras maistas ir užtekČarneckis, paaiškindamas jos
mė ne tą kelią, kuris prie ben tinai jo. Visi parankumai. Dideli
Šaukimo tikslus ir kokius dar
deniai, Visi moderniško laivo smadro darbo vestų.
bas jai skirta atlikti.
gumai.
Korespondentas.
Konferencijos vedėju išrinkta
ed tar ine
A. B. Strimaitis, pagelb. Vaš
Laivai plaukia kas savaitė iš New
kas, sekr. J. O. Sirvydas, pagel- Gruodžio 3 d. „The Royal Yorko į Hamburgą:
sausio U
bininku Molis. Rezoliucijų ko Mail Steam Packet Co.” suren Samland
Iš New Yorko į Antverpą:
misijom išrinkta: V. K. Račkau gė lietuvių laikraštininkam pui Zeeland
gruod. 24
gruod. 31
skas, A. Ivaškevičia, adv. F. J. kius pietus ant vieno savo lai Finland
vardu „Orduna”. Užsibai- Lapland
vų,
sausio
Bagočius, V. J. Sliakys, kun. česaitis, kun. Jakaitis, Česnulis ir gus pietums, svečius pervedė
merican ink
visą laivą, ' kad supažindiper
L. Simutis. Rezoliucijų komi
Ič New Yorko į Hamburgą:
su aplinkybėmis, kuriose Minnekahda
nūs
................ gruod. 10 d.
sija buvo, taip sakant, bendro
tenka gyventi pasažieriams šiuo Mongolia .............................. sausio 12
darbo pagrindu. Kas perėjo
laivu keliaujantiems. Reikia pa Manchuria ............................ gruod. 29
vienbalsiai per rez. kom., tų
kelionė į Piliavą.
sakyti, kad laivas labai puikus Tiesi
INTERNATIONAL MERCAN
vienbalsiai priimdavo ir konfe— pirma ir antra klesa aukso
TILE MARINE CO.,
rencija.
120 laivų — 1,300,000 tonų.
pažibomis papuošta, salionai pil
Tarpe svarbesniųjų rezoliuci- nai prilygsta puikiausio viešbu
9 Broadway, New York,
jų priimta šios:
čio puošniem Balionam. Kaju
1. Veikti visais galimais bu tes ruimingos, švarios, su gera
dais, kad pagreitinus Lietuvos ventiliacija ir tt. Trečios kliaišsiųsime puikią knygą su 34nepriklausomybės pripažinimą sos pasažieriams irgi gražios,
riais
spalvuotais
žemlapiais
per Suv. Valst Tuo tikslu nu ruimingos, nuo dviejų ligi 6 lo
Lietuvos, Europos, Amerikos ir
tarta kuoiškilmingiausiai ap vų kajutos duodamos, kuriose
viso pasaulio. Prisiųskite mums
5 gerus antrašus savo draugų
vaikščioti Lietuvos Nepriklau yra elektro šviesa, vanduo ir ki
ir 2 centu persiuntimui, o ap
somybės šventė ir išnešant ata ti parankumai. Taipgi trečios
turėsite tą didelę knygą visai
tinkamas rezoliucijas, reikalau kliasos pasažieriams yra gražus
už dyką. Adresuokite:
jant Suv. Valst. Valdžios pripa švarus ir ruimingas valgomasis
TRAVEL
136 E. 42nd St.,
New York, N. Y
BUREAU
žinti Lietuvos nepriklausomybę. kambarys, sėdėjimo, rukimo
2. Dar kartą pareikšta, kad' kambariai ir net nemaža biblio
Vilnius yra neatskiriama Lietu teka. Matomai šios gadynes ke
vos dalimi ir be jokių išlygų tu leiviams neprisieina to vargo
Hi H N S. LOPATT®
ri būti grąžintas Lietuvai ir Į kęsti, kokį turėdavo prieš parAttorney and C©uiaseJer-*t-L«m
SLA. Advokatas-Patartina,
Hymanso projektas turi būti, saulinį karą laivais keliaujanti
jo
I
i
-q io Coal Exchange BrcUdmį
griežtai atmestas, kaipo pasikė-’ pasažieriai. Lietuvių sukvieti
WJK.ES BARRE, PA.
ginimas ant Lietuvos suvereni mu rūpinosi Amerikos lietuTtelephone 4256 Market.
teto.
3. Išnešta protesto rezoliuci
Ar }tt»TkaadunA Ple iškaito* ?
ja prieš lenkų terorą Vilniuje.
r
NAUDOKITE įįtlffltS
4. Reikalaujama, kad Klaipė
Ar Jum Galvos O«fcy Niclti i*
NAUDOKITE
dos kraštas turi būti kuogrei
Ar Jų-stĮ Plaukai .Slenka?
čiausiai prijungtas prie Lietu
NAUDOKITE
Jųe Norite Ajmau^mFJuost
vos ir kad kuoveikiausiai turi
NAUDOKITE
būti pašalinta iš Klaipėdos kraš
Vžlailymui savo plaukų, gražiais ir tasdoak
M
to Francuzų okupacija.
NAUDOKITE
UiMikyraui įfalvos odos sveikai ir Svariai
5. Nutarta remti visais gali
mais budais Lietuvos Gynimo
Paskola, kuri prasidės su Lietu
Ruffles galima, gauti visose aptiekoso po 65c. bonką, arba tiesiog
is išdirbčju per pašty už 75c. banką,
vos Nepriklausomybės Švente—
F. AD. RICHTER & CO.
vasario 16 d. šioje rezoliucijo
3rd Ave. & 3 5Uh St.
N. If
je reikalaujama, kad Lietuvos
•'’M*
au
valdžia atsiųstų Finansinę Misi
ją paskolos kėlimui, kuriai pasi
SUSTOK, ŽIŪRĖK IR KLAUSYK!
tikėtų visi Amerikos lietuviai.
Štai Negirdėtas Pasiūlymas—
6. Pasižadama visomis išga
_ dĘŠI DALYKAI TIKTAI UŽ $6.00.
lėmis dirbti Lietuvos valstybi-.
nius darbus, ypač sukėlimą me-,
džiaginės paramos, registruo-'
jant Lietuvos piliečius ir juos
organizuojant į bendrą valstybi
nę organizaciją, per kurią bus
šita medžiagine parama semia-;
ma, mokant tiesioginius mokes-'
čius ir aukas renkant.
Nutarta remti Lietuvos I
auksinio fondo sudarymas, kad
kuogreičiausiai Lietuva galėtų
išleisti nuosavus pinigus aukso
valiuta paremtus.
8. šitų visų darbų atlikimui,
nutarta įkurti bendra valstybi-;
C"
nio pobūdžio organizacija, suvie
nijus dabar gyvuojančias vals-,
R.F J KAI.AUK IT”E ŠIANDIEN viršui parodyto rinkinio iš šešių datybinio pobūdžio organizacijas lykų ir kuoniet jį aplaikysite, tad parodykite savo kaimynams, draugams
Lietuvių Piliečių Sįjungą ir ir lt. ir tegul jie sprendžia apie jų aukštą verte.
Jei jus norite patyrti tą didelę vertybę šitų dalykų, tad pasistengkiPaskolos kėlimo stotis. Priren te bau
pinnutiuiais pasinaudojime Šito pelningo pasiūlymo ir jus busite
giamajam darbui — išdirbimui tnusų a1, stovu.
Pasiūlymas yra taip lengvai atliekamas, todėl jus neprivalote abejoti.
vęikimo pagrindų, parinkimui
Tik iškirpkite šitą iliustraciją, parašykite AIŠKIAI savo vardą, pavarvardo ir tt., išrinkta komisija:
jr adresą, įdėkite 50c. pašto> markėmis ar kitaip persiuntimo lėšoms
apmokėti
ir prisiųskite mums, o mes tuojaus jums išsiųsime lygiai tokius
V. K. Račkauskas, adv. F. J
dalykus kaip aukščiaus parodyta, o žemiau išvardyta.
Bagočius, S. E. Vitaitis, kun. ji
b Aukštos
Ąukitos vertės Kukų Laikrodis, padarytas iš brangiausio ir tvir1.
Jakaitis, Česnulis ir L. Šimutis,1 čiauJo medžio, su rankų darbo išinarginimais, kas padaro jj daug brankurie kartu su Lietuvos atstovu Kc’niu- Geriausiai atliktas darbas ir taip nustatytas, kad visuomet laiko
teisingą laiką, nes yra reguliuojamas su svarstyklėm ir garantuojama vip. Carneckiu tą prirengiamąjį
jttSų amžiui,
2.
Autoinatiika mašinukė plaukų kirpimui. Galima nusikirpti pačiam
darbą atliks.
|
savo plaukus lygiai kaip jus sušukuojate juos.
Konferencija užsibaigė sušvel j
3. Geležinkeliečių styliaus laikrodėlis sidabruoto nikelio lukštais pui. Jo nikeliniai viduriai taip nustatyti, kad
nintų tarpsrovinių santykių arvisuomet laikys teisingą laiką ir yra garantuojamas ant daugelio metų
monijoje ir daug kas tikisi gerų
4. Paauksuotas žiedas su jūsų inicialais.
5. Barometras, naujai pagerintas išradimas, kuris nurodo oro per
davinių iš jos darbuotės. Ta
mainas viena diena ankščiau. Parodymui giedraus oro išeina laukan lečiau buvo ir tokių momentų, ku littkč-moteris, o lietingą orą parodo vyras-leliukč išeidamas laukan su
rie sudarydavo labai troškią at- lietsargiu. Ant sienos viduje yra Termometras, kuris parodo temperaBiosferą ir todėl nekurie žmo- i '”?•
lok. p.«nkl>, d»lykw, be kurio nei vienas neprivalėtu būti
e
,
e
..'6. Puiki užrašų knygutė, apdaryta gražia skara su veidrodėliu apdanČS, praeities įvykių pamokinti ruošė. Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali
ir šios konferencijos atmosferą
__
Nei vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskirtum, nes mes
patyrę, labai abejoja, vargu darome šitą pusdyki pasiūlymą tokia žema kaina vien tuo tikslu, kad pa
bau bus galima rimtų davinių siekus kuodaugiau žmonių. Jei jus atrastumėte, kad minėti dalykai nėra
dukart daugiau ar nors jus pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pinigus.
iš šito darbo susilaukti, štai Šitas rinkinys aukščiau minėtų dalykų patraukę ir jūsų draugus ir jie
nespėjo konferencija užsibaigti, norės jį gauti taipgi g»\ ir jus patys norėsite įgauti kitą toki patį rinki
TUOJAUS!
o klerikalų spauda, kai visuo ni todėl VEIKITEUNIO
SALES CO., DEPT. $oa,
met, jau pradeda batalijas kelw. MADISON ST
CHICAGO. ILL.

VIETINES ŽINIOS
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SPECIALIAI KALĖDOMS!

SPECIALIS PASIŪLYMAS
TIK PER 30 DIENU.

OM
Didžiausi, greičiausi garlaiviai pa
saulyje. Puikus patarnavimas pasa
žieriams. Yra vietinis agentas jūsų
mieste ar artimoje apielinkčje.
į Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją ir ki
tas Baltijos valstijas per Hamburgą:

SAXONIA išplauks ........ Sausio 21
Kajutos $145.00, III kliasa $103.50,
karės taksų $5.00.
Per Cherbourgą,
Southamptoną,
Liverpool arba Glasgow: - Į
Albania ................................. ,|gruod. 10
Columbia ............................. gruod. 10
Aquitania .............................. ..gruod, 13
Algeria ................................. gruod. 21
Per Angliją ar Hamburgą į; Danzigą $106.50; į Liepojų $110.00. Ka
res taksų $5.00.
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Bell Phone—Dickinson upS 'W

Dr. A. P. Dambrauske
Prienjisaw
<
Nao
ižryto,
t,
—3 po pietų ir
vakare.
1624 So. 4-th Street,
PHILADELPHIA, PA

štai nepaprasta proga įsigyti pui
kiai nušlifuotą, panikeliuotą ir ge
riausio padarymo „Young America”
revolverį.
Sauja tikrais patronais,
septyni šūviai vienu užtaisymu. Reguliarč kaina šito revolverio yrą
$10.00, tačiau šio mėnesio bėgyje
jo kainą numažiname ligi $5.50. Mes
jų turime 22, 32 ir 38 kalibrų — vi
si tos pačios kainos. Mes garantuo
jame kiekvieną musų revolverį. Jei
jus busite neužganėdinti, tai sugrą
žinsime jūsų pinigus. Nepamirškite,
kad jus gaunate šitą revolverį už
taip žemą kainą tik per šį mėnesį.
Iškirpkite šį paskelbimą ir pasiųs
kite mums kartu su savo aiškum ad
resu, taipgi pridėkite 30c. pašto mar
kėmis ar sidabru persiuntimo lėšoms
apmokėti. $5.50 užsimokėsite, kuomet
revolveris bus jums pristatytas. Neatidčliokitc! Jei nenorite praleisti
šio nepaprasto pasiūlymo, tai rašyki
te dabar.
CHICAGO SAFETY COMPANY
Dept. 550
1330 N. Western Ave., Chicago, Ill.

GARSUS GEGUTĖS LAIKRODIS TIK $5-5*1
Niekuomet pirmiau jums neteko patyrti
tokio puikaus pasiūlymo, kokį mes dabar
padarome. Todėl pasinaudokite juomi
DABAR! Mes pasiūlome šitą stebėtiną
GEGUTĖS LAIKRODĮ galimai žemiau
sia kaina, nes tik už $5-50, kas reiškia be
veik tik pusę tikros vertybės šito laikro
džio.
Garsus Gegutes Laikrodis, čionai paro
domas, yra 12 colių aukščio ir 8 colių plo
čio, padarytas iš brangiausio ir tvirčiausio
medžio, puikiai ranka išpjaustytas, kas dar
padidina jo vertę. Mašinerija geriausio
padarymo, taip nustatyta, kad laikytų kuogeriausiai laiką, kas ištikro ir yra, nes ji
yra reguliuojama dviejų vogų, ir apart to
išeina laukan per mažas dureles GEGUTĖ,
kuri kukuodama apreiškia valandas ir pus
valandžius ir tuo patim laiku skambina
varpelis, kas sudaro labai melodiškus gar
sus.
Pasarga: Kiekvienas laikrodis yra ge
rai peržiūrimas pirm, negu apleidžia musų
išsiuntimo kambarį ir yra supakuojamas į
tvirtą baksą, kad išvengus nuostolių jį pasiunčiant.
Nesiųskite pinigų iškalno.
Pasiųskite
tik savo vardą, adresą ir 50c. pašto mar
kėmis, ar kitaip, padengimui dalies per
siuntimo lėšų. Užmokėsite už laikrodį, kuomet jis bus jums pristatytas.
Išmėginkite laikrodį per 10 dienų. Jei nebusite juomi patenkinti, sugeąžinkite jį, o mes sugrąžinsime jūsų pinigus.
į
Nepraleiskite šitos progos! Užsisakykite sau laikrodį žiaddha, faurj
gausite prieš pat Kalėdas.
UNION SALES COMPANY, DEPT. 615,
Chicago, HL
673 W. Madison St,

Į LIETUVĄ IR IŠ LIETUVOS'

'srr

LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų

Phones:
Bed — Kensington 5316

LIETUVIS GYDYTO J A S
Priėmimo valandos:
§—iv blandai ryte\
6—8 valandai vakare
2538 E. Allegheny Avit.,
PHILADELPHIA. PA

■

ir ant geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIJKTUVIAKĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ. Agentūra uždėta 1910 m.
PASP0RTUS išreikalauju visiems keliaujantiems j
LIETUVĄ.
Atvažiuojančius iš kitų miestų patinku ant stoties.
Persiuntimas PINIGŲ Į LIETUVĄ pagal dieninį kursą.
ATYDA. Mainymas pinigų ne priverstinas, bet išmai
nau, jeigu kas klausia.

DR. P. ŠIMAITIS
Naprapath’as.

1

Gydau be vaistų ir be operacijų
Priėmimo valandos:
Po antrašu
J0737 S. Michigan Ave.
nuo 8 iki 12 vai. ryte
O po šituo antrašu
2418 W. 45 st.,prie Western »▼.
nuo 2 iki 7 vai. vakare.

G. Kunašauskas
New York, N. Y.

179 E. 3-rd Street,

S

PUIKIAUSIS IR GERIAUSIS
MUZIKALIS LAIKRODIS PASAULYJE
Stebėtinas grajijantis Laikro
dėlis ir tas yra naujausis laik
rodžiams išradimas. Tas laikodis parodo valandas ir minutas kaip ir kiekvienas kitas.
Padarytas stipriai, gražiai ap
dirbtas ir laikys visam amžiui,
leigu mylite gudeli gražią mu
ziką nereikia Jums mėtyt pi
12
nigų už visokius muzikališkus
-nstrumentus, pavyzdin: Piano,
Fonografo, smuikos, korneto ir
tam panašių. Jums tereik tik
'įasukt raktą viršuje to laikro
džio ir jis grajins gražias dai
nas ir meliodijas, kurios palink
smins Jus ir jūsų draugus. Jis
jrajina 15 minutų su vienu už
vedimu ir kiekvieną sykį užvc
lūs grajina skirtingas meliod j
as. Laikrodis aprūpintas m 1
•lianizmu, kad muzikos volit
kai persimaino patįs. Tai di
dėlės vertės laikrodis, nes šal<
laikrodžio turi dar ir muziką
Tokį laikrodį reikėtų turėti
kiekviename name. Ir jus to
kio laikrodžio niekur negalite
gauti, kaip tik pas mus. Tikra
kaina to laikrodžio $18.00. Kiek
vienas, kuris iškirps šį apgar
sinimą ir prisius mums užsaky
mą, gaus šį laikrodį už $8.95.
Mes neprašome pinigų išankslo,
tik parašyk Vsavo vardą ir ad
resą aiškiai, įdėk $2.00 depozi
to, o kitą užmokėsit kada tą laikrodį atvežš jums į namus. Kiekvienas,
kuiis prisius $8.95 iš augšto už tą laikrodį tam pasiųsime VISAI DYKAI
gražią deimantinę Špilką ir paauksuotą retežėlį.
PRACTICAL SALES COMPANY,
raig North Irving Ave.,
Dept. 41g.
Chicago, Ill.
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Lietuvos Vytis! tai yra musų tautos ženk
las, kurio paveikslas privalo rastis kožno lie
tuvio uamnose.

Gražiai dailininko žmuidsiaa-

vičio nupieštas ir puikiai 4 spalvose litogra
fuotas ant geros popieros. Miera 2354x29#
colių. Kaina ............................................... •.........
Lietuvos Naujas Žemlapis, tik-ką parvežtas iš Lietuvos,
nedidelis bet aiškus 4 spalvose Lietuvos Valstybės Spaust. L»tografija. Jame pažymėti: Geležinkeliai, Plentai, Vieškeliai,
Ežerai, Upes, Miestai, Miesteliai, Apskričių centrai. Kaina 45a.
Lyties Mokslas, tai yra didelė daktariška knyga, nuo senai
daugelio buvo laukiama, jau gatava. Labai aiškiai išdėsto kas
reikalinga žinoti kiekvienam vyrui bei vaikinui, moterei h
merginai apie savo lytį. Knyga didelio formato arti 500
pusi., 200 paveikslų, gražiai ir tvirtai apdaryta. Kaina
$7.00
Del greitesnio šios knygos išplatinimo, iki Naują Metą
duosiu dovanų, pridėsiu L. Žemlapį ir Vytį, verčios $1.45. Todel pasinaudokite proga, tuojaus užsisakykite naują knygą
„Lyties Mokslas”. Adresas:
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M. J. DAMIJONAITIS
4559 South Hermitage Ave.,
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Chicago, HL
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Dykai; Puiki Huzika! Dykai!
—NAUJAUSIS IŠRADIMAS—

Pagarsėjęs laikrodis delei savo pasaulinės muzikos.
Už specialiai nupigintą kainą — $5.00 — tiktai per šį menesį!
Jus busite nu
stebinti ir suža
vėti, kuomet iš
girsite tokią pui
kią muziką pasjai išrasi ame laik
rodyje, kuris ką

ę?

į

B

r u po

W

garsiausių pasau
lio
artistų,
ir
JUS turėsite pro-

nym vmsisj
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KAI.EDU PATARNAYI!
Greičiausi ir didžiausi laivai, plaukianti po
iava nuvežš Jus Jūsų 'Tėviškėn kaip tik
ledų švente, su Jūsų draugais ir šeimyna.
PL Y M O UTH—CH ERB O U R Gr-BREMEN
Vasario 4
s. s. America
Sausio 3
Sausio 17
George Washington

BREMEN
S. Hudson
Sausio 14
S. Pri
Irincess Matoika
Gruod. 10
BREMEN—DANZIG
S. Potomac
Gruod. 31

<;

Vasario 25
Sausio 26

Į
h

Vasario 11

i

PLYMOUTH—BOULOGNA—LONDON

s. s. Panhandle State
s. s. Centennial State

Gruodžio 27
Sausio 31
Gruod. 14
Sausio 3i
Laivai išplaukia iš Piers 1 ir 4, Hoboken, N. J.

United States Lmes
MOORE AND McCORMACK., INC.
ROOSEVELT STEAMSHIP CO., INC.
UNITED AMERIAN LINES, INC.
Administratyviai Operatoriai Suvienytų Valstijų Laivy
no Tarybos.
Del informacijų rašykite: U. S. LINES

45 Broadway, New York.

1

lite

tiklai užsukdami
šį laikrodį ir pa
spausdami guziką. Jis groja sc
lekciją per 20 m'
nutų ir yra visi
i
:
kai užslėpta m a
šinerija.
Jus neprivalot< .
išleisti
sunkiai
uždirbtų savo pinigų del aukštos rūšies įstrumentų kaip pianas, grafafonas, ar jų roliams ir rekordams ir tt., nes šis laikrodis padarytas taip,
kad jo muzika pavaduos aukštos rūšies įstrumentus.
Šitas laikrodis yra tvirtai padarytas iš bronzos ir storai apklotas
auksu. Jo puikiausias išinarginimas bus gražum jūsų namų papuošalu.
Jo viduriai taip nustatyti, kad laiką laikys geriau, negu bile laikrodis, ko
ki ligi šiol tik buvo padaryti.
Muzikaliai viduriai patalpinti dugne laikrodžio, ir yra visiškai liūosi nuo efekto laiką rodančių vidurių, kas užtikrina tyrą ir malonų mu
zikos toną.
Šitas laikrodis kiekvienam yra labai pageidaujamas, kuris netik tei
singu laiko rodytoju, bet ir aukštos rūšies muzikaliu įstrumentu yra.
Jis yra pilnai vertas $15.00, tačiau mes jį parduosime per šį mėnesį
tiktai už $500, kartu išduodami garantiją ant 25 metų. Todėl būtinai
pasinaudokite tuojaus šituo dideliu pasiūlymu.
Tiktai iškirpkite šitą apskelbimą, parašykite AIŠKIAI savo vardą ir
pravardę ir pasiųskite mums kartu su 50c. pašto ženkleliais padenginttC
dalies persiuntimo lėšų. $5.00 užmokėsite, kuomet Laikrodis bus prista
tytas į jūsų namus.
Išmėginkite per 10 dienų ir jei busite neužganėdinti, tad mes su
grąžinsime jūsų pinigus. RAŠYKITE ŠIANDIENI
UNION SALES COMPANY,
673 W. Madison St,
Dept 709,

