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LIETUVOS ŽINIOS

Warszawska” paduoda žinių, ti vėl šaukia, kad mokslas darkad sulig paskutinio Gardino bininkui žmogui nereikalingas
Vašingtonas gruod. 12 d. gyventojų surašo Gardine esą ir visi mokinti žmonės — visi
yra
Liet. Inform. Biuras telegrama 34,916 gyventojų, tame skai inteligentai-profesionalai
praneša gruod. 10 d. gautas ži čiuje užsirašė 17,000 lenkais. ! buržuazijos palaikytojai, 'dar
Jeigu jau patys lenkai skel-' bo žmonių priešai ir išnaudoto
nias iš Kauno:
„Šiandien rezignavo Purickis (bia, kad lenkais užsirašiusių ma jai! Ir tamsus žmoneliai, ku
—Kabinetas priėmė rezignacija. į žuma, tai drąsiai galima tikrin rie papratę visuomet tikėti tik
Brazilija pripažino Lietuvos ne ti, kad lenkai Gardine nesuda žodžiams ir nepajėgia sulygin
priklausomybę de jure. Pasi-: ro nei ketvirtadalio visų gyven- ti savo vadų žodžių su jų dar
žymėjusi lietuvių rašytoja že tojų skaičiaus, nežiurint, kad bais, aklai seka tokius patarinoi
maitė mirė Mariampolėje gruo dabar tenai yra pri važiavusių mus ir kitokios
girdėti nenori.
at?džio 7 d. — laidotuvės bus 10 devynios galybės
znoti žmonės
ninku ir kitokių
d. gruodžio.”
jiems sakoma,
(Liet, bot jie visuomet žiuri kas jiems
i n fotoną s.
Vašingtonas, XII. 5 d. (Liet
ando-' patarimus duod i. Tegul nors
Inf. Biuras). Lietuvos Minister

rių Kabinetas savo
gruodžio men. 2 dienų ansvars
tęs Hymans’o projckL;
nepriimtinu.

oomonę
hp'i
sai vagina savo skvP pat ir
iMi a ui

(Liet.

Vašington
Inf.
lapkri

tinka „Garsas”, tačiau gavau at
sakymų, kad ir jie pasipiktinę
„Garso” šmeižtais ir melagystėmis prieš kitaip manančius žmo
nes. Ypač katalikai labai su
pykę ant „Garso” už šmeižimą
buvusio Lietuvos atstovo gerb.
pareikalavo atskaitų iš Tautos
Fondo, kuris, anot katalikų,
. musų aidėtas aukas išeikvojo kur
t ansi ai
n.'ikrai-

tskii'ti kas bloga iir
Pagaliau turiu pripo senovei esu
minti, kad iš
tebeskaitau ir

Entered as Second Class Matter November 28, 1910, at the
Pos't Office at New York, under the Act of Mach 3, 1875.

mosios Tarybos
susirinkimų,
kur tie reikalai nebuvo apkalba
mi. žodžiu, tais reikalais buvo
rūpinamasi visuomet tų žmonių,
kurie turėjo garbės būti lĮrie
,SLA. vairo. Už tuos darbus ir
iškaščius jau susilaukėm ;užmokosnio.
Užregistravimas
SLA. č.arterio Mass, valstijoje
ir patupimas legale organizącisiškia musų organizacijai
Ton juk yra didelė Įiekolonija, kur daug rąnkiltos dvasios tėvynainių
iu Susivienijimo darbudtoDabar-gi gavus tokį dido,Ch ristmas present’
aidimą viešai ir lo
neturiu mažu'usios

Įsteigti
senelių
ir nesugalėjusių
SLA. nariy fondą vietoj Pricg. Namo
Senas Socialistas
pastebėjo, kad
toks sumanymas yra negalimas įvy
kinti, nes susidarys nemažų sunku
mų atsižvelgiant' į nekuriu valstijų
apdraudos įstatymus.
Žinoma, ne
galima nei manyti, kad nebūtų klin
čių ir tokia kritika
buvo vietoje.
Tačiau kliūtys įsteigimui tokio fond raudos skyriumi. Antra vėr
ines turime i savo advokatus,
todėl jie negalėtų pašile riauti
tų galima toks fondas Įsteigt!,

ati

joins
uxiu, mano siu
1 ’ i h sunkenybių
apd raudos i s t;i.f \

;

'Taigi, nors aš nesmerkiu Priegl.
Namo įkūrimo idėjos, neigi noriu
varyti agitacijos už įsteigimą sene
lių bei nesugalėjusių narių fondo, ta
čiau matydamas sunkenybes pricglau
dos įkūrimui ir taipgi žinodamas,
jog tokia pagalba yra reikalinga S.
L A. nariams, jaučiu būtina savo
pareiga išreikšti dar kartą savo nuo
monę linkui šito naujo sumanymo.
Atsižvelgiant Į dabartines sąlygas
musų organizacijos, mano nuomone,
daug lengviau ir greičiau galėtu’m Įsteigti senelių ir ncsugalčjusiu fondą, negu įkurti prieglaudą. Ir
iiGiiiil i.uusų organizacija įgautų vi
suomenėje daugiau užuojautos ir pa
sitikėjimo, nes butų pirmutine lictuvit, organizacija, kuri teiktų savo se
neliams ir nc>ugalėjus:oms nariam?
pensiją. .Tuomet ir innsit organiza
cija. greitu laiku dvigubai nariais pk.

Jurgis Bulota.
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yra daugiau
7 d. (Liet
Vašingtonas,
tiuliu ta
reiškia
musų
izpoto
zmog
ri;:i
‘
is.
i;r.<l
-cInf. Biuras). J kt'. pranešiau
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H1SŲ
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11 1'0
cnančius žino
rovė savo m;
s < csm$
norai. Be
ne
lietuvių nebuvo, gu
me pok
klinčių
voži mus ir išvažiavo
darni vieli savo pakraipos
įstatams ir vėl priduoti daug
LA. Iždininko urėdas ypradėtų g
dų buvo tik avai įrištas Alek
4
tI. .
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auk si lik sujungtas su Cent r.t ir vikuriuose viskas nu- j r bereikalingo darbo. Visi jau
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ivo
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liko
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tuoyra
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das leisti jų kalba, bet lenkų
ncpnpfaUiis
n
butų išrinktas asmuo fsy ven anra pasirengęs jiems padėti m
patarimai tinka kiekviesis, o
ivus toki n
odij
orientacijos,
am New Yorke, taip kad
s tu i . iklomis.. Bet nupirkin
•
bijos
ir
rali
gijos
f
ana-.
ok;r
.jn.u
beveik
dabar
turim,
prakalboje,
kalbi
savo
gal iu pasakyti sagovskis
galėtų atsilankyti į Ccnpini#
Kiekvienas
žmogus
‘
:ai.
reik
atsargos.
;
iro
rašl
’
nę
ir tuo budu butų išvengnesmagumus
no žydus dalyvauti Vilniaus
tokio namo
ryžiu
Žinoti, kad jis tegali tin-i šįmet, kaip
ta bereikalingi susirašinėjimai ir siun
žinote, priėmė
avo vienmin-!
seimo rinkimuose.
įhiejimai įvairių siuntinių.
dės gailėBtingoji visuomene,
turime tokių senelių,
organizaci ja net i tris
p skaitytų ir ki-. l-amo al)h i etos laipsnio pasiektii1 n tisu
Jei šitaip pasielgtų SLA. kuopos
ukos
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būtent:
Michigan
7
d.
(Liet.
Vašingtonas, XII.
pri egi and o n sekamuose Pild. Tarybos rinkimuose,
>s
raštinėje
New
York
’
e,
šiuo
bolševiku
seninus
ki()
turinio
Hteraturos,
kuri
par-.
New
York
ir
Massachusetts,
įr
”
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”
klų
to
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n
tad. liūtų sutaupyta organizacijai ke
; Aš Imdamas
Inf. Biuras). Eitos pranešimu
įtrašu:
Kiek lėšuotų kas metai tokios liolika šimtų dolerių kas metai.
lenkų vyriausybė Vilniuje uždą-1
skaitydavau tik vieną „Jjaisvę”. jtijiniu, religijiniu^ ar tautiniu į c;vj pastarąsias ypatingai buvo j
P. L. Ambroząite — sekr.
ilepresentativo of Lithuania,
tžyta.
Tiesar sunku įsigauti,
nes įvairiems prieglaudos užlaikymas.
rė lenkų kalba lietuvių orientuo-;
jo kitų laikraščių bijodavau ir
370 Seventh Ave.
82 kp., Pana, III., savo susirinkime
tęs laikraščius. Lenkų vyriau
lĮ rankas paimti, nors man atei musų gyvenime tautinio faiia- reikalavimams rodėsi galo neitizmo
yra
mažiausiai,
tačiau
ir
. 6 d., 1921 m., nuodugniai ap
Nors ir dabar dar yra tu- rų davinių iš visuotino balsavimo.
sybė konfiskavo pradėtus leisti
davo „Tėvynė” kaipo SLA. na-i
reikalavimų,
tąČiair laikui Dabar nors keletą žodžių noriu svarsčius Priegl. Namo klausimą iš
Vilniuje vienadienius laikraščius t
i’iui ir gaudavau „Keleivį”, ku nuo jo neesame visiškai liuosi.
nešė sekamą rezoliuciją:
vardais „Adamova”, „Jozef”, ir
rį seninus
buvau užsirašęs. Partijinės ir religijinės litera- bėgant prie tų bus galima leng- prisiminti apie savo naują sumahy-. Kadangi įsteigimas Priegl. Namo
Pirmiausiai turime žinoti, kad
Didelis dar- mą.
kainuos daug tūkstančių dolerių ir jo
Beskaitydamas vieną „Laisvę”, turos negalima priskaityti prie,vaĮ prisitaikyti,
tt.
šioje šalyje kiekvienoje valstijoje ir
žmonių
švietimui
skiriamos
li-Jbas
jau
atliktas,
užlaikymas
taipgi brangiai atsieis,
dabar lieka net kiekviename apskrityje yra be- j
neišėjau, nes
Arčiau prisižiūrėjus musų ką tik iš proto
SLA. turi tik 15,000 narių,
ka veiki vis rodosi, i teraturos - tai yra vien agita-,ijciu
,
jau
tik
uxix mažesni darbai. Dar- turčiams prieglaudos — šios šalies 1 tadKadangi
Vašingtonas, XII. 7 d. (Lietui gyvenimui, net nejauku pasi- kur eini,
prisieitų juos apkrauti nepakelia
tvvicutio onirtuuznti,
skraudžia ii c« illS literatūra. < Pai'tijų ir bas, kurį dabar priseina atlik- piliečiams, tačiau ar daug rasime tų mais mokestimis ir užėjus bedarInf. Biuras). Gruodžio 1 d. i daro, matant, kaip giliai fana- kad tave kiekvienas
piliečių, kurie su noru į tas prieglau- i
Sutiksi
tokį
1,1 ag^ackia> labai toli nu-Nį, jokių specialistų nereikalau-: das eina? Yra net tokių atsitikimų,;į bėms jie negalėdami tų mokesčių iš
Meištavičius, perėmęs Vilniaus tizmas savo šaknis yra įleidęs išnaudoja.
_____ __
c patį
simokėti butų priversti apleisti orga
valdžių iš Želigovskio išleido į i musų žmones, Fanatikas, ne- skurdžių darbininką kaip |>ats, lsl'v!”ls nu0 to F.T’ ku(iu?mi pa — jį gali atlikti bile vienas kuomet žmogus priverstas prieglau- nizaciją, į kurią nemažai savo sun
miestų ir kaimų žmones mani žiūrint kokių įsitikinimų jisai i kuris nėra bolševiku, rodosi ir)(einama žmonių švietimo darbas sla. narys; tuomi darbu yra don eiti, tai nekurie nusižudo pirm kiai uždirbtų centų sumokėjo,
’dirbti. Bet kadangi gyvenime kalbinimas ir prirašinėjimas 1 °- ne«u prieglaudą pasiekia Nesą Kadangi ir dabar yra nemažai to
festų, kuriame ramino gyvento nebūtų, lygiai
vra blėdingas matai didžiausi darbininkų iši į
.
. . . .
.1 tokiuose namuose yra palaikoma'
j tas neišvengiama, todėl kad iš prie
Susivienijimo
Lietuvių
kuoaštriausia disciplina, maistas pra- kių SLA. narių, kurie jau neišgali
jus, kad nesibaimintų del atei netik sau, bet
sulaukęs
ir visam musų;nauloto» Nakties
!
užsimokėti savo mokesčių į SLA.,
ties, nes nors generolas Želigov gyvenimui. Pasidėkavojant vien sudėsi akis, taip ir matai vien vengus fanatizmo, reikia skai Amerikoje kuodaugiausiai nau-! Stas — žodžiu, mažai skiriasi nuo ka- tad uždėjus dar didesnes jie butų
daugiausiai ir tikrųjai jų narių.
Įėjimo. Nors mes, šios šalies pilieskis pasitraukė, bet palieka Vil fanatizmo dvasiai, musų gyve- didžiausio išnaudojimo šmėklas. tyti
tikrai priversti apleisti organizaciją,
žmonių
apšvietai
skiriamų
lite

šita
linksma
čiai
l
;
riv
.
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e
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j Todėl SLA. 82 kuopa, aukščiau, mi
Dalydamasis
niuje „garbingų” kariuomenę, nimų paraližuoja
i prieglaudų užlaikymui, tačiau prie
įvairių-įvai- Tai Grigaitis su visais „social- ratūrų, kuri kiekvienam žmonaujiena su gerb. SLA. nariais, 'g-iaudose patekę žmonės dideliausį nėtame savo susirinkime ..utarč, kad
kurių jis vadovavo ir netoli pa riausi „apaštalai”, kurie nuola- patriotais” tave smaugia, tai
nereikalingas Prieglaudos NaMassachusetts ’ skurdą turi kęsti. Žinoma, kelios ypa yra
lieka narsi lenkų kariuomenė. tos erzina žmones ir iš to sau vėl Lietuvos „buožės” kankina. gui yra lygiai naudinga ir pa gyvenančiais
mas steigti riei Amerikoje, nei Lietu
tun geras v,ctas tokiose įstaigo- voje.
Manifestas toliaus sako, kad Že gražų ir laimingų gyvenimų pel-;;Ir taip be jokios perstogės ka- galiau reikia skaityti ir musų valstijoje, turiu drąsos kreiptis'i tos
se.
įsitikinimams priešingų litera prie jus mieli broliai ir sesutės
Taipgi nutarta ši rezoliucija pa
ligovskio pasitraukimas apsau į no. Jie stengiasi pastatyti ne imuojiesi ir kamuojiesi...
Į Taigi žinodami, kad ir SLA. Prietūrų
ir
laikraščius.
Tik
šituo
gos Vilniaus seimų nuo įtarimų, I
kviesdamas jumis visus ir vi-!giaudos Name reikės skirti tvarkda- skelbti organan. kad ir kitos SLA.
pereinamų Kynų
sienų tarpe Bet vienu kartu „Laisvė” pra- budu apsišvietęs žmogus mokės ‘ sag pradėti didelį vajų priraši- riai 'r viršininkai,
todėl ar galime kuopos apsvarstytų šį taip svarbų
buk seimo rinkimai įvyks po jo| savo pasekėjų ir kitaip manan- dėjo begaliniai užpuldinėti „Re
branginti savo idealus ir pajėgs nėjimui naujų narių. Jeigu jau užtikrinti SLA. narius, kad musų klausimą kol dai iicpervcbi, aes KUO*
spaudimu.
,,
j| prieglaudoje
pi
nebus
Jlk,l7UD taip
(.Clip OU414JX
sunku sene- mot pradėsime steig mo darbą, tuočių žmonių, nes gerai žino, kaip leivį”, tad aš žingeidumo paim- tinkamai pagerbti
kitų
sielos
Massachusetts valstijos Insu- ]iams kaip jiems yra sunku1 valdiš ! mot jau nebus laiko to klausimo svar
greitai jų pasekėjai sueis ar-:tas pradėjau vartyti „Keleivį n šventinybes.
rance
Departmentas suteikė kose priegladosc. Nors mes galime styti.
Vašingtonas, XII. 7 d. (Liet. timesnin kontaktan su kitaip kad pačiam pamačius tuos „juKomisija —
Susivienijimui tokią didelę Ka paskirti į prieglaudos prižiūrėtojus
Inf. Biuras). Yra davinių ma manančiais žmonėmis, kuriuos došiškus”, anot „Laisvės”, „KeA.
Laukaitis,
J. Rugis, J.
dorus, teisingus ir sąžiningus žmo
lėdų
dovaną,
tai
jus
gerbiamie

Burdzilauskas, M. Pranckenyti, kad pasikėsinimas nužu jų vadai perstotė jiems bai-peivio” darbus, kuriais jisai „išnes, bet ar visi SLA. nariai tam pa
vičius.
ji, būdami tos organizacijos na sitikės, kad viskas gerai ir tvarko
dyti p. Galvanauskų buvo inspi- siausiais priešais, taip greitai duoda” susipratusius darbininriais, neatsisakykite irgi nors je bus vedama. Gerai žinome, kad
'ruotas P. (V W. (lenkų karinė jie nustos fanatiškai tikėję sa- kus.” Bet negalėdamas tų ,.juLINKSMA ŽINUTĖ.
124 kp., Hartford, Conn., lapkr. 26
po mažą dovanėlę jai suteik. kiekvieno žmogaus pirštai linkę į d. buvo surengusi šokius. Nors oras
;(organizacija).
save, o ne nuo savęs ir tas nelaba
vo vadams, nes pamatys, kad došysčių” surasti, pradėjau aty„Tėvynės” 48-me numeryje,
Jus pasieksit savo tikslo ir pa sis doleris prie visko priveda... Apart buvo blogas, tačiau atsilankė pusėti
ir kitur nėra jau
taip bloga, džiai skaityti „Keleivį” ir ačių tilpo SLA. Sekretorės p-lės
nai publikos, kuri gražiai linksmino
Kauno „Lietuva”
paduoda kaip jjems buvo įkalbama. Ir jam, šiandien jau norisi skaity- Jurgeliutės pranešimas, jog šių darysit Susivienijimui naudos, to, prieglaudos užžiurėtojams ir dar si visą vakarą. Matomai publiką pa
juk
šiuos metus bininkams reikės algos mokėti
lentelę, kurioje nurodoma sunai tuomet, žinoma, fanatizmo auk ti ir kitus laikraščius, Iš kar- metų, lapkričio 21 dienų, už jeigu baigdami
niekas uždyką nedirbs, tad ar įsteng traukė pagarsinimas, kad bus duoda
kiekvienas prirašysit
nors po sime
kintų ir sudegintų karo metu lėtojams gali
tokį fondą užlaikyti? Pavyz- mos dovanos tam, kuris geriausiai
paimti į rankas registruotas
ištrukti šiltos, to bijodavau
SLA.
čarteris
Lietuvos ūkių skaičius, Ben-I vietelės.
Į „Tėvynės”, bet vienų, kitų kartų Massachusetts valstijoje. Taip, vieną naują narį, ir pradėdami jdžiui, Pelėdų draugija buvo įkūrusi pašoks lietuviškus šokius. Kuopai
drai imant sudeginta ar sunai- Į Nors kiekvienas blaivai pro- pasižiūrėjęs pamačiau, kad ir ištikro tai linksma žinutė! Naujus Metus irgi tą patį pa-Į tokią prieglaudą savo nariams So. ,iko keliolika dolerių pelno nuo šių
darysite. O juk šitai padaryti Bend, Ind., tačiau negalėjo išlaikyti šokių,
kinta: 1200 kaimų, (apie 12.000 tau j antis žmogus
M. Mikalonis — org.
gerai žino, joje yra naudingų dalykų: rim- Šių žodžių rašytojui ypatingai
ir dabar jau pensijas moka savo na
yra
visai
lengva,
ypatingai
lai

riams.
ūkininkų arba aštunta dalis vi- kiek žalos žmonijai padaro fa- tų, pamokinančiųį
straipsnių, linksma, nes aš turėjau progos
79 kp., Inkerman, Pa., savo susirin
ke
švenčių.
Aš
žinau,
kad
jus
sų Lietuvos kaimų); 2000 vien- natizmas, tačiau
Pagaliau dar turime atsižvelgti ir
paprastiem gražių, rimtų kritikų ir kt. Ir ir garbės prie to darbo prisi
j tai, kad senelis ar ncsugalčjęs S. kime spalių 9 d., perskaičius Philakięmių; 270 dvarų ir polivarkų žmoneliam tas sunku suprasti.)ne poilgam taip pripratau prie dėti. Kas ir kiek buvo veikta, tų padarysit!
L. A. narys, kurie gyvena su savo dclphijos draugijų atsišaukimą, kuLinkėdamas
Tamstoms
pasek
maž-daug penkta dalis visų Lie Fanatizmas yra pagrindu žmo-' „Tėvynės , kad dabar pirmiau- tai regis čia nereikia išskaitšeimyna, nenorės skirtis su savai riuomi prašoma aukų paliuosavimui
tuvos dvarų ir polivarkų; 50 n
jjos
fišnaudojimo,
“
- ••
siais, kad vykti į musų prieglaudą iš kalėjimo tūlo Jono Sušinsko, kuris
nijos
nes jisai riai griebiuosi už jos. Skaitaų liuoti ir bus gana
pasakius, mingos darbuotės, pasilieku
Su gilia pagarba,
net į kitą valstiją, arba net į Lietu buk nekaltai nuteistas kalėjimam At
miestų ir miestelių — maž-daug stabdo progresą. _____
o____ m Garsų”, tačiau jis man labai kad nuo laiko uždraudimo (inir daugumui
vą, nors jam pagalba butų būtinai sišaukimas parašytas graudžiais saki
St. Gegužis,
šešta dalis visų miestelių, 6 gelž įmonių užkerta kelią vedantį nepatinka. Aš maniau, kad gal juction), nebuvo
tokio SLA.
reikalinga. O visiškai apleisti reika- niais, kaip musų jaunas brolis yra
•
'
SLA.
Prezidentas.
kelio stotys; 12 fabrikų. Išvi- prie ap§vietos.
Vieni šaukia, tik man taip rodosi, kaipo fana- Seimo, kuris nebūtų SLA. nalingus pagalbos SLA. narius, kurie nekaltai kankinamas kalėjime ir tt.
jau bus išbuvę musų organizacijoje Po a pkalbejimui, vienbalsiai nutarta
so sudeginta 79.090 trobesių!
kad mokslas veda žmones prie tizmo dvasia
užsikrėtusiam rių, gyvenančių
Masschusetts
PRIEGLAUDOS NAMO
apie 25 metus ir visą laiką buvę ge išrinkti aukų rinkėjai. Išrinkta A.
ištvirkimo
ir tuomi
atidaro žmogui ir todėl pradėjau teirau- valstijoje, reikalus
svarstęs.
KLAUSIMU.
rais tėvynainiais, butų begalo netei-?
Kitis
pas
katalikus,
kaip
jiems
pa‘
Taipgi
buvo
mažai
tokių
Pildo
Man pareiškus naują sumanymą j si n ga ir nesąžininga.
Lenkų
laikraštis
„Gazeta jiems platų kelių pragaran.
(Tąsa ant 2 pusi.)

FANATIZMAS

S.L.A. REIKALAI

X
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kiam ten ’katalikų universitetui’.
‘labiau sukalbama’. Sekant kan- Į
vo neprieinama prie valdiškų ir „Tėvyužs” redakcijos ataahymiįi
kad jie niekuomet nesiskaitys
komitetui. Perskaitę tą
Tai yra nedora apgavystė! Aš
venciją, jei kurioj vietoj susitarti
kvotimų, nes jie (savamoks minėtam
nei su istorijos faktais, kurie
są
medžiagą,
su aukomis pasielgkttc
pats nebūčiau aukojęs klerikalų
apie ištiesinimą nepavyktų, tai
liai)
buvo
nepriimami
prie
Sta

Savaitinis Susivienijime Lietuvių pirmesnę vietą užleidžia lietu
d#taip, kaip jūsų sžine
sžinė jums liapia
liepia ddpolitikai ir daugelis žmonių nebūt
Sitnsono linija lieka galutina. Lie
Amerikoje organas, leidžiamas kas viams, negu lenkams.
te Board. Bet visi turinti lei ryti.
aukoję, praneškite visuomenei —
tuvos delegacija taip ir pasiūlė sta
penktadieais.
tegul
saugojašĮ
šitų
iš
Lietuvos
tyti stulpus Simpsono linijoj. Bet
dimus prieš
atsiratimą State!
Prie šito reikia dar pridurti,
Rašo STARR PARSON,
NEKROLOGAS.
atvykusių šmugelninkų.”
Latvijos
delegacija
derybas
nu

Board of Dental Examiners
S. E. Vitaitis — Redaktorius, kad šita nepirmutine prof. BenA.
M.,
M.
D.,
D.
D.
S.
A.
f A. Julč SalkienS,
Jokių komentarų nereikia,
traukė ir iš Žeimelės po 8 dienų
nebuvo verčiami prie kvotimų. 1 nare SLA. 295 kuopos, Gratvrilte,
derio prelekcija, kuri taiso pla
iš Washington, D. C.
derybų išvažiavo Rygon.
šitas paprasto prigauto žmoge
307 W. 30-th St., New York City. tų kelią į pasaulio filologijos
Daktarai’ Chapin A. Harris in., mire 18 d. lapkričio, 1921 m.
„Del visa to sienų su nuotrau
lio
laiškas
viską
pasako.
Ten

ir Horace H. Hayden buvo pir-,Vclio"č Paliko dideliam nuliudime sakom ir stulpais vargu gausim ank
ŠIS-TAS
APIE
DENVisi rastai skiriami „Tčvynei” turi j mokslą lietuvių kalbai. ' Jisai
.....
.
. vo vyrą, 3 dukteris, 2 sunu, S soka
tik
pasigailėti,
kad
klerikalų
sčiau, kaip 22 metų rudenį.
mutimai,
kune
reikalavo,
kad
|Scr5s ir broIi čionai> Amerikoje it
but siunčiami Redakcijos vardu ir prie kiekvienos progos nepamirTISTERIJĄ.
politikieriai,
prekiaujanti
Lietu

Nors
ir
Lietuvos
valdžios
žmo
tun but su autoriaus parašu ir adre- j
lietuvių kalbai pripažinti tin
visi dentistai lankytų kolegiją seną tėvą ir vieną seserį ^ietuvojt.
Istorija
pamini,
kad
prosthevos
nelaimėmis,
randa
dar
tiek
nės
ir
įvairių
politinių
grupių
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
ir gautų daktaro diplomą. Dak Į Velionė buvo tik 46 m. amžiaus
kamos vietos filologijos moksle.
trumpina ir taiso sulig savo‘nuožiū
atstovai kalba apie gerus kai paramos savo triksams” tarn tikos dentisterija buvo žinoma tarai Harris ir Hayden kreipės I ir buvo darbšti moteris — nemažai
Taigi, kuomet svetimi žmones
ros. Netinkami spaudai smulkus
I prisidėjo su darbu prie organizavimo
grekams dar 300 metų prieš
myninius santykius su Latviais, šių žmonelių tarpe.
prie
Marylando
raštai — korespondencijos, eilės, tiek daug dirba niekeno nepra
Universiteto
SI_,A. 295 kp. ir visuomet jai dirbo,
♦ ♦ *
Kristų. Arti Thebus grabe at
pranešimai ir tt., naikinama ir auto- Į šyti ir net jokio atlyginimo už tačiau kuomet kyla opesni klau
I1 globėjų
su užmanimu, kad .Tapo palaidota lapkr. 21 d. su bažny
:: Lietuvos Albumas. — Kny rasta mechaniškai prikabinti
simai, tad ir negalima susitarti,
riarns negrąžinama, jei nėra pridėta
skyrius
butų 6nčni apeigom ant katalikiškų kapidentisterijos
tą savo darbą nelaukdami, kad
dantys
su
aukso
dratu.
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
.
. nių, Spring Valley, Ill. Laidotuvčnežiūrint kad Lietuvos pusėje gynas ’’Švietėjas” išleido puikų
įsteigtas prie
musų kalbai tinkamą vietą pa
univeisiteto
n*
sc dalyvavo visi SLA. 295 kp. na
... ......... ' ■ ....
Medikališka
mokykla
tapo
yra ir moralė, ir juridinė teisės. dįidelį Albumą, kuriame telpa 1
M.
D.
laipsnis
butų
suteikiamas
riai ir kuopos vardu nupirkta puisaulio filologijos moksle iškovo
♦ ♦ ♦
285 paveikslai ir 155 biografi- Pastatyta Aleksandrijos mieste
LIETUVOS DRAUGAS.
* ’ •
...................
kus gyvų gelių vainikas. Velionė
jus, tad ir mes patys privalome
prieš Kristų. tiems, kurie baigs dentisterijos prigulėjo SLA. tik ant $150.00 po
:: Iš Gabrio darbuotes. — jčįs žymesniųjų Sietuvos darbuo apie 300 metų
Nėra abejonės, kad mažai atlikti savas pareigas ir tuomi
Sakoma, kad šioj mokykloj di- mokslą. Bet su tokiu užmani- mirtinės.
j J
Savu laiku buvo rašyta „Tėvy t()jų.
mu minėto universiteto globė Nulindo SLA. 295 kp. nariai Be
Amerikoje yra tokių lietuvių, parodyti, kad jau mokame tin
nėje”, kad Gabrys sugrįžo Lie-: Paveikslai susideda daugiau sekcija (piaustymas nabašnin- jai nesutiko,
todėl, neužilgo, tekę mylimos ir darbščios draugės
kurie nežinotų, jog Princetono kamai įvertinti tą svetimų žmo
prasidėjo ir-gi
tuvon, kurį pasikvietė klerikalai siai iš pasižymėjusių visuome kų. Vertėjas)
Ilsėkis ra
(1839 metais) Baltimore Colle iš savo mažo būrelio.
Universiteto profesorius, Harold nių darbą. Pirmutine parama pagalbon, kad apgalėjus „bedie nės darbuotojų, dabartinių ir dar 300 metų prieš Kristų.
miai, miela drauge, svetimos šalies
ge
of
Dental
Surgery
tapo
su

H. Bender, yra Lietuvos drau- prof. Benderio darbo butų, jei
žemelėje!
Heraclitus iš Tevius”. Iš jo darbuotės jau ten buvusiųjų Lietuvos ministerių, Daktarai
organizuotas
ir
pastatytas.
A. Simanas — sekt.
gu. Jisai prie kiekvienos pro kiekvienas lietuvis-inteligentas
ka skaityti „Lietuvių Balse” St. Seimo nariųf dailininkų ir rantam su Erasistratus ir He- Tai buvo pirmutinė dentisteri
gos duoda pirmybę lietuvių kal nusipirktų šitą naują didelės
artistų fotografijų.
Albumas rophilus buvo pirmutiniai chi jos kolegija visame pasaulyje.
PROTOKOLAS
štai kokių „didelių” žygių:
bai, kaipo seniausiai gyvos tau vertės knygą:— „A Lithuanian
rurgai,
kurie
darė
operacijas
SLA.
7'to
apskr. 15-to suvažiavimo,
„Stipriausias nedalijamosios Ru yra išleistas Kaune.
Ligi
1881
m.,
kuomet
Natio

lapkričio 27 d., 1921 nų
tos kalbai. Prof. Benderis, kaip Etymological Index”. Jos kaina
sijos šulas tai pulkininkas BiskupNors šitas Albumas, anot pa ant žmonių žandkaulių ir dan- nal Association of Dental Fa laikyto Wilkes
Barre, Pa.
skis Berlyne. Su juo susieinąs p.
ir musą istorikai, pripažįsta, tik $5. Tuo budu mes parddytų.
ties
leidėjo,
yra
toli-gražu
ne

Sesija pirma.
Gabrys ir bar. Roppas. Tuo du
culties
tapo
suorganizuota,
kad lietuvių kalba yra labai ar tumėm ir prof. Benderiui ir iš
Pradžioj
romėnų
viešpatavi

Suvažiavimą
atidarė apskričio
X.
pilnas
ir
perdaug
jame
vietos
esą nužiūrėtu reformatoriais Lie
dentisterijos
kolegijos
garsinos
tima Sanskritų kalbai, kuri filo leidusiam ją Princetono univer
pirm. V. J. Tabaras 10:15 vai ryte.
tuvai. Jiems pagalbai skiriami pašvęsta dešiniojo sparno žmo mo dirbtini dantys pavaduodavo
savo
katalioguose,
jog
dentistai
2. Paskirta komisija: M. A. Rasitetui,
kad
mes
labai
brangina

logijos mokslo yra pripažinta se
kai kurie dvarininkai. Kalba, jog nėms — beveik kiekvienas dau naturališkus dantis.
Dirbtini
praktikavę dentisteriją per pen ginskas, J. V. Kasparavičius ir J.
Biskupskio ir Kompanijos žinioje
me žmones dirbančius musų
niausią pasaulio kalba.
dantys
buvo
išdrožti
iš
sloniaus
mandatų sutvarkymui.
esą ir pinigų Lietuvos reikalams. giau girdėtas ^Lietuvos kunigas
kerius metus, gali užbaigti den Stankevičius
Jisai nesenai paruošė didelį tautos labui.
kaulų.
3. Delegatų pribuvo nuo sekančių
„Manau, kad visa ta kompani jame įtalpintas, tačiau visviena
tisterijos
kolegiją
pabaigoje
mokslo kurinį, 310 puslapių
kuopų:
Iš Kurt Sprengel’io užrašų
ja veržiasi (kai kurie jau ir su yra įdomus ir puikus leidinys,
1 kp., Edwardsville, Pa. — S.
bildėjo) Lietuvon (Kaunan). Gab
knygą — „A Lithuanian Etymo GYVENIMO REIKMENŲ
Genchichts der Medicin suži kurso-lekcijų. Lėkei jos prasi Paukštis,
kokių
ligi
šiol
mes
neturėjome.
V. Kamarauskas, Ą. Matu
rys antrą kartą pakrikščionintas
dėdavo spalio mėnesyje ir baig
logical Index”, kurią išleido NUPIGIMAS.
nom,
kad
dentistai
buvo
apmo

levičius,
J.
Gibavičius, P. Rėkus, J.
nekaltybės rubais. Subildėjo ne Teknikinė knygos dalis yra at
davos
vasario
mėnesyje.
To

Princetono Universitetas, šio Didžioji spauda nuolatos bubJanušonis ir V. Basanavičius.
be tikslo... Jie laukia, man rodos, likta taip, kad kas tik ją pa kami už jų darbą iš Egypto val
kiu
budu
daugelis
gavo
D.
D.
6 kp., Plymouth, Pa. — M. A. Raji knyga turi didelės svarbos ne nija, kad gyvenimo reikmenų
didesnių įvykių Lietuvoje, rišamų matys kiekvienas pasigerės.
diško iždo. Physicians (abelginskas, M. Zaleckas ir J. Radzevi
su Hytnanso projekto priėmimu ar
tik lietuvių filologams, bet ir ki kainos nuolatos krinta žemyn.
nas medicinos daktaras. Ver S. (daktaras dantų chirurgi čius.
šitas
Albumas
gražiai
papuoš
atmetimu. Maišatėje... ga! įsipirš
jos) laipsnį į penkis mėnesius.
tų tautų filologai ras joje daug Šitais šauksmais pasiremdami
tėjas)
ir-gi
buvo
apmokami
val
7 kp., Pittston, Pa. — J. Kazakevi
Amerikiečio
Lietuvio
stalą
ir
Lietuvai j ’vežikus’, ’švęstasis
Mums
išrodo
negalimu
daiktu
medžiagos, kuomet panorės susi darbdaviai visomis išgalėmis
čius,
J. S. Gilvickas, T. Paukštis, A.
pinigais už gydymą
vanduo’ gal nebepataisys reikalo.” knygynėlį. Jis tinkamiausia bus diškais
taip
lengvai
gauti
daktaro
laips

Galinskas, J. Gustainis, P. Ramiza ir
pažinti su lietuvių kalbos etimo stengiasi nukapoti darbininkams Vadinasi, Gabrys nebūtų Ga Kalėdų, Naujų Metų ar Vardo- dantų. Apart algos jiems buvo
M. Lilcika.
logija. Tai yra brangus ir daug algas ligi žemiausio laipsnio. briu, jei jis kada nors nustotų dienio dovana draugams ari gi pavelyta
imti nuo
ligonių nį į tokį trumpą laiką. Dabar 12 kp., Nanticoke, Pa. — A. Kaz
reiškiantis lietuvių tautai leidi Tačiau žmonės, kurie skaito to statęs žabangas Lietuvos nepri minėms. Tokią knygą parodęs už patarnavimą ir patarimus. norint gauti tokį laipsnį reikia lauskas ir J. Navickas.
metus 24 kp., Glen Lyon, Pa. — J. Vensnys, kuriam yra padėta daug kias kainų kritimo žinias laik klausomybei, su kurių pagalba svetimtaučiui, nustebinsi jį, — Nuo daktarų buvo reikalaujama mažiausia penkerius
ir V. Vaičiulionis.
triūso ir lėšų. Vadinas, ko mes, raščiuose, kuomet nueina krau- jisai tikisi prilipti Lietuvos val jis nebedrys sakyti, kad Lietu pasirodyti su savo
žinojimu, lankyti dentisterijos kolegiją. lovas
30 kp., Scranton, Pa. — V. Kerše*
lietuviai, patys neįstengiam pada tuvėn ar restoranan visiškai ne dono sosto. Matomai Gabrys viai yra tamsus, kad neturi sa jei jie geidė pasirinkti dentiste Apart to, urnai norint įstoti į vičius, K. Zorskas, L. Savickas ir AL
ryti, kad, savo kalbai tinkamą gali pastebėti tų kainų kritimo. pažadėjo nemažą dovaną kleri vo šviesių tautos darbuotojų.’ riją, kaip speeiališką šaką me dentisterijos kolegiją reikia pa Kubilius.
metų
high 33 kp., Miners Mills, Pa. — A.
vietą pasaulio istorijoje iškovo Jei kokis dalykėlis ir atpinga ke kalams, kad jie sutiko jį paky Tokių ir taip gražiai išleistų dicinos mokslo. Kaip jie, dak rodyti ketverių
J. Krakauskas ir P. Sunti, tai mums nežinant, niekeno liais centais, tai žiūrėk už kelių lėti į tą sostą, apvilkdami net ne knygų ir svetimtaučių literatū tarai, priparodydavo savo ga school’ės diplomas, nes kitaip Jankevičius,
gaila.
neprašyti mokslo vyrai — Lie dienų ir vėl pašoka aukštyn.
bumus apie dentisteriją — isto neįsileidžia kolegijom
kaltybės rubais.
35 kp., Wilkes Barre, Pa. — J. V.
roje nedaug teužeisi!
Paskutiniame
laike
kolegijos
Kasparavičius,
, J. Mickevičius, J.
♦ ♦ ♦
tuvos draugai, tą darbą dirba ir Šitą „didelį” nupigimą pragy
Šito puikaus Albumo kaina vi rija nepasako. 1700 m. Franankevičius ir V. J. Tabaras.
net Amerikos universitetų lėšo venimo reikmenų kuoaiškiausiai
:: Klerikalų „triksam” seka siems prieinama — tik $5.00. euzija buvo pirmutinė šalis, ku nejuokais pradėjo svarstyti rei- St?67
kp.. Luzerne, Pa. — B. Savickas
mis mus kalbą garsinančius vei vaizduoja „Monthly Labor Re si. — Labai gerai atmena Ame Užsisakyti galima šiuo adresu: ri pripažino dentisterijos chi kalavimą nuo studentų B. A ir V R i geli s.
kalus išleidžia.
atskirą, aiškią laipsnio (reikia lankyti ketve- 68 kp., Lee Park, Pa. — V. Šne
view” žurnalas. Birželio mėn., rikos lietuviai tuos laikus, kuo Knygynas „švietėjas”, General rurgiją, kaipo
Taipgi prof. Benderis savo 1920 m. kainos buvo pasieku met klerikalai net verkdami pa P. O. Box 517, New York City. profesiją ir reikalavo kvotimų rius metus kolegiją, kad gauti kus, S. Velza ir S. Pakyla.
72 kp., Plainsville,' Pa. — M. Stra
prolekcijoje „Ar Europos kalbos sios aukščiausio čiukuro ir ligi sakodavo apie Lietuvos nelaimes
nuo tų, kurie norėjo praktikuo B. A. laipsnį.. Vertėjas), kurie vinskas.
* * *
nori mokytis dentisterijos. šis 79 kp., Inkerman, Pa. — P. Šimupaeina iš Azijos?”, kurią nese- rugsėjo 1921 m. nukrito 18.1 ir vargus ir rinkdavo aukas į
:: Neprašyti globėjai. — Be ti dentisteriją.
nai laikė New Yorke, diskusuo- nuoš. O nuo gegužio ligi rugsė savo Tautos Fondo neva Lietu siartinant SLA. Pildomosios Ta Amerikoj, prieš revoliuciją svarstymas jau galutinai tapo konis ir J. Ulis.
damas Ariškosios kilmės klausi jo mėn., 1921 m., nukrito tik vos nelaimingų žmonių pagalbai. rybos rinkimams, Brooklyn© ir po revoliucijos, per daug me nuspręstas ir užgintas, tik dari 85 kp., Edwardsville, Pa. — A.
Dirkc> J- ParilI,s ,r L Pcfk‘J* f
Dabar-gi den- D,rkc
mą, davė progos „New York 1.7 nuoš. Tuo budu rugsėjo 1 Tačiau surinkę viršaus pusės „Laisvė” atidarė plačiai savo tų dentistai nebuvo legalizuoti. neįvykdomas.
4. \ ..
t
x
110 kp., Plains, Pa. — A. Mikeliotisterijos
studentai
privalo
išniSi
} Matuka5liSt j. Urbonas ir J.
Times”
nedėldienio
laidoje, d., 1921 m., kainas sulyginus su miliono dolerių aukų, tokiems špaltas neva besirūpindama S. Tada, kas tik norėjo, galejo
gruod. 4 d., parašyti ilgoką edi- 1914 m. (prieš-karinėmis) kaino tikslams jas sunaudojo, kad šian L. A. reikalais.
praktikuoti dentisteriją be jo- būti kolegijoj nemažiau penke- Naujalis,
rių metų, kad gauti D. D. S. us kp., Wilkes Barre, Pa. — G.
torialą, kuriame pripažįstama, mis gaunama sekanti daviniai: dien net patys bijosi prisiminti
Nors mes džiaugiamės ir la kių kvotimų, kaslink jų supra- laipsnį. 1923 m., bus dar vieni J. Alenskas ir J. Kundrotas.
kad seniausių kalbų liekanos maistas 59.1 nuoš. brangesnis, apie atskaitas.
230 kp., Wanamie, Pa. — J. Kvabai įvertinam pašalinės spaudos tirno apie dentisteriją. Užtat,
metai
uždėtą
ir
tuomet
reikės
da
'avičius ir P Šerkšna,
tenka patirti tik lietuvių kalbo drabužiai viršiaus 100 nuoš.
Kadangi šiandien aukų dau paramą musų didžiulei organi tada dentisterija, kaipo moksje. šiame „N. Y. Times” edi- brangesni, stubų baldai ir viso giau niekas nebeduoda Tautos zacijai, tačiau, deja, iš „Lais las, nebuvo pripažinta, Kalviai jau šešis metus išbūti kolegi Dalyvavo 51 delegatas nuo 16 kuo
joj, kad užbaigti dentisterijos pų.
toriale pareiškiama:
115 kpkp. de
delegatams mandatą sukį vyrų papuošalai nuo 100 ligi Fondui, tad klerikalai sugalvojo vės” raštų pasidžiaugti netenka, ir barzdaskučiai tada buvo ge daktaro mokslą, Todėl
m J 1 J
4. 115
dauge.7.
i, nutarta suteikti pa
0
vėlinus
priduoti
. „Lietuvių kalba turi artymus 156 nuoš. brangesni, kuras ir na naują „triksą”, paremtą seniaus nes ji savo špaltas atidarė ne S. riausi dentistai. Viską, ką jie
dentistų
yra
lis
vėliausio
laiko
tariamą balsą iki mandatą priduos.
ryšius su Sanskritų kalba ir yra' mų randos 100 nuoš. brangesni. jų išmėgintu principu. Štai at L. A. gerovės delei, o tik sukė galėdavo, tai ištraukti skauda
tokios nuomonės, kad tuo pa- 5. Dauguma balsų išrinkta suva
mąjį
dantį.
lygiai sena kaip pastaroji.”
važiavę
iš
Lietuvos
du
„apašta

limui
vaidų
tarpe
SLA.
narių,
Tačiau yra nemažai tokių in
žiavimo vedėju A. Galinskas, pagelb.
Taipgi prof. Benderio manymu1 dustrijos šakų, kurios numažino lai” kunigai Bumša ir Garmus, kad jiems besipešant tarpe sa Alabama buvo pirmutinė val čiu laiku geriau užbaigti M. D. — J. Stankevičius.
yra, kad Ariškoji kilmė nepaei-' darbininkų algas nuo $30 ligi ir pasinaudodami Vilniaus lie vęs, „Laisvei” butų lengviau stija, kuri išleido tiesas regu (Medicinos daktaro. Vertėjas) 6. Rezoliucijų komis, paskirta: J.
ir tada pasimokyti drejus me V. Kasparavičius, V. Suckus ir A.
na iš Azijos. Sakoma, beveik $16.50 savaitėje, arba grąžino tuvių pogromais, važinėja po pravesti į SLA. Centrą savus liavimui dentistų praktikavimo.
tus, kad gauti D. D. S. (dakta Mikelionis.
kiekviena aplinkybė liudija, kad prieš-karines algas. Todėl ir lietuvių kolonijas ir sako grau žmones. Ji negalėdama surasti Šitas Alabamos bilius buvo per
7. Protokolas 14-to suvažiavima
ras dantų chirurgijos). Mat, skaitytas ir vienbalsiai priimtas.
ši žmonių kilmė gyvenusi Vidu šiandieniniai organizuotų darbi džias prakalbas apie tais baise jokių rimtų užmetimų dabarti- leistas legislaturoj 31 d. gruo
dentisto mokslas, kokį pacijan- 8. Tarimai 7-to apskričio valdybei
rinėje ir Pietų-Rytinėje Euro-' ninkų streikai yra daugiau nie nybes, kurios tenka iškentėti niems SLA. viršininkams, mėgi džio, 1841 metais, kuris sutvė
tai mato jo ofise, galima už 2-jų posėdžių ir Tautiškos Dienos at
poje, įimant plotą, kurį dabar ku, kai tik desperatiška kova užimtos Lietuvos gyventojams na SLA. narius išgązdinti bur rė Medical Board išekzaminaskaityta ir vienbalsiai užgirta.
baigti į dvejus metus. Vienok, skaitą
9.
Raportai
apskričio valdybes:
sudaro Lenkija, Lietuva, Ukrai už savo gyvybės palaikymą. nuo katalikiškos Lenkijos bandi žuaziniais „baubais”.
vimui aplikantų, norinčių prak vėliausios rūšies dentistai da
a) Pirmininko raportas skaitytas ir
na ir Rusija į pietus ir vakarus Kuomet algos nupiginamos ligi tų. Po šitokių prakalbų renka Atsakinėti į visas nesąmones, tikuoti dentisterijos chirurgi
bar mokinas po vienu dankčiu, užgirtas.
nuo Volgos, 3,000, ar mažiausiai prieš-karinio laipsnio, o pragy- aukas, kurias vėliaus paveda kurių „Laisvė” nepašykšti Susi ją. Po tokiai Alabamos legi
iš vienokių knygų ir nuo tų pa b) Vice-pirmininkas į suvažiavimą
2,500 metų prieš Kristų. Ir tik venimo reikmenys brangesnės klerikalų politikos reikalams, už vienijimo labui dirbančių žmo slatures
iniciatyvai,
praėjo čių profesorių, ką ir abelni nepribuvo nei raporto nepridavž tr
pasirodė, jog mažai ką darbavosi ap
keičiantis politinėms ir ekono apie 100 nuoš., negu prieš karą vardindami „kultūros vajumi”, nių diskreditavimui, nemanome, daug metų ligi visos kitos val
gydytojai.
Vadinas,
skirtu skričio .labui.
minėms sąlygoms, šis plotas pa buvo, tad aišku, kad tokiose ap štai kokių dalykų rašo tūlas pri nes tai butų kova su vėjiniais stijos sutvėrė ir užgyrė State
mas tarp vėliausios rūšies den c) Susinėsimų sekretoriaus rapor
sidalino į tam tikras grupes, linkybėse nėra galimybės išgy gautas žmogelis iš Kingston, malūnais. Viskas ką galima Board of Examiners. Priežas
tisto ir mediko yra vien tik iš tas skaitytas, iš kurio pasirodė, jog
perkeisdami savo kalbą ir pa venti be pavojaus darbo žmonių Pa.:
pasakyti, tai tiek: bereikalingai tys tokio nerangumo paėjo iš užvardijimo jų praktikavimo, surengta vasaros išvažiavimas, kuris
davė pelno $181.02. Raportas pagir
pročius. Užbaigoje sakoma:
Mat, o ne pamatiniame moksle.
sveikatai ir net gyvybei.
„Gerbiamoji ’Tėvynės’ redakci sielojatės ponuliai! Didelė di nekvalifikuotų dentistų.
tas.
ja, malonėkite pranešti visuome džiuma — keturi penktadaliai bemoksliai dentistai kliudė vi
! „Šiame dideliame plote lietu
d) Turtų sekretoriaus raportas
Bus daugiau.
nei, kad ji apsisaugotų naujų kle
siems
tiesotiems
sumanimams,
skaitytas
ir užgirtas.
viai, kurių gyvoji kalba rodo
rikalų „triksų”, kuriais jie vėla SLA. narių geriau supranta sa
e) Iždininko raportas skaitytas ir
daugiau davinių Ariškosios pra
vo organizacijos reikalus už nes jie bijojo, kad jų nepraša
pradėjo žmones apgaudinėti.
užgirtas.
„Lapkričio 1 d., §. m., įvyko „Laisvę” ir patys pajėgia pro lintų iš dentistų tarpo. Bemaž
eities, negu bile kuri kita kal^a,
f) Iždo Globėjų raportas skaity
::
Santykiai
su
Latviais.
—
Kingstone prakalbos, kuriose kal
išrodo, kad jie dabartinėje sįtauti, todėl buržuaziniais, nei Jo visose valstijose 90% (dėvi
tas, iš kurio pasirodė, jog apskričio
bėjo tūlas kun. Bumša, aiškinda
Ir
vėla
rašoma
Lietuvos
laikraš

turto yra $181.26. Raportas užgir
(Tąsa nuo 1 pusi.)
vo vietoje gyvena mažiausiai
mas nežmoniškus lietuvių perse kiais kitais „baubais” jų neiš mos dešimtis iš šimto) dentistų
čiuose,
kad
su
latviais
negalima
tas.
kiojimus Vilniuje. Tapo išneštos gąsdinsite. Jie ligi šiol pataikė buvo nelankę jokios mokyklos.
5,000 metų, ir šis periodasfąpg) Organizatoriaus raportas užgir
susikalbėti
galutinam
Lietuvosprotesto rezoliucijos prieš lenkų išsirinkti tinkamus žmones į sa Užtat, bemoksliai būdami di Talksnis ir P. Tamošiūnas, kurie su
ima Indo-EuropeiŠkojo periodo
tas.
rinko keletą dešimtų dolerių. Tuoterorą užimtoje Lietuvoje ir tapo
laiką, ant kiek tas yra ligi? šiol Latvijos sienų išvedimui natūro pasiųstas nusiginklavimo konferen vo organizacijos viršininkus be džiumoje visur ir visada atsi jaus tapo sušauktas kuopos ekstra su 10. Nutarta eiti pietų ir antrą se
je. IŠ sienų nuvedimo komisi
žinoma. Be abejonės nėra Įndocijai Vašingtonan prašymas, kad jūsų globos, pataikys tai pada laikydavo prieš juos daromus sirinkimas, kad aptarus šitų aukų per siją pradėti 2 vai. po pietų.
Sesija antra.
užtartų skriaudžiamus Vilniaus ryti ir ateityje. Bereikalingai suvaržymus. Po kelių metų siuntimą, tačiau apsvarsčius pasiro
Europeiškoj teritorijoj kitos to jos darbuotės „Lietuva” paduo
1.
Antrą
sesiją
atidarė suvaž. ve
kad šiandien yra labai daug svar
lietuvius ir buvo renkamos aukos.
įtemptų pastangų, daktarai su dė,
kios dalies, kuri taip aiškiai liu da sekančių žinių:
tik
savo
kakarines
aušinate!
bių ir kitų reikalų, kuriems reikalin dėjas A. Galinskas.
Išgirdę žmonės begaliniai sunkų
„Kai komisija atėjo ligi Žeimesitarė
palikti
ramybėje
visus
dytų prieš pirmapradinius ųegos aukos, todėl nutarta pareikalau 2. Delegatų vardošaukis: visi de*
padėjimą Vilniaus lietuvių ir ma
lės rajono, latviai pareikalavo pri
savamokslius savo vietose, t. ti Philadelphijos draugijų komiteto legatai pribuvo sesijon apart J. Ranydami, kad tos aukos skiriamos
Indo-EuropeiŠkus pirmtakunuk”
skirti čia jietns neva sienos ištieMes gyvename ne vien dėl y. praktikuoti dentisteriją ne paliudijimo tų aukų rinkimui, tačiau dzevičiaus.
Vilniaus lietuvių pagalbai, gausiai
sinimui Glcbovo miško 300 deš.,
Pacitavęs „New York Times”
komitetas, nors atsakymą davė, tik 3- Protokolas pirmos sesijos skaiaukojo — ir aš pats paskutinę to, kad džiaugtis pasisekimais,
Puodžiunų,
Laviškių,
Virbaliu
dva
varžant
jų
sulig
tiesų
reikala

Šituos žodžius šitaip užbaigia:
ro paliudijimo nepadavė, todėl ir au tytas ir originaliai priimtas.
penkinę atidaviau. Neskaitlingas bet turime drąsiai sutikti ir ne
rus, Plančny dvaro 4 paliv. ir tt.
vimo.
Pastarasis
sumanymas
kų nesiųsime tol, kol tikrai nesužino 4- Dapildytnuose iš 1440 suvažiasusirinkimas sudėjo $1,200.00 aukų.
„Daugelis tam patikės ir dau
Viso juodžemio žemės apie 1000
vimo paaiškčjo, kad 14-tame suvažiaIr kas neaukos savo vientaučių pasisekimus. — R. L. Steven nesutiko pasipriešinimo iš sava sime apie visą šį dalyką.
dcš. Lietuvai už tai siūle Ežcrčgelis abejos. Bent lenkai tai
Taigi šiuomi prašome „Tėvynes” vinie buvo prisidėjusios keturios nau*
.pagalbai, kuomet jie už musų tė son.
mokslių
pusės,
užtat
daktarams
nų
rajone
dešimtinė
už
dešimtinę.
jau tikrai niekuomet nepripa
Redakcijos mums paaiškinti per „Tė jos kuopos, bet tik trys pilnai užsi
vynės reikalus yra baisiausiai kan
Su tokiais siūlymais Lietuvos de
pasisekė
pravesti
bilių
legislaPuolimas
mažiau
skaudus
vynę” ar verta aukas siųsti tam ko moką — 79, 85 ir 115; ketvirta —
kinami.
žins Šitos pirmenybės lietu
legacija nesutiko ir pasiūlė kelis
221 kp. iš nežinomos priežasties naturose, kuris reikalavo State mitetui.
„Bet štai po susirinkimui gir tiems, kurie lekia žemai.
sienos ištiesinimo projektus su mi
viams.”
užsiniokčjo
ir atstovų neprisiuntė.
P. Tamošiūnas — užr. sekr.
džiu, kad vietinis klebonas kun. J.
nimaliais keitimais. Latviai tuo
Geriau tikėti, kad žmogus Board of Examiners. Gi sutve Redakcijos pastaba. Siame „Tėvy 5. įnešimas i-mos kuopos, kad
Vadinasi, jau ir amerikonai
V. Inciura su kitais 17 savo drau
nepasitenkino.
Pradžioj Latvių
rus
State Board of Dental nės” num. telpa Philadelphijos drau butų renkama iš trijų ypatų apskri
pažįsta lenkų šovinizmą ir todėl
gų savais parašais tuos pinigus var turi geras ypatybes, negu žino
delegacija grasė pasistengsianti
Examiners savamoksliams bu- gijų komiteto polemikos straipsnelis čio kontrolės komisija — atmestas.
de viso susirinkimo paskiria ko- ti, kad jis jų neturi.
sarkastiškai pajuokia lenkus,
Lietuvos delegaciją pakeisti kita
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turi šiame dalyke 1 nagrinėjant apskričio teismą Pott- atsišaukimus,
šeimynai ir čiau likosi atidėta del nekuriu advo- Minsko, ką jisai
& ReaoHucijų komisija skaito ^'atsišaukimo, vietos lietuviai pirmi at- buvo nem
.
•
••
Y)
ai
«
♦«
X«fls ma
j pasakyti, tai jisai, tartum pilkoji sville’je. — nežinau. Bet aukščiau
►Imeijas i ir 3« kp. prieš apskr. pir-1 siiįepč ir savo luicslc pr3Uiėjo orga- 75c. pavien
.žmonių pusėti- kato trukumų.
pritariant ir
Įplaukų aukomis ikišiol yra apie žemelė, nei jokio jausmo neparodė, minėtąjį nagrinėjimą labai gerai ži Pildamąjai Tarybai
Miiiikų V. J. Tabarą, kuris buk su- njzuotj chorą. Kadangi iš karto ne- nat susirink
tuomi
dauguma
SLA
kuopų
yra s«nau
ir
kaip
šiandien
viską
atmenu,
Laike vakz
nes buvo išpildytas $1,762.65. Išlaidų iki šiol yra apie nei lupų nepravėrė — visą laiką sė
M««^Megeistinas prakalbas rugpiu-ibuvo aiškiai nustatyta, kaip jauni gaklaidintos,
nes
jos
aukoja,
kaipo
jo negalima butų dėjo galvą nuleidęs
ir akis į aslą nes tuomet man teko sėdėti šalimais
iio 15- d.,
J. *išvažiavime.
s"“ "* “■ Jlo trumpų ]j buti priimami prie choro, tačiau į puikus programas, kurį vedė S. Bcr- $535-00. Jeigu
Ir po keleto tokių pa- Šenadorio miesto Taikos Teisėjo p. SLA. Centre užgirtam dalykui. Tai
ginčų dauguma balsų rezoliucijos du-tris choro susirinkimus jaunuoliai, žanskienė.
Pirmiausiai paskambino paliuosuoti, tai likusie pinigai bus įsmeigęs.
aukotojai su klausimų, teisėjas
pažymčjo bylo« Birštono, kaipo „Darb. Vilties” ko yra labai nedžentelmeniškas pasiel
padėta į šalį.
jaunesni negu dvylikos metų savo ant piano M. Carter, M. Šimanskai- sunaudoti tam, kam
užrašuose, kad , .kaltininkas nekal- respondentui, ir kiekvieną žodį šio- gimas!
7. Įnešimas, kad kuomet apskri prisirašymo skaitlium pralenkė di tč padeklamavo — „Ilgai kentėjom tiks juos pavesti.
Manome, kad
šitas dalykas yra
Visos ir pilnos apyskaitos bus iš ba.” Jau šiame atsilikime negalima jc byloje girdėjau.
tys rengia by kokiu tikslu prakal džiuosius. Ir kuomet pasirodė, kad kazokų nagaikas”, A. Virbalas pa
Pagaliau tenka pastebėti Philadcl- gana paaiškėjęs SLA nariams, nes
šių metų, visoms kaltės nuversti, kad „girtas buvo.”
bas, kad apie tai ir butų kalbama, vaikų chore randasi vienas trečdalis skambino ant piano „Tėvynės dai duota pabaigoj
ir kitos pusės
phijos draugijų komitetui, kad jisai i jie mato ir vienos
{nešimas vienbalsiai priimtas.
daugiau, negu didelių, tada buvo nu na”, Justinas Baukus padeklamavo aukavusioms draugijoms ir kuopoms. Jisai suareštuotas buvo nedėlios va
atspausdin- nuomonę ir gali pasielgti taip, kaip
sauvališkai
8. Paimta svarstyti paskyrimą li- tarta perorganizuoti, kas ir tapo pa „Debesiai padangėms slenka”, A. Už aukas tariame širdingiausi ačių. kare prieš u valandą, o šitas na pasielgė
damas
net
specialius
atsišaukimus
į jiems geriausiai išrodo, todėl šiuoPhiladęlphijos Draugijų Komile- grinėjimas buvo pancdčlyjc 4 vai. po
kusio pilno — $181.02 nuo vasaros daryta 13 d. lapkričio. Dabar Kulp- Šimanskutis pagriežė ant smuikos, A.
pietų. Kalėjime pildamas negalėjo SLA. kuopas, be jokio pasitarimo su mi reikalu daugiau jokių raštų „Tė
išvažiavimo. Nutarta padalyti sekan- monte gyvuoja du chorai — vienas Šimanskas padainavo „Burliokas iš tas Kaliniui Gelbėti—
SLA. Centru. Kuopos gavę tokius vynėn” nedėsime.
Pirmininkas Jokūbas Matulis, pasigerti.
vaikų, kitas didelių ir abudu spar Maskvos”, A. ir F. Virbalai paskam
Raštininkas A. Abromavičia,
bino ant piano duetą ir M. Mileriu$100.00 čiai progresuoja.
Prieglaudos Namo Fondui
Kokių davinių
gauta šitą bylą
Iždininkas J. Lukoševičius.
50.00 j Chorai savo repeticijas laiko du sy- ke padainavo solo — itališką dainą.
Našlių ir Našlaičių Fondui
Redakcijos Pastaba.
Aukščiau
Programų: užsibaigus SLA. 177 kp.
Lietuvos Našlaičiams
31 02
kiu į savaitę scrcdos ir pčtnyčios vapirm, pagelb., A. Šimanskas, paaiški minėtas komitetas padaro labai ne
karais, Lcnausko salėje. Vaikų rcViso — $181.02 peticijos buna laikomos dviėm valan no susirinkusiems keliais žodžiais, teisingą apkaltinimą „Tėvynės” Re
dakcijai, kad buk ji priešinga Jono '
kuriuo tiksu ši vakarienė surengta.
9. Nutarta rengti vasaros išvažia
dom anksčiau ant tos pačios salės ir
Lengvas.
Būdas
Kitais metais musų kuopa rengda Sušinsko paliuosavimui iš kalėjimo Į
vimą 1922 m., tame pačiame darže toje pačioje dienoje. Vaikai apart
ir
kad
buk
Philadęlphijos
draugijų
j
vo kitokias pramogas — balius, teat
ir tą pačią dieną. Pelną skirti apdainavinio yra mokinami da dekla
švietos platinimui. Darbas pavesta* muoti, lietuviškai skaityti ir rašyti. rus ir tt., kad uždirbus kelis dole komitetą vadinusi prigavingu. Mes j
KAPITALAS IR SURPLUSAS $270.000.00
rius kuopos reikalams. Bet šiuos- patarėme SLA, kuopoms pirma gerai [
apskričio valdybai.
Mokytojauja SLA. 1 apskr. c^orvedidelė daktariška knyga, pirmuti
met dėlei sunkių bedarbės laikų pel apsižiūrėti kam aukoja, kad jų au- [ B neNauja
10. Apkalbėta surengimas prakal
šios rūšies lietuvių kalboje: LYTIES
dis gerb. G. Belinis.
tam tikslui,' Hį MOKSLAS arba visokias slaptaisias ligas
nui skiriamų pramogų nerengė, o tik kos butų sunaudotos
bų maršruto ir nutarta į vietą marš
lyties klausimą. Labai žingeidi ir pa
Kulpmonte choras gyvuos, nes vie surengė šią vakarienę supažindini kuriam yra skiriamos. Ir tai buvo' j^į ir
ruto lėšų, iš apskričio iždo skirti
mokinanti knyga, kuri privalo rastis koabelną į aukojimą. į| žno lietuvio namuose, Parašė Dr. A. J.
nors $50.00 ir paskelbti 7-to apskri tos lietuviai gana nuoširdžiai juos mui vietos lietuvių su organizacijos kalbama apie
Karalius. Šita knyga yra išleista del vy
čio konkursą; duoti dovanas organi remia. Nepersenai SLA. 241 kp. iš tikslais, visiškai jokio pelno nesiti Šitokis patarimas toli gražu nėra va , f rų, moterų ir merginų, bet uždrausta par
zatoriams ir visos kuopos, prigulin savo iždo paskyrė $10.00 pašalpos kėdami, tačiau kuopai liko^apie 5 dinimu Philadęlphijos draugijų ko-1 g duoti vaikams. Nurodimai ir paveikslais
patikrinta, kaip daugelis žmonių kenčia
čios j apskriti, galės dalyvauti. Pie chorams. Kiek vėliau, Lietuvių Pi dol. pelno ir nuo šios vakarienės. miteto prigavingu. Pagaliau tenka
sopulius (slaptųjų ligų pasekmes) per ne
žinojimą lyties klausymo. Nusipirk šia
nus išdirbs ir laiką nustatys apskri liečių Kliubo susirinkime buvo pakel Todėl šiuomi tariu širdingą ačiū vi pasakyti atvirai, kad mes pamokinti
knyga ir žinosi kaip apsisaugoti nuo šim
praeities
nuotikių,
daugiau
netikime
tas tas.^pats klausimas, bet kad visai siem
ijankiusiems j musų kuopos
čio valdyba.
tų ligų. Kaina su prisiuntimu......... $6.25
nedaug narių buvo susirinkime, tad vakarienę, tai i ir programe dalyva jokių komitetų nei fondų pažadams,
GAMINIMAS VALGIU ir namų prižiū
11. Nutarta laike apskričio kon
rėjimas. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė.
kurso bandyti kuodaugiausiai ir vai iš kasos neskyrė, bet Kuosa valia na vusiems reikia ištarti širdingos pa kad jie sąžiningai naudos sudėtas
Labai naudinga ir reikalinga knyga del
namų šeimininkių kurios nori gaminti kų prirašyti ir organizatoriams skai riai nuo savęs sudėjo $2.23. Taip dėkos žodis, nes ji^prisidėjo prie pa aukas. Visuomet suaukotą visuome
skanius valgius. Šimtai receptų kaip
nės pinigų nemažai „prasisungdavo
tyti vaikus dygiai kaip ir suaugusius. pat girdėjome, kad ant sekančio su puošimo šios pramogos.
kepti, virti ivaires mesas irt. t. ir 1.1.
sirinkimo ir U. M. W. of A. unijos
Kaina.......................... ......... ........$1.50
* “*
Prie progos noriu
įminti, kad pro pirštus” tų žmonių, kurie tais
12. Nutarta, jei katros kuopos pa
DAKTARAS
NAMUOSE,
_____
Naudinga
norėtų surengti prakalbas, tad lai lokalas paskirs gausią dovaną tam pa musų kuopa savo susirinkime lapkr. aukas globojo.
£
knygelė kožnam, kuris nori būti sveikas.
Kaslink mus
„priešingumo” pa
kreipiasi prie apskričio, o apskritys čiam tikslui. Visiems aukavusiems 6 d. paskyrė iš kuopos iždo $3 ir
Telpa šimtai receptų, kaip susirgus gali
parūpins kalbėtoją ir lėšas apmokės. ir simpatizatoriams varde choro tariu nariai sudėjo $4.50 kaipo auką pa- liuosuoti Joną Sušinską iš kalėjimo, H namie pasigydinti. Parankikišįeniuie ne
šiotis, tvirtai apdaryta. Kainai....'.$1.00
nuoširdų ačių.
liuosavimui iš kalėjimo Jono Sušins tai mes niekuomet nebuvome tam Hl LIETUVOS VYTIS, labai pnikus paveik
13. Nutarta perspėti kuopas, idant
priešingi.
Buvo pastebėta^ tik tas H slas papuošimui kambario kaipo lietuviui
neklausytų „Seno Socialiste” pasiū
Abudu chorai savo paskutiniam su ko.
savo tėvynės herbu. Kaina...f___ $1.00
neteisingai
šiame mieste randasi nekurios lie faktas, kad komitetas
lymo sujungti urėdus SLA. Iždinin sirinkime nutarė jau ir koncertą su
Popiera laiškams su apskaitximaic—paa vinčevonems
j Lietuvą rašyti, tįiziuas.SOc
ko ir Sekretoriaus, nes tas mums perstatymu rengti ant 31 d. gruodžio. tuvių šeimynos, užsiimančios „mun tvirtina, kuomet savo atsišaukimuo
se
sako,
kad
Jonas
Sušinskas
nekal

Kam
reikalingi
vaistai, o negaunate arti,
a
gero nepadarys. Ir antra, kad kuo Visi dalyvaujanti choruose yra užga šaino” dariniu, kurio vėliaus prisigė
rašykite man, nes mano ofisasi yra prie
tai
pasmerktas
kalčjiman.
Tą
patį
pos saugotus sutikti pirkti visas blan nėdinti ir su energija ir pasišventimu rę mušasi ir po teismus tąsosi, be
lietuviškos aptiekos.
knygas, kartu etike prisius,
pakartojame
ir
dabar
ir
tos
nuomo

i ti Užsisakant
kas iš Centro.
lanko kiekvieną repeticiją ir mokina reikalingai mėtydami savo sunkiai
ir pinigus adresu:
nės
laikysimės
tol,
kol
teismas
per
14. Rinkimai apskričio valdybos:
uždirbtus centus. Gaila tų žmonelių,
si.
M. J. DAMiJQNAiTIS
dauguma balsų išrinkta: pirm. — Laimingo pasisekimo jauniems cho kad jie nemoka kulturiškiafiKgyvcnti žiūrėjęs jo bylą išnaujo, neišras jo
4559 S. Hermitage Ave., Ctišcago, IIL
Ir tokį savo nusistatymą
V. Kamarauskas, vice-pirm. — V. J. rams!
ir pavyzdingai savo kūdikius auklėti. nekaltu.
BALTIC STATES BANKAS moka 4 nuošimčius u2 de
H
štai kuomi pamatuojame:
Pabaras. Aklamacijos budu išrinkta:
SLA. narys.
Teisybes Mylėtojas.
pozitus. Nuošimčiai priskaitomi prie sumos kas menu*.
1. Pirmame negrinėjime šitos by
sekretorius — J. S. Gilvickas, tur
los ir pats smuklininkas, ir kiti jo
Dabar patogus laikas pasidėti pinigus BALTIC STATES
tų sekretorius — V. Basanavičius,
MINERSVILLE, PA.
<e i i i iii»iiwa MMMii »n>m«iWi n>i i i i
namiškiai
tvirtino,
kad
jie
radę
pa

BANKE, Galite perkelti juos iš kitur: atsiųskite mums tavo
iždininkas — S. Paukštis, iždo glo
Čionai prasidėjo valdžios lėšomis ir
f Pamėginkite naujo
■■*
plautą
lovoje
vieną
savo
namiškių
depozitų
knygutę, o mes iŠkolektuosime ir savo knygutę pri
bėjai — J. Gibavičius ir J. Kazake priežiūra palaikoma vakarinė mokyk
(kurio
vardo
dabar
neatnjenu).
siusime.
vičius, organizatorius — M. A. Ra- la, kurioje mokinama veltui ir visos j Nekurios
SLA. kuopos kreipėsi j
2.
Policijantas
liudijo,:
kad
Vely

ginskas.
reikmenys veltui duodamos. Reikia Į „Tėvynės” redakciją
klausdamos kų vakare, apie n vai., į atėjęs prie
Siunčiame pinigus perlaidomis ir kablegramais greitai, pi
15. Vietą r6-tam
suvažiavimui palinkėti, kad žmonės ją skaitlingai ■ apje JoJirjj
Joną Sušinską ir ar tei- jo Jonas Sušinskas ant kampo Main
giai
ir su pilniausia garantija.
Su
užregistruotu
vainbaženkliuSuv.
Valut
vienbalsiai išrinkta Wilkes Barre, lankytų, tuomet ji butų palaikoma, j sjngaj yra
I’atuutu Biuro.
aukos renkamos jo gcl- ir Centre gatvių, Šenadoryje, ri pa
Pa.
Parduodame laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos,
kas duotų geros progos ir lietuviams ' bėjimui iš kalčjirrio, nes jos gavę
Naujame mėlyname pakelyje.
reiškęs: „Areštuok mane,! nes aš pa
16. Nutarta visos bilos išmokėti, pramokti anglų kalbos,
kalbos. Jei lietu- į atsišaukimus iš Philadęlphijos Drau pjoviau žmogų.” Kuomet policijan
Visos tvirtos, gemalus užmušan
Visi yra užganėdinti, kas su savo reikalais kreipiasi į
17. Suvažiavimas
užsibaigė 7:10 viai mokėtų tinkamai įvertinti moks- i gijų su prasimu aukų.
„Tėvynės”
čios
ypatybes
Siame
vaiste
įdėtos,
tas uždaręs Sušinską kalčjiman nu
vai. vakare.
su priemaiša priimniai švelnaus
lo naudingumą, tai jie vieni pilnai j Redakcija savo paaiškinime pasakė,
ėjo j tą smuklę,
kurioje gyveno
kvepalo.
7-to apskričio turto stovis:
užpildytų šitą mokyklą, bet gaila. | ka(i tag žmogus tikrai esąs papjovęs
Sušinskas, ištikrųjų radęs lovoje gu
Nuo T4-to suvaž. pas iždininką
Ruffles yra labai paveikiantis
kad maža tokių yra, kuriems moks- į žmogų ir nereikia tam tikslui aulinti papiautą žmogų su ;britva, kuri
pleiskanų, pašalintojas — begaliniai
buvo
$209.21 las rupi.
įkoti. Dargi pasako, kad tai esąs pri I gulėjusi sale
294 Eighth Ave.,
New York, N. Y.
puikus plauku
tojas, kuris
Ligi 15-to suvaž. jnčjo
11407
Mokinama du vakaru į savaitę —'j gavingas pasipinigavimui komitetas.
Taitiks
kad
(Kampas 25-tos Gatvės).
į tas liudijo.
ir gačniaupanedėlio ir ketvergo vakarais Pub- ĮĮ Kad dalyką nušvietus, turim pa3. Kuomet teisėjas paklausė ir
Viso labo
$323.28 lie School name, prie 3-čios gatvės ' a;škinti
eiai ypatai.
kad šis komitetas kaliniui anglistai, ir lietuviškai į Jono SuIšmokėta
...................... $142.02 (Thjrd St.), Minersvilleje. Lietu-1 e-eibėti
nčra kokis prigavingas pasi
Lapkr. 27 d., 1021 m., 7-to apsk.
Aptiekoso
viai, pasinaudokime šia proga ir pinigavimui komitetas, bet Philadclparsiduoda
ižde liko .................... $181.26
■■
j kuoškaitlingiausiai lankykime vakari- phijos draugijų; Jonas
Sušinskas
po 65c. arba
Išvažiavimo pelnas dar nepa
ę mokyklą!
atsiųskite
išsėdėjęs kalėjime 8 m., kuris yra
siųstas ........................ 181.02 į
:
DR. P. ŠIMAITIS.
75c., tad
J. Bubnys. i nuteistas visam amžiui, atsišaukė į
atsiusime
•
Naprapatięks.
I Philadęlphijos
Draugijas, kad jį 1 ,
per pašty
Viso
$362.28
ejMUjr IzT-IĮ
WATERBURY, CONN.
I gelbėtų. A*pie 15 didžiųjų Philadcltiesiog iŠ
, Gydau be vaistų ir ĮiĮ operacijų1
7-to apskr. sekretorius
i
Darbai čionai eina labai blogai ' phijos Draugijų susidėjo, suaukavo
labaraPriėmimo valandos^"'
J. S. Gilvickas. Buvo pradėję nekurios dirbtuvės tru
torijos.
[apie $500.00, tyrinėjant
apie Joną
1 Po antrašu
67 Drummond St., Pittston, Pa.
putį geriau dirbti, net buvo pradėję Sušinską iš kalėjimo gavo geriauTiesi kelionė į LIETUVĄ
[
fO737 S. Michigan Ave.
Rntinai
žmones iš kitur atvažiuoti, tačiau 1 sius apie jį rekordus ir daug pašaliPER PILIAVĄ
1
reikalau
nuo
8
iki
12
vai.
ryte
padirbėję apie menesį laiko, vėla [[ n
;
‘
*
nių žmonių, kaip tai kun. Gudaitis,
(KaraliauČio prieplauka)
kite
daug darbininkų atleido ir dabar dir-' ku,K Matulaitis ir kiti, mums sakė 1 1 1 O po šituo antrašu
šitokio
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS.
2418 W. 45 st.,prie Western av
ba tik po 3—4 dienas į savaitę ir tai : ka(j jjs yra vertas atgauti laisvę,
pakelio.
Žiūrėkite
ROCKFOR, ILL.
tik po 8 vai. Šitame brangumo lai- į jjs mnnis nčra nei giminė, nei pa- 1
nuo 2 iki 7 vai. vakare.
Sitiomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
(
* r?*’’ kad butų
Jau kelintą kartą matau „Tėvynė ke sunku net pragyventi už tokią ai- j žįstamas, bet mes, kaipo lietuviai,
musų pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai f
INKARO
Vernai šituo lailai- }i atliekame labdarybės darbą ir neno
Piliavą.
je” A Savicko pranešimus iš SLA. gą vienam žmogui. Pernai
i
vais<
j
77 kp. darbuotės, tas žinoma butų ku paprasto darbininko alga buvo $30. rrime
leisti jaunam lietuviui supilti
Lietuviai,
važiuojant
į Piliavą, aplenkia lenkų juostą (Koridobaženklis
•. • •
*•
a
ė rZ H '
1
labai gerai, jeigu korespondentas ne savaitėje, o šįmet gauna vos $16.50 kalėjime. Kuomet buvo tyrinėjama 1 r
rą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia.
O
pragyvenimas
už
tokį
pat
darbą,
apsilenktų su teisybe. Bet kas kartas
Susinėsimas su Piliava, tai yra nauja šaka musų reguliariško
po Shenadoah’rj, tai daug žmonių
Tel. Market 4867.
neapsieina neiškreipęs faktų, nors ne visai mažai atpigo, Namų randos tos tikrino, kad tas žmogus buvo papiau
susinešimo su Hamburgu, Danzigu ir Liepojum, o del lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti.
kartą jam buvo pastebėta kp. susi pačios, kuras toks pat brangus, kaip tas ne lovoj, bet bar-ruimyje, o kad
rinkime, kad liautųsi, štai vėla 47 ir pernai. Vasarą dar buvo pusė bė saliunininkui nebūtų bėdos, tai tą
DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKSt.
195 ADAMS ST.»
num. „Tėvynės” ir vėl rašoma, kad dos — nors kuro nereikėjo pirkti, paplautąjį
užtempė
ant viršaus. I
NEWARK, N.
LITUANIA ........ gruod. 21
LITUANIA .. ... vasario 1
kuopa išrinkusi du nariu atšaukti bet užėjus žiemai visiškai žmonės su- Kuomet Sušinskas liko areštuotas,|
Parduoda laivakortes ir siunčia
Kosulys ir persišaldymas
ESTONIA .......... sausio 11
ESTONIA ... .. vasario 99
„šmeižtams”.
vargs.
tai saliunininkas prašęs jo, kad jis! pinigus į visas svieto dalis, o yTaipgi
naujas
tiesioginis
kelias tarpe
Aš kaipo ne bolševikas, ne tauti
Vasarčs metu dar ir miestas be-. prisiiintų ir žadėjęs jį išpirkti. Bupatingai j Lietuvą
Šiam laike metu, kosulys ir persi
LIEPOJ
AUS
—
DANZIGO
—
HALIFAX,
Kanada.
ninkas, ar kitokie kokis „ikas”, pasa darbiais rūpinosi suteikdamas jiems ;V0 visokių tikrinimų, kurių čia ne
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviam.
siu ir vaikų. Jeigu neatkreipus ati
kysiu štai ką: gerbiamasis nemanyk, darbo, o kai tik užėjo šaltesni orai, galima nei surašyti. Philadęlphijos
Kreipkitės prie musu agentų j<’—» mieste.
dos, jie gali suteikti yvairias pakad esi geras rašėjas, nes mes visi tai ir miestas atsisakė gelbėti bedar- Draugijų atstovai supratę, kad to
voingas ligas. Prašalink nedoras
tą gerai žinome, o „Tėvynės” redak biarns. Sako miestas jau išleido vi- paplautojo žmogaus vistiek ncgalipasekmes nuo persišaldymo, imda
cija gali patvirtinti, kad esi tik jau sus pinigus ir daugiau negali bedar- ma jau prikelti, o Sušinskas, jeigu
mas Severn’s Cold and Grip Tablets
(Severo Plyške’ies nuo Persišaldy
nas plunksnos
bandytojas.
Taigi biais rūpintis — dabar bedarbiai pa- jau ir butų tą atlikęsi, jau išsėdėjo
A TTO R N E Y-AT - i ,A W
mo
ir Gripos). Kaina aOc. — Greitą
kp. priedermė buvo duoti tėvišką pa tys turi savo reikalais pasirūpinti, daugiau 8 metų, pradėjo rūpintis jo
National State Bank
pagelbą nuo kosuli duoda
mokinimą, kad neapsilenktumei su Bet kaip pasirūpinti?
paliuosavirnu. Kadangi bylos per
Room Bid
tiesa, mėgindamas ką nors rašyti.
SLA. narys.
žiūrėjimas lėšuos
nemažai pinigų,
Nebark. N 1
Skaitant Tamistos žinutes, rodosi,
į tai nutarė atsišaukti į kitų miestų
kad ištikrųjų musų kuopa užkrėsta
DETROIT, MICH.
draugijas ir kuopas
ką ir padarė.
bolševizmu, bet man stovint prie kp.
Sunku gal butų rasti kitą tokią lie- į Kiek Sušinskas mums
atrodo, tai
Cough Balsam į
knygų ir žinant šios kolonijos gy tuvių koloniją Amerikoje, kaip De-> laisvę atgavęs gali būti naudingu I Skausmus ir galimus nutildo
ventojus, tai aš randu, kad iš 150 troitas, kurios lietuviai taip daug gir draugijai. Dabar jis serga ir guli j
24 STATE ST., NEW YORK
(Severo Balsamas nuo Kosulį). Jįs r
palengvina erzinimą, paliuoso skre- H
mus kuopos narių galėtume vos tris- tuokliautų ir kuri tiek turėtų to rau kalėjime per kelioliką savaičių.
Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko j LTEPOJŲ
plius, subtabda kosulį, padara kvie- bketuris
priskaityti prie
Savicko go mylėtojų. Nieko daugiau neišgir
Darbas vistiek yra varomas. Ad- ,<
per
Gothenburgą. Švediją, Pasažieriai persodinami ant jūrių ir ve
pavimą lengvą ir pagalba gamtai r
„baubų”.
si, kaip tik apie „munšaino” produk vokatas yra paimtas geras — Hink- <
$ sugrąžanti normališką stovį. Di- h
žami tiesiai į Licpojų.
Ir kam tai rodosi reikėtų rašyti: ciją kalbant. Užtad alkoholio vieš- son ir Ledvvard
dėsni bonkute 60 centai, mažesni L
iš Chaster, Pa.
gruodžio 24 d.
S. S. STOCKHOLM išplaukia
V*ixbaž«nkliB uirtg. S. V. Pat. Ofise.
25 centai. Visose Aptiekose.
„elgkitės gerai tai nereikės apie jus ir patavimas nemažai ir aukų savo gar Byla eis pas Board
of Pardon, į
rašyti”.
Ponas Savicke
ar
galt bintojų tarpe randa. Tik klausyk Harrisburg, Pa. apie sausio mėne
Trečios Klesos Kainos:
I Hamburgą $103.50, Į Piliavą ir Danzigą $106.50, J Liepoją
prirodyti ką jie blogo padarė, arba naujienų: ten apako, ten apsidegino, sį. Pereitą birželio mėnesį byla bu
$110.00.
— Su damokėjimu $5.00 taksos. Trečios klesos pasažieriai
norėjo padaryti? Ir ant galo ką jie ten apsišutino „munšainą” virdami, vo jau pas Board
of Pardon, tareikale
turi kabinus tiktai su 2—4 lovukčm. Nereikia Švedijos pasporto vi
gali padaryti, būdami du prieš šimtą. tai girtas važiuodamas automobiliu
zos
Arba vėl pasiteisinimas, jog jis pats save ar kitą sužeidė ir begalės
Kreipkitės prie Vietinių Agentų.
nerašąs kaipo kp. korespondentas panašių atsitikimų.
35
yra nevykęs, nes aš esu tikras, kad
Nesenai, sakoma dėlei girtybės, vie
kp. tokių korespondentų nei nerei nas lietuvis tapo supiaustytas ir su
kalauja. Pagaliau kam po galų kišti kištas į srutų rynas, už ką du lietu
kp. Vardą? Jei nori „kritikuoti” bol viu jau nuteista kalčjiman visam amševikus, tai juk gali semti medžiagą ž.iui, o kiti laukia teismo.
iš kitur, visai nemaišant j tai kp.
Kovot prieš alkoholio egemoniją
Geresnes Dovanos šventoms nėra, kaip
TIKRA LIETUVIŠKA TREJANKA
dalykų. Gaila, kad musį kandidatai niekas nesistengia. Net ir vietinės i
LIETUVOS ALBUMAS, 436 puslapiai, 288 pa
— arba —
į rašytojus griebiasi ne už to galo. S. L. A. kuopos vadovai sako, kad
veikslai su biografijomis. Pasiskubinkit užsisa
Trejos Devynerios
Vietoje mokintis, pasidaro moky musų kuopos j tokią kovą įtraukti
Geriausias vaistas del visokių skilvio ligų.
tais, ir imasi meluoti ir net kartais negalima, nes esą tas pakenks musų
kyti sau ir savo draugams. Kaina $5.00. Adrekoliotis ir tt. Tai labai negražu ir kuopai. Bet man rodosi, kad reikė
50 cts. pakelis.
suokit:
net pavojinga, nes jau sykį pripratai tų kovoti visais galimais budais prieš
Prisiunčiam per paštą visokius vaistus į visas valstijai
prie ko, tai jau sunku \atprasti, anot šitą blogą, kuris veda žmones prie
Amerikoje. Užsakydami prisiųskite tnoney-orderį arba pal
* to priežodžio — „papratimas pikčiau galutinos degeneracijos.
to ženklus.
prigimimo.” Taigi ventfkime to!
P. Šlapelis.
Didžiausia lietuviška aptieka Amerikoje,
GEN. P. O. BOX 517,
NEW YORK, N. Y.
J. M. Stružaa — 77 kp. fin rašt.
GOODWILL PHARMACY
Ir,
MILWAUKEE, WIS.
600 W. BALTIMORE ST.
BALTIMORE, MD.
KULPMONT, PA.
Lapkr. 13 d., SLA. 177 kp. surengė
Ant SLA 1 apskričio komisijos šeimynišką vakarienę. Nors įžanga
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Pelei kalinio Jono Sušinsko.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

A. S. t rečiokas

GEORGE MATULĖM

CJevera’s

SWEDISH
AMERICAN \\® \ LIETUVĄ
LINE

R

PAIN-EXPELLER
DRAUGAS

DOVANA ŠVENTĖMS

KNYGYNAS ŠVIETĖJAS,

DR. GEDVYLOS

VIETINES ŽINIOS

Bell Phone—Dickinson noil W ■
t
•
\

Sausio 28 d., 1922 m., 8 vai. ‘
vakare, McCaddin salėje, Brook It
lyne, įvyks komp. M. Petrausko i
i
koncertas.
Kaip visi gerb. Petrausko kon
certai yra puikus ir su jų pro
gramų joki kiti lietuvių koncer
tai negali susilyginti, todėl ir
šis koncertas bus tokio turinio,
kokį galima išgirsti Brooklyne
tik gerb. Petrausko koncertuose,
šiuo tarpu gerb. Petrauskas iš
pildys keletą naujų, dar niekuo
met negirdėtų Brooklyne, savo
kurinių. Programo išpildyme 1!
dalyvaus ir kiti žymus artistai. ■
:
Įžangos kainos populiarės.
Kadangi šis koncertas bus tik
vienintelis šioje apielinkėje, to
dėl nėra abejonės, kad netik
BrooklynO, bet ir visos apielinkės koncertų mylėtojai skaitlin
gai šį koncertą atlankys. Todėl
patartina iškalno nusipirkti bi
lietus, kad nereikėtų grįžti nuo
svetainės durų negavus bilietų
ir‘tuo
badu negavus progos iš1
:
girsti tikrai gero koncerto, ku
ris pasitaiko Brooklyno publikai
tik labai retai išgirsti.

e(.

SPECIALIAI KALĖDOMS!

>-

GARSUS GEGUTĖS LAIKRODIS TIK $5.50!
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 vertybes 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 mclodiškus gar
sus.
Pasarga: Kiekvienas laikrodis yra gcPerĄiurimas pirm, negu apleidžia musų
išsiuntimo kambarį ir yra supakuojamas į
tvirtą baksą, kad išvengus nuostolių jį pasiunčiant.
pinigų
iškalno.
Pasiųskite
ą, adresą ir 50c. pašto rnaraip, padengimui dalies perl.'žmokesitc už laikrodį, kuomet
pristatytas
likrodį per 10 dienų. Jei nebusite juomi patenkinti, sugrąies sugrąžinsime jūsų pinigus.
:ite šitos progos! Užsisakykite sau laikrodį šiandien, kuri
at Kalėdas.
UNION SALES COMPANY, DEPT. 615,
673 W. Madison St.,
Chicago, Ill.

Dr. A. P. Dambraaskiu Ji
Artimas susiekimas j .visas dali*
Geras maistas ir užtek
Lietuvos,
Dideli
tinai jo. .Visi parankamai.
deniai, Visi moderniško laivo srna
gumai.

Nuo 10 išryto,
3 po pietų ir
n- Y vakare.

1624 So. 4~th Street,
PHILADELPHIA, PA

O ra

vpVeliavų, Kuk.ardų, visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant-

.U'IL UuU v V/ spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų.

Vi Red Star Line

išsiųsime puikią knygą su 3.4riais spalvuotais
žemlapiais
Lietuvos, Europos, Amerikos ir
viso pasaulio. Prisiųskite mums
5 gerus antrašus savo draugu
ir 2 centu persiuntimui, o apturėsite tą didelę, knygą visai
už dyką. Adresuokite:
TRAVEL
136 E. 42nd St.
BUREAU
New York, N. Y

ATY D A B !

M oBJ O

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

STRU PASAGO., 90-92 Ferry St. Newark. N?J

Laivai plaukia kas savaitė iš New
Yorko į Hamburgą:
Kroonland ..
............ gruod. 17
Samland ................
sausio 14
Iš New Yorko į Antverpą:
Zeeland ............................. gruod. 24
Finland .. •..................... .. • gruod. 31
Lapland ........................... .. • sausio 7

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų

American Line

ir ant, geriausių laivų visų linijų pas seniausią LIETU VIS
KĄ agentą — G. KUNAŠAUSKĄ- A gentimi užuita 19 b') m.

Iš New Yorko į Brunsbuttcl, Ham
burgą.ir Danzigą
. sausio
Mongolia ...........
. gruod.
Manchuria..........
Minnekahda . • . •
i'iesi kelione j

' PASPORTTTS
O

i N T E R N ATI O N A L M ERC AN
TILE MARINE CO.,
1,300,000 tonų.
New Yen k,

'll

11 Jh I

SUSTOK, ŽIUR

T F GYTA
O valandos'.

K T KL

Štai Negirdėtas Pasini ymas.ŠEŠI DALYKAI

> *» !

K

Gruodžio- 3 d., laivu .
Washington”, sugrįžo it Lictuvos plačiaii žinomas
Z____ Amerikos
_‘_
lietuviams visuomenės darbuo
tojus p. J. V. Liutkaus
myna ir i. kinai ansi Jojo ■ Ere oklyne I ,s p.
Struogj.

»

W'"

811 p

jmons
Pildė
pp.
kini)

tačiau

iv 4

■ labai ne palei
B teina tvarka T
tuvos valdančiųjų SI 6
yp< IČ
l’Ų savo isku nusistatymu lin
kui amerikiečių, grįžtančių Lie

4į „.y.1

tuvon.

Gruod. 8 d. atsilankė ,,7čvynes” redakcįjon p-nia P. Gugienė iš Cliicagos
SLA. Įstatų
Komisijos nario adv. K. Gugio
žmona, kuri lankėsi rytuose su
tam tikrais reikalais. Kartu su
p. Gugiene lankėsi ir jos sesu
tė p-nia Untarienė iš Hillside,

Kuopu Susirinkimai

sną
dę. ir adresą, jidtki
u p t >okčli ’r piisiųj jokiu niuT.'imu ar
ilkti cukrum, priįnino
.• k o n 1 e n d u o 3 i visiems
vienas ($1.00) doleris
uiti, arba vieno menasi
mo už penklus ($5.00)
kasi užaanoiUntar. pa;■> .u pinigus. Negalite
pardavinėjamas visose

;OLYUTI5KA GVARANCIJA
■■zn.i bonkate iatpina dcvy;i

Nug-’-Tone per dvide:':
rm gražink bonkute ir pilstis a n
vicilą ccr. ia. JMes jma.nc riz
tomis pačioms iišiyynmis ir tą
PRISIVYK SAVA
:
FASTELIAVIMO AN r TUO KUPONĄ.
'i'Nafional Laboratoiy, L. 2( - '1018 So. V/abash Ave., Chicago, Ill.
/
Gerbiamieji: Idėd’i. čionaia ?........................ ir meldžiu prisiųsti man ....
Nu‘:a-Tone.

bonkub

Cliffside, N. J., 70 kp. ckstrit susi- Vardan ir pavardė A
inkiinas įvyks 21 d. gruodžio (sereilojc), 8 vai. vakare, draugijų kam Gatve ir numeris
bariuose, 332 Palisade Ave. Visi na
Valstija
isatas.
riai malonėkite atsilankyti, nes bus
tenkama kuopos valdyba sekantiems
inetams. Neatsilankiusieji busite bau
džiami.
Priėmimo valandos:
Bell Phone 899.
Kp. rast. K. A. Bukaviackas.
Nuo 9:30 išryto iki 8 vai. vakare.
~a
Nedėlioms, nuo 10 išryto iki 2 po pietų.
»

I

LAIVAKORTĖS vėl ATPIGO

t

DAKTARAS I. W. HODGENS

PRAKTIKUOJA 25 METUS.
Specialistas užsisenėjusių ir kroniškų ligų.
Vėliausia moksliška metodą.
4 SOUTH CENTRE ST.,
(Antras augštas)

Į Hamburgą ir Bremeną $103.50
J Liepojų ...................
$110.00
Į Piliavą-Karaliaučių .. $106.50
War Tax $5.00
PINIGŲ SIUNTIMAS Kalė
dom žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna laike
25—30 dienų.
P, MIKOLAINIS,
53 Hudson Ave.,
Brooklyn, New York.

JOHN S. VOPATTO
Attorney and Counseler-at-L^. *
SLA. Advokatas-Patarčiai.
$06-9-10 Coal Exchange Building
WIRES BARRE, PA
Telephone 1256 Market

■!%W5K!
Didžiausi, greičiausi garlaiviai pa
saulyje. Puikus patarnavimas pasa
žieriams. Yra vietinis agentas jūsų
mieste ar artimoje apielinkėje.
Į Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją ir ki
tas Baltijos valstijas per Hamburgą:

'Ui||

■

.«i'j

Ji

ANT ŽIEMOS IR ŠVENČIU

1.

. ;*>x.oo

v

artymųjų pagal žemiausią

E4916.
E4716.

t

Ateikite arba raštiškai kreipkitės prie

į

į

.70
.70
.70
.60

.75
.75
.70
1.00
22. Vamzdelis ........................... •70
13. Lietuviška Muzika .......... 1.00

SPRAGILŲ DAINA IR STRAZDELIS.
ANT KALNO KARKLAI SIŪBAVO IR ŠIĄ NAKTELĘ.
LIEAUVA TĖVYNE MUSŲ IR TYKIAI NEMUNĖLIS
TEKA.

LIETUVIŠKA POLKA IR PER VIRVUTĘ.
VISI LIPA IR TREPUKAS.
PAKOL JAUNAS TAT IR LINKSMAS IR PAVASARIO
DAINA.
JAU SAULUTĖ LEIDŽIAS IR KAS SUBATOS VAKARĄ.
LELIJOS ŽIEDAS IR ANT ŠEŠUPĖS KRANTO.
ŠIENAPIUTĖ JR KUR UPELIS TEKA (POLKA).
VESTUVIŲ VALCAS IR MYLIMOJI (POLKA).

E/026.
E7093.
E4536.

E4363.

FIRST NATIONAL BANK, SCRANTON, PA.

E3624.
E44I6.

pll

ft

ĮDAINAVO JONAS ČIŽAUSKAS.

Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visų iinijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų. Siunčiu pinigus j visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemiu
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių if
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaukau svetainę nu
tingams ir veselijoms. Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais.

I
Z
A

ANT MARIŲ KRANTELIO IR SAULUTĖ TEKĖJO.
GIMTINE ŠALIS IR SUNKU GYVENTI.

E,.191.
E3245.

Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kitos
Mtaigos. Parduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausių laivų.
Padarome paiportus važiuojantiems Lietuvon. Atitraukiame pimi!ies ir šeimynas ii Lietuvos. Paliukam keleivius
ant visų New
Yorko stočių. Siųsdami pinigus Lietuvon arba užsisakydami laiva
kortę visuomet išpirkit Money Orderj ir adresuokite sekančiai:

Kai kada busite E. ST. LOUIS, ILL., tikiuosi, kad užeisite pas mus.
PLAYER PIANO ROLES, REKORDUS ri TREJAS DEVYNERIAS
ANT UŽSAKMYŲ PASIUNČIAME VISUR. Trajankos pakelis kainuoja
5oc., 75c. ir $1.00. UŽSAKYMU ANT MAŽIAU, KAIP UŽ 300 DOL.
VERTĖS PASIUNTIMO LĖŠŲ NEGALIME APMOKĖTI.

JONAS N. ZICZKUS

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS

T

1<8 Grand Street,

Brooklyn, N. V.

MENS FURNISHINGS

j

539 COLLINSVILLE AVE

(SLA Nariai.)

J

.

|
‘

14. Barbora (Polka)
.
.
15. Norių Miego ...
16. Diedukas (Polka) ...
.
.
17. Lietuviškas Šokis
18. Žirgelis (Šokis) ..
•
19. Suktinis ir Kutų Daržel's,.
20. Varpelis .............................
21. Klumpakojis ir Pakeltkojis

ŠOKIAI — MUZIKA

ną Lietuvos miestą ir sodžių.

I

'i
1

I
t

PIEMENĖLIS IR PAVASARĮ.

Galime jumis persiųsti pinigus įvairiais

budais, taip pat ir amerikoniškais doleriais į kiekvie-

NOTARAS IR AGENTAS

Telephone 550

to A NO ROLIŲ

E7025. NORIU MIEGO IR PLAUKĖ ŽĄSELĖ.
E4273. PADAINUOSIM GRAŽIĄ DAINĄ IR NAŠLYS.
E4362. KUR UPELIS TEKA IR PASAKYK MANO MYLIMAS
KRAŠTE.

Atminkite, kad tai yra jūsų pareiga ateiti jiems j

f

T

ĮDAINAVO J. BUTĖNAS.

PINIGAI IR LAIVAKORTES

New Britain, Conn,

v k.

DU UBAGU IR UBAGĖLIS.
PAS POTOGRAEĄ IR JONAS MOKINAS KARIAUTI.
JAUNIKIO IŠSIRINKIMAS IR PIRŠLYBOS.
LAIŠKAS NUO BARBUTĖS IR DERYBOS.
GIRTUOKLIO METAVONĖ IR PASAKOS IR STEBUK
LAI.
JONAS ŠMIKIS IR MAUŠAUS KELIONĖ.

E7^57.

saeara <* .saws*5* ■* m«KE3 -> mtacwr ■«> mxmn -y uHaacJ

26 Broad Street,

I IkJfr

NAUJI LIETUVIŠKI REKORDAI — KAINA PO 85c.
— KOMIŠKI REKORDAI —

39 BROADWAY, NEW YORK.

i-vuaa

1

ŠOKIAI

2. Šaltyšių ............................... i .oo
3- Oi, Oi; Oi ......................... 1.00
4. Noriu Miego . .................. I. 00
5- Pasisėjau Žalią Rūtą.......... J. 00
6. Jojau Dieną ....................... 1.00
7- Lietuva Tėvynė (Himnas) 1.00
8. Nesigraudyk Mergužėle .. 1.00
9. Pamylėjau Vakar ............. I.GO
10. Meile ................................. 1.00
n. Era Mano Brangi .......... 1.00
12. Ak Myliu Tave ............... 1.00

E4415.
E4472.
E3840.

FIRST NATIONAL BANK, SCRANTON, PA.

pagalbą.

1

«•••_

ĮDAINAVO M. PETRAUSKAS.

Ne vilkinkite davimą pagalbos savo gentimis.

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, Galima vežtis dykai 275 svarus bagažo iki rubežiui. Ka.iutos su 2, 4 ir 6 lovom am
visų laivų. Dideli valgymo kambariai ir pasivaikščiojimo
deniai skiriami 3 kliasos pasažieriams. Ant laivų „Hansą”
ir „Bayern” yra speciališkų kajutų. Rašyk mus gontui arba
UNITED AMERICAN LINES. Tnc„

•

i

SU ŽODŽIAIS:

. dienos kursą.

JOI NT SERVICE WITH

y'

7 ii. K

F-4237.

HAMBURG
AMERICAN

/■

V' ’

Y/

muj' S, o n i
narody ta

Persiųs pinigus del jus

UNITED
AMERICAN
LINES.nc

i ■ "H-

L”

Kepurės. Skry-

vmi.sio medžio, su
gesniu. Geriausiai
leNingą laiką, nes
reguliuojamas
sam jūsų amžini;
2. Automatiška mašinukė plauku
avo' plaukus lygiai. kai į? jus
3 Geležei Ite lie
kiąi nušlifuotais ir
visuomet laikys te
4. Paauksuotas
5. Barometras, naujai
■!iainas viena diena, ankščiau. Parodymui giedraus oro išeina laul
Įiukč-moteris, o lietingą orą parodo vyras-leliukė
išeidamas laul
lie'sfc'giu, Ant sienos viduje yra Termometras, kuris ' parodo tempe
ėltOJ. Yra toks parankus dalykas, be kurio nei vienas neprivalėtu imti.
6. l’ttiki užrašų knygutė, apdaryta gražia skūra su veidrodėliu' apda
ruose Yra reikalingiausias dalykas, be kurio nei vienas žmogus negali
Ąjpssf.Ul,
'
Nei vienas iš šių šešių dalykų nebus parduodama atskiriunvn.es mels
darome šitą pusdykį pasiūlymą tokia žema kaina vien tuo tikslu, kad na
sieku? kuodaugiau žmonių. Jei jus atrastumėte, kad minėti dalykai nei a
dukart daugiau ar nors jus pinigų verti, tai sugrąžinsime jūsų pinig as,
šitas rinkinys aukščiau tąinėtų dalykų
patrauks ir jūsų draugus ir |;
norės jį gauti taipgi gal ir jus patys norėsite gauti kitą tokį patį rinkiut fodel VEIKITE TUOJ AUS!
1
UNION SALES C O., DEPT. 502,
W. MADISON ST.,
CHICAGO, ILL.

o

POTTSVILLE, PA.

SAXONIA išplauks ........ Sausio 21

Kajutos $135.00, III kliasa $103.50,
karės taksų $5^00.
Per Cherbourgą,
Southamptoną,
Liverpool arba Glasgow:
Algeria ................. 1............ gruod. 21
Scythia .................. .\......... gruod. 24
Cameronia ............... \......... gruod. 31
Carmania ........................... gruod. 31
Per Angliją ar Hamburgą į Danzigą $106.50; į Liepojų $^10.00. Ka
rės taksų $5.00.

f I‘ n iv-i
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E. ST. LOUIS, ILL.

.o
'w

