’

Ttlefoaas: CHEXJSXA
—-----------------------------j

siM

„Tėvynė” Savaitinis Laikraštis

The Lithuanian Weekly „Tėvynė”

Leidžiama kas Pčtayžia

Published Every Friday
By the Lithuanian Alliance of America
P. Jurgeliutč, Sec’y & Business Mgr.
YEARLY SUBSCRIPTION RATES:
In the United States .................... $L50
To Foreign Countries .................. $2.00
„T E V Y N £”
307 W. 30-th Str.,
New York, N. Y.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje.
PRENUMERATA METAMS:
Suvienytose Valstijose .................. $1.50
Kitese Vieipatystėse ...................... $2.00
„T E V Y N E"
307 W. jo-th Str.,
New York, N. Y.

51

Published and distributed under permit (No. 511) authorized by the Ate of October 6, 1917, on file at the
Post Office of New York, N. Y. By order of the President, A. S. Burleson, Postmaster General.

Acceptance for Mailing at Special Rate of Postage provided for in
Section 1103, Act of October 3, 1917, Authorized oa June 27, 1918.

NEW YORK, N. Y. GRUODŽIO (DECEMBER) 23, 1921
"i........ ............

r

Balsai iš Lietuvos.
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ka to, kad visas valdžios apara!tas normaliai funkcionuoja. Jei'
Visiems SLA. Nariams, progresas neina taip sparčiai,'
„Tėvynės”
skaitytojams, kaip ištikrųjų turėtų eiti, tai
(ŽEMAITĖ).
bendradarbiams ir visiems jau čia pačių, žmonių kaltė. Lie
SLA, draugams širdingai tuvos žmonės per amžius neralinkime LINKSMŲ KA gavęlaisvės ir prisigėrę „polsLĖDŲ!
kos wiaros” ligi kaulų ir taip
RED AKCIJA IE dar stebėtinai sparčiai eina pir
ADMINISTRACIJA. myn. Pirmynžangos progresą
Lietuvoje galėtų labai pagreitin
ti amerikiečiai. Reikia tik nors
10,000 pilnai susipratusių ame
rikiečių lietuvių, kurie parvažia
vę Lietuvon pradėtų skelbti kaip
Kaunas, gruod. 17 d. — (Pa kokią šventą evangeliją — Ame
imta iš anglų spaudos). Liet.
rikonizaciją Lietuvos. Arba ki
Inf. Biuras praneša šiandien
tais žodžiais tariant: prigydyti
gavęs žinių, jog Lenkija pasiu- Lietuvos gyventojuose laisvo pi
]usi Lietuvai atvykti j konferen liečio idėją, darbštumą, asmens
ciją Dancigan pradžioje sausio
nepaliečiamybę, gerbimą kiek
men., kurioje butų apsvarstytas
vieno asmens įsitikinimų, inciaVilniaus ir Klaipėdos klausimas.
tyvą savo gyvenimo pagerini
mui ir visas kitas kvalifikacijas
Vašingtonas, XII. 15 d. (Liet.
kurias turi Amerikos laisvas pi
Inf. Biuras). Eltos pranešimu
lietis. Tuomet, po kelių metų,
Dr. Zaunius paskirtas Lietuvos
pati Lietuva savęs nepažintų,
Pasiekė amerikiečius skaudi namie kalbėję lenkiškai. Busi
reziduojančiu Ministeriu Latvižinoma, Lietuva daug gero galė žinia. Netekome pasižymėju mąją lietuvių rašytoją pirma
• •.
jai.
tų gauti ir nuo savo kaimyno — sios lietuvių rašytojos žemai moko namie jos tėvas, paskui
Vašingtonas, XII. 15 d. (Liet. Vokietijos, bet butų daug svei tes, kuri savo gražiuose apsaky mokės phs savo dedyną, su jos
kiau jai pasimokinti nuo savų mėliuose taip vaizdžiai mokėjo vaikais k Artu kelerius metus.
Inf. Biuras). Eltos pranešimu
Lietuvos žmonių gyvenimą vaiz Įvyko sukilimas, ir Lenkija dar
Tautų Sąjungos Militarė Kontrę jų amerikiečių.
lės Komisija Vilniuje bus at Kuomet bus priskirtas prie duoti. Beskaitydamas jos ku didesnėj aureolėj nušvito jau
Lietuvos Klaipėdos kraštas, tuo rinius, taip rodosi ir matai savo nai įspūdingai Beniuševičaitei,
šaukta sausio pradžioje.
met daug gero Lietuvai jisai at akimis vargų naštos prislėgtų kuriai teko net dalinai tame su
Vašingtonas, XII. 15 d. (Liet. neš. Tik gaila, kad Lietuvos žmonelių vargus, rūpesčius ir kilime dalyvauti — vežioti su
Inf. Biuras). Eltos pranešimu progreso priešai, kurie šiandien džiaugsmus, žemaitė savo ku kilėliams į miškus valgių, praneš
riniuose mokėjo įpinti to gyvo ti jiems žinių apie rusų kariuo
lenkai pasikvietė Vilniun palan valdo Lietuvą, nelabai nori, kad
kius sau prancūzų ir anglų laik Klaipėdos kraštas butų veikiai jausmo, kuris priverčia skaity menę, rinkti ir saugoti sužeis
toją gyvai jausti ir kartu per tuosius sukilėlius. Paaugusi iš
raštininkus informuoti apie ta priskirtas prie Lietuvos... Mat
gyventi vargo žmonelių gyveni ėjo tarnauti į Druginėnų dvarą,
riamą teisingumą rinkimų Vil Klaipėdos kraštas protestonišmą, piešiamą jos kuriniuose.
netoli Telšių, vaikų auklei pri
niuje. Anglai atsisakė važiuoti. kas ir tas sudaro pavojaus „polskai wiarai” Lietuvoje. Oi ta Amerikos lietuviams teko pro žiūrėti, sinti etc. Ten ji pažino
gos pažinti a. a. gerb. rašytoją Lauriną žimantą, tame pat dva
Vašingtonas, XII. 15 d. (Liet. nenaudėlė „polska wiara”, kiek
ir ypatiškai, nes ji išgyveno re tarnaujantį žemaitį, ir už jo
Inf. Biuras). Eltos pranešimu ji Lietuvai žalos pridarė!... Ga
Amerikoje apie 5 metus. Ir kam ištekėjo. Abudu įsigijo nuosa
šiandien įvyko Taline Pabalti- lutinai sukvailino senovės Lietu
tik teko arčiau pažinti žemaitę, vą mažą ūkį ir ėmė ūkininkauti.
jos Valstybių ekonominė konfe vos laisvus piliečius ir ims dar
kiekvienas ją pamylėdavo, nes Jiedu susilaukė vaikučių, ku
rencija. Konferencijoje daly daug laiko, kol visa musų tauta
jos malonus, draugiškas būdas, rios irgi auklėjo lenkiškai, bet
vauja Lietuva, Latvija, Estija nusikratys vergijos pažymių ir
širdinga, pilna gyvumo ir umo- tie savaime išmoko ir lietuviš
ir Suoinija. Lietuvą konferenci praregės tikrą kultūros šviesą.
ro kalba kiekvieną traukte kai. Vėliau Julijai žimantienei
joje atstovauja Užsienio Reika Lenkiškumas Lietuvoje dar
traukdavo prie savęs.
teko susipažinti su tuomet dar
lų Vice-Ministeris, Petras Kli labai, labai metasi akysna. Kur
Nors ji buvo sulaukusi jau 76 gimnazistu P. Višinskiu, kurio
mas, ir p. Jurgutis. Latvijos aik nepasisuksi visur išgirsi „ka
metų amžiaus, tačiau jos dvasia tėviškė buvo Ušnėnuose, Užven
atstovai yra pp. Mejeravičius ir talikišką” kalbą, ypač Kaunas
— jos siela buvo jauna ir skais čio parapijoj. Iš Višinskio ji
Piipas. (Piipas, rodos, yra Esti tuomi pasižymi, žinoma ir „pati, tarsi jaunos, idealės merge gavo lietuvių
laikraščių —
jos Užsienių Reikalų Ministeris. ganska” kalba girdisi net ir to
lės. Ji visuomet buvo su gady „Aušros”, „Apžvalgos”, „Var
„Tėv.” Red.). Estiąj atstovau kiame Kaune, bet visvien su bal
tom apykaklėm ponpalaikiai yra nės dvasia ir gyvai interesavosi po” — ir knygučių. Višinskis
ja p. Holsti.
daugiau linkę prie „katalikiš visais gyvenimo klausimais. Ne papasakodavo, kaip tie raštai
senai rašė savo artimesniems slaptai rašomi ir gabenami iš
Vašingtonas, XII. 15 d. (Liet. kos” kalbos.
draugams Amerikon, kad pažan Prūsų, kaip trūksta dar ne tik
Inf. Biuras). Eltos pranešimų Kaipo pavyzdį, čionai paduo
gioji Lietuvos demokratija ren pinigų tiems raštams leisti, bet
Lietuvos prezidentas priėmė Už siu tikrą atsitikimą, štai vienas
sienio Reikalų Miniąįįerio, Dr. amerikietis lietuvis nuėjo į Ka giasi leisti dienraštį ir ji ruo ir žmonių jiems rašyti. Tuomet
tedrą Kaune apie 11 vai. ryte šėsi visomis išgalėmis prie to tai žimantienė pradėjo susipras
Puryckio, atsistatydinimą.
pasimelsti. Po sumai užlipo i darbo prisidėti. Ji taipgi ren ti esanti ne lenkė, bet lietuvė,
gėsi greitu laiku išleisti atskiria ėmė namie vartoti lietuvių kal
Vašingtonas, XII. 15 d. (Liet. „jagamastis” sakyti pamokslo
laida daiktan surinkus visus sa bą ir galinus sumanė pati pra
Inf. Biuras). Eltos pranešimu ir be jokių ceremonijų žegnoja
lvo kurinius, kurių ji nemažai dėti rašyti. 1894 m., taigi tu
Kaune įvyko Lietuvos architek si lenkiškai: „Niema ni ojea, ni
į parašė. Bet nelaboji mirtis iš- rėdama jau arti 50 metų, para
tų ir teknikų susivažiavimas. syna, ni ducha...” ir tt. Ameri
j traukė ją iš gyvenimo ir nutil- šė pirmąjį savo apsakymėlį
Susivažiavime svarstoma Lietu kietis mano, kad tik evangeliją ' dė jos gabią plunksną ir visus
„Rudens vakaras”. Tasai apsa
vos atstatymo klausimai ir pro Kauno ponpalaikiams pasakys
pasiryžimus...
kymėlis, Gabrielės Petkevičaitės
jektai. Atidaryta statybos pa „katalikiška” kalba, o pamokslą
Geresnės medžiagos po ranka ir J. Jablonskio kalbos pataisy
roda, kurioje randasi modelių, sakys lietuviškai. Bet klauso, j neturėdami, paduodame čia nors
mais, ir slapyvardžiu „žemaitė”,
braižinių ir meno kūrybos daly kad ir pamokslą drožia „katali
trumpų žinių iš Lietuvos Albu buvo išspausdintas kalendoriu
kiškai”. Tuomet amerikiečio už
kų.
mo.
je. Nuo to laiko Julia žiman
sidegė kraujas ir negalėdamas
žemaitė gimė 1845 m. gegu tienė savo raštuose ir buvo ži
ilgiau
susilaikyti,
ant
visos
Ka

Vašingtonas, XII. 13 d. (Liet.
žės 31 d. Bukantiškės dvarely noma tik tuo žemaitės vardu.
Inf. Biuras). Mestoji į Lietu tedros kaip sušuks amerikoniš (Plungės parap., žemaičiuose), žemaitė mirė... Bet jos dva
vos Delegato prie Tautų Sąjun ku žargonu: „O tu sanavab...., kame jos tėvas, Antanas Beniu- sia, jos prakilni siela bus gyva
gos Ministerio Galvanausko mie ar nenustosi Varšavai tarna ševičia, buvo urėdu, o motina, tol, kol bus gyva lietuvių tau
gamąjį kambarį bomba prigulė vęs!” Visoje Katedroje sujudo Julia po tėvais Scepuraitė, bu ta! Ji savo darbais įrašė že
jo prie .didesnės rūšies granatų. Kauno bajorai ir amerikietis vo šeimininke. Abu, ir tėvas ir maitės vardą žymioje vietoje
Jos sprogimas buvo tiek stiprus, buvo priverstas išsinešti iš Ka motina buvo kilę iš bajorų ir lietuvių tautos istorijoje.
kad aplinkiniuose namuose išby tedros, kad apsaugojus savo kai
lio čielybę.
rėjo 76 langai.
Visgi vėliaus Kauno kunigai kaip greitai tenka arčiau pa o rusai — Rusijai. Jie šiandien
sužinojo, ką reiškia angliškai: žinti Lietuvos valdininkus. Pa tarnauja Lietuvos valstybei ne'
„son of b....” Tačiau pamoks vaikščiojęs po Lietuvos valdiš dėlto, kad jie prijaučia jai, bet
lus Katedroje po senovei sako kų įstaigų kanceliarijas, gauni dėlto, kad gauna šiltas vietas,
Tūlas žymus amerikietis se lenkiškai.”
to įspūdžio, kad dauguma Lietu nes begaudydami kyšius geras
Kitas žymus amerikietis rašo vos valdininkų patys netiki į tas „algas” sau susidaro. O Lietu
kančiai rašo iš Lietuvos:
pareigas, kurias jie eina, kaipo vos valdžios viršūnės, gerai žino
„Lietuva su savo naują val sekančiai:
džia į mane gana gero įspūdžio „Rugojate, kad nieko nepara Lietuvos valdininkai. O svetim damos šitokią padėtį valstybinių
padarė. Nuo taip jaiųnips val šiau apie Lietuvą. Bet ką ra taučiai — rusai ir lenkai valdi įstaigų, į viską z,pro pirštus”
džios — vos trijų metų gyvavi šyti?... Jus nežinote kiek šird ninkai, kurių nemaža tarnauja žiuri. Todėl ir susidaro įspū
mo, daugiau nei negalima norė peršos tenka perkęsti amerikie Lietuvos valstybinėse įstaigose, džio, kad rodosi nėra pilno įsiti
ti. Nors ir smarkiausias ameri čiui lietuviui sugrįžus savo tė visai nei neslepia tos minties, kinimo į tai, prie ko siekiama.
kietis butų Lietuvos premjerų, vynėn. Tos gražios iliuzijos kad Lietuva netolimoje ateityje Tiesa, yra nemaža Lietuvos val
tai prie tokių aplinkybių, kokio apie musų nepriklausomą Lietu bus arba Rusijos arba Lenkijos dininkų įvairaus rango, kurie
se Šiandien yra Lietuva, dau vą, kuriomis gyvena Amerikos' provincija, žinoma, lenkai tvir viską aukoja jaunos valstybės
giau nebūtų nuveikęs. Užten- lietuviai, taip greitai išsisklaido,! tina, kad Lietuva teks Lenkijai, labui, tačiau, tokių yra tik labai
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Entered as. Second Class Matter November 28, 1910, at the
Post Office at New York, under the Act of Mach 3, 1875.

S.LA. RŪKALAI

nežymus nuošimtis. Dauguma
ciją, kad butų balsuojama už
yra lenkiškai-rusiškos kultūros
steigimą Lietuvoje, tad lai bus
ir todėl jiems kuomažiausiai ru
leista ir man dar kartą šituo
KUOPŲ VIRŠININKŲ
pi pasitarnauti besikuriančiai
klausimu išsireikšti.
DOMEI.
Lietuvos valstybei. Jie greičiau Pereitą 'savaitę likosi išsiunti Manau neapsiriksiu pasakyda
dirbs ton linkmėn, kad paraliža- nėta SLA. Pildomosios Tarybos mas, kad Lietuvos reikalai mai
vus Lietuvos gyvenimą, vietoje kandidatų nominacijų blankos ir taip arti prie širdies stovi, kaip
tobulinti jį. Bent aš tokio įspū balotai. Skaitant šį pranešimą, ir tiems asmenims, kurie agitu©
džio gaunu.
jau busite gavę visus reikalin ja SLA. narius už steigimą S. L.
Iš antros pusės vėl musų kle gus nominacijos dalykus, kaip A. prieglaudos Lietuvoje, tačiau
rikalai artimai giminiuojasi su tai: Dvi Nominacijų blankas negaliu neišsireikšti, kad ir
lenkais. Tiesa, politikos klausi (No. 1), Balotus (lakštus No. Amerikos lietuviams reikia ne
muose, ypač dabar besiginčijant 2), Konvertą su užrašu Nomi užmiršti ir savų reikalų. Juk
su lenkais delei užimtų Lietuvos nacijos sugrąžinimui nominaci nepaisant koks lainMngas gyve
dalių su sostine Vilniumi, visos jų blankų ir balotų ir po vieną nimas Lietuvoje'^nebutų, visvien
visi Amerikos lietuviai nenuLietuvos politinės grupės yra oficialį pranešimą.
nusistačiusios prieš lenkų im Jeigu kuri kuopa butų dar ne vyks Lietuvon. Didelė daugu
perializmą. Gal but nekurios tų gavusi viršminėtų dalykų, mel ma Amerikos lietuvių pasiliks
grupių bijosi pasisakyti aiškiai, džiu man pranešti, o bus išsiųs gyventi Amerikoje, todėl ir ten
kad jos geriau bevelytų artiman ta tuoj aus antru kartu.
ka mums, besirūpinant Lietuvos
kontaktan sueiti su Varšuvos
reikalais, kartu neužmiršti ir sa
vo ateities čionai, Amerikoje.
katalikiška ponija, negu leisti 1
Oficialis Pranešimas.
Pagaliau įkurdami SLA. prie
Lietuvoje įsigalėti „bedievybei”,
Pranešimas, kurį gavote kar glaudą Lietuvoje, tuomi jokio
nes mat Lietuvos liaudis griež
tu su nominacijų blankomis, tu žymaus darbo Lietuvai neatliktai nusistačiusi prieš bent kuri būti perskaitytas kuopos su sime. Viskas ką padarytumėm,
rius susiartinimus su Lenkija,
sirinkime ir paaiškintas per tai apsunkintum SLA. nariams
tačiau jų darbuotė tikybos sri
kuopos pirmininką visiems su prieglaudą pasiekti. Apart to,
tyje aiškiai palinkusi Varšuvos
sirinkusiems nariams. Taipgi reikia neužmiršti, kad prieglau
pusėn.
Kaipo faktą šito įrodymui, pa kuopų viršininkai privalo prisi da reikalinga ir laikinai susirgulaikyti ten nurodytos tvarkos. siems SLA. nariams, netik suminėsiu sekantį įvykį. Nėra abe
Privalo pasistengti sušaukti senusiems arba galutinai nesujonės, kad Amerikos lietuviams
skaitlingus susirinkimus, kiek galėjusiems. Tokių narių ir
teko girdėti apie triukšmingas
vienam nariui pranešant atviru prie geriausių aplinkybių nega
iškilmes Kaune rugsėjo 11 d., š.
te apie susirinkimo svarbumą, lėtumėm pasiųsti į prieglaudą,
m., kuriomis buvo apvaikščioja
laiką ir vietą.
jei ji butų Lietuvoje.
ma neva žemaičių Vyskupijos
Kuopų nariai privalo lankyti Kaipo pavyzdį paduosiu čio
500 m. sukaktuvės. Tačiau žiū
kuopų susirinkimus be jokių pa nai vieną atsitikimą. Pereitą
rint Amerikiečiui lietuviui į tas
visas procesijas išrodė, kad čio siteisinimų, nes svarbu yra iš pavasarį suserga vienas SLA.
nai buvo švenčiama ne žemai rinkti tinkamus žmones savo narys nervų liga. Kaip papras
organizacijos vedimui. Dabar tai, nervų liga serganti žmonės,
čių vyskupijos 500 m. sukaktu
yra proga pastatyti tokius žmo reiškia beprotystės simptomus.
vės, bet „polskos” kultūros Lie
nes, ant kurių paskui nereika Nors tankiausiai tokiems žmo
tuvoje 500 rn. sukaktuvės. Tos
vėliavos su išsiskėtusia lenkiška lautume!; rugoti, buk jie jus nėms tinkamiausios gyduolės,
skriaudžia, ar kitiems pataikau tai ramus arti gamtos gyveni
varna, lenkiškos pamaldos, pa
ja, Dėlto, moters ir vyrai, im mas ir atsilsis. Tačiau niekas
mokslai, prakalbos darė tokio įkite dalyvumą pasirinkime tin tokių žmonių nenori prisiimti.
spudžio, kad rodosi esi Varšavokamų kandidatų į SLA. Pildo Ir tuomet lieka vienatinis kelias,
je, o ne Kaune, žodžiu, rugsėjo
11 d., š. m„ Lenkų baltoji var mąją Tarybą, o tą galit padary tai siųsti juos į valdiškus pa
na pilnai viešpatavo Kaune. Sa ti atsilankydami į kuopos susi kvaišėlių institucijas, kur juos
Nepraleiskite pro patalpina kartu su pakvaišė
koma nekuriu lietuvių darbuo rinkimus.
gos!
liais, kurie ir tvirčiausių nervų
tojų buvo dėta pastangų, kad su
sveikiasį žmogų iš proto išva
stabdžius šitas lenkiškas proce
sijas, tačiau ir atatinkamose Kuopų Viršininkų Kaucijos. rytų. Ir šitokiose aplinkybėse
valdžios įstaigose ir net St. Sei Su nominacijų blankomis yra nervų liga serganti žmonės ga
me tik pečiais patraukyta ir iro išsiuntinėtos blankos ir atnauji lutinai suira. Tas pats atsitiko
niška šypsą į tuos skundus atsa nimui kuopų viršininkų kaucijų. ir su aukščiau minėtu SLA. na
kyta. Taigi kuomet Lietuvos Nepamirškite todėl, kad tos blan riu. Jei but buvę galimybės jį
dvasiški j a, kuri, galima sakyti, kos kartu su pinigais turi būti nusiųsti kur nors ant ūkės, nė
šiandien valdo Lietuvą, šitaip ar sugrąžintos iki 1 d. kovo. Ne ra mažiausios abejonės, kad ši
timai susigiminiavus su „pols padarius to, kuopa liekasi be ap tas žmogus šiandien butų buvęs
ka wiara” Lietuvoje, tad ar ga saugos ir jeigu kas atsitiktų, tai sveikas. Dabar-gi jį patalpinus
lima norėti, kad Varšavos ponai Centras nebus atsakomybėje, su pakvaišėliais, kurie galvomis
kada nors nustotų svajoti apie bet pati kuopa nukentės. Kau sienas daužo, jisai galutinai su
prijungimą Lietuvos prie Lenki cijos lėšuoja labai mažai, o pro sirgo ir daktarai tvirtina, kad
jos. Ir nėra abejonės, kad Že tekcija yra didelė, dėlto mes ir jam nėra vilties pasveikti. Jei
ligovskio banditai, padrąsinti ši nemanome, kad bent kuri kuopa SLA. butų turėjęs prieglaudą,
tokiu Kauno lenkiškumu, tuo- atsisakytų nuo pastatymo savo butų buvę galima šitą žmogų
jaus pradėjo pogromus rengti viršininkų po atsakančia kauci j on pasiųsti, kur jisai prie sa
Vilniaus lietuviams, kad Vilniją ja. Kaip senos kuopos, taip ir vų žmonių globos netik butų sa
galutinai apvalius nuo lietuviš naujos privalo pasirūpinti gau vo sveikatą atgavęs, bet butų
ti kaucijas.
dar ir padirbėjęs besveikdamas.
kumo.
P. Jurgeliutė,
Apart šitokių atsitikimų, yra
Susidūrus l amerikiečiui Lietu
SLA. Sekr. nemažai ir kitokiose aplinkybėse
voje su šitokių įvykių vaizdais,
patekusių žmonių, kurie reika- /
nesinori nei ką nors veikti, nei
GALUTINAS SPRENDIMAS.
apie Lietuvą rašinėti. Rašyti Su pradžia Naujų Metų stoja lingi laikinos pagalbos, kad at-z
nuogos teisybės lyg baugu, nes prieš SLA. narius svarbus klau gavus savo sveikatą galutinai,
nes pusiau sveikų žmonių ligo
tuomi galima pakirsti energiją
simas, kuriuomi jie turi išduoti ninėse nelaiko. Nemažai yra ir
dirbančių Lietuvai žmonių, o ra savo galutiną sprendimą. Tuomi SLA. narių, kurie šitokios pa-1
šinėti neteisybę — visus blogu klausimu yra įkūrimas SLA.
galbos reikalingi. Turėdami sa
mus užslepiant, arba juos patei Prieglaudos Namo.
vo prieglaudą čionai, Amerikoje,
sinimais apvyniojant — ne ma Nors nekurios SLA. kuopos
šitokiuose atsitikimuose savo
no amatas. Todėl ir nerašinė- daro nutarimus, kad Priegl. Na
draugus nors dalinai aprupintusiu nieko apie Lietuvą, nors ir mo nereikia kurti, nes jisai S. L.
mėm.
buvau prižadėjęs „Tėvynei” ra A. nariams yra neįmanomu da
Taipgi tvirtinimas, kad mums
šinėti.”
lyku ir reikalausiąs didelių lėšų, nereikalinga prieglauda vien
pagaliau tame Name bus „bosau dėlto, kad užtektinai yra valdiš
Kiekvieno žmogaus būdą ge jami” globojamieji asmenys ir kų, irgi yra nevykusiu argumen
riausiai nušviečia tie dalykai, tt., tačiau toki kuopų tarimai tu. , Tik tas laip gali tvirtinti,
kuriuos jisai randa juokingais. yra ne vietoje, nes net keli iš kam neteko patirti kokiose aplin
eilės SLA. Seimai Priegl. Namo kybėse svetimtaučiai globojami
— Goethe.
įkūrimą pripažino reikalingu, valdiškose prieglaudose. Nejau
Nekeiski savo pražidų pini šiuo tarpu prieš SLA. narius sta gi kam nors gali būti paslapti
tomas klausimas — kur steigti mi, kad savieji visuomet yra
gais.
prieglaudą — Lietuvoje ar Ame pirmesni už svetimus. Ir tai yra
natūraliu instinktu — užtai kai
Tikroji auksinė tyla slepiasi rikoje ?
Kadangi šitas sprendimas tu tinti amerikonų netenka. AbeL
vien tapyboje.
ri didelės reikšmės ir nuo jo nai imant, kiekvienos tautos
Palaimintas tasai žmogus, daug priklauso net ir lėšų sukė žmonės panašiai pasielgtų. SLA.
kurio
vaidentuve
nepažįsta limas, pagaliau kadangi nekurie
SLA. nariai, pradeda vesti agita
(Tąsa ant 2-ro pusi.)
menkniekių. — Tupper.

Airijos dalis, Ulsteris, pagaliau kiek yra teisybės visuose komu dentistų kartais atsiranda nesu- matosi Dr. John Smith. Tiek SLA. nariams maža naudos at pasiųsim Lietuvon.
sipratimų. Mat, seni gydytojai jau užtenka. Pacientai žino, neštų. Lietuvos biednuomenę
ir dalis sinn feinerių (tautinin nistines spaudos riksmuose.
« * *
vis dar stato savo „aš” patologi- kad Dr. John Smith yra dentis- pati Lietuva prieglaudoms ap 306 kp., Danbury, Conn., susitarė
Savaitinis Susivienijimo Lietuvių kų) jai priešinasi. Net Airijos
Amerikoje organas, leidžiamas kas vyriausybės galva, De Valera
19 narių.
:: Grįžta prie savųjų. — Kiek jos klausimuose, o jauni dentis-Aas ir jiems nereikia apie tai at- rūpins. Susivienijimas pirmiau vasario 1 d., 1920 m >
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lietuviai buvo nepratę prigulėti prie
S. E. Vitaitis — Redaktorius,
te kova: vieni stoja už šios su tuvių buvo kitų tautų papuoša kius dalykus, apie kuriuos pa- ti, kad toks daktaras dykas, už- kalingus. Ir jei kiekvienas S. didelių organizacijų. Iš pradžių bu
307 W. 30-th St., New York City. tarties priėmimą — kiti griežtai lu ir dauguma jų buvo laikomi starieji nėra girdėję, negi mo tat jis labai geidžia, kad kas už L. A. narys tvirtų pasiryžimų vo kalbama visaip: vieni sake, kad
j tai yra didelė bedieviška organizacija,
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vėl tvirtino, kad neišmoka pašalVisi raštai skiriami „Tėvynei” turi
Nelabai senai akių, ausų ir j šitą sumanymą parems, tai be’!■ pos ir tt„ tačiau visi su nekantrumu
but siunčiami Redakcijos vardu ir kanti frakcija, reikalauja pilnos tokių Lietuvos sūnų reikia pri- ti.
turi but su autoriaus parašu ir adre nepriklausomybes
ir tvirtina, skaityti ir poetų Jurgį Baltru Šių dienų dentistai yra verčia gerklės ir kitokį specialistai; didelių sunkenybių SLA. Priegl.■' laikėsi prie kuopos. Kiek vėliaus
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
šaitį, kuris savo talentu buvo mi išlaikyti valdiškus egzami garsindavęs ant iškabų, kad jų Namas greitu laiku realam įvy- 1 gauta paraginimas nuo 4-to apskričio
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eilės, kios sutarties.
Kuri pusė lai
$15. l’o tam tapo surengta mažas
<
1
Ipiknikėlis, kuris davė kuopai keletą
Association
pranešimai ir tt., naikinama ir auto mės ir ar šioji sutartis įkurs nepriklausoma valstybe, daugu- patologijos, histologijos, terapen American Medical
dolerių pelno, kurio $5-00 paskirta j
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
1 ma šitų talentingų žmonių grįž tikos, bakteriologijos, burnos tą nupeikė. Dabar etiški dakta
Senas Socialistas.
Anglų-Airių
taiką,
tuo
tarpu
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.
sunku numatyti, nes opozicija ta prie savųjų. Tarpan grįžu chirurgijos, embriologijos, me rai įstato ofiso lange ar prie
Pergyvenus kuopai metus ■ laiko,
yra užtektinai tvirta, kad ta su sių prie savo tautos, tenka pri-^ talurgijos, fizikinės diagnozos, sienos prikabina lentelę, ant ku iš SLA. KUOPŲ DARBUOTĖS, staiga pasimirė vienas kuopos narys,
NAUJI ĮVYKIAI
skaityti ir poetą Jurgis Baltru-; operatives dentisterijos ir pro te rios . pažymi daktaro vardą, pa 11 kp., Waterbury, Conn., gruod. dar jaunas ir tvirtas žmogus. Kaikn
tartis niekais pavertus.
LIETUVOJE.
šaitis. Jisai šiandien netik at stik dentisterijos. Tai klausimai vardę ir laipsnį, k. t. M. D. ir 4 d. įvyko metinis susirinkimas, ku-* rje saJ^; naj pažiūrėsime, ar išmokės
Bet vienas dalykas yra aiš
riame išrinkta nauja kuopos valdy- j pomirtinę. Už 14 dienų Pild. Tary
stovauja
Lietuva
Tarybų
Rusi

valdiškuose
egzaminuose,
kurie
ba 1922 metams. (Naujos valdybos . j3a prisiunčia jo inotcrci pomirtinę,
Nors tūlas laikas tam atgal kus — Anglijos nusileidimas.
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buvo paskelbta anglų spaudoje, Juk Anglai jokiu budu gera va
kuopų valdybomis. Red.).
Į gai trukus vėl kitas narys apserga ir
kad Lietuvos Ministerių Kabi lia nebūt sutikę duoti Airiams literatūroje dalyvauti, štai ko tol valdiški egzaminai nėra taip ja tokias iškabas, ant kurių ma Kadangi naujoji valdyba susideda
išsirgęs šešis mėnesius numiršta. Jis
netas priėmė Hyman so projek taip plačios autonomijos, jei pa kių žinių praneša „Vilnietis” pilni, kaip kolegijų egzaminai. tosi Dr. Paul Jones, Phisician, iš gabių ir energiškų ypatų, todėl j gavo visą prigulinčią sirgimo pašal
tų, padarydamas tik kai kurių starieji su didžiausiu pasišven apie p. Baltrušaičio darbuotę Ant valdiškų egzaminų neklau arba Dr. James Black, Physician linkėtina jai gerų pasekmių darbuo- ’ pą ir jo pašalpgaviams išmokėta po
sia medikalės jurisprudencijos, ant Surgeon, bei Dr. L. C. Wil tis musų organiacijos labui ir aš mirtinė be jokių trukdymų. Tuomet
pasiūlymų pataisoms to projek timu, nebūt už savo laisvę kovo lietuvių literatūroje:
jsj nariai persitikrino, ant kiek S. L„Teko patirti, jog netrukus pa generalės chirurgijos, X-spindu- son, Dentist. Tačiau etiški dak neturiu mažiausios abejonės, kad ji 1 v..„i
to, tačiau oficialiu Lietuvos In ję. šitas įvykis aiškiai parodo,
sirodys poeto Jurgio Baltrušaičio lių, medicinos istorijos, o kole tarai į tokias iškabas žiuri su nemažai pasidarbuos padidinimui S. • A. yra naudinga organizacija kiekvie
L. A. 11 kp. nariais. Tačiau viena! nam darbo žmogui. Dabar visi kalformacijų Biuro
pranešimu, kad ir neskaitlinga tauta savo
poezijų knyga ’Amžių Ugniavietė’.
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rusų kalbos savi kuriniai ir daug tistai turi tiesą panaudoti ethe- dėvėtą madą. Dabar etiški dak
Kabinetas apsvarstęs Hyman so nusilenkti ir galingiausią pasau
naujų, parašytų lietuvių kalba. rį, chloroformą, nitrons oxid ir tarai atspausdina ant lentelės reiga kiekvieno n kp. nario darbuo-j1 l’o Kalėdų žadama surengti balius,
projektų, rado jį Lietuvai ne lyje imperiją. Iš airių pasiryži
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Taipgi jį kelias dienas po atme pamoką surasti, kuomet mus
daryti, tik reikia noro ir tvino pasi:: New York konferencijos kurių pagalba dentistai daro Kaip gydytojo, taip dentisto ryžimo. Jei kiekvienas narys šitas Lapkr. 13 d. kuopos susirinkime
timui Hymanso projekto, gavo verčia Varšuvos junkerių globė
teismuose nepriima į Jury, nes savo pareigas atliktų, tai gale sekan- perskaityta atsišaukimas Philadelphime oficialų pranešimą kad atsi jai pulti imperialistinės Lenki atbalsiai. — Nors nesenai buvu operacijas burnoje. Tokios ope
draugijų, kuriuomi buvo prašoma
pacientai negali laukti, kentėti, čių metų musų kuopa turėtų JtP’C i jos
aukų paliuosavimui iš kalėjimo Jono
statydino Užsienių Reikalų Mi- jos glėbin. Lenkija tūkstantį sioji New Yorke lietuvių konfe racijos, kaip nulūžęs žandakaulis, miręs (necrosis) žandakau- kuomet daktaras sėdi teisėjo 350 nmių, kuomet dabar tinime tik Sušinsko. Nariai sumetė $9.00, kunisteris kun. Purickis.
kartų silpnesnė už Angliją ir rencija, kuria sušaukė Lietuvos lis, epulis ir kitus tumors. Taip vietoje. Reiškia, daktarai pri apic 170 na, ‘U- t okioje didelėje lie-j rjc japo pasiųsti Phil, draugijų komiAkyvaizdoje šitokių įvykių, jei pastaroji neįstengė pasmaug atstovas p. Čarneckis, užsibaigė
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kamais dviem punktais: arba laimėjimo aušra nepertoliausiai
nariams už apsileidimą, kad tik to-Į 194 kp„ Cicero, III., gruod. 4 d
Iš „Dental Facts”.
aukščiau minėtas anglų spaudos — reikia tik tvirtas pasiryži nius darbus, tačiau tenka labai palate (atsidaręs burnos dangus
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klauso prie šios kiekvienam lietuviui šis susirinkimas buvo šauktas atviru
pranešimas buvo neteisingas, ar mas išlaikyti.
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krūminiai
dantys
naudingos organizacijos. Todėl drau-, tėmis, tačiau dauguma narių visvien
eitu kokios nors reales naudos.
ba Lietuvos vyriausybė pabijo
gai, kiekvienas stokime i dai
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nią atsilankė mažas skaitlius. Paga— nespėta dar nei pagrindų pa ligonius darant tokias operaci
griežtam jos nusistatymui prieš
po vieną narį prie SLA.
; liau ir tie patys, kai tik užsimokėjo,
tiesti tam bendram darbui, kle jas.
Taipgi u kp. nutarė parinkti nuo tuojaus skubėjo išeiti. Tai yra labai
bent kurį susiartinimų su Len
nuo 1 pusi.)
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SLA.
nariams
reikėtų
rūpintis
savo
atsistatydinime Už. Reik. Mi- giamas įrengti. — Nežiūrint, vo paprastu budu kitas partijas gijų dentistai yra ne tie senyvi narini patekę savo organizacijos tuvos kareiviams. Tuo prakilnuni organizacijos reikalais ir dalyvauti
nisterio sudarė pagrindų savo kad juoduosios jėgos ir deda pa smerkti ir šmeižti. Net „Drau dentistai, bet burnos chirurgai prieglaudon, nežiūrint ant kiek darbu apsiėmė pasirupinti keli kuo kiekviename kuopos susirinkime kuo
pasiteisinimui prieš Tautų Są stangų sutrukdymui įkurti Lie gas”, kurio redaktorius, užsibai ir dentistai. Kitaip, sakant, jip blogas užveizda nebūtų, nesuly pos nariai. Knygų rinkimo stotimi skaitlingiausiai, kurie laikomi kiekvie
paskirta J. Tarcilos vaistinė ant
mėnesio pirmą nedčldienį. Ne
jungų. Juk niekam nepaslaptis, tuvos valstybinį universitetą, gus konferencijai, sukvietęs ki yra daktarai burnos specialis ginamai geresnėse sąlygose, bu Bank St. Jei kurie lietuviai turite no
žiūrint kaip žmogus yra užimtas, vis
tą globojami. Pagaliau jie tu atliekamų knygų ir kitokios literatū viena galima surasti valandą kitą lino
kad yra Lietuvoje nemaža to tačiau sakoma, kad universite tų laikraščių redaktorius pasiū tai.
Dar 1887 m. American Medi
lė ir pats pasižadėjo nekelti tų
kių žmonių ir vyriausybės viršū tas ateinančio meto prodžioje
rėtų galimybės pasiskųsti, kad ros, tai malonėkite jas atnešti i aukš so laiko, kad atlankius kartą j mė
cal Association perleido rezoliu
čiau minėtą vietą, kuiios gi eitu lai-: nesį
nejq kuopos
kuOpos susirinkimą.
susirinkimą. Atminkite
nėse, kurie labai rėmė Hymanso jau pradės veikti jei ii’ nevisas, įvykių, kurie sudarė konferenci
jie yra globojami patinkamai, ku
bus
išsiųstos
Lietuvon.
draugai,
kad
šioje
organizacijoje yra
I draugai, kad
projekto priėmimą, jau nekal tai nors dalinai. „Trimitas” se joje labai troškią atmosferą, ra ciją, kad baigę dentisterijos ko kuomet valdiškose
prieglau Prie progos primenu visiems S. L. labai plati dirva darbuotis apšvietos
šydamas apie konferenciją da legiją su D. D. S. laipsniu bus dose jie šitos galimybės ne A. u kp. nariams, kad svarbus kuo- ir pašalpos tikslais saviems žmonėms
bant apie didžiuma klerikalų kančiai apie tai praneša:
bar kitų įsitikinimų žmones va legališkais tos organizacijos na turi. Dauguma nemoka tinkamai pos susirinkimas įvyks nedėlioję, ' jr galima daug nuveikti naudingų da„Musų aukštajai mokyklai skir
partijos vadų.
ti namai Kaune jau baigiami re dina „visuomenės atmatomis”, riais ii1 kad dentisterija yra spe- susikalbėti anglų kalba, o antra, sausio 1 d., 1922 m., 7 vai. vakare, lykų, jei ne.musų apsileidimas. Tai
Gerai dar nors tiek, kad paga
Šviesos Dr-jos Salėje, 883% Bank gi draugai stikruskimc prie darbo ir
montuoti. Kelios auditorijos jau Lietuvos kūno „nupuvusiais ir ciališka šaka medicinos.
liau Lietuvos vyriausybė išdrį visai paruoštos. Gamtos tyrinėji
niekas nei domes nekreiptų į jų St. Šis .susirinkimas - yra svarinu ateinančiais metais visomis išgalėmis
nukritusiais sąnariais.”
Kadangi daugumas valstijų, skundus. Valdiškose prieglaudo tuomi, kad bus nominacijos SLA. ’ pasidarbuokime musų garbingos orso aiškiai pasisakyti prieš franmo kabinetas aprūpintas apsčiai
Visa klerikalinė spauda, „už tik prieš dešimtį metų pradėjo se gauni trumpą atsakymą: ne Pildomosios Tarybos ir bus balsuo- , ganizacijos ir savųjų žmonių labui,
naujais prietaisais. Nuo lapkričio
cuzų spaudimų ir paklausė Lie
jania kur steigti SLA.
Na-j Taipgi prie progos noriu priminti
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To- visiems 194 kuopos nariams, kad
nė.”
pridarė esant Lietuvos atstovu tisterijos kolegijos diplomos nuo riams jų organizacijos prieglau
blogumų pasirinkdama mažiau Universitetui parinkta buvu
dėl atsilankykite visi nariai ir alsi- j kiekvienas privalote atsilankyti j seAmerikoje p. Vileišiui, dabar ša tų, kurie norėjo laikyti valdiš doje šito pasakyti negalėtų, nes veskite po naują narį prirašyti prie kantj kuopos susirinkimą, kuris įvyks
sią.
sios komercijos mokyklos bus kosi, kad tik jie vieni rūpinasi kus kvotimus, užtat ir dabar vi
SLA. Supradžia metųatlikime sa- • sausio T d., 1922 m., visiems žinomojie turi teisę reikalauti tinka vo
Tačiau pasidžiaugdami Hy tas, Donelaičio ir Mickevičiaus
pareigas!
i jc vietoje, nes šis susirinkimas bus
Lietuvos reikalais, o liberalai ir sur yra daug dentistų be dakmos globos.
manso projekto atmetimu, turi gatvių kampas. Sakoma tinka
J.Strižauskas
—sekr.! metinis ir todėl daug svarbių dalykų
kitos srovės tik trukdą Lietuvos taro laipsnio, Su jų (savamoks----------------------------------- \ prisieis atlikti. Sulig kuopos nutarime atminti ir tai, kad trumpo mesnio universitetui namo Kau
Išsireiškimuose, kad SLA. tin 60 kp., Grand Rap:ds, Mich., lap- nio bus įvesdinimas naujų kuopos
valstybinius darbus Amerikoje. lių dentistų) mirtimi sugrius
je ateityje gali priseiti Lietuvai ne nėra.
karnos prieglaudos įkūrimas y- kričio 19 d. parengė šeimynišką va- viršininkų, kurie išrinkta pereitame
Klerikalams pasukus į senas šarlatanų sostas.
atsistoti priešais rimtus įvykius.
* * K
savo taktikos vėžes, iškalno ten Dešimts metų atgal Virgini ra neįmanomas, yra daug teisy karėlį, į kurį atsilankė suvirs 200 žino susirinkime. (Viršininkų vardus pa
Mat bilietai buvo pardavinėja skelbsime kartu su kitų kuopų vir
Atmetimas Hymanso projekto,
:: Nesiskaito su faktais. — ka pasakyti, kad ir po šiai kon jos legislatura perleido bilių, bės, tačiau nieko nekenktų pa nių.
mi
iš
kalno,
todėl nors ir reikėjo mo šininkais. Red.). Taipgi bus nomi
reiškia pasipriešinimų Tautų Nėra kitos tokios žmonių gru ferencijai jokis bendras darbas
mėginti.
Juk
galima
sakyti,
kėti įžangos po $1 porai ir 75c. pa nacijos SLA. Pildomosios Tarybos
kad visi dentistai valdiškuose
Sųjungos valiai, kurios nariu y- pės Amerikos lietuvių gyveni su klerikalais nėra galimas. Jei
vieniui, tačiau bilietų išplatinta ne ir bus balsuojama kur steigti Priegl
kad
ligi
šiol
užtektinai
rimtai
ra ir Lietuva. Pagaliau galima me, kuri taip nesiskaitytų su p. Čarneckis nori pritraukti prie kvotimuose privalo parodyti M. šituo klausimu nei nesirūpinta. mažai.
Namas — Lietuvoje ar Amerikoje.
D. laipsnį, Bet tuojaus atsiraTodėl
visi ateikite stisirinkiman!
laukti net lenkų puolimo, nes faktais, kaip kad musų komu bendro veikimo valstybiniuose
Programas prasidėjo 8 vai. vaka
do pasipriešinimų tokioms tie- Reikia nors kartą šitas suma re. Pirmiausiai vakarėlio rengimo
Juozas Galinis — rast.
atmetus Lietuvai Hymanso pro nistai. Jiems visiškai nesvarbu darbuose ir kitas sroves, tad vi
nymas
rimtai
išmėginti,
ant
komisijos pirm. M. Alcksicjunas pa
jektų lenkai gali pasijusti turį kaip ištikrųjų dalykas yra — sų pirma jisai turėtų suvaldyti soms, reikalaujančioms M. D., kiek jisai sektųsi gyveniman į- aiškino
vakarėlio tikslą ir perstatė PATYS POLITIKUOJA IR KITUS
„liuosas rankas” Lietuvoje. Rei jie viską iškreipia taip, kaip jų savo partijos vadų įtūžimą prieš vietoj D. D. S ., kas privedė kunyti. Jei musų organizacijai programą, kuris buvo įdomus ir gra- '
PEIKIA.
panaikinimo reikalavimo
prie
.Tėvynės” 47 num. tilpo SLA. 194
žiai atliktas. Sudainuota ir keletas
kia būti prie visko prisirengu partijos politika reikalauja.
pasisektų šitą sumanymą rea dainelių.
kitų įsitikinimų žmones ir aiš
pra-.kp.
iš Cicero, III., papeikimas 2-ro
Užsibaigus programų!,
siems.
kiai pasisakyti, kad jisai yra
Į apskr. kuopoms. Kadangi už nebuInteligentai ir šiaip sau apsi- lizuoti, tai nėra abejonės, kad sidčjo šokiai.
Nėra abejonės, kad Lietuvos Kuomet SLA. Sekretorė ofi tik valstybiniu žmogumi, tole
tęsėsi
ligi
11
vai.,
nes
Utis ir negirdėtus dalykus peikia, o
švietus publika dabar pasirenka SLA. įgytų didelio pasitikėjimo Vakarienė
cialiai
pareiškė,
kad
SLA.
kuo

žmonės gerai suprato ir perma
visi svečiai vienu kartu nesutilpo įvykusius slepia, todėl negalima prapos visas aukas privalo siųsti ruojančiu lygiai visas partijas. dentisterijos chirurgą su tokiu Amerikos lietuviuose ir į trum prie skobnio, Vakaricne svečiai bu-1 leisti į tai neatsakius.
tė galimus įvykius delei to pro
Kol šito nebus padaryta ■— kol pat atydumu, kaip ir akių, au pą laiką musų organizacija tri vo užganėdinti, nes apart skanių vai-Į Tame savo papeikime 194 kuop.
jekto atmetimo. Ir jeigu griež per savo Centrų, o ne per viso Lietuvos atstovas jausis tiktai
buvo gražiai uždangstyti
labiausiai šmeižia 139 kuop. iš Rosegubai nariais pasidaugintų. Pa g>Ų, stalai
:
.
sų ir gerkles specialistus.
kias pašalines įstaigas, tas mu-.
tai reikalavo tų projektą atmes
ištikimu klerikalų partijos žmo Daugelis ligų randasi burnoj galiau šita aplinkybė nekliudo ir gyvų gėlių bukietais papuošti. Nors ' land, III., kuriai primetama net tas,
sų
komunistam
labai
nepatiko,
rengėjai ir patarnautojai buvo pa-; kad buk ji bandžiusi iškelti raudoną
ti, tai matomai jie yra pasiryžę
gumi, tol jokis bendras darbas ir dantyse, užtat reikia kreiptis SLA. nariams daryti galutiną vargę,
nes
mat
turėtų
SLA.
kuopų
au

tačiau stengėsi visomis išgalė- ’ vėliavą ant svetainės, kurioje buvo
ligi paskutiniam lašui kraujo
Amerikos
lietuviams
nėra
gali

sprendimą
kur
prieglauda
turi
mis
užganėdinti
svečius, ko pilnai laikomas 2-ro apskr. suvažiavimas
prie
kompetentiško
daktaro,
bur
ginti Lietuvos nepriklausomybę. kos ir badaujančiai Rusijai eiti mas, nes klerikalų akyplėšrumui nos specialisto, kurį paprastai būti steigiama. Tik šitą spren jie atsiekė. Šio vakarėlio rengime ir , spalių 9 d., laužusi visokius įstaty- '
per musų organizacijos Centrą.
Todėl ir mes, amerikiečiai, tu
bilietų pardavinėjime daugiausiai pa-’nius ir pildžiusi tik bolševikų įsakynėra jokių rybų.
publika vadina dentistų. Tie dimąv darant reikia vaduotis šal- sižyniejo M. P. Ąleksiejunas. Prie mus. Tai yra melas ,— provokacija!
„Vilnis
”
išrėžia
pamokslų
SLA.
rime būtį .rimtai prisiruošę pa
laikai jau praėjo, kuomet dide tu protu ir gilum viso dalyko vakarienės daugiausiai dirbo p. Me- Kaslink 139 kp. prisiuntimo dauSekretorei už tokį pareiškimų ir
remti visomis išgalėmis šių pa
le iškaba su dantimi ir jo var- apsvarstymu, o ne momento sen conis, kuris yra iš amato virėju tad g'a" delegatų, negu įstatai leidžia,
skutinę Lietuvos žmonių kovą, tvirtai užreiškia, kad Lietuva
139 kuop. delegatų buvo prisiųsta
du išrašytu didelėmis raidėmis timentais. Visi SLA. nariai my ir laike šios vakarienės apsukriai su 1 tai
ligi šiol nėra jokios pagalbos su
Jam gelbėjo ponios M. Ber 15. Kuomet pastebėta, kad sulig už
jei ji kiltų delei Hymanso pro
šaukė praeivius į dentisto ofisą. lime Lietuvą, jos labui dirbame kinėjosi.
teikus
Rusijai.
notienė ir O. Baltrušaitienė.
Prie simokėjusių narių į apskritį gali da
jekto atmetimo. Juk mes nuo
ir
kuošviešiausios
ateities
jai
Šių dienų publika daugiau apsivakarienės patarnaudami dirbo ir ki lyvauti tik 14 delegatų, tuomet bu
latos drąsinome Lietuvos žmo Vienok visuose Amerikos lie
Rašo STARR PARSON,
švietus ir jei dar kur randasi trokštame, tačiau negalime už li SLA. nariai, tačiau visų pavardžių vo paaiškinta, kad mokesčius mokant
tuvių
laikraščiuose
(išskiriant
turėjus mažiau narių, o venes to projekto nepriimti, todėl
A. M„ M. D., D. D. S.
tokios iškabos prie dentisto ofi miršti ir savd asmeninių reika suminėti, delei vietos stokos, negali ; kuopa
tik
komunistinius)
tilpo
Tarybų
liaus
pasidauginus
nariams, išrinkta
ma. Šiuomi tik noriu ištarti varde
musų pareiga yra gelbėti tuos
lų,
kaipo
išeiviai
svetimam
kraš
iš
Washington,
D.
C.
so,
tokios
iškabos,
tik
nubaido
60 kuopos širdingiausiai ačių visiems i delegatų sulig dabar esančio kuopos
žmones kovoje, jei ji kiltų musų Rusų valdžios širdingas oficia
te.
Pagaliau
atkurtoj
ant
tenka
žmonos.
Visi
jau
pradeda
su

šios vakarienės darbininkams, šio va narių skaitllaus. l’o tokių pastabų
lus’padėkos raštas, kuriame pa
reikalavimus bepildant.
prasti, kad tokiose iškabose sle pasakyti, kad steigdami savo karėlio rengimo komitetui, programo vienas 139 kuop. delegatas paprašė,
(Tąsa iš 50 num. „Tėv.”).
reiškiama net tai, kad Lietuva
išpildytojams ir pagaliau visiems .sve kad jo vardą išbrauktų iš delegatų
prieglaudą
Lietuvoje,
tuomi
jo

piasi
apgavystė,
nešvarumas
ir
Kadangi
šioje
šalyje
tūkstan

pirmutinė ištiesė pagalbos ran
čiams, kurie atsilankė šin vakarėliu. surašo ir dalyvavo suvažiavime kai
AIRIJOS
kios
naudos
Lietuvai
nepadary

begėdiškas
pažeminimas
dakta

čiai
daktarų
turi
abu
laipsnius,
Gruod. 4 d. įvyko 60 kp. metinis po valdybos narys. ' Tokiu budu pa
kų badaujančiai Rusijai. Da
NEPRIKLAUSOMYBĖ.
kuriame išrinkta nauja siliko 14 delegatų, o ne x6, kaip 194
bar vėla skaitome Lietuvos lai t. y. M. D. ir D. D. .S., užtat ro profesijos. Neveltui tokių sime, o sau nesmagumų pasida- susirinkimas,
kuopos valdyba 1922 metams. Val kp. tvirtina.
Anglija ir jos draugai džiau kraščiuose sekama pranešima: nūdien dentisterijos profesija dentistų žmonės nevadina dak rytumem nemaža.
Man rodosi, kad ponams ciccriedybos vardus patalpinsime kartu su
Mano giliausiu įsitikinimu kitų
giasi, kad pagaliau prieita prie
čiams
nevertėtų taip pyktauti, kad
„Lietuvos atstovybe Maskvoje taip, sparčiai kyla, kaipo specia tarais, o tik dentistais. Toki
kuopų valdybomis. Red.) 'taip
yra:
jei
Susivienijimui
įmano

dentistai daugumoj ir nėra dak
keturių mėty Sovietų Respublikos li ška medicinos šaka.
gi šiame susirinkime aptarus kuopos šiame suvažiavime negavo „džiabų”
sutarties su Airijos atstovais,
sukaktuvių dienoje įteikė badau
Vėliausio laiko dentistai yra tarai, o tik dentistai, mechani mas Priegl. Namo steigimas — reikalus, neužmirškite ir Lietuvos ir užtai nevertėtų Rosclando kuopai
suteikiant Airijai taip plačia au
jantiems Lietuvos Vyriausybės var
steigkime jį Amerikoje! Jei ne našlaičių ir sušelpimui paskirtas ; primesti šeimininkavimo.
kai.
burnos chirurgai ir dentistai.
tonomiją, kokią turi Kanada ir
Gerbiamos kuopos malonėkite pil
du vagoną miltų ir vagoną cuk
aukščiau minėto vakarėlio pelnas —
įmanomas
—
nustokime
apie
tai
Dabar
etiški
daktarai
jau
iš

Reikia
pasakyti,
kad
abelni
Airija paskelbiama net laisva
raus.”
$7.09. Taipgi paskirta Lietuvos naš nai siųsti delegatų į apskričio suva
kalbėti
ir
rašyti,
o
apie
steigi

braukė
žodį
„dentistas
”
iš
savo
laičiams ir skirtoji auka — $5-59 2^6 žiavimus ir siųskite sąžiningus žmo
žinoma Lietuva negali pilnai medicinos daktarai, baigę moks
valstybe.
mą Lietuvoje nei nesvajokime. kp. nariui a. a. Jonui Rimkui, kurią, nes.
Tačiau kas iš šitos Anglų-Ai išmaitinti visos badaujančios lą 25—30 metų atgal, mokslo iškabos ir vizitinių kortelių.
P. Kisielius,
jam mirus, 266 kp. raštininkas Porių sutarties išeis, šiuo tarpu Rusijos, tačiau teikia jai pagal žvilgsniu, jau negali lygintis su, Praeityje buvome papratę ma Kaip SLA. negalime Lietuvon niškaitis sugrąžino atgal. Tuo budu
2-ro apskr. suv. dclcg. ir spaud.
perkelti,
taip
ir
jo
prieglaudos
tyti
DR.
JOHN
SMITH,
DEN

kom. narys.
vėlesnio
laiko
dentinais.
Užtat,
bos
tiek,
kiek
išgali.
Lietuvos našlaičiams 60 kp. Kalėdų
sunku pasakyti, nes šitai sutar
Taigi iš šito gali būti aišku, tarp senesnių gydytąją ir jaunų TIST. Jau dabar šita iškaba negalime tenai steigti, nes ji dovanėlė yra $12.66, kurh tuojaus Redakcijos pastaba. Kas ką su-,
čiai nepritaria protestoniškoji
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važiavime kalbėjo ir kokiu budu bū
ro renkama suvažiavimo prezidiutnaa, nieko bendro neturi su 194 kp.
užmetimais suvažiavimui, todėl ir at
sakyme j tuos užmetimus tų dalykų
•ededame.
Pagaliau
pareiškimas,
kad rankų pakėlimu renkant prezidiu
mą batų išnaujo perbalsuota, dar ne
reiškia jokių prigavysčių ir todėl to
kia užmetimas 194 kp. delegatams
butų nevietoje ir neteisingas.

Ant galo noriu tart*’ keletą žodžių
Pirm. — F. K. Skužinskas,
Dabar-gi, lenkai bando parodyti
į
SLA. 30 kp. narius.
Gerbiamieji,
Rast. — J. Ukanis.
savo žvčrišknumą Lietuvoje, norčda
Redakcijos pastaba. Nors daugu mi pasigriebti musų šalį ir prijungti lankykitės daugiaus į susirinkimus,
kadangi kuopa turi apie 206 narių,
ma SLA. darbuotojų labai nepaten prie Lenkijos.
kinti, kuomet prie jų rašinių redak
Toliaus, gerb. kalbėtojas skaito iš o atsilanko į nekurtuos susirinki111”®
cija prideda savo pastabas, tačiau to traukas iš laikraščių apie lenkų žvė tik apie 20. Ar tai ne gėda mums?
negalima išvengti. Kadangi redakci riškus pasielgimus.
Sausio mėnesį yra labai svarbus1
Taip, Seinuose
ja neša visą atsakomybę už laikraš susitvėrė draugija, kuri suima žmo susirinkimas, todėl kiekvieno nariočio turinį, todėl ji ir yra priversta nes naktyje, išveža į mišką ir ten res pareiga yra atsilankyti!
pridėti pastabas prie tokių rašinių, j žvėriškai nužudo, kaip pavyzdžiui nu
Vyt. A. Kerševičius.
už kuriuos ji negali imti ant savęs žudė Leončiką.
Toliaus Dr. Ip. Bronušas laikė
atsakomybės.
O tokiuose atsitiki
PROTOKOLAS
muose, kuomet SLA. darbuotojai ap- mokslišką paskaitą, kurią publika
SLA. i«-to apskričio 5-to suvažiavi silenkia su musų organizacijos abel- j labai atid
mo, įvykusio 13 d. lapkričio, 1921 m., na tvarka ir net įstatais, tad redak- kad žinog
(Už išreikštas šiame skyriuje minRed Men’s svetainėje, Christopher,1 cijos net pareiga tai jiems pastebė nas ir sugrįžta j amžiną viešpatiją
; Redakcija neima atsakomybės).
Toji teise, sako, yra
t>. 'Todėl lai nepyktauja ir aukščiau ir-gi vienas.
Ilk
Suvažiavimą atidarė 12-to apskričio minėto
suvažiavimo
dalyviai, kad kiekvienam suprantama, tik lą laiką
ATSAKYMAS J. K. ALEKNAI IR
pirm. F. K. Skužinskas 11 vai. ryte. prie jų tarimų tenka padaryti keletas žmonija atidėlioja iki paskutiniai vaKITIEMS SLA. 14-TOS KP.
Mandatų Komisijon paskirta L. Jo- pastabų.
ŠMEIŽIKAMS.
Pirmiausiai, ' buvome priversti vi savo amžiaus dienas, užmiršdamas
nikas ir K. Kubilius.
No. 34 „'Tėvynės” tilpo SLA. 136
kelionę.
Ir
amžinystės
Peržiurėjus mandatus gauta sekan- siškai išbraukti iš protokolo 15 para vienatinę
kp. pranešimas, po antgalviu: „S. L.
grafą, nes tokių dalykų antros klia- tik paskutinėje valandoje
žmogus
ti daviniai:
A. 8-to apskričio reikalu.” Ten be
102 kp., Weaver, Ill. — J. Paku- sos teisės turintieji laikraščiai negali pradeda maldauti amžinos išminties gėdiškai šmeižiama 14-ta kp., buk ji
skelbti.
Paskelbus tokius dalykus, trumpo pagyvenimo dar vienų metų
tinskas, L. Jonikas.
paaukauti
paštas gali atimti laikraščiui antros ar mėnesio ar nors kelių dienų. Tai
103 kp., Johnston City, UI.
Rusijos
medikališkiems
reikalams
kliasos teises. Visokia lioterija Suv. veltui maldaujama, nes gamta sako
Strikas.
ir dar priduria, kad matęs ir 14-tos
1 kiekvienam, kad eitų j amžiną nak
161 kp., Christopher, Ill. — J. Bag- Valstijose yra draudžiama.
Šis suvažiavimas nutardamas apsi vynę, trauktų be baimės į nežinystę,
danskas, K. Juodvitis.
verkia krokadiliaus ašaromis, žiuri į
180 kp., Buckner, Ill. — G. Pili- lenkti su SLA. Centru persiuntime turėdamas viltį kito gyvenimo, žai
balsavimo blankų ir nemato, kad ten
savo aukų badaujančiai Rusijai, per dimo ir darbo.
pas, K. Petrauskas.
jokių medikališkų reikalų nėra, tik
Pereitas Pil
Tūkstančiai, sako,
tikėjimų, ban181 kp., Herrin, III. — P. Ruge- žengė SLA. įstatus.
SLA. Prieglaudos Namui, arba Lie
nis, J. Bendinskas, F. K. Skužins- domosios Tarybos suvažiavimas pa dančių suteikti suraminimą aimanuotuvos politiškiems kaliniams.
darė sekamą nutarimą:
jančioms ir
besi rūpinančioms siekaa.
Toliaus jis (J. K. Aleknis) vardu
J. Bcrtu„Nutarta taip pat įsakyti kuopoms, Joms, pranašauja atradimą kito gy188 kp., Royalton, Ill.
136 kp. siūlo pasiūlymus, kur tuos
kad visos aukos, renkamos visokiems veninio
lis, V. Misevičius.
pinigus sunaudoti, arbit kuopoms pa
Laime sako, kad tikėjimas atsako sidalinti, kuomet ta pati 136 kp. bal
191 kp., West Frankfort, Ill. — reikalams, turi būti siunčiamos į S.
V. Geraltauskas^ J. Siugždinis, V. L. A. Centrą, kurs priduos aukas to daugeliui milionų į visus klausimus
savo 19 balsų už Prieglaudos Namą.
Rugenis, k. Kubilius.
kioms įstaigoms, kokios bus aukau kaslink padėjimo po mirčiai, Gaila,
Todėl SLA. 14-ta kp. pamačius tokį
156 kp., Benton, Ill. —■ V. Jankus, tojų nurodytos.”
girdi, tų milionų, kurie neturi nusta melagingą pranešimą, prisakė valdy
O
apifri
Pild.
Tarybos
autoritetą
tyto tikėjimo ir jokiu budu il egali
J. Gvčrgždis.
bai pareikalauti, kad virš minėta ypa308 kp., Zeigler, Ill. — D. Gribi- šitokiuose klausimuose, SLA. įstatų surasti savyje suraminimo ir baimės
nas, P. Saudargas, J. Bernotas, A. Skyriaus 5, paragrafas 5-tas sekan išgujimo.
me nuo 14-tos kp., kuri jos neužsi
čiai sako:
Milionai žmonių pradžioje
Novas.
tarnavo, ir kuomet 14-tos kp. valdy
„Pildomoji Taryba turi pilną galę mo rūpinasi apie gyvenimo vargus,
Viso delegatų — 22. Suteikta bal
ba prispyrė parodyt tuos tarimus,
sas apskričio viršininkams: B. Jo aiškinti Susivienijimo įstatymų pras o antroje gyvenimo pusėje rūpinasi
tuomet paraudęs teisinosi visokiais
naičiui, S. V. Pariedniui, L. Lastau- mę, ir tie aiškinimai riša Susivieniji apie ateinančią neišvengiamą mirtį.
budais, ir prižadėjo atšaukti, bet jau
Čia gerb. prelegentas pastate klau
skui ir J. Ukaniui. Viso su spren mą, su ta vienok išlyga, kad prieš bi
du mėnesiai sukako nuo pasirodymo
džiamu balsu dalyvauja 26. Atsilan le kurį tokį nusprendimą galima ape simą, delko reikia rupinties apie da
to šmeižto, o atšaukimo nesimato,
kiusiems svečiams — vietinės kuo liuoti į sekantį reguliarį Seimą; ji lyką, kurs
kiekvienam privalomas. (matomai autoriaus
tokia
logika),
pos nariams suteikta patariamas bal daro visus įstatymus ir padavadiji- Delko bijoties padaryti tą, ką kiek
bet nuryti lamus, kurie gali būti reikalingi ir de vienas turi padaryti, ką kiekvienas
sas.
x
bai sunku.
rami Susivienijimo įstatymų vykdy padarė ir ką kiekvienas padarys taip
1. Renkama tvarkos vedėjai: iš
ai sau ilsisi, ir laukia, ar
ilgai iki pasaulis trauksis?
rinkta pirm. F. K. Skužinskas, pa- mui.”
us kokios nors progos apVadinasi SLA. Pildomosios Tary
Taigi, sako, vietoje bijoties mir
gelb. B. Jonaitie, sekr. J. Ukanis. Die
14-ta kp. matydama, kad atbos
nutarimai
yra
lygiai
privalomi
ties žiloje ir sunykusioje sveikatoje, j
notvarkės
komisija
išrinkta iš J.
uesulauks (belo, dar ir ReBagdanskio, J. Geraltausko, V. Jan pildyti SLA. nariams, kuopoms ir žmogus turėtų džiaugtis, kad turi;
pridėjo
pastabą prie to
kaus.
Kol komisija pagamino die- apskričiams, kaip ir SLA. Seimtj nu
), paskutiniam susirinkime
Todėl
reikia
pasigailėti, mirčiai.
novtarkę, pirmininkas pasakė trum tarimai.
vaidyba
ant
VISU
kad
tūli
SLA.
darbuotojai
nemato
pą prakalbėlę apie dabartinę Lietu
darbininkų
' skurdą. . reikalo skaitytis su savo organizaci naudinga kiekvienam žmogui.
vos padėtį
ir
<
jos įstatais ir nuolatos savivaliauja.
2. Skaityta pagaminta dienotvarke
Tiesa, aukščiau minėtas suvažiavi-. v vnčn”. Red.).
ir likos priimta.
nebuvo minima ir tame
mas šitą savo nutarimą padarė anks
3. Rezoliucijų komisija išrinkta iš
tarimo.
3 narių: D. Gribinas, L. Jonikas, J. čiau*, negu buvo paskelbtas Pildomo
K.
iš uždangos
sios Tarybos nutarimas ir (as juos riai prirašinėta. Žmonių buvo prisi
Bernotas.
dalinai pateisina, tačiau anksčiau* bu rinkusi pilnutėle salė.
4. Skaitytas
protokolas praeito
vo
oficialiai pranešta SLA. Sekreto
Tuomi tarpu Baltimoriečiai lankia
suvažiavimo ir likos vienbalsiai priim
rės,
kad
visos
SLA.
narių
aukos
bu

atsibusiančio
gerb. Miko Petrausko
ta*.
tų
siunčiamos
per
Centrą,
ir
jei
bu

koncerto n d. sausio.
5. Apskričio viršininkų raportai:
loiunas ant SLA. 14-tos
Darbai prie kriaučių nepergeriau
Pirmininkas išdavė raportą žodžiu tų šitam suvaž. rūpėję palaikyti sa
i kp; iš Dayton, Ohio.
— priimtas. Pirm, pagelb. raportas vo organizacijos drausmė ir prisilai siai teeina, nes nemažai žmonių vaik
105 kp. savo susirinkiišduotas žodžiu — priimtas. Rašti kyti Centro nustatomos tvarkos, tai ščioja.be darbo.
I kp. nutarimą 8-to apŠiaip vietiniai
lietuviai
juda ir
ninko raportas išduotas raštu — pri nebūt apsilenkta su savo Centru.
itįduoti Rusų valstybės
Papeikimas
„Tėvynės
”
redaktoriui
dirba, nors jų darbai nevisuomet teimtas.
Iždininko raportas išduotas
raštu — priimtas. Organizatoriaus už talpinimą SLA. organan skelbi nusiseka,' kaip nenusisekė 27 d. lap tą, kuri pasiuntė tam pačiam J. K.
raportas išduotas žodžiu — priimtas. mų vietoje straipsnių, yra neužtar kričio, kada buvo rengiamas visuoti Aleknai (kodėl jis nctalpina to jūsų
nautas. Visus skelbimus tvarko ad nas susirinkimas išnešimui protesto
6. Raportas pikniko rengimo, įvy
protesto, tai mes jau nurodčm p ir
kusio 5 d. rugsėjo, 1921 m. (Labor ministratorė ir redaktorius neturi ga prieš lenkų sauvaliavimą Lietuvoje, mani atsakyme). Mes klausiam ios
Day). Pasirodė, kad pelno liko nuo lės jai įsakyti jų netalpinti. Gal but, bet del lietingo vakaro šis susirinki kp. narių, ypatingai valdybos, ar
pikniko $9953 ’r drg. V. R. likos kad skelbimai ir neneša jokios nau mas tapo atidėtas iki 11 d. gruodžio, nebuvot jus perdaug prisitraukę
Lietuvių kalbos mokykla, kurioje zinkų skystimėlio, kuomet tuos ta
neatiduota $15.00. Tas dalykas pa dos nei visuomenei, nei SLA. na
riams,
kaipo
atskiriems
žmonėms,
ta
mokinama lietuvių kalbos po priežiu-v
likta apskričio valdybai iškolektuoti
rimus skaitėt, kad nematėt ką skai- ’
čiau
organizacijai
neša
naudą,
nes
jie
ra Antano Kurelaičio, turi nemažai ■lot. <| (Šis sakinys geras iš abiejų pu- .
nuo V. R. minėtą sumą.
yra gerai apmokami.
mokinių kaip suaugusių, taip ir vai
7. Skaitytos kuopų priduotos re
šių), daigi jeigu geriat, tai paliauNutarimas
8,
kuriuomi
įsakoma
kų.
zoliucijos. Nekuriy kuopų rezoliuci
kit gerti, bet jeigu negeriat, tai pra
raginti
Vietines tautiškos draugijos, kaip dėki! gerti, tuomet jums seksis ir
jos likos atmestos, o kitų — priim šio suvažiavimo atstovams
tos. Pirmiausiai skaitoma rezoliuci SLA. narius dėti aukas Lietuvos pol. D. L. K. Keistučio ir . Mindaugio matysit ką skaitot.
ja, kad butų paaukota Rusijos ba kai. fondui, yra tiesiog nesupranta- draugijos išsirinko už daktarą vieti
Prie pabaigos, priversti esam
daujantiems darbininkams $100.00 iš mas. Juk šitas fondas yra tam tik nį lietuvį daktarą Ip. Bronušą, o ka važiuoti per plikę J. J. Žiliui. „Tėvy
apskričio iždo.
Rezoliucija priimta ros partijos fondu ir jeigu visi S. talikų draugijos, kaip Šv. Jurgio ir nės” 40 num. ir tas žmogelis verkia
didžiuma balsų ir nutarta pinigai pa L. A. apskričiai tik partijų fondais Kazimiero paėmė svetimtautį gydy (net gaila darosi
kuomet
žmogus
siųsti per „The Friends of . Soviet rūpinsis, tai musų arganizacijos fon toją ateinantiems metams. Mat, mes taip kankinasi) pats nežinodamas ko.
dai turės išnykti, Pagaliau kam dar vis papratę esame daryti be apsirokaRussia.”
Po visų savo asmeniškų bėdų, jis
jiems
SLA. vardu dangstytis?
8. Nutarta, kad kiekvienas atsto
vimo.
(J. J. Ž.) sako: „prie progos pra
Ištikrųjų reikia stebėtis, kad I2-tO
Ten buvęs.
vas parvažiavęs iš suvažiavimo rūpin
vartu pažvelgti j SLA. 14-tos kp.
tųsi ir ragintų kuopos narius paau apskr. 5-tas suvažiavimas nei puse
nutarimo logiškumą ir jo teisėtumą.
SCRANTON, PA.
koti Lietuvos politiniams prasikaltė- žodelio neprasitaręs apie savo orgaGirdi, 14 kp. turi narių virš 200, vie
nizacijos svarbesnius reikalus, Štai
liams Lietuvoje.
Labai retai pasirodo
žinutės iš nok apskričio turtą nutarė atiduoti
pranešimo, rengiamasi prie balsavimo Priegl. Scrantono lietuvių gyvenimo. O vis
9. Sulig 156 kuopos
Rusijos kokiems ten reikalams tik
Benton, Ill., gyvuoja dvi SLA. kuo- Namo klausimo, tūlos valstijos rei gi šitoji skaitlingai lietuvių užgyven
21
narys,į dalyvavęs susirinkime ir
pos. Nutarta pasiūlyti, kad kuopos kalauja, kad SLA. vaikų skyrius bu toje (kurių priskaitoma apie dešimts ■tt. Mes čia daug nekartosiu! tų pa
susilietų krūvon prie West City Ben tų padaugintas nors ligi 500 narių, tūkstančių) kolionijoje po biskį kru
čių žodžių, nes tas pats dalykas, (tik
ton, Ill., kuopos, nes toje apielinkė- užeina žiemos sezonas, reikėtų reng ta, bet po teisybei pasakius sulig
skirtingi užpuolikai), tik mes paste
tis prie kultūrinių darbų, prie agita
je visi lietuviai gyvena.
skaitliams, lai biski (galima sakyti ir bim J. J. Ž., kad spredžia tie nariai,
Svarstyta kaslink pagerinimo cijos naujų narių prirašinėjimui, ta- daug) apsileidę!
IO.
kurie dalyvauja susirinkime. Prie pa
Nutarta, kad čiau apie tai nei neprisiminta, PaSLA. konstitucijos.
Organizacijų yra daugybė visokių baigos mes pastebim, kad jus pirma
tuomi
rūpintus ir siganėdinta vien sau artimiausios par ir visokių pažiūrų bei partijų, tarp
pačios kuopos
pasimokytumčt logikos, o paskui ki
duotų tinkamus sumanymus ateinan tijos parėmimu...
kurių yra dvi SLA. kuopos, trys S. tus mokysit, ir kartu reikalauja at
čiam SLA. Seimui.
L. R. K. A. kuopos ir tt.
šaukti visus tuos šmeižtus, kuriuos
u. Nutarta, kad Centras geriau
Darbščiausia draugija už visas, yra paleidot ant' SLA. 14 kp.
prižiūrėtų paštą, kad ir mažuose
Lietuvos Dailės Mylėtojų choras (be
Pasirašo SLA. 14-tos kp. valdyba—
miesteliuose laiku butų gaunamas S.
partyvis), kuris savo veikimu ir lie
Pirmininkas — J. Katkauskas,
L. A. organas, nes dabar ateina la
, BALTIMORE, MD.
tuviškumu užkariavo Scrantonicčius.
Finan; Sek. — A. Šeštokas,
bai suvėluotai arba visai negaunamas.
Nedėlioję, 4 d. gruodžio, čia atsi
Lapkričio 18 d. minėtas choras sta
Iždinijnkas — Aug. Jankauskas.
12. Nutarta duoti papeikimo žo
buvo Amerikos Lietuvių Tautinės tė scenoje puikią komediją „Piršly
Kuopos j an t spauda.
dis organo redaktoriui už talpinimą Sandaros prakalbos, kurias surengė bos” su žaislais. Po vaidinimo se
Redakcijos pastaba.
Bcabcjonės,
apgarsinimų „Tėvynėje” straipsnių vietinė 4-ta kuopa Lietuvių Svetai kė lietuviški ir amerikoniški šokiai.
,,'1'ėv.” skaitytpuii nusistebės, kad tal
vietoje, kurie užima daug vietos, o nėje, kur kalbėjo „Tėvynės” redakto Publikos buvo apie 400 ir visi buvo
piname šitą 14. kp. atsakymą „Tėvy
jokios naudos nei visuomenei, nei S. rius iš New York’o ir vietinis gerb. užganėdinti, kiek teko patirti.
nėn” su visais jo „perlais”. Bet ki
L. A. nariams neneša.
D r. Ip. Bronušas.
Lapkričio 25 d. taipgi viršminetas tos išeiticĮs nebuvo. Gavę šitą atsa
13. Nutarta duoti papeikimo žo
Gerb. Vitaitis kalbėjo iš dviejų choras parengė šokius su pamargi- kymą su) griežiu reikalavimu, kad
dis tiems gaivalams, kurie visuomet dtvčjų.
Pirmą sykį teko girdėti p. nimais. Jaunimo buvo pilna svetai
but ištisai patalpintas „Tčv.”, para
šmeižia musų SLA. 12-tą apskritį Vitaitį kalbant, bet reikia pasakyti, nė, ne tik iš Scrantono, bet ir iš ap
ščių laiškelį 14 kp. valdybai, prašy
(kas ir kaip šmeižia? Red.) ir pa kad jis neblogai nušnekėjo, nes vi linkinių miestų.
dami parašyti
rimtesnį
atsakymą,
geidaujam, kad ateityje tas daugiaus siems patiko jo kalba,
lkijai man
Šis choras 27 d. gruodžio,
luoUiet gavome kuopos pirm., p. J.
neatsikartotų.
iškada, kad negalėjau sulaukti antros m., rengia koncertą. Taipgi 9 d. sau- Katkausko laišką, kuriame jisai rašo
14. Nominuotos sekamos vietos
prakalbų dalies, tačiaus pirmoje da šio, 1922 m. rengia koncertą visų sekančiai:
ateinančiam apskričio suvažiavimui: lyje gerb. kalbėtojas šnekėjo, kaip mylimam komp. Mikui Petrauskui.
„Aš nematau nieko tokio baisaus
Benton, Ill., Herrin, 111. ir Zeigler, Rusija uždarinėjo ir draudė lietuvių
Dabar truputį apie darbus.
Di šiame atsakyme, kaip Tamsia tvirti
IB. Visuotinu narių balsavimu bus ga spaudą senovėje bet lietuvis pilkascr- džiuma lietuvių dirba anglių kasyk
nate. , Kad ten pasakyta „krokodilutinai nuskirta vieta suvažiavimui.
tnėgis užlaikė lietuvių tautinę sąmo lose, kurios iki koliai dar gerai dir liaus ašaromis”, tai ar tas taip bai16. Finansinė apyskaita parodė iž nę širdyje. Kražių skerdynės neišė ba, bet yra sakoma, kad naujam at
SU'? Buvo skaityta šito atsakymo kodo stovį:
jo Rusijai ant gero.
važiavus darbas sunku gauti.
Čia pija ir ji4 kuopos susirinkime, la
Nuo 15 d. geg., 1921 m., ižde
Toliaus, užėjo karė, vokiečiai įsi- reikia pažymėt, kad labai
yra čiąu ir susirinkimas nieko jame baibuvo ....................................... $334-05 briovė į Lietuvą ir tikėjo, kad jų uti privažiavę žmonių iš tų miestų, kur
saus nejniatė (atsižvelgiant į užpuoPer tą laiką išmokėta
$140.71 litarizmui yra gera proga Lietuvoje bedarbė vic.špatauja, taip kad Scranlikus) it :iš naujo nubalsavo pareika
įsibujoti, bet ir tai jiems nepasise tonas uižsikimšęs kai dar niekad nc- lauti, kad batalpintumėt „Tėvynėn”
Su lapkr. 13 d., 1921 m., ižde
kė ir generolo Von-der-Goltzo gele buvo,
Savininkai namų randas plė- ištisai. Todėl kaipo kuopos pirm, ir
l’tka ....................................... $19334 žinės divizijos tapo sutriuškintos ir šia kai tik įmano, stubų randavo! ne
siuntėjas šito atsakymo, reikalauju,
17Suvažiavimas uždaryta
4:30 kulvirščiais turėjo traukti, nosis nu- galima galit, o kadaise tai būdavo
1 kad pątalpintumėt taip kaip parašy
vai. po pietų.
leidusios, atgal į Berlinį.
tiek ir tiek tuščių stubų.
ta pataisant tik gramatikos klaidas.

LAISVAS SKYRIUS

LIETUVIAI AMERIKOJE

Tokiam atsitikime daugiau nieko
nelieka, kai tik išpildyti
kalavimą.

aUKM»

ar turite

SPAUDOS

laivakortes

va

atpigo

1

J Hamburgą ir Bremeną $103.50
Į Liepoją ....................... $110.00
J Piliavą-Karaltaučių .. $106.50
War Tax $5.00

Didžiausi, greičiausi garlaiviai pa
saulyje. Puikus patarnavimas pasažieriams. Yra vietinis agentas jūsų
| mieste ar artimoje apielinkėje.
Į Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją ir ki- l
tas Baltijos valstijas per Hamburgą':

PINIGŲ SIUNTIMAS Kalė
dom žemiausiu dienos kursu.
Pinigus Lietuvoje gauna laike
25—30 dienų.
P. MIKOLAINIS,
Hudson
Ave.,
53
Brooklyn, New York.

i SAXONIA išplauks ..... Sausio 21
Kajutos $135.00, III kliasa $103.50,
karės taksų ■$5.00.
lupkite mums, nes mes
padaromo grei tai, gražiai

ir prieinama kaina.
S L. A. spaustuvo spaus
dina

visokius

spaudos

darbus.
Krcipdamies pas mus su
by kokiu spaudos darbu,
adresuokite sekamai: I

LITHUANIAN ALLIANCE
OF AMERICA
307 W. 30-th Street

NEW YORK CITY

Per Chcrbourgą,
Southamptoną,
Liverpool arba Glasgow:
Cameronia
gruod. 31
Carmania
gruod. 31
Albania ..
sausio 14
Algeria ..
sausio 21
Per Angliją ar Hamburgą į Danzigą $106.50; į Liepojų $110.00. Ka
rės taksų $5.00.

V»4>r

Štai nepaprasta proga įsigyti pui
kiai nušlifuotą, panikeliuotą ir ge
riausio padarymo „Young America”
revolverį.
Sauja tikrais patronais,
septyni šūviai vienu užtaisymu. Reguliarė kaina šito revolverio yra
$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.

■<*<

Bell Phone—Dickinson

119$ W

Dr. A. P. Dambrauskas
Priėmimo valandom t
Nuo 10 iiryto,
2—3 po pietų ir
6—8 vakare

1624 So. 4-tb Street,
PHILADELPHIA, PA

išsiųsime puikią knygą su 34
riais
spalvuotais
žemlapiais
Lietuvos, Europos, Amerikos ir
viso pasaulio. Prisiųskite mums
5 gerus antrašus savo draugų
ir 2 centu persiuntimui, o ap
turėsite tą didelę knygą visai
už dyką. Adresuokite:
136 E. 42nd St.,
TRAVEL
BUREAU
New York, N. Y.

Tel. Market 4867.

A. S. Trečiokai
195 ADAMS ST.,
NEWARK, N. J.
Parduoda laivakortes ir siunčia
pinigus į visas svieto dalis, o ypatingai į Lietuvą.

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. Ne
atidėliokite! Jei nenorite praleisti
šio nepaprasto pasiūlymo, tai rašyki
te dabar.

CHICAGO

SAFETY COMPANY
Dept. 550
1330 N. Western Ave., Chicago, Ill.

g UŽSISTELIUOK ŠENOIE. Į

SUSIVIENIJIMO LIET. AMERIKOJE

Lengvas. Greitas

K N I N G Y N E

t
Nauja didelė daktariška knyga, pirmuti
nė šios rūšies lietuvių kalboje: LYTIES
MOKSLAS arba visokias slaptaisias ligas
ir lyties klausimą. Labai žingeidi ir pa
mokinanti knyga, kuri privalo rastis kožno lietuvio namuose, Parašė Dr. A. J.
Karalius. Šita knyga yra išleista del vy
rų, moterų ir merginų, bet uždrausta par
duoti vaikams. Nnrodimai ir paveikslais
patikrinta, kaip daugelis žmonių kenčia
sopulius (slaptųjų ligų pasekmes) per ne
žinojimą lyties klausymo. Nusipirk šia
knyga ir Žinosi kaip apsisaugoti nuo šim
tų ligų- Kaina su prisiuntimu.......... 36.25
G AMININAS VALGIU ir namų prižiū
rėjimas. Sutaisė Amerikos Lietuvaitė.
Labai naudinga ir reikalinga knyga del
namų šeimininkių kurios nori gaminti
skanius valgius. Šimtai receptų kaip
kepti, virti jvaires mesas ir 1.1, ir t t.
Kaina........................
31.50 g
DAKTARAS NAMUOSE. Naudinga
knygelė kožnam, kuris nori būti sveikas.
Telpa šimtai receptą, kaip susirgus gali
namie pasigydinti. Parankikišeniuje ne
šiotis, tvirtai apdaryta. Kaina........ $1.00
LIETUVOS VYTIS, labai puikus paveik
slas papuošimui kambario kaipo lietuviui
savo tėvynčs-herbu. Kaina............. $1.00
Popiera laiškams su apskaitymais—pavinčevonems į Lietuvą rašyti, tuzinas.SOc |Į
Kam reikalingi vaistai, o negaunate arti, g
rašykite man, nes mano ofisas yra prie S
lietuviškos aptiekos.
Užsisakant knygas, kartu reike prisius.
ti ir pinigus adresu:

GALIMA GAUTI SEKANČIAS KNINGAS
AMERIKA -— Informacijos apie Ameriką ir tt.

i.oo

APDRAUDA IR PAŠALPA — pusi. 32 .................

ioc.

APIE SVEIKATĄ — pusi. 16 ....................................
DAKTARAS IŠ PRIEVARTOS (Komedija) ...
DARBININKŲ PADĖJIMAS AMERIKOJE
35 puslapių ............................................................................

05c.

S
I

20c.
IOC.

H

H
R

roc.
20c.
2oc.

JAPONŲ KONSTITUCIJA — pusi. 31 ...................
KAS IŠ KUR PAREINA? .............................................
KAIP GYVENA: Latviai, Suomiai, Anglai ...........
KELIONE Į ŠIDLAVĄ — pusi. 48 ..........................

iSc.
15c.

KONRADAS VALENRODAS — pusi. 24 ...........
KRAŽIŲ SKERDYNE ir Jos Pasekmės ...............

15c.

LIETUVIŲ TAUTOS KLAUSIMAS EUROPOS
KARES METU pusi. 102 .......................................... 35C.
LIETUVIŠKA CHRESTOMATIJA — pusi. 180
4OC.
LIUDVIKAS PASTERIS — jtniol. 48 ................... aoc.
NUO DEGTINES — pusi. 19 .................................... ioc.
PASNINKAI LIETUVOJE — pusi. 16 ................... 05c.
PETRAS ŽEMAITIS — pusi. 69 ................................ 20c.
PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKĖJIMĄ
— pusi. 63 .......................................................................... ioc.

RUOŽAI IŠ SLA. HISTORIJOS — 35 pusi.............

IOC

SLA. ISTORIJA (1896-1915) $1.50; audimo apdar.
SUSIPRATO — 64 pusi. ..................................................

2.00
2OC.

f!

I

M. J. DAMIJONAITIS
4559 S. Hermitage Ave.,

TRACHOMA—PRIE ŠVIESOS — pusi. 100 ... 20c.
Viršminėtas knygeles SLA.
nariai gauna už pusę
kainos.

SEKANČIOS

us Būdas

KNYGOS PARSIDUODA UŽ PILNĄ
KAINĄ:

A1SOPO PASAKOS — pusi. 364 .............................. $1-25
LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE
— pusi. 258 ....................................................................
i.oo
PASKAITOS Iš BIJOLOGIJOS IR BAKTERIJOLOGIJOS - pusi. 172 ........................
50c.
SVETIMOJ PADANGĖJ PASAULIO VERPE
TUOSE — Eiles, Dainos ir Prietikiai—pusi. 200.
Parašė A. J. Jokūbaitis ......................................
2.00
ŽMOGAUS PAREIGOS — pusi. 245 ....................... 1.00

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 30-th STREET,

NEW YORK, N. Y.

, '

Chicago, 111.

Severos Gyduoles užlaiko
šeimynos sveikatą.

ir persišaldymas.
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Šiam laike metu, kosulys ir persi
šaldymas viešpatauja tarp suaugu
siu ir vaikų, jeigu neatkreipus ati
dos, jie gali suteikti yvairias pavoingas ligas. Prašahnk nedoras
pasekmes nuo persišaldymo, imda
mas Severą’* Cold and Grip Tablets
(Severo Plyškelies nuo Persišaldy
mo ir Gripos). Kaina 50c. — Greitą
pagelbą nuo kosuli duoda

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

’ ” W. F. SEVERĄjp’Ol
>?€EDARJ< Af^fr^IoW Ą
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VIETINES žinios
«ru®d. 14 d., Waldorf Astoria
viešbutyje, New Yorke, įvyko
Amerikos Lietuvių Veikėjų Su
važiavimo išrinktos komisijos
posėdis, išdirbimui
pagrindų
bendram 'Amerikos lietuvių vei
kimui Lietuvos valstybiniuose
darbuose Amerikoje. Posėdyje
dalyvavo Lietuvos atstovas p.
Čarneckis, atstovybės sekr. p.
Vinikas, V. K. Račkauskas, L.
Šimutis, Cesnulis, kun. Jakaitis
ir S. E. /V itaiti s.
Posėdis tęsėsi visą dieną, ku
ris davė teigiamų davinių. Ga
lutinai išdirbta pagrindiniai dės
niai pavydale statuto einant
Am. Liet. Veikėjų Suvažiavimo
priimtomis rezoliucijomis. Nau
jai valstybinio pobūdžio organi
zacija, kurią pradžioje sudarys
paskolos stotys ir Liet. Pilie
čių Sąjungos skyriai, parinkta
vardas Lietuvos
Respublikos
Rėmėjai.

Šiomis dienomis SLA. Pild.
Tarybos narys ir AmbraziejausDanieliaus Agentūros dalinin
kas, p. J. M. Danielius, New
Yorko valstijos gubernatoriaus
Miller’io tapo paskirtas Viešuo
ju Notaru. Nuo dabar aukš
čiau minėta agentūra dar ge
riau galės patarnauti lietuviams
keliaujantiems Lietuvon, arba
siunčiantiems pinigus į Lietuvą,
nes visokius reikalus santykiuo
se su valdžia, galės tuoj aus ant
vietos atlikti.

»

Gruodžio 31’d., 1921 m., 8:15
vai. vakare, McCaddin salėje,
Brooklyne, Operetės Draugija
stato švėnoj e komp. M. Petrau
sko operetę „šventoji Naktis”
ir labai
juokingą komediją
„Kelinės”.
Operetė yra labai graži, kurio
je dalyvauja gabiausi Brooklyno artistai-dainininkai, o kome
dija yra ant tiek gyva ir juo
kinga, kad vargu galima tikė
tis, jog kam nors iš Brooklyme
čių teko matyti tokį juokingą
veikalą. Svarbiausią rolę „Ke
linėse” lošia pasižymėjęs komi
kas p. P. Bukšnaitis. Apart to
tenka dar priminti, kad Opere
tės Draugija šiuo tarpu rengia
si „šventąją Naktį” tinkamai
inscenizuoti ir tuo tikslu yra
nusamdyta judomų paveikslų
mašina, su kurios pagalba bus
parodyta atatinkamose scenose
lekiojanti angelai ir kt.
Tikietų kainos populiarės —
nuo 50c. ligi $1, kurie sakoma
perkami labai
sparčiai, todėl
patartina visiems tikietus nu
sipirkti iš kalno, nes vėliaus jų
gali pritrukti. įį

miegoti, nieko negali nuveikti. Na
riai paprastai susirenka tik tada, ka
da prisieinu rinkti kuopos valdybas,
o kitaip riekia ieškoti kožną narį su
žvake, kol surandi. Taigi draugai
pasistengkite ateiti ant metinio susi
rinkimo ir atsiveskite naujų narių.
Sekretorius J. Mačiulis.
Easton, Pa., 231 kp. susirinkimas
įvyks 1 d. sausia, 1922 m., 10 vai. iš
ryto, Easton Baking Co. svetainėje.
Malonėkite* visi nariai ir nares atsi
lankyti, nes yra neužbaigtų reikalų.
Ateidami atsiveskite ir naujų narių.
Kp. pirm. S. J. Zansitis.
Woodburn, Pa., 247 kp. mėnesinis
susirinkimas įvyks 1 d. sausio, 1922
m., J. Einikio grinčioj, 1 vai. po pie
tų. Visi nariai kviečiami atsilankyti,
nes musų kuopoj randasi daugelis
nutarimų. Atsiveskite ir naujų na
rių prisirašymui prie musų kuopos.
Sekr. J. Plečkaitis.
Lee Park, Pa., 68 kp. susirinkimas
įvyks nedėlioj, 1 d. sausio, 1922 m.,
3 vai. po pietų. Gerb. draugai malo
nėkite pribūti ant susirinkimo kiek
vienas, nes tai bus metinis susirinki
mas ir reikės rinkti naują kuopos
valdybą. Be to bus ir daugiau rei
kalingų apsvarstymų ir pasitarimų.
Už nepribuviiną busite pinigiškai nu
bausti.
Prot. rast. Stanis Pakela.
Mt. Carmel, Pa., 52 kp. ekstra su
sirinkimas įvyks 26 d. gruodžio, 3
vai. po pietų, 300 S. Maple St.
Sekr. J. Eramičius
Braddock, Pa., 152 kp. metinis ir
svarbus susirinkimas įvyks 1 d. sau
sio, 1922 m., 1 vai. po pietų, Liet.
8-ta gatvė.
Pool Roomy j, 205
Visi draugai ir draugės privalote at
silankyti, nes gręsia bausmė 25c. ne
atsilankiusiems. Taipgi kurie turite
kokius viršminėtos kuopos pinigus,
privalote tarne susirinkime atnešti ir
perduoti iždininkui. Neužmirškite.
O r g. J. Urbonas.
W. Hazleton, Pa., 114 kp. susirin
kimas įvyks 7 d. sausio, 1922 m.,
po No. 309 Spruce All. Visų gerbia
mų narių meldžiu ateiti ant minėto
susirinkimo. Ateidami nepamirškite
atsinešti ir dešimtukus Našlių ir Naš
laičių fondan užsimokėti.
Sekr. Stasys Šiugžda.
Mahanoy City, Pa., 211 kp. susi
rinkimas bus laikytas 3 d. sausio,
1922 m. Tai bus metinis susirinkimas ir bus renkama nauja kuopos
valdyba, Todėl meldžiu visų narių
ateiti, Taip pat ir kuopos iždo globėjai turi būtinai ateiti ir prieš miVisiems
tinga peržiurėti knygas.
pilnai užsimokėjusiems nariams bus
duodami dykai dideli Sieniniai Ka
lendoriai. Taipgi gaus po Kalendo
rių ir nauji nariai, kurie ateis prisi
rašyti.
26 d. sausio, 1922 m., bus kuopos
rengiamas balius, kurio visas pelnas
skiriama Prieglaudos Namo įsteigi
mui. Todėl viršui paminėtame susi
rinkime bus renkami darbininkai ba
liaus prirengimui.
Rašt. Zig. Karkauskas.
Sebastopol, Pa., 203 kp. metinis su
sirinkimas įvyks 1 d. sausio, 1922
m., 2 vai. po pietų, Jurgio Miliaus
ko svetainėje. Malonėkite visi nariai
pribūti ant sekančio susirinkimo, nes
bus renkama nauja valdyba ateinan
tiems metams ir taip toliaus. Daug
reikalų randasi apsvarstymui, Ateidarni atsiveskite naujų draugų prisirašymui.
Sekr. Juozas Galinskas.
SLA. 136 kp. turės susirinkimą
sausio 4 d., 1922 m., 7:30 vai. vakare,

Lietuvių svetainėje, 6835 Superior
Ave. Visi nariai privalo atsilankyti; JĮJ Phoneši
nes tai bus nominacija SLA. Pildo E.‘ Bell |-4 Kensington 5-316
mosios Tarybos ir užėmimas naujos
kuopos valdybos savo rietu.

Elizabeth, N. J. SLA. 3 Kp. su
rinkimas įvyks 4 d. sausio, 1922 m.,
A. Liutvino svetainėje, 69 So. Park
St. Malonėkite visi nariai ir nares
atsilankyti, nes bus renkama kuopos
valdyba 1922 m. Taipgi bus daug ir
kitų svarbių reikalų, kuriuos turėsi
me apkalbėti,
Rast. D. Petručionis.
Wanamie, Pa. SLA. 230 kp. su
sirinkimas įvyks 1 d. sausio, 1922 m.
Malonėkite visi nariai atsilankyti ir
užsimokėti reikalingas mokestis. Su
sirinkimas bus laikomas 2 vai. po
pietų, A. Franko svetainėje.
Kp. sekr. P. Šarkšnas.
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Ofiso valandos:
Nuo 7 iki 8:30 vakare
Nedėlioję nuo 2 iki 3 po piety
6x5 COLUMBIA x\V.E.
BALTIMORE. M D

30 metų atgal Chicagos daktaras
pradėjo davinėti savo ligoniams pui
kias gyduoles, kurios dabar vadina
mos Nuga-Tone. Šitos gyduolės su
darytos iš astuonių brangių vaistų,
yra naudojamos ir rekomenduojamos
geriausių daktarų visame pasaulyje.
Šitie astuoni vaistai stimuliuoja ir ’sudrutina kiekvieną organą ir kūno
dalį. Nuga-Tone yra geriausiomis
gyduolėmis, kokios tik iki šiol išras
tos, nuo vidurių nesmagumų, nevirš
kinimo, kepenų nesmagumų, aptrauk
to liežuvio, dvokiančio kvapo, širdies
deginimo ir skaudėjimo, vidurių li
gų, vertinio vemti, blogo apetito, ner
viškumo, praradimo energijos ir am
bicijos, silpnumo, suvargimo, liesu
mo, silpno kraujo, išblyškimo ir nuo
daugelio kitų nesmagumų. Nusipirki
te bonką Nuga-Tone šiandien bile
aptiekoje, panaudokite kelias dienas
ir jei nebusite pilnai užganėdinti, tad
likučius sugrąžinkite aptickoriui ir
atsiimkite savo pinigus atgal. Jei
jūsų aptiekorius neturi Nuga-Tone,
tad neimkite kitų vaistų, tik prisiųskite $1.00 mums, o mes pasiųsime
jums apmokėtu siuntiniu viso mėne
sio naudojimui. National Laboratory,
1018 S. Wabash Ave., Chicago, 111.

Joliet, Ill., 167 kp. metinis susirin
kimas įvyks sausio 8 dieną, i vai. po
piety, Rusų Hali, 406 Clay St. Ma
lonėsite pribūti visi nariai, nes bus
rinkimas kuopos valdybos ateinan
tiems 192a metams. Už nepribuvimą
bausmė 50c. Taipgi teiksitės užsimo
kėti savo duokles už 1921 metus,
nes kaip matos musų kuopa pradeda

Tiesi kelione į LIETUVĄ
PER PILIAVĄ
(Karaliaučio prieplauka)
Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ-EITKUNUS.

Šiuomi linksma mums pranešti, kad mes pasidarbavom idant
'Tmsij pasažieriai, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai j
Piliavą.
Lietuviai, važiuojant į Piliavą, aplenkia lenkų juostą (Koridorą) ir privalo turėti tiktai lietuvišką pasportą; jokių vizų nereikia.
Susinėsimas su Piliava, tai yra nauja šaka musų reguliariiko
Misincšimo su Hamburgu. Danzigu ir Liepojum, o del lietuvių tai
trumpas ir parankus kelias namon dasigauti.

DIDELI

DVIEJŲ ŠRIUBŲ

'

*

PAŠTO LAIVAI

IŠPLAUKS:

Persiųs pinigus de] jus

artymųjų pagal žemiausią

dienos kursą.

FIRST NATIONAL BANK, SCRANTON, PA.
Ne vilkinkite davimą pagalbos savo gentimis.
Priėmimo valandos:
Bell Phone 899.
Nuo 9:30 išryto iki 8 vai. vakare.
Nedelioms, nuo 10 išryto iki 2 po pietų.

V

Atminkite, kad tai yra jūsų pareiga ateiti jiems į

t

pagalbą.

budais, taip pat ir amerikoniškais doleriais į kiekvie

♦

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

POTTSVILLE, PA.

Galime jumis persiųsti pinigus įvairiais

ną Lietuvos miestą ir sodžių.

Ateikite arba raštiškai kreipkitės prie
X

FIRST NATIONAL BANK, SCRANTON, PA

4

MAUMUI U

-j'Wjt

Ruffles galima gauti visose aptiefeose po 65c. bonkp, arba tiekio
26 išdirbėju per paštą už 75c. bonką.
F. AD. RICHTER & CO.

7

3rd Ave. & SSiH St.

UNITED
AMERICAN
LINES INC.

Brooki.vu?

HAMBURG
AMERICAN
Į JOI NT

NEW YORK — HAMBURK DIRECT
Trumpas susisiekimas su visom dalim Centralės Europos.
Savaitiniai išplaukimai kas Ketvcrgas
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 ant
visų laivų. Dideli valgymo kambariai ir pasivaikščiojimo
deniai skiriami 3 kliasos pasažieriams. Ant laivų „Hansa”
ir „Bayern” yra spcciališkų kajutų. Rašyk mus gentui arba
UNITED AMERICAN LINES, Ine.,
39 B R O A D WAY, N £ W YORK.

— arba —

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.

GOODWILL PHARMACY
600 W. BALTIMORE ST.,
BALTIMORE, MD.

e

PINIGAI IR LAIVAKORTES

J. SOITULSKAS

I

NOTARAS IR AGENTAS
Užlaikau geriausius cigarus. Parduodu laivakortes ant visu Ji- A
aijų, kur tik kas nori ant geriausių ir greičiausių laivų.Siunčiu piuigus į visas dalis svieto greitai ir pigiai. Išmainau visokių žemių Y
pinigus ant amerikoniškų. Darau daviernastis, pavedimus dalių ir
atlieku visokius reikalus su Rusijos valdžia. Užlaukau svetainę
tingams ir veselijotns. Iš tolimesnių miestų galima
atsišaukti laiškais. T

New Britain, Conn.
Telephone 550

ANT ŽIEMOS IR ŠVENČIU

ESTONIA'.......... sausio u
ESTONIA ..... vasario 22 .
LITUANIA.......... vasario 1 LITUANIA ....
. kovo 15
Taipgi naujas tiesioginis kelias tarpe
LIEPOJAUS—DANZIGO—HALIFAX, Kanada.
Visi laivai turi puikius kambarius trečios klesos keleiviam
Kreipkitės prie musų agentų
mieste.

NAUDOKITE

26 Broad Street,

294 Eighth Ave.,
New York, N. Y.
(Kampas 25-tos Gatvės).

NEW YORK, N. Y

9 BROADWAY,

PRAKTIKUOJA 25 METUS.

TIKRA LIETUVIŠKA TREJANKA

į

BALTIC STATES BANK

BALTUOS AMERIKOS LINIJA

DAKTARAS 1, W. HODGENS

DR. GEDVYLOS

-«>

Visi yra užganėdinti, kas su savo reikalais kreipiasi j

Kreipkitės prie Vietiniu Agentų.

Užlaikymui savo plaukų, fjraziais ir tankiftis
NAUDOKITE
Užla.ik)TOai galvos odos sveikai ir svariai
NAUDOKITE Mffcs
...T?

Parduodame laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos.

kOS

NAUDOKITE ^Uffles

___

Siunčiame pinigus perlaidomis ir kablegramais greitai, pi
giai ir su pilniausia garantija.

Trečios Klesos Kainos:
Į Hamburgą $103.50, Į Piliavą ir Danzigą $106.50, I Liepojų
$110.00. — Su damokėjimu $5.00 taksos.. Trečios klesos pasažieriai
turi kabinus tiktai su 2—4 lovukėm. Nereikia Švedijos pasporto vi-

Nuga-Tone

_

Dabar patogus laikas pasidėti pinigus BALTIC STATES
BANKE. Galite perkelti juos iš kitur: atsiųskite mums savo
depozitų knygutę, o mes iŠkolektuosime ir savo knygutę pri
siusime.

Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko i LIEPOJU
Gothenburgą. Švediją. Pasažieriai persodinami ant jūrių ir ve1 tiesiai į Liepojų.
sausio 28
S. S. STOCKHOLM išplaukia

Ar Jus Norit© Apsaugot? Juos?

ll«l>

4 nuoš

24 STATE ST., NEW YORK

Ar Jums Galvos Odą. Niešti?
NAUDOKITE ĮįltffleS

■**»<*"*»

Iš New Yorko į' Plymoutlią, Chcrbourgą, Brunsbuttclą,
Hamburgą,
Danzigą.
Kelionė vandeniu iki Lenkijai.
Mongolia .................... •......... sausio 12
Minnekahda .....................
sausio 26
Iš New Yorko į Hamburgą.
Haverford ................... ..
vasario 9
INTERNATIONAL MERCAN
TILE MARINE CO.,
>20 laivų — 1,300,000 tonų.
9 Broadway, New York,

LIETUVĄ

REIKALINGA

PASARGA SERGANTIEMS
ŽMONĖMS.

V* Red Star Line

BALTIC STATES BANKAS moka 4 nuošimčiu* už dcpozitus. Nuošimčiai priskaitomi prie sumos kas mėnuo.

Ar Jųsų Plaukai Slenka?

Kuopu Susirinkimai

fiuddi- r

kambario del dviejų vyrų prie liet
vity šeimynos, New Yorko mies'
Jeigu kas turi atliekamą kambarį, ;
sišaukite sekančiu antrašu:
A. Z.,
307 W. 30-th St., New York Cit

vyras ar moteris mokanti dirbti ant
rašomos mašinėlės — pilnam ar ne
pilnam laikui. 'Puri mokėti gerai lie
tuvių kalbą.
Pilnus pasiaiškinimus
siųskite:
CHAS. J. JANN,
206 Broadway, New York City.

KAPITALAS IR SURPLUSAS $270.000.00

American Line

GEORGE MTULEW1CH
A T'i'O R.N E Y -A T
National Stat* Bank
I Room Ui n

BALTIC STATES BANK

Artimas susiekimas į visas dali.*
Lietuvos, Geras maistas ir užtek
tinai jo. Visi parankumai. Dideb
deniai, Visi moderniško laivo sma
gumai.
Laivai plaukia kas savaitė iš New
Yorko į Hamburgą:
Samland ..............•............. sausio 14
Krooland ......................
sausio
21
Iš New Yorko jį Antverpą:
Zeeland .. ............................. gruod. 24
Finland .. •........................... gruod. 31
Lapland ............................... sausio 7

R. BkONlISHAS, m.

NAUDOKITE įįtlffleS

J

,

Phone — Calvert 3210

Ar Jus Kankina Pleiskanos ?

Gruod. 12 d. lankėsi „Tėvy
nės” redakcijoje SLA. darbuo
tojas p. M. Mockevičius iš Day
ton, Ohio, kuris yra Daytono
Trust Banko užsienio skyriaus
vedėju. Jisai lankėsi rytuose
su biznio ir kitais reikalais.
Taipgi gruod. 15 d. atlankė
„Tėvynės” redakciją SLA. Svei
katos Komisijos narys, Dr. J.
Jonikaitis, kuris sustojo New
Yorke atsisveikinti savo pažįs
tamų, nes mat jisai išvažiuoja
iš Worcesterio į vakarus ir ža
da apsigyventi Detroit, Mich.
Anot Dr. Jonikaičio, nors Worcesteryje ir gera buvo gyventi,
bet kadangi tenai, jau yra lietu
vis daktaras — SLA. Pild. Ta
rybos narys, Dr. F. Matulaitis,
tad reikia kitiems vykti į tokias
lietuvių kolonijas, kur dar lietu
vio daktaro nėra.
Linkėtina gerb. SLA. darbuo
tojui, Dr. Jonikaičiui, gero pasi
sekimo, apsigyvenus vakarinėse
lietuvių kolonijose.
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į Brooklyn, N. Y. SLA 83 kp. su i
{
sirinkimas įvyks 6 d. sausio, 1922 m->
L. U. K. salėj, 803
8į vai. vakare,
Driggs avė. Malonėkite visi nariai
užvilktas
atsilankyti ir užsimokėti
ntokestis. Taipgi turime daug ir ki- i
tų svarbių reikalų apsvarstymui,’ At-V
siveskite ir naujų narių prirašymui.
Sekr. A. Montvila.
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LIETUVIS GYDYTOJAS
Priėmimo valandos:
į^--ic Valandai ryte
(>—8 valandai vakaie
.1-538 E. Allegheny Ave.,
PHILADELPHIA, PA.
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Siunčiame pinigu* Lietuvon žemesniu dienos kursu negu kitos
įtaigos. Parduodame Laivakortes ant visų linijų didžiausių Inivtt.
Padarome pafiportua važiuojantiems Lietuvon. Atitraukiame gimines ir šeimynas iš Lietuvos. Patinkam keleivius
ant visų New
Yorko stočių. Siųsdami pinigus Lietuvonj||rba užsisakydami IsJvakortę visuomet išpirkit Money Orderį ir adresuokite sekančia::
į

AMBRAZIEJUS & DANIELIUS,

168 Grand Street,
Tel. Greenpoint 5975

Brooklyn, N
(SLA. Nariai.)

I LIETUVĄ IR IS LIETUVOS
LAIVAKORTES galima gaut pagal prekes kompanijų

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

L

G. Kunašauskas

179 E. 3-rd Street,

New York, N. Y

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<
LIETUVIŲ ĮSTAIGA GYVUOJA 35 METAI

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

193, Grand Street

Brooklyn, N. Y.
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