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toriją, matyt, įsikarščiavęs, už-į pindama tuom šalies kultūrą, štai mes įgijom Laisvą Ne- neša iš Olandijos, kad šios ša
Laimingų Naujų 1922 Mė pykęs ant Lietuvos valdžios už i nors paskiau pirkdama atgal, prigulmingą Lietuvą — žmonių lies žąsis užsikrėtė iš Lenkijos
ty linki visiems SLA. na nevaisingumą, stengiasi^ kaip išdirbinių pavidale, mokėdavo valdomą valstybę, bet jį nekul atvežta paukščių kolera, kuri ką
galint, daugiau išlieti savo užneapšviesta ir greit tik neišsmaugė visų Olandijos
brangiau.
Tad dabar, tūringa,
riams,' „Tėvynės” bendra sisielojimo, kad tuom surami daug
nors laikinai gal, sustojus gink gali prarasti kaip politinę, taip žąsų. Matomai netik Lenkijos
darbiams ir skaitytojams. nus savo sąžinę. Jis įnirtime lams žvangėti, visi, kas tik jau ir ekonominę laisvę. Tad pa ponai yra įkyrus ir be jokios
REDAKCIJA IR primeta visiems
Lietuvos čiasi tikru
lietuviu, turi dėti sirūpinkime, kad Lietuvos pi gėdos lenda į svetimus kraštus,
ADMINISTRACIJA. įstaigų tarnautojams išsigimė visas pastangas, sunaikintam, liečiai patys už save protautų, kad išnaikinus kitų tautų žmo
vadų-carukų, nes, bet ir lenkiškoji kolera ne
lių vardus, drebančiom kinkom kovojant už nepriklausomybę, o nereikalautų
nuo lietuvio vardo, — kad vie ūkini atstatyti — pakelti kul kurie neretai mus priveda prie atsilieka nuo savo ponų — ir ji
nas koks tai valdininkas su juo’ tūrinį jo stovį. Ir čia kaip tik bankruto.
eina savo valdonų pramintais
nemandagiai pasielgė, pasiųs reikalinga naujų jėgų, energi Per pasiaukavimą — tukstan takais.
Vašingtonas,
XII, 20 d.
damas jį Maskvon. Juk nieko jos, praktikos ir kapitalo. Tai čius gyvybių paaukodami, mes
(Liet. Inf. Biuras). Naujai
Neveltui sakoma, „baimė tu
tad žiūrėkime,
nėra stebėtina, kad naujai be- suprasdama
mus valdžia ir įgijom laisvę,
atidarytos Lietuvos Pasiuntiny
sikurenčioj mus valstybėje, pa stengiasi duoti lietuviams, grį- kad musų
valdininkai butų ri dideles akis”. Ir šitą teisin
bės Olandijoje adresas yra šis:
sitaiko valdžioj, kaip koks ir žusiems iŠ Amerikos, visokių musų tautos tarnai, o ne viešpa gą patarlę patvirtina musų ko
Lithuanian Legation in Neitnegeistinas elementas. Juo la privilegijų ir pirmenybių, kad čiai! Viešpačiais jie bus patol, munistų psychologija. štai pa
harland, Hotel Bellevue, Hague.
biau, kad iš karto jautėsi di užkirtus tuom kelią svetimiems pakol piliečiai nebus pilnai ap tenka į „Laisvės” redakciją tū
los slaptos organizacijos lapelis
delė stoka inteligentijos jiegų išnaudotojams.
Kylant-gi ša sišvietę.
Vašingtonas,
XII, 20 d.
ir kas tik išreiškė norą dirbti, lies pramonei ir kultūrai — ge Mums reikalingi vadai, bet ir ji iš jo išpučia didžiausį bur
(Liet. Inf. Biuras). Varšuvos
vadai turi būti sykiu ir tarnai bulą. O Chicagos „Vilnis” taip
tą ir priėmė. Del nedoro pa rėja ir ekonominė jos pusė.
radio gruodžio 13 d. pranešė,1
sielgimo vieno, bet-gi nereikia Tad broliai — amerikiečiai— žmonių, tarnai savo pasekėjų, to burbulo išsigąsta, kad esą
buk Lietuvos orlaiviai Vilniaus
šitą organizaciją kuria buržukaltinti visų, čia tai p. žilis nebėgkite iŠ Lietuvos,
prisi tarnai savo idealų.
teritorijoje mėtė proklamacijas
Vadas ir jo pasekėjai gana jai-tautininkai, (mat šita orga
ir daro didžiausią klaidą, kad klausę nebūtų, negirdėtų sensa
kurstydami gyventojus boiko-'
pažiūras vieno atskiro asmens cijų — bet stokit su mumis į tankiai suklysta, bet prie tik nizacija primetama tautinin
tuoti Vilniaus Seimo rnikimus.
primeta visiems.
vienybę, į darbą, o mums bus rų norų ir pastangų apšviestam kams), kad puolus susipratu
Lietuvos Generalis štabas,
užtikrintas rytojus!
įvadui nesunku
pasiliuosuoti, sius lietuvius darbininkus.
atsakant į šias melagingas ži Dabar vėl antrą, kad p. Ži
Nors mums
neteko matyti
Leit. Viliušis. i pataisyti
klaidas. Iš klaidų.
lis
priverstas
buvo
grįžti
vėl
nias, pranešė, kad Lietuvos or
lapelių ir apie
padarytų praeityje, mes moki- jokių panašių
Kaunas, 18—XI—21.
laiviai vidurinės Lietuvos teri Amerikon, tai negalima kaltin
namės, mes šėmiam žinias ir tos slaptos organizacijos tiks
torijoj neskraidė. Tai yra gry ti tuomi Lietuvos valdžią. Juk
ateityje vengiam tų pačių klai lus nieko nežinome, kaip lygiai
jis turėtų atsiminti, kad kiek
na lenkų provokacija.
dų daryti.
nežinome ir kas tą organizaci
viena valstybė turi savo pilie
Štai Lietuva jau 4 metai, kai ją kuria, tačiau sveikas protas
tybės įstatus, kurių nepatenki
Vašingtonas,
XII,
21 d.
laisva
neprigulminga, o nei sako, kad darbininkams nėra
nus negalima tapti tos valsty
(Liet. Inf. Biuras) Eltos prane
pradinių mokyklų neturi, kad jokio pavojaus nuo lietuviškų
bės piliečiu. O p. žilis savo ra
šimu gruodžio 17 d. Steigiama
galėtų pasididžiuoti, pasidžiaug slaptų organizacijų Amerikoje.
šte kaip tik stengiasi paslėpti
me Seime Lietuvos Ministeris
ti, jog suteikia progą visiems Kuriuo budu slaptos lietuvių or
Pirmininkas skaitė deklaraciją’ galus priežasties jo „ištrėmi Amerikos lietuviai išsidalinę savo piliečiams dykai pasimo ganizacijos gali pulti susipra
mo” iš Lietuvos, iš ko galima — pasiskirstę į dalis, į sroves,
Vilniaus klausimu, kuri skamba
mokslo tusius darbininkus? Pagaliau,
jau ir spręsti, kad valdžia tu neretai į taip aštriai įsierzinu kinti nors pamatinių
šiaip:
*
rėjo pamato tokiam žingsniui. sias, kad vienas kitą už gerklės šakų. Teisybė mokyklų turi, nejaugi kiekvienos siaptos or
1. Protestuojama prieš vienIr po tokio atsitikimo jis kal nustvėręs be pasigailėjimo už- dagi ir perdaug, bet tik privi- ganizacijos tikslu yra pulti Ką
pusinius Vilniaus Seimo rinki
ligeruotiem jos piliečiam — nors? Ką puola Masonai ir ki
ba,
buk
esą
nei
vienas
ameri

sismaugtų.
O
vienok
iš
arčiaus
mus. Jei jie įvyktų nebūtų ijiekietis negali Lietuvoje apsigy prisižiūrėjęs, tas atrado patei viešpačių vaikams prieinamos, tos jiems panašios organizaci
tuvos pripažinti.
o ne kampininko biednos šei jos Gal but, kad ir šitos slap
venti.
Aš
pasakysiu,
kad
kaip
sinama
ir
natūralu.
Tas
neiš2. Pareiškiama, kad Vilniaus
mynos vaikams.
tos organizacijos tikslu yra tik
tik dabar patogiausias laikas. vengtina ir būtinas
reikalas.
kraštas su' Lietuva sujungtas
Valstybė 4 metus gyvuoja, o tos savitarpinė parama.
Jei kuris ir neperdidelį kapita Kitaip mes neprogresuotumem,
turės lokalę ir kultūrinę mažu
savo tikros lietuviškos galvos Bet kad tokia organizacija
lą parsiveža, skaitant dole neeitumem pirmyn.
mų autonomijas.
riais, bet esant pas mus žemam Per vargus, per skausmus, neturi, t.' y. neturi savo valsty gyvuoja, tai yra faktas, štai
3. Nuo Vilniaus neatsisako
markės kursui, užima kone pir per neaprašomus nuostolius, šie binio Universiteto. Jos išrink šiomis dienomis atėjo „Tėvy
me.
mą vietą tarp lietuvių. Pav. los ir kūno kančias, galų gale tiems vaikams lipdo galvas ant nes” redakcijon iš Bostono to
už 2000 dolerių lengvai nusi prieinam prie tobulesnio, prie lietuviško kūno, tai vokiškas, kio turinio laiškas:
„Teiksitės patalpinti artimiau
tai prancūziškas, tai Itališkas,
Vašingtonas, 21. 21 d. (Liet. perka ūkę, 40 margų didumo,
dosnesnio
gyvenimo.
bile tik ne „pagonišką” —lietu šiame savo laikraščio numery
Inf. Biuras) Eltos pranešimu su troboms, gyvuliais ir pada
sekantį pranešimą: Brookljuo
Šiandien beveik išimtinai vi višką.
gruodžio 18 d. Lietuva iškilmin rais.
iš 1 d. gruodžio,
si ir visų srovių
netik vadai, Tad mes Amerikiečiai, ypač „Laisvėje”
gai šventė trijų metų kariuo
Grįžę iš Amerikos lietuviai, bet ir pasekėjai aiškiai mato, SLA. nariai pradedant naujus 1921 m., tilpo redakcijos straips
menės suorganizavimo sukaktu
dažniausia buriasi čia į bendro kad yra reikalai, toli gražu ne 1922 metus atkreipkime į tai nis apie Kriviją. Straipsnis yra
ves. Kaune įvyko paroda. Met
ves, Amerikos pavyzdžiu, ir visi musų reikalai, kuriuos ar domę — padarykime tvirtą pa paremtas Krivijos laišku, kurį
ropolio viešbutyje įvyko iškil
sujungtomis jėgomis nemaža ir mes norim, ar nenorim, turim reiškimą,
kad netik patys „Laisvei”
išdavė J. A. Pūdy
minga vakarienė, kurioje daly
nuveikia. Kaip jau visiems ži sutartinai ir išvieno
laipinti, šviesimės ir mokinsimės, bet mas, 585 Hollister Ave., Bridge
vavo Kauno diplomatų korpu
noma, įsikūrė čia Kaune Ame kad greičiaus atsiekti tikslo.
darbu, žodžiu ir raštu prisidė port, Conn. Varde Aukšč. Ta
sas.
rikos Lietuvių Bendrovė, kuri
sime prie kultūrinio pakėlimo rybos — Krivių-Krivaitis.”
turi savo skyrius ir kituose mie Nūdien jau nieks nebesigin savo brolių
ir seserų naujai Vadinasi, slapta lietuvių or
Vašingtonas, XII. 21 d. (Liet.
čys,
prie
kokios
srovės
ar
krū

stuose; didžiausias Tarpt. Ban
atgimusioje Tėvynėje — Lie ganizacija, vardu Krivi ja, gyvuo
Inf. Biuras) Eltos pranešimu
kas su skyriais po visą Lietu velės neprigultų, kad mums vi- tuvoje.
ja, tačiau nežinant jos tikslų,
Lietuvos Karo Mokykla išleido
sienis
būtinai
reikalinga
yra
vi

vą; jie paima išpalengvo į sa
Dr. A. L. Graičiunas, neigi ją vadovaujamų žmonių,
du šimtu naujų leitenantų.
vo rankas susisiekimą automo sų pirma išmokti skaityti, ra
SLA. Apšv. Kom. narys. negalima pasakyti,
ar ji yra
biliais tarp atskirų Lietuvos šyti ir skaitliuoti. Prie kokios
naudinga, ar žalinga Amerikos
miestų; neseniai nupirko fabri srovės, ar krūvelės neprigulėsi,
lietuvių gyvenimui. ‘
'
ką verpimui ir audimui, kurį visvien būtinai reikalinga yra
mano plačiai išplėsti — ir mokėti skaityti, rašyti ir skait
Suv. Valst. Pašto Viršininko
liuoti,
nes
tas
atidaro
didžią

daug kitokių užvedimų. Dirva
Sulig^ oficialių pranešimų iš trečiasis pagelbininkas, p. W.
TIKRAI GALIMA!
sias
duris
prie
tolimesnio
tobu

plati. Amerikiečių tad pagalba
Vašingtono,
nežiūrint nei to, Irving Glover, praneša visuome
linimosi
ir
greitesnio
atsieki

„Tėvynės” 43 num. p. J. J. ir kyla Lietuvos pramonė die
kad žiema artinasi, anglių pro nės žiniai, kad paskelbus oficia
me
gerbūvio.
Ir
toji
proga
yra
žilis, po antgalviu: „ar galima na iš dienos. Ir mes tik galim
dukcija mažėja. Minkštųjų ang liai taiką su Vokietija, pašto
suteikiama
nevien
išrinktiem
ir
lių pirmutinėmis gruodžio mėn. departamentas užsiims išieško
Lietuvoje apsigyventi”, verk linkėti ir tikimės, kad prasi
priviligiruotem,
bet
visiems
politikos
pasauliui
savaitėmis iškasta po 7,099,000 jimu visų neišmokėtų „money
šlendamas
atpasakoja savo blaivins
Amerikoje
gyvenantiems
--tonų į savaitę, kuomet pereitais orderių”, kurie buvo pasiųsti
kryžiaus kelionę Lietuvon ir ties lietuvių padange, dar pla
ateiviui
ir
piliečiui;
dargi
nere

visgi galų-gale pasididžiuoda čiau išsiplės amerikiečių lietu
metais tuo patim laiku buvo iš į Vokietiją karo metu.
tai
net
priverstinai
yra
varoma
mas pareiškia, lyg Koliumbas, vių bendrovės Lietuvoje, dar
kasama po
12,813,000 tonų į Visi siuntusieji . pinigus į Vo
mokyties.
savaitę. Pereitais metais viso kietiją, kurių
siuntiniai delei
atradęs Ameriką,
kad jokis daugiau parodys jie praktikos,
Tųjų progų vienok mes ne minkštųjų anglių iškasta 508,- karo aplinkybių nepasiekė tos
Amerikos lietuvis negalįs apsi sugebėjimo ir iniciatyvos, —
gyventi Lietuvoje ir, kad pas ir pražydės tuomet Lietuvos turime ir šiandien Lietuvoje, 342,000 tonų, o šiais metais iš ypatos, kuriai pinigai buvo siųs
ti, privalo paduoti savo atsišau
kutinėje, tik vieta amerikie kampeliai, pajutę šviesą naujos nežiūrint, kad Lietuva laisva ir kasta tik 379,178,000 tonų.
aušros — ramiau pradės tekėti neprigulminga. Dar Lietuvos Kietųjų anglių produkcija ir kimą į tą pašto stotį, iš kurios
čių doleriams.
dienos ir po mus pilietis tik žodžiu yra laisvas, gi sumažėjo. Pereitais metais pinigai tapo pasiųsti, kartu priNors tai ne mano pareiga gyvenimo
o darbais toli gražu nuo to— šiuo laiku buvo
iškasama po duodant ir
paliudijimus, jei
aiškinti ir atsakinėti į užmeti šiaudiniu setogu.
didumoje
jis
dar
tebelaikomas
2,070,000 tonų į savaitę, o šiais tokius turi.
Lietuva—tai nauja Amerika,
mus, visai ne į mane taikomus,
bet gyvendamas Lietuvoje ir ateity, kuri suteiks nemažesni vergu. Bet sparčiais žingsniais metais iškasama tik po 1,677,- Valdžios pareiškimu, jokio at
būdamas iš mažens
lietuviu, pelną žmonėms, kurie dabar ją artinamės prie įkūnijimo ir Lie 000 tonų į savaitę. Eksportas lyginimo už šį patarnavimą ne
kaip ir ponas žilis (tai susitai- remia, šelpia — kurie nesigai tuvoje tųjų progų, kurias mes anglių susimažino net ligi tokio reikalaujama. Taipgi nereika
laipsnio, kad pastariuoju laiku lingi advokato patarimai, neigi
kėva du lietuviu), neiškenčiu li tam darbo, kol viskas įeis į turim Amerikoje.
Daugybė jos Tad čia tau Amerikieti šven į kitas valstybes išvežama tik bus duodama pirmenybė tiems
ne reagavęs į panašią sensaci tikras vėžes.
neišnaudota. ta pareiga: ir darbu, ir raštu, 5,209 tonus į savaitę. Mat Ame paieškojimams, kurie bus pri
ją, kurios tikslas, matyt, v at turtų iki šiolei
baidyti Amerikos lietuvius nuo Nes kas-gi galėjo rūpėti, milio- ir žodžiu prisidėti prie pagrei rikos dolerių brangumas užker duoti per advokatų tarpininkysgrįžimo Tėvynėn, kaip tik tuo ninius plotus valdančiai Rusi tinimo tųjų sąlygų, kad galėtų ta kelią Suv. Valst. prekybai su tę. Gali pasitaikyti užtrukimai
nekuriu paieškojimų, reikalaulaiku, kuomet jie atneša did jai, kuomet ji ir aiškiai mato visi Lietuvos piliečiai už dyką kitomis valstybėmis.
-------------jant grąžinimo pinigų iš Voinusią naudą atstatymo dirvo mus savo turtus neišnaudoda įgyti progą įžengti ton švenLenkija yra visokių ligų ir kieti jos pašto. Paieškojimų pa
se Tad tikslas mano šio rašy- vo. O iš mikroskopinės savo tyklon pasaulinio gerbūvio, t.
> ir yra — aiškiau nušviesti dalelės — Lietuvos, duodavo y. mokyklon, dykai pasimoky nelaimių lizdu, kuri kamuoja davimo būdas yra visiškai^ paįvairiems spekuliantams išvežti ti skaityti, rašyti ir skaitliuo netik savo kaimynus, bet ir to- prastas — reikalinga tik iŠpildalykų stovį.
limesnes valstybes.
štai pra- dyti tam atatinkama forma.
. Žilis, rašydamas savo is žalią medžiagą užsienin, slo- ti.

LlEilVOa ŽINIOS

PRADĖKIM NAUJUS
METUS SU NAUJAIS
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Balsai iš Lietuvos.

ĮVAIRENYBES

S.L.A. REIKALAI
SLA. DARBUOTOJŲ
DOMEI.
Pirmiausiai tenka pasidžiaug
ti, kad dauguma SLA. darbuo
tojų atydžiai seka SLA. rei
kalų skyrių. Tas reiškia, kad
mes širdingai rūpinamės savo
organizacijos reikalais.
Tačiau tuo patim kartu ten
ka pastebėti,
kad dauguma
SLA. kuopų ne pilnai atitinka
mai reaguoja į naujus su m any
mus-patarimus atskiriu asme
nų. Pavyzdžiui, pavienis SLA.
darbuotojas išreiškia savo nuo
monę, kad tūli dalykai SLA.
reikaluose
reikėtų pakeisti.
Tuomet tūlos kuopos rašo organan ilgiausius kritikos straip
snius prieš tokį nuomonės iš
reiškimą. Jei visos SLA. kuo
pos panašiai elgtųsi, tai reikė
tų leisti „Tėvynę” 3—4 kartus
didesnę, negu dabar ji yra. O
tas visiškai nereikalinga. Iš
reikšta pavienio žmogaus nuo
monė, dar nėra jokiu įnešimu
ir kuopoms nėra reikalo prieš
tai protestus kelti. Tokios su
gestijos yra vien
medžiaga
kuopų apsvarstymui, ir kuomet
kuopa savo susirinkime ją ap
svarsčius randa netinkama, tuo
mi viskas ir baigiasi. Organan
tinka pranešti tiktai kuopų nu-|
tarimus ir tai tokius, kurie tu
ri arba visuomeninės svarbos,
arba liečia abelną organizaci
jos tvarką ir platesnius jos rei
kalus. Jei visos kuopos skelb
tų organe ką jos svarsto ir at
meta. tai butų tik bereikalin
gai užimama vieta laikraštyje.
Todėl svarstant ir pavienių as
menų sugestijas, jei jos pasiro
do netinkamos, nėra reikalo to
viso, kas susirinkime apie tai
buvo kalbėta, skelbti organe.
Taipgi prie
progos norime
pranešti SLA. kuopų sekreto
riams, kad nepyktų kuomet jų
pranešimuose iš kuopų darbuo
tės nededame naujai išrinktų
viršininkų
vardų.
Kadangi
su naujais metais pradedame
leisti padidintą „Tėvynę”, tad
savu laiku bus paskelbta visų
kuopų naujai
išrinkti virši
ninkai sekantiems metams, tuo
met kartu paskelbsime ir da
bar pranešančių kuopų naujus
viršininkus. Butų gerai, kad
kuopų sekretoriai aiškiai surašę
ant atskiros
popieros lakšto
naujų viršininkų vardus seka
moje tvarkoje, prisiųstų redak
cijai:
845 kp., Nežinomasville, Pa.
J. Juokaitis — pirm., T. Tingi
nantis — vice-pirm., S. Surūgė
lis — fin. sekr., M. Miklaitis —
pro t. sekr., V. Vingaitis — ižd.,
Z. žinaitis — org., O. Organaitis ir P. Puikaitis — ižd. glob.,
Dr. D. Draugaitis — dakt-kvot.
šitokioje
kvarkoj e kuopų
sekretoriai surašydami naujus
kuopų viršininkus,
sutaupys
daug darbo redakcijai ir bus ga
Įima ankščiau paskelbti naujai
išrinkti kuopų viršininkai. Kad
nepasikartotų tų pačių viršinin
kų skelbimai po du kartu, kaip
praeityje kad atsitiko, meldžia
me visų kuopų sekretorių to
kius surašus prisiųsti ligi va
sario 15 dienos, 1922 m., kad
visas kuopas iš eilės gražioję,
tvarkoje butų galima paskelb
ti.
Rašydami pavardes — rašy
kite aiškiai, ypač reikia aiš
kiai parašyti n ir u ir uždėti
reikalingus akcentus ant s, c
ir z, nes to nepadarius iškrai
poma žmonių pavardės ir vė
liaus priseina bereikalingi ati
taisymai daryti ir bereikalingai
SLA. darbuotojus pykinti už iš
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kraipymą jų pavardžių.
„Tėv.” Redakcija

VISI Į DARBĄ! .
Baigiant senus metus ir lau
kiant naujų, visiems SLA. na
riams reikia gerai apsvarsty
ti Prieglaudos Namo steigimo
darbą. Jei musų tarimai, na
rių ir Seimų yra daromi, kad
steigti P. Namą, tai tie tarimai
neturi but veltui.
Bandykim
įvykdint
gyveniman tą savo
sumanymą ir nutartą dalyką.
Musų kuopų pareiga yra tver
ti P. Namo komitetus rinkimui
aukų. Kuopos turėtų stengtis
surengti vakarų bei perstaty
mų P. Namo naudai. Pavieniai
nariai turėtų
paaukoti kelis
centus ar dolerius, sulig savo
išgalės.
Tokiu budu,
visi dirbdami,
mes greitu laiku, pamatysime
pageidaujamus vaisius savo dar
bo. Jei leisime laiką, atidėlio
dami darbą iš dienos dienon ir
lauksime, kad musų darbą kas
kitas atliktų, mes niekad nesu
lauksim išsipildymo tų musų
pageidavimų. Todėl, visi kai
vienas, į darbą! Parodykime,
kad mes atjaučiame savo orga
nizacijos
reikalus, ir dar tie
musų reikalai yra branginami.
Taigi, kuris nori užbaigti se
nus metus ir pradėt naujus su
gryna sąžine, kad ką nors nau
dingo yra atlikęs per praėju
sius metus, lai paaukoja tiek
kiek
išgali, neskriausdamas
pats savęs, į Prieglaudos Namo
Fondą.
P. A. Dėdynas,
P. N. Kom. Pirm.
DELEI PRIEGLAUDOS
NAMO.
Jau buvo išsikalbėta šitame
klausime ne desetkais, bet šim
tais kartų per pastaruosius 15
metų, todėl aš čia ir nekarto
siu tų visų sumanymų. Šiuomi
noriu tik atsiliepti į nario J. J.
žiliaus straipsnelį, tilpusi „Tė
vynės” 49 num., kuris teikėsi
prirodyti, buk
SLA. nariams
parvažiavus Lietuvon, yra Lie
tuvos valdžios neapkenčiami ir
persekiojami labiau, negu bol
ševikai.
Kam-gi
reikalinga
tokia ironija ir vienpusiavimas?
Juk ir aš lankiausi pereitą va
sarą Lietuvoje
ir niekas ten
manęs
nepersekiojo už tai,
nors visuomet
turėjau SLA.
ženklelį įsisegę* švarke, čta tik
eina klausimas,
ar Lietuvos
valdžia leis steigti SLA. Prieg
laudos Namą
Lietuvoje? O
kada bus leista, tai nėra klau
simo, kad neleistų Amerikie
čiui parvažiuoti į tą namą, ne
žiūrint kokių pažiūrų tas lietu
vis nebūtų. Juk kada žmogus
reikalingas prieglaudos, tuomet
jau jam ne laikas politikuoti
Galima dar
tiek pasakyti,
kad tokis Prieglaudos Namas
Lietuvoje 100% yra lengviau
įkurti, o apie įkūrimą Ameriko
je, nėra ko ir kalbėt, todėl kad
čia nebus iš ko jo užlaikyti,
nes negalima
užtikrinti kaip
ilgai mes norėsim nuolatos tam
aukoti. Jau nuo keliolikos me
tų mes svarstom ir turim fon
dą, bet kiek tas fondas kylaauga? štai musų rašytojas L.
šernas nustojęs jėgų, jį kuope
lė draugų šelpia ir juomi rūpi
nasi, bet ir tiems keliems jau
pabodo aukoti, nes iš kitur su
vargu vos vieną-kitą dolerį tegauna.
Neteisingai J. J. žilis kalba,
kad jis yra ištremtas iš Lietu
vos. Jeigu jam buvo duotas
leidimas Lietuvoje gyventi ant
poros mėnesių, tai po to ga!ė(Tąsa ant 2-ro pusi.)

„TEIINt"
Savaitinis Susivienijimo Uctwriu
Amerikoje organas, leidžiamas kas
penktadienis.

S. E, Vitaitis — Redaktorius,
307 W. 3O-tk St., New York City.
Visi raštai skiriami „Tėvynei” turi
but siunčiami Redakcijos vardu ir
turi but su autoriaus parašu ir adre
su. Prisiunčiamus raštus Redakcija
trumpina ir taiso sulig savo nuožiū
ros. Netinkami spaudai smulkus
raštai — korespondencijos, eilės,
pranešimai ir tt, naikinama ir auto
riams negrąžinama, jei nėra pridėta
pašto ženklelių jų sugrąžinimui.

D-RO J. BASANAVIČIAUS
70 METŲ SUKAKTUVĖS.

Lapkričio 22
d. sukako 70
metų nuo gimimo dienos pir
mojo musų
tautines sąmonės
kėlėjo, daktaio Jono Basanavi
čiaus.

Kuomet vis* Amerikos progresyvė spauda ir progresyvės
organizacijos ir net kapitalistų
reikalus atstovaujanti spauda
pradėjo reikalauti, kad but pa
skelbta amnestija (dovanoji
mas bausmės) visiems politiš
kiems prasikaltėliams su E. V.
Debsu priešakyje, kurie yra
nuteisti kalėti delei jų pasiprie
šinimo
Amerikos įstojimui į
pasaulinį karą, ar kitais bu
dais
nusikaltusių karo laikų
įstatams, tuomet Amerikos Le
gionas pakėlė griežtą protestą
prieš amnestiją. Ypač kuomet
pasklido
rimtas gandas iš
Vašingtono, kad prez. Hardingas rengiasi prieš Kalėdas paliuosuoti Debsą ir kitus politi
nius nusikaltėlius, tad Ameri
kos Legiono
Komiteto vicepirmsėdis, John T. Taylor, var
de Legiono tokį prezidento žy
gį išvadina
„paniekinimu tų
principų, kurių apgynimui karo
metu buvo susivieniję ištikimi
šiai šaliai vyrai ir moterys.”
Vadinasi, Amerikos Legionas
griežtai priešingas dovanoji
mui bausmės politiniams nusi
kaltėliams. Rodosi, kas galėtų
ir manyti, kad Suv. Valst. bu
tų dirvos juodojo patriotizmo
diegams. O vienok šitas įvy
kis aiškiai
liudija, kad jau
toji dirva
yra išauginusi net
didelį medį, nes Amerikos Le
gionas yra skaitlinga draugija
ir turi dideles įtakos visuome
nėje. r
Šitokis Amerikos patriotų žy
gis, pastatys juos ne kokioj
šviesoj prieš kultūringą pasau
lį. Karas jau senai užbaig
tas — jo laimėjimui nei pralai
mėjimui niekas negali padaryti
jokios įtakos. Kam tat, rodosi,
reikėtų kankinti kalėjimuose
tie žmonės, kurių apkaltinimui
šios šalies išdavime negalima
surasti nei menkiausių motyvų.
Jie išreiškė tik savo nuomonę,
kad Suv. Valst. į šį karą ne
vertą įsivelti. Tai viskas. Ir
visose demokratinėse valstybė
se šitoki nusikaltėliai yra paliuosuojami. Tik Amerikos Le
gionas tam priešingas.
Ištikrųjų reikia stebėtis, kad
demokratinėje šalyje randasi
tokių žmonių, kurie drįsta puo
štis juodojo patriotizmo skudu
rinis, persisunkusiais net reak
cijos raugu.

po išsiskyrė ir jų darbą trukdė. nešime, štai kaip atsiliepta:
„Socialistai ir bolševikai, sutik
Ir tas bendras Amerikos lietu-1
dami didelį pasipriešinimą iš ka
vių darbas davė Lietuvai apie i taliku kareiyių pusėr*'W~_Mcgal<!15 milionų auksinų aukų ir su-i dami sukelti revoliucijos, autarė
virš 100 milionų auksinų pas-! užkrėsti bedievybe Lietuvos kūdi
kius. Tuo tikslu Lietuvos bedie
kolos. O klerikalai tuo tarpu
viai mokytojai sutvėrė bedievišką
surinko apie 3 mil. auksinų ir
Mokytojų Sąjungą ir savo suva
pasiuntė juos Kaunan p. Stul žiavime Kaune nutarė neprileist
ginskiui ir ligi šiai dienai nie kunigų prie mokyklų. Ir dabar
tie biaurybės mokytojai kaip ko
kas nežino, kas su tais pinigais
kie žalčiai, knisasi po Lietuvos
padaryta.
fundamentu, norėdami
išgriauti
Pagaliau ir dabar visas Lie-; katalikybę Lietuvoje. Mes, kata
likai privalome su jais kovoti,
tuvos
valstybinis
aparatas
visus bedievius naikinti, ir kuomet
Amerikoje yra išimtinai jūsų
jie bus iškarti, tuomet ateis Die
rankose, todėl sakykite: kiek
vo karalystė
ant Lietuvos že
mės
I"
aukų surinkote Lietuvai ir kiek i
paskolos išpirkote? Pusi rody-i Tokio keikūno Amerikos lie
kit-gi su savo dosnumu! Kad tuviai dar nebuvo girdėję. Įdo
Amerikos lietuvių
klerikalai i mu ką į tai pasakys Lietuvos
dosnus savo partijos reikalams,! St. Seimas ir kokius žingsnius
tai to niekas negali užginčyti, į ims Lietuvos atstovas p. Čar
tačiau klerikalų partijai deda-i neckis čionai. Amerikoje, prieš
mos aukos, Lietuvos valstybi šitą Lietuvos pilietį, kuris net
niam^ reikalams tik žalą daro, St. Seimo narius pravardžiuoja
o ne naudą. Kiekvienas apsi šunimis ir huliganais?
Ar nuostabu tat gali būti ir
švietęs katalikas jums tą patį
pasakys. Todėl nustokite bar p. Čarneckiui, ir ji į čionai at
škėti apie tai, apie ką jus nei siuntusiai 'Lietuvos, vyriausy
mažiausio supratimo neturite. bei, kad amerikiečiai nustojo dė
O jei šitai žinote, tai nustokite ti aukas įdėtu vos reikalams ir
neperka paskolos bonų, kuomet
veidmainiauti!
klerikalų partijos, šiandien val
dančios Lietuvą, viršūnėse sto
vinti žmonės tvirtina, kad Lie
tuva ne tolimoje ateityje virs
inkvizicijos įvykių arena. Ne
:: Žmonės be sąžinės. — jaugi amerikiečiai bus toki nai
Niekam nėra
paslaptis, kad vus ir savo pinigais statys kar
musų klerikalai nuolatos giria tuves, ant kurių klerikalai ren
si savo patriotiškumu ir krikš giasi pakabinti kiekvieną kuni
čioniškąja dora. Tačiau prak gų skverno nesilaikantį žmo
tiškam gyvenime šitie „žmones
gų!
net didžiausiais besąžiniais pa Pagaliau kam dar bereikalin
sirodo. Kas iš lietuvių negir gai laikas gaišinti visokioms
dėjo apie brolius Vailokaičius. kalboms apie bendrą Amerikos
Vienas jų kunigas, kitas kleri lietuvių veikimą Lietuvos val
kalines partijos šulas — abudu stybiniuose reikaluose, kuomet
yra Lietuvos St. Seimo nariais klerikalinės partijos apaštalai
ir net vienas yra St. Seimo vien tik apie korimą pažangių
ekonominės komisijos, o kitas jų žmonių tekalba. Lietuvos
finansų biudžeto nariais. Va atstovas Amerikoje turėtų at
dinasi, figūruoja klerikalų par kreipti rimtos domės į tokius
tijos viršūnėse.
Lietuvos piliečius, kurie matyt
Vienok Lietuvos laikraščiai tyčia čionai atvažiavo, kad pa
praneša, kad šituodu patriotiš- kenkus Lietuvai, nes joki įvy
kai-katalikišku broliu ima net kiai taip nedemoralizuoja Ame
po 80 nuoš. palūkanų už skoli rikos lietuvių ir tiek ne kenkia
namus iš jų
banko pinigus. paskolos bonams
ir aukoms,
„Lietuvių Balsas” štai kokią iš kiek šitokių keikūnų skelbiami
vadą padai o :
inkvizicijos obalsiai.

„žinios” sakosi ein* tu* tiks iŠ SLA. KUOPŲ DARBUOTIS. kad Lietuva;*, o kiti — Amerikoje,
ncpamiilydami, kas t* priegiM*
lu, kad užgesinus socialistinės 83 kp.» Brooklyn, N. Y., laikyta visai
dą
įsteigi
ir užlaikys
ir klek ta*
me susirinkime gruodži* 2 d., 1921
srovės frakcijų kovą ir esančios m., svarstė Seno Socialisto suges visam pinigų reikės. Tiesa, ,.Tėvy
socialistiniu laikraščiu. Vienok tijas tilpusias „Tėvynės” 46 num., nėje” būva paskelbta, kad takias
jau pirmuose numeriuose paaiš užyardytas „eikime prie tolymesnių prieglaudos įkūrimui reiki* »c ma
reformų”.
Jei ten butų rašoma žiau $60,000, o kur jos užlaikymMf
kėja, kad joms rupi ir daugiau apie
$25.*x> kas «♦*
kitokius pagerinimus musų or Kasžin ar užteks
kas... jos tuojaus užsipuola ant ganizacijai, tai vertas butų pagiri- tai... . Reikėtų pagalvoti, kas
„Naujienų”.
Todėl iš karto ino, bet dabar negalima nutylėti, tūkstančius sudės. Juk mes neturi
matosi, kad „žinių” svarbiausiu : kuomet skleidžiama tarpe SLA. na me tokių turtuolių, kai Morganas
rių mintis, kad
butų
suvienyta ir Rakfeleris — reikės patiems vis
tikslu yra, kovoti prieš dabar- • SLA.
Sekretoriaus ir Iždininko ure-j ką nešti ant savo pečių.
tiniua „Naujienų” vedėjus.
dai į vieną. Tuomet neštų atsako-;
tnybę viena ypata
vietoje dviejų.
Butų labai gerai, jei SLA. Sekreto
rius atliktų tą visą darbą be padau
ginimo darbininkų, bet ir pats su
manytojas tų reformų nurodo, kad
(Tąsa nuo 1 pusi.)
,
reikės pasamdyti Centre dar vienas
darbininkas atlikimui to darbo, ku
jo duoti prašymą pailginti lai-! rį dabar dirba Iždininkas. Taigi ar
ką gyvenimo
ir butų gavęs. negeriau užmokėti algą tam žmo
kuris neša atsakomybę už or
Po to gali iš savo valsčiaus gau gui,
ganizacijos
turtą, o ne tam kuris
ti Lietuvos pasą ir gyventi ligi jokios atsakomybes už savo darbą
smerčio. Jeigu
įvažiuojant |j neima ant savęs?

SLA. REIKALAI

Dabar laikas apie tai pagalvoti,
nes kuomet ateinantis Seimas šito
kį sumanymą
užtvirtins ir įrašys
į konstituciją tokį punktą, kuriuomi
leis l’ild. Tarybai mokesčius uždė
ti, tad ir turėsime nuolatos dėti to
kius asesmentus, koki Pild. Tarybai
išrodys reikalingi. Todėl dabar ap
sižiūrėkime ir saugokimės nuo ap1 sunkinimo
narių
bereikalingoms
mokestimis.
Bukime atsargus, kad
neužstatytų kas mums
apgavmgą
žabangų.

Kas liečiasi prieglaudą reikaftnNors Senas Socialistas agituoja,
gumo, tai Lietuvos
valdžia savo
kad tokios reformos
reikia įvesti
;
biednuomcnci
pristeigs
tokių įstaigų
kuoveikiausiai,
tačiau
kiekvienam
Amerikoje, irgi
svarstančiam
organizacijos nariui ; užtektinai, o čia,
1
turime
užtektinai
tokių
įstaigų, Icugali būti aišku, kad tokios reformos
atneštų
organizacijai bledj, o ne j rias vis vien savo mokestimis tuAnot Kauno „Lietuvos”: „J.
naudą.
Nejaugi Senas Socialistas j rime užlaikyti. Pagaliau kiekvienas
Basanavičiaus vardas laba: jau
taip gerai permato tokių reformų i geriau bevelija baigti savo amžių
gerai žinomas musų visuome
naudingumą, kad jas
taip karštai : tarpe savųjų, o ne prieglaudoje.
' Varde visos kuopos
perša musų organizacijai. Kad ir iš
nei, kad galėtum ką nors prie
J. A. Beludan — pirm.
eitų kam ant naudos tokios refor
jo pridėti;
jo vienas vardas
mos, tik ne SLA.
100 kp., Racine, Wis>,
subruzdo
tai gyva musų vakarykščios
Kuopos susirinkimas buvo gana ; veikti. Gruod. 4 d. įvyko prieini*skaudžios praeities
istorija.”
skaitlingas
ir dauguma susirinkusių tinis susirinkimas, kuriame išrinkta
SURAŠĄS LAIMĖJUSIŲ DO
šitais žodžiais
beveik viskas
buvo užinteresuoti šiuo klausimu ir I tinkami asmenys į kuopo* valdybą
VANAS LAIKE SLA.
pasakyta, ką kiekvienas lietu
kuris tik kalbėjo išsireiškė prieš to į 1922 metams, kurie reikia pasakyti
KONKURSO.
kių reformų įvedimą. Po išsikalbė Į užims vietas ne vien iš vardo, bet
vis galėtų
pasakyti apie šitą
Pirmą dovaną arba $5o laimėjo jimui prieita prie sekančių nutari 1 tikrai tinkami tiems
urėdams ir
garbingą musų tautos darbuo
į
reikia
tikėtis
savo
pareigas
pildys
P. Jurkonis iš 158 kp., Springfield, mų, kurie padaryta vienbalsiai:
toją. Jisai yra tikru simboliu
dirbdami
labui 100
1. SLA. 83 kp. iš Brooklyn, N. i priderančiai
111., kuris prirašė 110 narių.
musų tautos sąmonės prisikėli
Antrą dovaną arba sidabrinį laik Y., griežtai priešinga tokių refor I kuop. ir visos musų garbingas or* ganizacijos.
rodėlį
laimėjo
sekanti: 1) A. mų įvedimui.
mo — musų laisvės kovų. Ji
Zereckis iš 7 kuopos,
Pittston,
2. Reikalaujam, kad SLA. organe,
Išrinkus vaidybą, p. Mrockns davfi
sai pašventė visą savo gyveni
leista tokios sumanymą, kad
mus kuopa butų
Pa., prirašė 76 narius; 2) Z. Kar „Tėvynėje”, nebūtų
mą ir atidavė visas savo jėgas
(
padauginta
nariais,
nes dabar kuobauskas iš 211 kp., Mahanoy City, minties skleidimui tarpe organizaci
Pa., prirašė 51 narį; 3) J. Vidrins- jos narių, nes tai yra vien vietos ! poje yra pilnų narių tik 33, patarė,
tėvynės darbui. Jisai pirmuti
kas iš .156 kp., Benton, Ill., pri užėmimas, kuri gali būti sunaudota kad pradedami naujus 1920 metus,
nis pradėjo tyrinėti musų se
j netik kuopos valdyba, bet ir nariai
rašė 50 narių; 4) A. S. Bračiulis iš geresniems raštams.
novę, ugdyti musų jauno moks
3.
Atkreipiam
domę
ir
kitų
SLA.
prirašytų nors po vieaą naują narį
36 kp., Chicago, Ill. prirašė 51 narį
lo diegus ir pirmutinis, kartu
’ : 6 mėnesių.
Sumanymas
Trečią dovaną arba $15 laimėjo kuopų, kad neprisileistumet prie to- * bėgyje
paremtas
ir
pakėlimu
rankų
pasisekanti: 1) K. Budinavičius iš 571 kių reformų įvedimo.
---- su kitais, pradėjo leisti pirmąjį
nariai
prirašyti po
kp., Worcester, Mass., prirašė 461 Norint sutaupinti
organizacijai žadėjo visi
lietuvių tautinį laikrašti „Auš
narius; 2) A. Vasiliauskas iš 23 kp., pinigų, geriausiai rinkti Pild. ')Tary- ■ vieną ar daugiaus narį prie SLA.
ra”, kurio ir pirmuoju redakto
Shenandoah, Pa., prirašė 37 narius; ■ bos narius gyvenančius kuoarčiau- ’ ateinančiais metais.
bus galima ( J. Balčaitis pakėlė klausimą, kad
3) V. J. Geraltauskas iš 191 kp., J šiai Centro ir tuomet
rium buvo. Ir ačių vien šisutaupinti nemažai naudinga mus 100 kuopai suruošti
W. Frankfort, Ill., prirašė 46 narius. ! organizacijai
tantyd-ro J. Basanavičiaus drą
dabar
išleidžiami kc- prakalbas, kviečiant adv. K. Gugj,
Ketvirtą dovaną arba $10 laimėjo, pinigų, ku rie
siam pasiryžimui, mes susilau
buvusį ■ Lietuvoj*
sekanti: 1) K. V. Zorskas iš 30 kp.,. lionėms ir visokiems susirašineji- kaipo nesenai
kėme amžinai
nemirštančio
;
už
kalbėtoją.
Kadangi
kuopos ižde
prirašė 27 narius; j niams.
Scranton, Pa.,
visi pinigai išsibaigė, o prakalbą
2) S. Bakanas iš 90 kp., Bridgeville,’
poeto-rašytojo Dr. V. Kudir
Taipgi prie progos noriu pastebė • surengimas mums atseitų virš $15.00,
narius;
3)
J.
M.
Bu:
Pa., prirašė 27
kos, kuris buvo paskendęs ištau
ti 83 kuopos
nariams, kad pasis todėl likosi
įgaliotas J. Balčaitis
činskas iš 200 kp., Binghamton, N. ■
tengtų i laiką užsimokėti visas sa~
tėjimo bangose ir „Aušros” pa
'
suruošti
prakalbas
tokiu budu, kad, t l
27 narius; 4) V. M. 1
Y., prirašė
i
vo mokestis, kad nelaimei atsiti- jų surengimas nekliudytų kuopos
sirodymą pats vadina savo ant
Čekanauskas i š 57 kp., Worcester, j
i kus nebūtumėt
suspenduoti.
Da- iždo, kitaip sakant, kad butų surasti
narius; 5) S. Bu-į
Mass., prirašo 25 AT
ruoju užgimimo momentu. Tą
llf
1 , < •
bar nekartą pas mus pasitaiko, kad
prakalbas, kurios
budai suruošti
, ,
lota iš 187 k p., New Philadelphia,'
patį galima
pasakyti ir apie
.
j Clovcc I nary8 būdamas suspenduotu apser- pačios savaimi ir iškaščius padengprirašė 21 I1‘1^
TI, | ga ir kuomet negali gauti pašalpos,
musų kalbininką J. Jablonskį,
tų.
iš 274 kp.,
j užtai visą kaltę verčia ant kuopos !
*
«
*
„Imti
8o%
palūkanų
yra
kriDel nepastovaus laiko — viešpaprirašė 21 narį.
štai paties
p. Jablonskio žo
:
valdybos,
pats
prie
kaltės
nenorėininatis dalykas.
(statymai lei
bedarbei, šiuos metus pa:; „Palys muša, patys rė Penktą dovaną arba $5 laimėjo;i damas prisipažinti, nors pats užtai taujant
džiai :
džia daugiausiai
imti 12%, už
rengimų
daug nebuvo galima suruo
I sekanti: 1) S. Tamulevičius
1
j
yra
kaltas.
Pradedama
smerkti
kia.
”
—
Tokiu
užvardijimu
tilpo
aukštesnį nuošimtį baudžia ka
šti, o kuopos
palaikymui, vistiek
„Kad ne Basanavičiaus „Auš
I kp., Edwardsville, Pa
prirašė 19, i<UOpOS valdyba, buk ji esanti negelėjimu. Kanonų teisės nuo 1311 „Naujienose” straipsnelis tūlo j narių; 2) J. Galinskas
blogi
ar
geri
laikai,
išlaidų pasida
iŠ 203 kp., | ra jr gaių ga]e didžiausia kalte prira”, kad ne jos drąsus žings
m. visai užgynė skolinant imti SLA. darbuotojo, kuriame pra
ro.
Išsisėmus
kuopos iždui, no
Sebastopol, 1 a., prirašė 18 narių, 3) j! _metama
_____ _ Centrui.
_______ Todėl nariai, ge- rint kuopą palaikyti ir nenorint nanis, bučiau, gali but, ir visai
palūkanas.
Nuo skolinimo be
1’. Rindokas iš 185 kp., Indiana Har■
.............
. I■ riaus
pridabokime
patys savo rei
palūkanų iki ėmimo jų 80%— nešama, kad SLA. 2-ro apskri bor, Ind., prirašė 16 narių; 4) J. _
dingęs naujajam darbui. Ba
mokesčiais kuopos
Bub kalus, kad visos niokestys į organi- : 1 ių apsunkinti
čio
sekretorius
siuntinėdamas
tolimas
kelias.
palaikymui,
buvo
susirinkime iškel
sanavičius turi mums daug, la
ms iš 13 kp., Minersville, Pa., prir?" į zaciją butų laiku užmokėtos, o tuo„Mums
įdomu
todėl,
ką
pasa

reikalas.
P-oi K.
kuopoms užkvietimus dalyvauti
16 narių; 5) K- Junevičiene iš 87; met nereikės nieko kaltinti,, nes ne- tas šis gyvas
bai daug nuopelnų, bet jo „Auš TUŠTI BARŠKALAI.
-w V
* V—
kys Seimas apie jo narių veiki apskr. suvažiavime gruod. 25
Vištartienė daug pasidarbavus ioo
kp., So Omaha, Ncb., prirašė 15 na* j turėsime tų nesmagumų.
ra”, sukėlusi mane galutinai
mą, ką pasakys J. S. Seinų vys
Visame pasaulyje nerasi di
rių; 6) J. Stulginskas iš 1x9 kp.,
A Montvila — sekr. i kuopai ir tarne sunkiame SLA. IOO
d.,
š.
m.,
tarpe
kitko
štai
kokią
kupas, kurio žinioj yra kun. Vai
į kuopos padėjime atėjo į pagalbą,
iš miego, išblaiviusi galvą, da desnių veidmainių už musų kle
Taylorville, 111., prirašė 15 narių. 1
agitaciją
tas
p.
sekretorius
ra

lokaitis
?
”
i Pirmiausiai K. Vištartienė įnešė suvusi man naujos gyvybės yra rikalus. Negana kad Ameri
Šeštą dovaną arba pakabėlį prie
160 kp., Donora, Pa., laikytame I manymą, kad butų suruoštas vakaNejaugi „Lietuvių Balsui” ne šo:
laikrodėlio, padarytą iš Penna, dei . susirinkime lapkr. 6 d., 1921 m., svar
toks jžymus mano gyvenimo kos lietuvių klerikalinės grupės
manto
laimėjo sekanti: 1I\.^‘ Sa" ste kur turi būti steigiamas Priegl. ; rčlis su išlaimčjimais ir padarius
žinoma, kad varnas varnui akin
„Tat delegatus prisiųskite ga
dalykas, jog ją tegaliu šiandien lyderiai nuolatos
I tą naudingą sumanymą, paaukojo dn
šaukia, kad nekerta. Pagaliau ką gali St.
bius iš darbininkų tarpo, kurie muolis iš 27 kp., Auburn, 111., prira-' • Namas
ar Lietuvoje ! Lietuvos Kunigaikščių — Gedimino
mjnėti; kiti to drąsuolio darbai tik jie vieni Lietuvą šelpė ir
gina Susivienijimo
ir apskritai šė 14 narių; 2) V. Varnelis iš
; ir prieita prie to supratimo, kad 160 ir Keistučio apdarytus į rėmus paSeimas
sakyti
tiems
žmonėms,
kp.,
Kulpmont,
Pa.,
prirašė
darbininkų
reikalus,
kad
politi

yra man šiuo tarpu tiktai lyg šelpia, bet ir iš Lietuvos at
U na~ j kuopa nepasižada aukoti nei cento,
: veikslu, vertes $10.00, kurie bus leikurie
patį
seimą
valdo.
Ę. Sb ■ jei Priegl. Namas bus steigiamas •
rių;
3)
K.
Bluzis
iš
88
kp.,
kieriai
neturėtų,
vietos
su
savo
mažmožis.”
važiavę jų darbuotojai į tą pa
♦ ♦ *
Louis, Ill., prirašė 12 narių; 4) A- : Lietuvoje, nes kiekvienam gali būti i! džiami išlaimėjimui. SLA. IOO kuointrigomis.”
už tokias dovanas ištarė p. K.
Yra ir daugiau šiandien įžy čią dūdą pučia.
Iš šitos pastabos yra aišku F. Gčdraitis iš 105 kp., Dayton, O »; aišku, kad bus didelių sunkenybių j pa
::
Lietuvos
St.
Seime
yra
Vištartienei širdingą ačiū!
Suruo
mių musų tautos darbuotojų,
prirašė 10 narių; 5) M. Utara ’S i ir daug iškaščių nugabenti į prie-1
Štai dabar važinėja po Suv. „huliganų.” —
kiekvienam,
kad
varoma
slapta
šimui
vakarėlio
išrinkta
komitetas
Amerikiečiai
224 kp., Bulpitt, Ill., prirašė 10 na-j
kurie panašiai
atsiliepia apie Valst. lietuvių
kolonijas du yra girdėję visokių „prakalbų”, agitacija už savo plauko žmo rių; 6) M. Staloraitienč iš 225 kp.,i1 glaudą, jei ji butų Lietuvoje, nesu- ’i iš M. Kasparaičio, S. Gclumbausko,
galėjusius ir sveikatos netekusius
Basanavičiaus darbus.
Benton, Ill., prirašė 10 narių; 7) A. I invalidus. Pagaliau daugelis nei ne . kuriems ir pavesta visas šis reika
klerikalų partijos apaštalai — tačiau tokių
nes.
Juk
kiekvienas
SLA.
na

nepraustbumių,
las tvarkyti, kad
kuodaugiausiai
Mums yra irgi linksma mi kunigai Garmus ir Bumša. ši
rys žino, kad Susivienijime J. Bernotas iš 60 kp., Grand Rapids,' norės skirtis nuo savo giminių. butų kuopai naudos.
kokiu
yra
klerikalų
šulas
kun.
nėti d-ro Basanavičiaus garbin tie du žmogučiai ne turėdami
prirašė 13 narių.
■ Lietuva turi užtektinai savo šalyje
99 nuoš. priklauso darbininkų, Mich.,
Buvo tariama, kad 100 kuopos su
Garmus,
ligi
šiol
dar
neteko
Septintą
dovaną
arba
SLA.
auksi,
nustojusių sveikatos>
ubagų, kurie į sirinkimai butų
gas vardas jo 70 metų sukaktu nei mažiausio supratimo apie
laikomi pastovioj
tad kum. rodosi reikėtų įsakyti nį ženklelį laimėjo sekanti: x) V. 'reikia maitinti ir ji nesidžiaugs iš
girdėti.
Jisai
savo
keiksmais
vių metu ypač dar ir dėlto, kad Amerikos lietuvių darbuotę de
; vietoj, nes praeitais metais, snmarinkt atstovus į apskričio su A. Kerševičius iš 30 l{P->•*) Scranton,
Amerikos siunčiamais invalidais.
pralenkė
ir
garsųjį
Jukelį.
P
V
isi
'
,
žejus kuopos iždui, keliatas susirin- >
jisai yra SLA.
garbės nariu. lei Lietuvos, prisiklausę savo
Pa., prirašė 9 narius
mą
„iš
darbininkų
tarvažiav
liauskas iš 204 kp., Tamaqua, pa ' SLA. 160 kp. visi nariai vienbal- kimų buvo laikomi stuboje, bet stuSekančiame „Tėvynės” num. konfratrų pasigyrimų, traukia Bostono laikraščiai — „SandaMatyt
gerb.
2-ro
apskr.
i šiai nutarė, kad Priegl. Namas bu- boj susirinkimai laikyti nėra para«. ra” ir „Keleivis” paduoda iš- po.”
prirašė 8 narius; 3) K. Račaitis
įdėsime platesnį rašinėlį apie tą pačią
giesmę, kad „bedie
sekretprius darbininkais skaito (.) kp., Divernon, 111., prirašė 8 na tų steigiamas Amerikoje ir pasi ku ir nariai nesilanko. Apkalbėjus
gerb. Basanavičiaus darbus rnu viai” ir „cicilikai” nėra Lietu (traukas iš kun. Garmaus „pra- tik tuos žfnones, kurie priguli rius; 4) A. K. Mockevičius is ju 1 žadėjo aukoti jo reikalams kiek tik tą reikalą, paskirta komitetas iš J.
Bet jei prieglauda bu Balčaičio ir M. Kasparaičio, kad su
sų tautos atgimimo istorijoje, vai aukavę nei cento, kad tik i kalbos”, kurias net baugu ir ' prie jo partijos.
kp., Cleveland, O., prirašė 8 narius; išgalėdami.
rastų ligi sekančiam
susirinkimui
5) J. Tuminskas iš 148 kp., Noko- : “2 steigiama Lietuvoje, tai neaukos
o tuo tarpu
šaukiame: metų vieni klerikalai visokią pagalbą i laikraštin dėti. Sulig „Sanda
tinkamą
pastovią
ir
nebrangią
vietą
Ištikrųjų patys muša, patys mis, III., prirašė 8 narius;
nei cento.
ros
”
pranešimo,
štai
kakia
ne

ilgiausių musų tautos atgimi Lietuvai teikę.
susirinkimų.
.rėkia! Patys nuolatos šukau- Latoza iš 222 kp., Michigan City,! Taipgi vienbalsiai nutarta, kad laikymui
švari
to
kunigėlio
burna:
Sekantis
susirinkimas nutarta lai
mo Tėvui, daktarui Jonui Ba Tačiau šitiem smarkuoliam
Ind., prirašė 7 narius; 7) S. Kon 1 Seno Socialisto pasiūlymas taupyti
Įja
apie
politikierių
intrigas
m
u
kyti 1- d. sausio, tai yra naujų metų
„Pagalios,
netekus lygsvaros,
sanavičiui! X
stantinavičius iš 224 kp., Bulpitt SLA. turtą, perkant kuopoms visas
tenka pasakyti nors į ausį: nedienoje,
2 vai.
po
pietų, Union
ir pagautas keršto dvasios, pra į sų organizacijoje ir patys pir
III., prirašė 7 narius; 8) P. Rami- reikalingas blankas iš Centro, yra
dėjo kojomis trypti ir rankomis mutiniai politikuoja ir intrigas
Hali.
Nariams atvirutėmis nebus
šukaukit taip garsiai, nes netik
za iš 7 kp., Pittston, Pa., priraše 6 nepraktiškas. Centras turi duoti vi.
1
pranešta,
tad visi gerb. nariai, kai
maskatuodamas šaukti: ,Ar yra 1
narius; 9) P. Marmokas iš 40 kp. i sas reikalingas blankas veltui, kaip
Amerikos lietuviai žino, bet ir
i
varme,
a.
kas baisesnio už bedievybę?! Ar
po ant metinio susirinkimo, priva
PRIEŠINASI
Pittsburgh, Pa., ’’prirašė 6 narius ‘ ligi šiol kad duodavo.
*
*
♦
Lietuvos žmonės pradeda suži yra kas baisesnis už bedievį?! Į
lote visi ateiti, nes kaip matot mes
Kuopos valdyba:
I
ro) J. Rimavičiuš I iš 5 kp., Ply
AMNESTIJAI.
'
daug
tarimų esame padarę ir žin
noti, kad net kritiškiausiu Lie
Tai yra biaurybės, gyvatės, vel
pirm.,
J. Urbaitis
:: Nauji laikraščiai. — Ap- mouth, Pa., prirašė 5 narius; n)
geidi! mums bus išgirsti, ką mus ko
niai, huliganai! tokiems tik kar į turėjom'e naują mėnesinį laikJ. Liminskas ,— ižd.,
Vargu
rasis
nors vienas tuvos gyvenimo momentu jūsų
P. Akstinas iš 129 kp., Chicago, TU.,
misijos gero nuveikė. Apart to bus
tuvės tinka!’
Publikoje pasigir
A- Kizas — sekr.
prirašė 5 narius; 12) M. Francku- !
Amerikoje gyvenantis žmogus, sėbrai amerikiečiai vien savo
raštį
„
,
Kibirkštis
”
,
kurį
leidžia
sta juokas.
Tad užsidegęs <dipastaba.
įnešimas nominacijos SLA. Pild. Tarybos.
nas iš 305 kp., Pierce, W. Va., pri i Redakcijos
kuris
nebūt
girdėjęs apie partijos reikalais rūpinosi ir
KL.
Glažė, Klaipėdoje
džiausiame įniršime šaukia į pub 'Martinas
pasiųsta įstatų
Ko- Taipgi dar turime daugiau platesnių
rašė X narius; 13) K. Šnuolis iš 21 . įstatų- pataisymui
v.
liką: ,Jųs, huliganai, kurie kaip ■. (Memo!) Seierstr. 3—4.
Amerikos lietu
;
misijai,
„Amerikos Legioną.” ši drau net trukdė
Nors ko., Detroit, Mich., prirašė 9 na- i "“sijai, nes visi toki įnešimai turi planų veikimui padaryti, pradedant
Šunys
čia
rodote
dantis,
prirodyrius; 14) B. Navakas iš 293 kp., Dor-! būti pirma peržiūrėti ir sutvarkyti naujus metus. Su nauja valdyba tu
tėvynei pagalbą
gija yra sudaryta iŠ šimto nuo- viams savo
laikraštis
nedidelis,
tačiau
daro
ri visas veikimas atsinaujinti. Se
kite nors vieną socialistą, bedie
šimtinių Amerikos patriotų, nešti. Kuomet Želigovskis ren vį, liuliganą, kuris yra pirkęs ! neblogo įspūdžio.
Matyt šio Chester, Ill. prirašė 8 narius; 15) V.!ir tik Uiomet jie skelbiami organe. ; noji ir naujoji kuopos valdyba priKalašinskąs
iš 77 kp., Rockford,
auklėjimui
patriotizmo tarpe gėsi net Kauną užimti, kuomet
į laikraščio svarbiausiu tikslu yra III. prirašė 6 narius; 16) A. Tamulis:i 215 kp., Poolvūlle, N. Y., laiky- valo ateiti 1 vai. — viena valanda
Lietuvos Laisves Boną!?’
„jus, kurie čia kaip šunys ro ■ kelti lietuvių tautinis susipra- iš 2<J)7 kp., Greenfield, Mass, prira 1 tame susirinkime gruod. 4 d., ap- anksčtaus pirm susirinkimo.
Amerikoje gyvenančių žmonių. visi Amerikos lietuviai būrėsi
M. Kasparaitis.
dote dantis, nė kiek neesate ge
; kalbėjo Prieglaudos Namo klatisišė 6 narius.
Tačiau sekant šios
draugijos krūvon ir rinko aukas Lietu
. timas Prūsų Lietuvoje.
resni už Lietuvos huliganus, be
Apart
viršminčtų
dovanų, vi-jį mą ir prieita prie to išvedimo, kad
darbuotę, tenka pastebėti, kad vos apsigynimo reikalams, tuo
Taipgi apturėjome porą nu siems
228 kp., Central Falls, R. L, nors
dievius bolševikus!
Koks gali
pasižymėjusiems Konkurse bu-;.' tokis sumanymas yra savivališkas ir
(Na jau gi ? nesenai susitvėrus, bet gana gerai
būti skirtumas tarp šunų, vis-tiek merių naujo savaitraščio
„ži vo išsiuntinėta tam tikri paliudiji- viliugingai vedamas
jos tikslu yra auklėti šovinis- met Amerikos lietuvių klerika
Savaite laiko atgal, pa
šuva, taip tarp jūsų ir Lietuvos nios”, kurias leidžia „Lithuanian iriai su visos Pild.
Tarybos para-i; Red.), nes vietoje / užklausti visų gyvuoja.
tiškąjį patriotizmą, o ne tokį, lai provokavo tą jų darbą, kad
randavo jo kambarį
po ntim. 408
huliganų, kurių keli yra Steigia
šais, išreiškiant padėką ir pagarbą į! SLA. narių ar naudinga butų tokią
savo
Tautos
Printing
and
Publishing
Co
”
,
kuris pasižymi
demokratijos pasipinigavus
galima
suHigh
st.,
kur
dabar
jau
majame Seime nėra jokio skirtu
.... j..- o-•— —
prakilniems
SLA. ': įstaigą steigti, dabar duoda balsuo- (
larbštiems
ir
3238 So! jfiilsted St., Chicago
dėsniais.
Šios draugijos dar Fondui. Tuomet visi Amerikos
i ti, kur steigti — Lietuvoje, ar Ame sieiti ir visokių lietuviškų laikraščiv
mo, tik iškart tokius!”
darbuotojams.
Tuo budu daugelis narių pasiskaityti, o laikui bėgant žada i
rikoje?
St. Strazdas.
buotėje įpinama net reakcijinio lietuviai bendrai dirbo, tik kle O apie Lietuvos Mokytojų Ill., redaguoja
P. Jurgeliutė,
jų vieni
SLA. Sekr. suklaidinama ir
rikalai ir komunistai iš jų tar- Sąjungą, sulig „Keleivio” pra-j Prenumerata, $2.00 metams.
požymio žygių.
t

Lietuvą paklausia
statistikos
dėlei prie kokios
partijos ar
organizacijos priguli, tai nieko
tokio baisaus nėra, kaip kad ga
Įėjo p. žilis įsivaizdinti.
Aš neabejoju, kad leidžiant
antru kart balsuoti, kur Prie
glaudos Namą
kurti, diduma
narių balsuos, kad Lietuvoje.
M. J. Damijonaitis.
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I.M1B
glavd«s Namo reikale.
2 vai pe pietų, Lietuvių Ūkiau sve
SušiaBkas
ir kuomi jis buy©
WORCESTER, MASS.
nas
'
Kuopų
sekretoriai * artimiausia
tainėj, tarp 3 ir 4 gatvių. Malonėki
į kalėjimą pate
Dr. J. JonikaitL, SLA. Sveikata* prieš tat, Ikuomet
’
.
me....
kuopos ...susirinkime,
te visi nariai ir narėa atsilankyti ir
.. .
rn^,on€g > Komisijos narys ir viešinės kuopos ko.
New
York
City.
SLA.
126
kp.
įt«kt. p. t.k., blanką k-ekveMm: dakt„„.kvotč.a3
ik5|{ is w'
užsimokėti užvilktas mokestis. Taip
Musų, ŠLA. 23 kuopa iš Sheaaametinis susirinkimas įvyks pėtnyčio- gi turime daug ir kitų svarbių reika
prie S LA. — pa SLA. nari«i del išpildymo; kurie cester, Mass. į Detroit, Mich.
doah, Pa., irgi gavo laišką nuo Phi-

Kuops Susirinkimai

J. SKRITULSKAS

NOTARAS IR AGENTAS
jc, sausio 6 d., 8 vai vakare, SLA. lų apsvarstymui. Atsiveskite ir naujų
ladeĮphijos
Dratigijų
Sąryšio
ragi

Dr. J. Jonikaitis baigė mokslą
Parduodu laivakorte* aut
raštinėje, New York City. Visi na narių prirašymui prie SLA. 160 kp.
Layolos Universitete 1916 m. Jis nantį parinkti aukų Jono Sušinsko iš riai malonėkite pribūti, nes bus ren
visų
* linijų kur tik nori.
A. Kizas — sekr.
liuošavimui,
tačiau
kaikarie
nariai
užbaigęs teoriją,
įstojo
Detroito
Siunčiu pinigus į visas dalis
kama kuopos1 valdyba 1922 m., taip
Minersville, Pa. SLA. 13 kuopoj
ligonbutin del
praktiškų studijų. patemiję jo vardą, pradėjo nurodi gi bus nominacijos ant SLA. Pild. mėnesinis
svieto.
Darau daviernastis
susirinkimas įvyks 1 d.
nėti
kad
ftiinėtas
asmuo
yra
never

Po dviejų metų Dr. Jonikaitis persipavedime dalių į Lietuvą ir
Tarybos. Yra ir daugiau svarbių rei sausio, 1922 m., 2 vai. po pietų, Pra- I
kėlė iš Detroito į New York© li- tas paramos. Tuomet kuopos susi kalų apsvarstymui. Už neatsilanky no Rusecko svetainėj, 313 New Castį kitas viešpatystes.
rinkimas
išrinko
tirinejimo
komisi

gonbutį, o kiek vėliaus
atvyko j
mą nariai bus baudžiami sulig SLA. le st. Malonėkite visi nariai atsi-j
26 BROAD STREET,
Bostoną. Jis ant trumpo laiko bu- ją, kad sužinojus, kaip ištiktųjų vis įsitatų nurodymo.
lankyti
ir
užsimokėti
užvilktas
mo

NEW BRITAIN, CONN.
Ed. čioČys — 228 kp. org.
vo apsistojęs Bostone su savo bro~ kas :i atsitikp.
sekr.
P.
L.
AmbrozaitS
—
kestis.
Atsilankiusieji
gausite
po
Gerbiamas viengenti: —
liu, taipgi daktaru,
daktaru. Kuomet bro-, Komisija darbą atliko ir raportą
Detroit, Mich. SI,A, 21 kp. susi- gražy kalendorių 1922 m. jkuriuos
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NEKROLOGIJA.
Kiek laiko atgal SLA. Prieglau lis iišvažiavo į Lietuvą, Dr. J. JoRaporkuopos susirinkimui
rinkimas
įvyks
I
dieną
sausio,
1 vh1. apturėjom nuo SLA. i-mo apskričio, j
kreipėsi prie nikaitis
dos Namo Komisija
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persikėlė iš Bostono į tas ‘buvo išduotas sekančiai:
po
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1922
m.,
naujoje
lietuvių
Atsiveskite ir naujų narių prirašymui
narys SLA. 291 kp. iš O’Fallon, III., jūsų bei jusy kuopos, prašydama Worcester}.
i Jonas Sušinskas paeina iš Suvalsvetainėje, prie DIX avc. ir 25-tos prie SLA. 13 kuopos.
mirė gruodžio 12 d., 1921 m., nuo aukų įsteigimui Prieglaudos Namo
Worcesteryje Dr. Jonikaičiui put-,
redybos
nuo Lazdijų. J Ame- gatves. Baker karais galima davaJonas Bubnis — pirm.
Nelaimė su kolonija.
sužeidimo automobilium.
Ifiausiai sekėsi
visais atžvilgiais. ■ l"iką atkeliavo būdamas apie 21 m. žiuoti prie pat svetaines. Taigi ma New Philadelphia, Pa. SLA. 187
Nuo to laiko, jau * šiek-tick aukų Bet Dr. Jonikaitis, kaipo ir visi ge- ‘ amžiaus ir išbuvęs Amerikoje 3 ar
įvyk© 1 d. gruod., š. m., ir velionis
Attorney and Counsder-at-Law
lonėkite visi nariai atsilankyti, nes kp. metinis susirinkimas įvyks sau
yra suplaukę į tą fondą — gal kiek resni gydytojai, j mediciną visados 4 metus,i, 22 dieną_ balandžio,. (pirpasikankinęs 11 dienų pasimirė.
_
susirinkimas yra metinis ir turime
SLA. Advokatas-PacarėJ&fl.
VeUanis buvo tik 41 metų amžiaus ir jus yra prisidėta su auka, bet dar skeptiškai žiurėjo,
Kas kita jam
dieną , Velykų) 1913 metų, atė- daug svarbių reikalų apsvarstyti. At sio 8 d., 1922 m., 2 vai. po pietų, S.
Barkausko
salėj.
Malonėkite
visi
na

Medicinos praktika —1 mė gyvastį —■ perplaudamas britva siveskite ir naujų narių prirašymui
iš Lietuvos paėjo iš RimiŠkių kaimo, toli-gražu tos sumos neužtenka.
joS-p-io Coal Exchange Building
chirurgija,
riai atsilankyti, nes bus
renkama
ginant
jūsų
gerą
širdį,
Prieglau

Suk
pirštą aplink gerię miegančiam Povylui Janule- prie SLA. 21 kuopos.
Smeigių parapijos, Panevėžio apskri
WIRES BARRE, PA.
tai liuterija.
kuopos valdyba 1922 metams. Taip
čio. Paliko dideliame nubudime sa dos Namo Komisija abejoja, kad pirštą kad įspėtai, kas po kepure (viciui. A J
;
Telephone 4256 Market.
J. Ovęraitis, SLA. 21 kp. rašt. gi bus nominuojama SLA. Centro
vo moterį ir vieną dukterį ir brolį jus ant to apsistosite, ypač žiemos pavožta. Visai
kitaip chirurgijoj, i Sušinskas gyvendamas Amerikoje i Bridgeville, Pa. SLA. 90 kp. susi viršininkai. Atsiveskite ir naujų na
Jus prigelbėsitc Chirurgas su peiliu
Stanislovų.
Lietuvoje paliko seną sezonui užėjus.
1rankoj visuo- Į pasižimėjo, kaipo negodojantis sa-! rinkimas įvyks 8 d. sausio, 1922 m., rių prirašymui prie SLA. 187 kp.
mums
sukelti
dar
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tėvelį, 5 brolius ir 5 seseris. Jisai
atvirai kovoti su v?s žmogus. Naudojo svaiginančius .1:30
•
met pasirengęs
vai. po pietų, Owls salėj, Bold
Kp. valdyba.
LAIVAKORTĖS v« ATPIGO
gėrimus, kaziruodavo iš pinigų, muš iį ven st. Malonėkite visi nariai subuvo 291 kuopos raštininku per tris nančiam SLA. Seimui, tuomet drą mirčia.
St. Louis, Mo. SLA. 214 kp. me
Į Hamburgą ir Bremeną $103.5©
metus, tai yra nuo pat susikūrimo siai bus galima pasakyti, kad PriegL
Worcesteris, ant nelaimės, nėra į. davosi su kitais, buvo už tai areš-' sinkti, nes šiame susirinkime bus no- tinis susirinkimas įvyks subatos va
Namas
galima
steigti.
' tuotas ir tt. (Arčiau pažjstantieji į
I Liepoją ...................... $ne.eo
kuopos ligi savo mirties. Buvo drau
Be to, Prieglaudos Namo Komi tinkantis miestas lavintis chirurgi- j! Sušinską pasakojo, kad jisai turėjo 1■ minuojama SLA. Centro viršininkai. kare. 7 d. sausio, 6 vai. vakar., Mies
giško ir malonaus budo žmogumi ir
J Piliavą-Karaliaučių .. $xe&50
jos. Užtat Dr. Jonikaitis nenoroms
: Taipgi turime daug ir kitų reikalų to Knygyne, ant 14-tos ir Cass avė.
kiekvienas lietuvis, kuris tik jį pa sija drįsta kreiptis prie jūsų, kaipo paliko pažangiausią Naujos Anglijos limpamą „venerišką” ligą ir po i apsvarstymui. Atsiveskite ir naujų
War Tax $5.00
Malonėkite visi nariai . atsilankyti,
SLA.
nario,
su
tįi|ais
paklausimais,
teismui
jam
darė
operaciją
ir
delei
žinojo, širdingai mylėjo.
PINIGŲ SIUNTIMAS JWBlietuvių koloniją ir 14 d. gruodžio
11 narių prirašymui prie kuopos.
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į
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taip,
i
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priežasties
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atmaiPalaidotas gruod. 16 d. su bažnyti
dom žemiausiu dienos kursu.
iškeliavo j Detroitą. Dr. Jonikai- •
J. Kazlauskas — sekr. jami CLA. Centro viršininkai. Taipgi |
nėmis apeigomis ant katalikiškų ka- kaip jums jūsų sąžinė liepia, nes ta tis manąs Detroite toliaus gilintis į I nė — vietoje mirties bausmės, pa-! Brooklyn, N. Y. SLA. 38 kuopos bus renkama ir kuopos valdyba 1922
Pinigus Lietuvoje gauna laike
me nėra nieko priverstino.
keitė
kalėjimu
ligi
gyvos
galvos),
i
25—30 dienų.
piniQ.
chururgiją.
metinis susirinkimas įvyks I d. sau metams. Atsiveskite ir naujų narių
Sušinskas
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prisipažino
pa■
P.
MIKOLAINIS,
Blanka, kurią kiekvienas SLA. na
sio, 1922 m., (per naujus metus) 2 prirašymui prie SLA. 214 kuopos.
Taipgi nesenai Worcesteryje apsi
Lai buna lengva Tau, mielas draupildęs
žmogžudystę
ir
pareiškė
seį
ge, amžinai ilsėtis šios šalies žeme- rys turi išpildyti.
gyveno jaunas ir energingas lietuvis
53 Hudson Ave.,
J. V. Klastaitis.
8°3 Driggs avė. Malokančiai: „Jei man britva n ebtitii lu ’Va’’ P°
Brooklyn, New Tovk.
daktaras — Dr. F. S. Zurwell, ku žus, tai aš bučiau visus am'šk’ ' nekite visi nariai ir narės atsilankyE. Vandergrift, Pa. SLA. 165 kp.
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Kp.............. iš ......................... .
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susirinkime
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nomiris, reikia tikėtis, nemažai prisidės
metinis susirinkimas įvyks 1 d. sau
išplovęs.” (Teisme buvo paro< y a nacjjos
Centro valdybos virši- sio, 1922 m., 3-čią vai. po pietų, §v.
prie vietos lietuvių darbuotės, nes
(nario vardas ir pavardė)
ir britva su sulaužyta
rp2-]Cj*1, 1 n*nkų. Taipgi bus rinkimas ir kuo- Kazimiero D-jos svetainėj. Malonė
Af A. Marijona Gustaičiui,
yra gabus ir netingi liet, lavinimui:
1. Ar pritariate steigimui P. N.
Dabar Sušinskas randasi
1 a c ’ ■ pos valdybos 1922 m. Turime daug kite visi nariai atsilankyti, nes bus
7 m<ų dukrelė SLA. 296 kp. nario
su kolonija?........................................... dirbti. Jau Amerikos lietuviai turė-1 •phijos kalėjime.
Phone — Calvert 3210
K. Gstaičio iš Red Lodge, Mont.,
jo progos susipažinti su šito ener-j
, ,
,
ir kitą reikalų apsvarstymui. Atsi- renkama nauja
valdyba 1922 me
2. Ar reikalinga butų jums tokia
Tikimės,
kad
sutekime nors „eski,“
nau.y
nariy prira5ymui
utik* netikėtą mirtį. Velionės bro- prieglauda? ......................................... gi 11 go daktaro gabia plunksna, nes Į
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svarbių reikalų apsvarstymui Taip
3. Kaip greit tokia
prieglauda misis
Ofiso valandos:
Tirmarv fnr
„Forsyth
Informary
for įĮ te£ul dabar pati visuomenė spren-;
A. Lesniauskas — sekr. gi užsimokėkite užvilktas mokestis.
.tas >vis, pataikė į nelaimingą merjums butų reikalinga?.......................
i
džia
apie
tai.
Jei
butų
reikalas,
rnes
!
Nuo
7 iki 8:30 vakare
Children”, čielus metus vedė svei-j
zaitęr ant vietos ją užmušė. Liko
Plymouth, Pa. SLA. 246 kp. me Atsiveskite ir naujų narių prirašymui
4. Ar apsiimate mokėt kas metas
sutiktume
šį
dalyką
ir
smulkiau
pa

Nedėlioję nno 2 iki 3 no
tinis susirinkimas įvyks 2 d. gausio, prie SLA. 165 kuopos.
katos skyrių
„Sandaroje”. Dabar j
didelme nubudime tėvas K. Gus ne mažiau $1.00?....................... .
tyrinėti,
tuogi
kartu
tikimės
užteks.
6x5 COLUMBIA AVfc
2 vai. po pietų, 1922 m., paprastoj
apsigyvenęs Worcesteryje, pradėjo j
taitis broliai Motiejus ir Jurgis ir
J. Stankus — fin, rašt.
5.
Jeigu
daugiau,
tai
kiek?
.............
Melstume
ir
tų
laikraščių,
kurie
BALTIMORE. M D.
vesti sveikatos skyrius „Tėvynėje”!
ro rtų sesutė Agnieška, Velionės
B. Baigio svetainėj. Malonėkite visi
Bridgeport, Conn. SLA, 51 kp.
,
talpino
Phil.
Draug.
Są-šio
atsišauir „Amerikos Lietuvyje”. Taigi Jin;
nariai ir narės atsilankyti, nes turime susirinkimas įvyks 1 dieną sausio
matė mirė 3 metai atgal, Lai b«(parašas)
na Igva jai šios šalies žemelė!
ketina gerb. Dr. Zurwell kuogeriau- ji kimą, kad perspausdintų ir 0šį musų' i daug svarbių reikalų apsvarstymui ir (naujų metų dienoje), paprastu laiku
Siųsdami aukas, visuomet išrašy sios kloties apsigyvenus musų kolo-!! raportą.
' J. Rokas.
bus renka nauja kuopos valdyba 1922 ir paprastoj p. Andruskevičiaus sve- ,
kite čekį ar money orderį ir siųski nijoje, kur jisai turės kuogeriausios I, Tirinejimo komisija:
metams.
tainėj. Malonėkite visi nariai atsi
Alliance of progos pasidarbuoti savo viengen- i
te vardu: Lithuanian
Ant Stanižkis,
Pel. Market 4867.
PRNEŠIMAS SLA. i-mo AP
K.
Gaidziunas
—
sekr.
lankyti, nes susirinkimas bus vienas
America, 307 W.
30-th st., New čių labui, kaip sveikatos, taip ir ap-i
Ad. Šaukevičiuo.
SKRIČIO KUOPOMS.
Baltimore, Md. SLA. 64 kp. meti iš svarbiausių, kuriame bus išduoda
■ York, N. Y. Šitas blankas kuopos švietos tikslais.
bupastaba.
Nors
ir
,
Redakcijos
SL i-mo apskričio ij-tasai su- j
nis susirinkimas įvyks 6 d. sausio, atskaita ir raportas. Taipgi malonė
sekretorius malonės sugrąžinti ne
kad daugiau šiuO 1
195 ADAMS
"■
Lietuvis. voJnc pareiškę,
važfimas bus sausio 29* kp., 1922
1922 m., 7-^d Vai. vakare, lietuviškoj ki te užsimokėti užvilktas mokestis.
vėliaus 20 d. vasario, 1922 m. P. N.
1
1
_____
___
1
reikalu
jokių
raštų
„Tėvynėn
”
NEWARK,
b
ne-!1 svetainėj, 851 Hollins st. Malonėkin.,’. Rusecko
salėje, 313 New
Prieg
tam
bus
nominacijos
Centro
komisijai sekančiu antrašu: M. A.
' dėsime, tačiau šį SLA. 23 kuop. p ra ,1 te visi nariai atsilankyti, nes šiame
Parduoda laivakorte:
Cas st., Minersville, Pa. SuvažiaASHLAND, PA.
viršininkų
ateinantiems
dviem
me

Raginskas, 326 R. R. st., Plymouth,
matėme būtino reikalo pa-!
pinigus į visas svieto
virr posėdis prasidės 10 vai. ryte.
Šiame miestelyje gyvena pusėtinas 1 nešimą
•
' susirinkime bus renkama kuopos val- tams
Pa.
.
talpinti,
nes
jis
galutinai
visą
daly

patingai į Lietuvą.
Yr^viečiama sekančiose kolonijose
1 būrelis lietuvių, tačiau jie nieko ne j
; dyba ir nominuojama Centro virsiJ. A, Pūdymas.
Prieglaudos Namo Komisija:
ką
nušviečia.
Daugiau
jokiems
gin:
•saps SLA. kuopos atsiųsti savo
' veikia
visuomeniniame gyvenime.
i ninkai. Atsiveskite ir naujų narių
P. Dedynas,
itK’ttJj: Minersville, Shenandoah,
Čionai nėra jokios lietuviškos drau čiains „Tėvynėje” vietos šiuo reika-1 prirašymui prie 64 kuopos.
M. A. Raginskas,
gijos ir laikraščius vos tik keli žmo lu neduosime.
kuopos), Port Carbon, GilberT
V. Čepaitis — sekr. į
M. Čekanauskas.
Hazleton (aH kp.), Mt. Carnės skaito, todėl vietos lietuviai yra
1 Girardville, Pa.
SLA. 147 1 kp-1
Veronika Stankevičienė (po tėMcAdoo; Tower City, Tuscarotamsus ir gyvenimu visiškai nesi- j
.susirinkimas įvyks 7 d. sausio, 1922;
PASTABA KUOPŲ SEKRETO
ATTORNEY-AT-LAW
Girardville, Freeland,
rūpina. Į šį miestelį iš viso pareina •
metų, Kazio Leviulio svetainėj 2 ivu Skundžiutė) iš Lietuvos, Suvalkų
RIAMS:
Viršminėtos
blankos
tapo
National State Bank Butldtn
rackville, New Phila., Tamaqua,
tik ' septyni egz.
laikraščių, kartu j
vai. po pietų. Malonėkite visi nariai!rčd- Alytaus apskr., Serijų valse.,
pagamintos
Prieglaudos
Namo
Ko/illiamstown, Mahanoy City, Midpaėmus visų
pakraipų laikraščius,!
Room tio
ir užsimokėti priklausan- Rusonili kaimo> peieškau savo vyro
v
Iniui, Middleport, Pa. „Tėvynes1 »” • atsilankyti
nisijos tiktai informacijos dclei. Gi
Juozapo
Stankiavičiaus,
kuris
išva

leport, Kulpmont,
Coaldale, St.
todėl jų susipratimas ir apšvieta sto
tin Broad Str
Newark. N
skaitytojai nejdomauja apie kunigų čius kuopai mokesčius. Taipgi tu
^alsavimas Prieglaudos Namo reilair, Pa. (viso 23 kp.).
žiavo
į
Ameriką
prieš
karą
ir
kelis
vi ant žemiausio laipsnio — jie gy
vakarienes ir kaip jis apgaudinėja rime daug ir kitų reikalų apsvarsty laiškus man atleido, kad jis gyvena
:ale, t. y. ar steikti Namą AmerikoS. Bulota,
vena,
taip
sakant, „po mėnulio;
savo parapijoms rinkdami npo jų mui. Atsiveskite ir naujų narių pri Philadelphia, Pa. Jau metas laiko
SLA. x-mo apskr. rast. 2, ar Lietuvoje, įvyks tiktai balan- spindulių” įtekme ir jiems apie ap'žio men., 1922 m., kartu su Pildo svietą ar draugijas nei neužsiminki į višteles ir paršiukus, o vėliaus patys rašymui prie SLA. 147 kuopos.
kai neturiu nuo
jo jokios žinios.
1 SLA. 147 kuopos valdyba:
juos
„supažidkavodami
”
.
Meldžia

mosios
Tarybos
rinkimais.
Meldžiu skaitytojų labai gražiai, gal
PRANEŠIMAS SLA. 7-to AP
Buvau mėginęs čionai suorganizuo
Pirm. Antanas Glinskas,
®WWWHK»®n»WaB©BB©©Hn©«©©©B©WBi
me rašinėti žinučių iš kultūrinės lie
P.
JURGELIUTĖ,
kas
žino apie jį, tai
kad duotumėt
SKRIČIO KUOPOMS. ©
ti SLA. kuopą, bet užsiminus apie
Sekr.
Jurg
’
s
Želvis.
Musų yra didžiausia lie
tuvių
darbuotes
ir
abelno
lietuvių
SLA. Sekr. tai vienam-kitam
man žinią, už ką
gausite 20 dol.
vietos lietuviui,
Sulig 7-to apskričio 15-to suvaNanticoke,
Pa.
SLA.
12
kp.
susi

tuviška įstaiga.
gyvenimo, kurios turėtų visuomeni
gavau atsakymą, kad SLA. tvarka
avimo nutarimo ir apskričio valdyrinkimas įvyks 7 d. sausio,
1922 d., Praneškite ant šio adreso:
LAIVAKORTES parduo
nės svarbos.
,
D. RINKIAVEČIUS,
negera, kad mokesčius nuolatos ke Juozui Virbickui, Pittsburgh, Pa. A.. Snsvovežiaus svetainėj, Maloneos paantrinimo, SLA. 7-to apskr.
dam dar pigiau, nes vėl
Akron, Ohio.
lia, kad valdyba negera ir tt., ir į Kopijos tokių korespondencijų, ku-'!<ile v?i nariai atsilankyti, nes kuopa 614 Camp St.,
onkursas arba geriau sakant 7-tame
atpigo!
oskrityje organizatorių Lenktynls
jie nuvertę bėdą ant šitų įsivaizdin
PINIGUS siunčiame daug
laikraščiuose, nutarf baus,i 5°c'
kurie neatsii rios telpa ir kituose
pigiau
ir greičiau.
Par
tų dalykų, geriau bevelija be jokių
rasidės su sausio i d., 1922 m. ir
„Tėvynei” netinka, Meldžiame ra- )ankys Sin susirinkimam
traukiame gimines iš Lie
Tel.: Greenpoint 3387.
draugijų patamsėję tūnoti, negu pri
aigšis su liepos T d., 1922 m. Yra
BALTIMORE, MD.
žinučių iš vietos
J' Savukynas - sekr.
šinėti
originalių
tuvos kuotrumpiausiame lai
draugijų ir stengtis jas
Akušerka Lietuvė
askirtos 4-rios
dovanos: $20.00,
11 d. gruodžio čia atsibuvo viešas sidėti prie
. lietuvių gyvenimo ir jų darbuotes. ' Poolville, N. Y. SLA. 215 kp. su-'
ke.
Visi musų kostumeriai
MARIJONA TAMKIENĖ,
15.00, $10.00 ir $5.00 ir bus duota susirinkimas Šv. Alfonso salėje, kur tobulinti, jei kas negara jose yra.
Chicagos Lietuvos paskolos sto- t brinkimas įvyks 8 d. sausio, 1922.
sučedina
daug pinigų. Kas
baigusi Training
Darbai čionai eina vidutiniai, bet čių apskričiui. Permažai turime vie- j malonėkite visi nariai
ems organizatoriams, kurie laike tapo išnešta protesto
rezoliucijos
atsilankyti,
prie
mus
kreipsis su kokiu
School for Mid
mėn.^ prirašys prie SLA. daugiau- prieš lenkų sauvaliavimą Lietuvoje. ir bedarbių keletas yra. Čionai ki-. tos „Tėvynėje”,
kad
butų
galima
nes
bus
renka,
na
nauja
kuopos
valnebūt
reikalu
ir prisius 5
1
wifes,
Bellevue
iai naujų narių.
Kuris prirašys
P. Juozas Miliauskas atidarė su tokių išdirbisčių, apart kietųjų ang-i: skelbti atskiriu stočių ir apskričių
- -- dyba 1922 m. Taipgi turime dąug ir
gerus antrašus savo pažįs
Hospital, priima
augiausiai narių, pralengdamas vi- sirinkimą ir perstatė už kalbėtoją p. lių kasyklų, nėra. Nors angliaka
kitų
svarbių
reikalų
apsvarstymui.
tamų, tai apturės kuikią do
j apyskaitos, kurios pirmiau telpa ir
ligonius bile va
is kitus organiz.,
gaus
dovaną A. Laukaitį, kurs trumpai bandė siai priklauso prie U. M. W. of A.
Atsiveskite
ir
nauj^
narių
prirašymui
vaną.
Rašykit pas mus arba
į kituose laikraščiuose. Chicagos cen
landą.
Suteikia
20.00, antras pralenkęs kitus vi- papasakoti apie tų rezoliucijų reįkš- unijos, tačiau daugumas mažai turi i
užeikit,
o to nesigailėsite.
patarimus dykai.
1■ tralių organizacijų susirinkimo irgi,■ prie SLA. 215 kuopos.
supratimo
apie
tą
uniją
ir
jos
reikšAtsiminkite musų adresą:
(ls — $15.00, trečias — $10.00, ket- mę.
nes
pervėlaij Peoria, Ill. SLA. 257 kp. metinis (
Egzaminuoja šla
1 negalėjome paskelbti,
1
irtas — $5.00. Organizatoriai turi
Toliaus skaitoma rezoliucijos, ko mę. O ypatingai musų broliai; lietu-j' prisiųstas, kad suspėjus įdėti įj „Te- • susirinkimas įvyks 8 dieną sausio,'
INTERNATIONAL
TRA
pumą ir pažįsta
viai
visai
maža
domės
kreipia
į
uni.
VEL BUREAU, Dep. Trirašyti nemažiau 15 narių.
riy buvo trįs: viena Suv. Valstijų
visas moteriškas
[ 1922 m., 1120 Western avė. Malonėvynę” prieš susirinkimą.
136 East 42-nd Street,
Bet nors ir visi prirašytų nema- Prezidentui
ir Valstybės Sekreto ją — net į unijos susirinkimus nesi-,
K. J. Paulauskui,
So. Boston, ■ hite visi nariai atsilankyti ir užsimo ligas. Kreipkitės šiuo adresu:
»
NEW YORK, N. Y.
lanko
ir
nežino
kas
joje
yra
darbiąį
;au 15 narių, gaus dovanas tiktai riui ir senatoriams ir atstovams iš
304 BEDFORD AVENUE,
kėti užvilktas mokestis. Taipgi turi
Mass.
Permažai
turime
„Tėvynėje
”
Užklausus ko
(Pirmas flioras)
organizatoriai, kurie
galės dau- mary lando valstijos; antra — Lie ma ir svarstoma.
I vietos, ♦ kad padarius
ištraukas iš me daug ir kitų reikalų apsvarsty- j
Brooklyn, N. Y.
dėl
taip
elgiasi,
gauni
atsakymą:
„o
iausiai narių prirašyti. Jeigu nei tuvos Steigiamamjam
Seimui per
inui. Atsiveskite ir naujų narių priALTS.
Seimo
protokolo.
Pagaliau
enas 15 narių negalėtų prirašyti, Dr. K. Grinių, kurioje reikalaujama, kam man į tai kištis — kaip kiti
rayšmui prie SLA. 257 kuopos.
Ta i „Tėvynėje” nei nevieta partijų rei
yvanos už mažiau, ko! kas, nėra kad Lietuvos
valdžia jokiu budti padarys, taip man bus gera.”
KAM KENTĖTI?
Greenfield, Mass. SLA. 297 kp.
kalams skelbti — pereito SLA. Seieinamos, šiose lektynėse organi- nepriimtų
Hymanso
pasiūlytąjį čiau labai klystam taip manydami ir ; mo nutarimas draudžia tai daryti. ekstra susirinkimas
įvyks 8 dieną
Ravmatizmo, neuralgijos ir raumenų
REIKALINGA
ant kitų — pasi
įtoriams bus skaitomi vaikai lygiai avanprojektą iš 12 d. rugsėjo kas- viską atidedami
gėlimai
greitai nustoja, jeigu patrini sa
Te- ■' sausio, 1922 m., Red Men svetainėj, rašomoji mašinukė (typewriter) su
J. Linoniui, Passaic, N. J.
kuomet kiti rūpinsis
tip ir suaugę, jeigu nebus daugiau link Lietuvos ir Lenkijos sutarčių; džiaugsime,
vynčje” negalima vesti agitacijos į Bank Row. Malonėkite visi nariai lietuviškoms reidčms.
Praneškite
trečioji — Tautų Sąjungos Pirmi musų reikalais... Laikas butų tokis ■ SLA. Pild. Tarybą nei už save, nei atsilankyti, nes šiame
«i pusė.
susirinkime mašinos vardą ir žemiausią kainą
Kuopos atsako už organizatorine ninkui p. Jonkheer H. A. Van Kar- nelemtas įprotis pašalinti, nes kul
ValxtMteBJUls utr< K V . PU. UfiM.
‘ "ž ki,us SLA- narius' , Todc! ir bus nominuojama SLA. Centro vir per laišką sekančiu antrašu:
Jų teisingumą. Gi organizatoriai nebeek, kurioje sudėta pasveikinimai tūringi žmonės taip notaro.
šininkai.
Taipgi
turime
daug
ir
ki

Žiūrėk, kad gautum tikrajj-garsuji pan
CHAS. P. JANN,
J F Bacevičia. ! Tamstos paties savęs rekomendactidami dalyvumą lenktynėse, lai ir linkėjimai geriausių pasekmių jo
tų svarbių reikalų apsvarstymui. Po ' 206 Broadway, New York, N. Y. daugiau kaip 50 metų.
j jos nedėsime.
ojaus užsiregistruoja pas apskričio darbuose Washingtone ič išdėstyta
! J. J. Žiliui, Cleveland, Ohio. Pa- susirinkimui bus prakalbos, kurios
Reikalauk, kad turėta
DANBURY, CONN.
kretorių žemiau paduotu antrašu, visi lenkų žiaurumai Vilniaus terito
prasidės 2:30 vai. po pietų, tačiau na
:
tarimai
įvedimui
reformų
SLA.
Pild.
Lietuvių randasi apie 20 šeimynų ir į
rijoje ir pažymėta, kad pasitikima,
įdėdamas savo tikrą antrašą.
i Tarybos nominacijose spaudai ne- riai 297 kuopos, pirmiau atsilankykiTalei gerb. visos 7-to apskr. ktto- jog jis panaudos savo aukštą urė apie pora pavienių. Tarp jų sutiki- ■j tinka. Neteisinga išvada, kad buk ke susirinkiman 1 vai. ir atsiveskite I Bel; Phone—Dickinson 1x9! W
9 širdingai
kviečiame naudotis dą ir įteknję kuoveikiausiam užbai mas negeriausias. Turi vieną dr.au-1į kas nors SLA.
narių neprileidžia naujų narių.
giją su 12 narių, bet finansiškai ge-j
cįga ir rūpintis išsirinkti darbščius gimui lietuvių-lenkų ginčų.
SLA. zgy kp. valdyba.
sužinoti, kas reikia rinkti į SLA.
Kiekyiena rezoliucija tapo vienbal rai stovi. Taip ir su Lietuvos bo-1 Pild. Tarybą. SLA. nariams niekas
ganlzatorius, o mes visi nuošir
Paterson, N. J. SLA. ioi kp. menais neapsilenkė — nupirko už'
di dirbdami labui SLA., padary- siai priimta.
Priėmimo
nedraudžia balsuoti už tokius žmo t.inis susirinkimas įvyks 6 d. sausio,
Paskui buvo renkama aukos Vil $200.00. Nekurie lietuviai ir getai nes, kuriuos
* naudą Ir savo broliams, prijie
mato
tinkamiau(1922
m.,
paprastoj
svetainėj,
293
Ri

Nuo 10 išryto,
4ami prie šios garbingos orga- niaus nukentėjusiems lietuviams, ku gyvena — turi nuosavas stubeltys. siais toms pareigoms eiti. Jvedus ver st. Malonėkite visi nariai atsi
-—3 po pietų
Darbai šiuo laiku nekaip eina.
rie gavo $37.02.
Uos SLA.
Tamstos
siūlomas
reformas,
butų
lankyti,
nes
bus
nominuojama
SLA.
i»—I vakare
I
SLA, narys.
Pagalios kalbėjo tik-ką pabaigęs
blaml organizatoriai 1af nesaDidžiausi, greičiausi garlaiviai pa
nominuojama po kelis šimtus kan ‘Centro viršininkai. Taipgi bus rin
1624 So. 4-th Street,
saulyje.
Paikis, patarnavimas pasag tai maža dovana, bet vvrtt- mokslą advokatas Vincas' Laukaitis;
didatų į kiekvieną urėdą. Pagaliau kimas ir kuopos valdybos 1922 m.
PHILADELPHIA.
PA
jis
norėjo
papasakoti
apie
tų
pro

-dėlė garbė įgijus vardą didvyzieriains. Yra vietinis agentas jūsų
butų įvesta „Tėvynėn” agitacija no Turime dali g ir kitų svarbių reikalų
testų svarbą.
mieste ar artimoje apieiinkėje.
minacijose, o tas yra nepageidauja apsvarstymui. ^Atsiveskite ir naujų
Žmonių
buvo
gana
mažai.
ikšta pagarba
J Lenkiją, Lietuvą, Ukrainiją ir ki
ma, nes butų
pagrindu visokiems narių prirašynTui prie SLA. roi’ kp.
Ten buvęs.
J. S. Gilvickas,
ras Baltijos valstijas per Hamburgą:
nesusipratimams ir vaidams. Perei
Izid. Navickas -- sekr.
‘LA. VII apskr. sekretorius,
tame SLA. Seime buvo net kuopų
New Britain, Conn. SLA. 34* kp.
^AXONIA išplauks
Sausio 2i
KULPMONT, PA.
''nimmond St., Pittston. Pa.
panašus įnešimai
padaryti, tačiau susirinkimas įvyks 1 d. sausio, 1922
7
’
hnhes:
„Ateities Žiedo” vaikų ir „Spin
Seimas tokias reformas rado nepa metų, 1 vai. po pietų, lietuvių svetai
Kajutos $13500, HI kliasa $103.5©,
Kensington
Skaitančioji visuomenė, beabejo! geidaujamoms musų
ŪDOS
NAMO KOMI- dulio” didelių abiejų chory sujung
organizacijos nėj, 354 Park st. Malonėkite visi na
kar?c »aksų $5.00.
tomis spėkomis rengiamasi prie ne nes, žingetidauja, kaip galėjo patekt| gyvenime.
S PAREIŠKIMAS.
riai atsilankyti, nes bus nominuoja
Per Cherbourgą,
Southampton©,
besidarbuodama-. Prie- paprastai margo ir gražaus koncer į kalėjimą! Jonas Sušinskas, kadangi
A. Stankevičiui, Worcester, Mass. ma §LA., Centro viršininkai Taipgi
Liverpool arba Glasgow:
30 d. gruodžio, Philadelphijos Draugijų Sąryšis ma Nors pasmerkimas pašalinių laik turime daug ir kitų svarbių reikalų
įmo reikale, negali tlnka- to, kuris'- įvyks
TJFTUV*S GYDYTOJAS
Cameroni*
.
gruod 31
Kaip girdėjau, gina surinkti užtektinai pin\igų pa-į raščių
šio klausimo be tam tik- Washington Hali.
agitacijos
ir „patarimų” apsvarstymui.' Neužmirškite užsimo
Priėmimo valandose
Carmania
..
gruod.
31
perstatymo komedijos liuosavimuil minėto kalinio.
'M’tnaclitl. .Todėl koml- kad apart
SLA. nariams už ką jie turi balsuoti kėti užvilktas mokestis. Atsiveskite
«r—ir valandai ryte.
Albania
....
sausio
U
Vestuvės”
ir dainų,
ienomis išsiuntinėjo- vl- „Lietuviškos
Negalimai tuomi jtarti dr įgijas, SLA. Pildomosios Tarybos rinki ir naujų narių prirašymui prie SLA. M '>-■£ valandai vakare.
Algeria
....
sausio
21
lonoms ta n tikras btan bus dar ir įstrumentajių J programe kad jos nirii . pagelbėti išli \stioti muose yra vietoje, tačiau Tamstos 34 kuopos.
' Per Angliją ar Hamburgą į Dan2538 Ę A'H.-’gheny Av%
alėji- raštelio „Tėvynėn1 dėti negalime.
•Imais, ant kurių klek- dalykų, Jei sveiki gyvensim pama žmogų, kuris pasmerktas į
V. Vinlkaitis — sekr.
pTT *
nHIA, PA.
zlgą $106.50; į Liepoją $110.00. Ka
irys, tmės progą at- tysim, kaip viskas pavyks.
mą visam aĮnžiui. Mums svari • pa-(Tamstos aprašomas asmuo galėtų
Donora, Pa. SLA. 160 kp. s
rėš taksą $5.00,
SLA. naryi, informuoti isuomenę, kas yr. Jo-'patraukti „Tėvynę’* atsakomybėn.
vo nuožiūros, Prierinkimas įvyks 1 d. sausio,. 19?

ir tas bus labai patys negalės to padaryti, malonės
aaudhiga, • ypač Vilenskiniam lie- jiems prigelbėti tatai atlikti kuopos
tuviam, kurių čia daugelis yra mi valdybos nariai
čion talpiname nuorašą tos blanGruodžio 11 d. š. m. SLA. 228-tos kos, kurią kiekvienas SLA. narys
kuopos laikydame mėnesiniame su- aplaikys nuo kuopos sekretoriaus.
siriakime tapo priimtas naujas
I SLA. narius Prieglaudos Namo
rys S. Cvirka.
reikale.
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JOHN S. LOPATTO

L B. BRONUSHAS, 18. D

A. S. Treči

Paieškojimai

Redakcijos Atsakymai

GEORGE MATULEW1C1

1 DOVANAI!

LIETUVIAI AMERIKOJE

4- PAIN-EXPELLEB 4

Or. A. P. Dambrauskas

REIKALE JONO SUŠ1NSKO
'JŠLIUOSAVIMO

į

.1

MSHSflHMI

SWEDISH
AMERICAN
LINE

DOVANA ŠVENTĖMS
Geresnės Dovanos šventėms nėra, kaip
LIETUVOS ALBUMAS, 436 puslapiai, 288 pa
veikslai su biografijomis. Pasiskubinkit užsisakyti sau ir savo draugams. Kaina $5.00. Adreeuokit:

24 STATE ST., NEW YORK

KAPITALASJIR SURPLUSAS $270.000.00

Greitas pasažierinis patarnavimas iš New Yorko į LIEPOJŲ
per Gothenburgą. Švediją. Pasažicriai persodinami ant jūrių ir ve
žami tiesiai į Liepojų.
S. S. STOCKHOLM

KNYGYNAS ŠVIETĖJAS,

sausio

31, kovo n, balandžio

18.

;

Trečios Klesos Kainos:
Į Hamburgą $103.50, Į Piliavą ir Danzigą $106.50, Į Liepojų
:$I 10.00. — Su dainokėjiinu $5.00 taksos. Trečios klesos pasažieriai
turi kabinus tiktai su 2—4 lovukčm. Nereikia Švedijos pasporto vi-

NEW YORK, N. Y

GEN. P. 0. BOX 517,

LIETUVĄ

Kreipkitės prie Vietiniu Agentų

23 fžieiia

PAIEŠKAU

Pamėginkite nagjo,

kambario del dviejų vyrų prie lietu
vių šeimynos,
New York© mieste.
Jeigu kas turi atliekamą kambarį, atąišaekite sekančiu antrašu:

REIKALINGA
vyras ar moteris mokanti dirbti ant
rašomos mašinėlės — pilnam ar
pilųam laikui. Turi mokėti gerai
tuvių kalbą.
Pilnus pasiaiškinimus

siųskite:
CHAS. J. JANN,
206 Broadway, New York City.

LIETUVĄ

ii vienu užtaisymu. Rešito
revolverio yra
šio
mėnesio bėgyje
tažiname ligi $5.50. Mes
, 32 ir 38 kalibrų — vikainos. Mes garantuo.ną musų revolverį.
Jei
neužganėdinti, tai sugrą>ų pinigus.
Nepamirškite,
gaunate šitą revolverį už
ną kainą tik per šį mėnesį.

.rpkite šį paskelbimą ir pasiųsmums kartu su savo aiškum adi, taipgi pridėkite 30c. pašto marlis ar sidabru persiuntimo lėšoms
mokėti. $5.50 užsimokėsite, kuomet
volveris bus jums pristatytas., ,Neidėliokitel Jei
nenorite praleisti
y nepaprasto pasiūlymo, tai rašykidabar.

HICAGO

SAFETY

COMPANY

Dept. 550
330 N. Western Ave., Chicago, Ill.

ar fea ^rąžiaame jums
pinigus.

fiuufar*gl«tmotuT*lsbaženkUaS«Y. Vulst
Patentu Biure.

Artimas susiekimas j visas dalis
Geras maistas ir užtekLietuvos,
tinai jo.
Visi parankumai.
Dideli
deniai,
Visi moderniško laivo smagumai.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ,
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS,
TVIRTUS VYRUS IR M0TERES.

Naujame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybės Siame vaiste idėtos,
su priemaiša priimniai Švelnaus
kvėpalo. . ,
Ruffles yra labai paveikiantis
pleiskanų pašalintojas—begaliniai
puikus plauku sutaisytojas, kuris
^nnwi
_ wmi patiks kad
*r ga^tdaueiaiypatai.

V1 Red Star Line

Laivai plaukia kas savaitė iš New
Yorko j Plymouthą, Cherbourg^ ir
Antverpą:
Finland
............................ ..
sausio 7
Krooland ..............................
sausio 21
Zeeland
..................................... sausio 28
Iš New Yorko j Antverpą:
Finland .. •............................... gruod. 31
Lapland ...................................... sausio 7

Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas;

damas neaiškų mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis^^^^^fe
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginauėius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jausesi visai nauju žmogui Devynes iš dešimtęs"visu žmogaus
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai irVWmjafe
šBputimai, užketėjimas skilves, tulžims, anemia, kankinimai reumatizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokus energijos, nusilpnejimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervą
pajiegos, skieto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos
kraujo. **
|H
Kožna. dalis kūno ir kožna jo veikme remias© ant nervu pajiegos, I HMzi
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir į l ĮSM
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. _ Nuga-Tone yra labai Į
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo fj mį
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, b
sveikatą dundančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu
per garsingus Gydytojus. .Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir fl/rtWkaffi
I'osforą-maistus del Kraujo ir Nervu.
/f.wKjgfli
Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, imiMLaat
jog je tuštinąs© regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 'jsSšĮlsO
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir- . 'YWT
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą.
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudonumo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus
ar
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu
______
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, priimno
skonį ir vartuoti galeraa be jokio neparanūkumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems
sava pretelems.
_
...
MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJAs Preke Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimt; s (90) plliulu, arba vieno mėnesi
gydymo. Galėto pirkti šešes bonkutes, arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00)
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pilsus, o mes urnai sugrąžysime jusu pinigus. Negalite
prapuldyti vieną centą. Mes {maine riziką. Nuga-Tone yra pardavinėjamas visoee
aptiekose tomis pačioms išlygomis ir tą pačia garantija.
PRISIUSK SAVA PASTELTAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L. 26'— 1018 So. Wabash Ave., Chicago, Ill.

Aptiekose
parsiduoda
po 65 o. arba
atsiųskite
7ūe., tad
atsiusime
per pafity
tiesiog iŠ
labaratorijos.

American Line
štai nepaprasta proga įsigyti pui
kiai nušlifuotą, panikeliuotą ir ge
riausio padarymo „Young America”
'iauja tikrais patronais,

n^~

iš New Yorko j Plymouthą, Cherbourgą,
Brunsbuttelą,
Hamburgą,
Kelionė vandeniu iki Lenkijai.
Mongolia.................................
sausio12
Minnekahda ..........................
sausio 26
Iš New Yorko j Hamburgą.
TAD.RICHTER&ęO
Haverford ...............................
vasario 9
bush terminal iilpgs
INTERNATIONAL MERCAN
I
BROOKLYN^..!
Nt.VV YORK.
TILE MARINE CO.,
120 laivų — 1,300,000 tonų.
9 Broadway, New York,

Patina!
reikalau
kite
šitokio
pakelio.
Žiūrėkite,
kad butų
INKARO
valsc,
baženkJUs.

Gerbiamieji: įdedu čionais $................ ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

BALTIC STATES BANKAS moka 4 nuošimčius už
pozitus. Nuošimčiai priskaitomi prie sumos kas mėnuo.

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.
Siunčiame pinigus perlaidomis ir
giai ir su pilniausia garantija.

Parduodame laivakortes j Lietuvą ir iš Lietuvos.

Visi yra užganėdinti, kas su savo reikalais kreipiasi i

BANK
New York, N.
(Kampas 25-tos Gatvės)

294 Eighth Ave.

bonkut

Vardas ir pavardė

Gatvė ir numeris

SUSIVIENIJIMO LIET. AMERIKOJE

ALTUOS-AMERIKOgJ
* LINIJA 9Broadvay,
NevYork.N^
LIETOJ'

GALIMA GAUTI SEKANČIAS KNINGAS
AM ERIKA — Informacijos apie Ameriką ir tt.

1.00

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

10C

APIE SVEIKATĄ — pusi 16 .........................

05c.

DAKTARAS

Iš

PRIEVARTOS (Komedija)

...

Valstija

iestas

TIESI
KELIONE

PER
/•

20c.

..................................................................................

JAPONŲ KONSTITUCIJA - pusi. 31

............

10c

20c,

KAIP GYVENA: Latviai, Suomiai, Anglai ............
KELIONE I ŠIDLAVĄ — pusi. 48 ............................

20c.

1

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

LIETUVIŲ TAUTOS KLAUSIMAS EUROPOS
KARES METU pusi. 102 .................,...

ARBA UEPOJIL

Lietuviai važiuojanti į Piliavą aplenkia
/
Lenkų juostų karidorą.
Visa trečia kliasa padalinta į kambarius,
ant 2-jų, 4-rių, 6-šių ir 8 nių lovų-

loc

KAS IŠ KUR PAREINA? ..................................................

STRUPAS*CO., 90-92 Ferry St. Newark, Nf J.

VAŽIUOKIT VISI PARANKIU
IR TIESIU KELIU.

"'į^/

DARBININKŲ PADĖJIMAS AMERIKOJE

35 puslapių

J_/1L UUU.VC spaudų ir kitokių Draugystėms reikalingų dalykų
Reikalaudami Katalogo ar Sampalų, pažymėkite ir jūsų dr-tes vardą

„ESTONIA” išplauks ... sausio 11, 1922
„LITUANIA” išplauks .. vasario 1, 1922

Persiųs pinigus del jus

Trečios
kliasos
karnos:
Į
Hamburgą
$103.50 — Piliavą $106.50 — Liepojų $110.
Dėlei laivakorčių kreipkitės prie savo agento

dienos kursą.

FIRST NATIONAL BANK, SCRANTON, PA.

35c

LIETUVIŠKA CHRESTOMATIJA'
Nauja dideli daktariška knyfa, pirmuti
ne Mos raitei itetuvia kalboje: LYTIES
MOKSLAS arba vteokiaa alaptaiaias ligas
ir lytlas klaueimą. Labai žingeidi ir pa.
mokinanti
kurt
ino lietuvio pantuose.
Karalius, Šita knyga 1
išleista dalvyrą,utot*fąiria
_uždrausta parduoti vaikams.
uro dim ai ir paveikslais

žinojimą

LIUDVIKAS PASTERIS — pusi. 48
NUO DEGTINES - pusi. 19 ............ ........... ..

Jpc.
1OC

PASNINKAI LIETUVOJE — pusi. 16 .....................
PETRAS ŽEMAITIS — pust 69 ................ ..........

05c.

X>.

aoc

X

PERSPĖJIMAS APIE ŠVENTĄ TIKĖJIMĄ
~ pusi'63
................. ....................... ................

loc.

RUOŽAI IŠSLA. HISTORIJOS — 35 pusi. .....

IOC

SLA. ISTORIJA (1896-1915) $1.50; audimo apdar.

2.00

SUSIPRATO - 64 pusi, j............ ................... ..

aoc.

TRACHOMĄ - PRIE ŠVIESOS — pusi. ioę

20c.

nariai gauna

už puac

r Viržminitas knygele* SLA
DAKTARAS KAMUOSI!. Naadiaą*
sygei* kotaun, kurte aori būti

mruvo

rta. Kaina......... 11.00
,labai pnilrus ptv«IkIbario kaipo lietuviai
Kaina....... 1100

SEKANČIOS KNYGOS PARSIDUODA UŽ PILNĄ
KAINĄ:
AISOPO PASAKOS - pusi. 364 .

Kam reikalingi vaistai, o aeįacnataarti,
rašykite man, nes m«ao o('«ai yra prie
tf ir pteigua adresu;

M. I. DAMIJONAITIS
4888 8. Herntitage Av*.,

Chicago, iii.

...................

LENKŲ APAŠTALAVIMAS LIETUVOJE

....;..........................................................
PASKAITOS IS BIJOLOGIJOS IR BAKTE
— puti. 258

RIJOLOGIJOS — pusi
SVETIMOJ

PADANGĖJ

PASAULIO

Ne vilkinkite davimą pagalbos savo gentimis.

’ DAKTARAS L W. HODGENS

f

PRAKTIKUOJA 25 METUS.

UNITED B
AMERICAN
LINES ,NC‘

AKORTES

Siunčiame pinigu* Lietuvon ž< icsniu dienos kursu ue«v kitos
ištaigos
Parduodame Laivakortes i ant visų linijų didžiausiu laivų.

Trejos Devynerios
ligų.

50 et*, pakelis.
Prisiunčiam per paštą visokius vaistus į visas valstijas
Amerikoje.
Užsakydami prisiųskite money-orderį arba pal

Atitraukiame rimi
Padarome palportu* važiuojantiems Lietuyon
Pajukam keleivius
ant visų New
akydami( ialvaYorko stočių. Siųsdami pinigus Lietuvon I arba ui _______
kortų visuomet išpirkit Money Orderį ir /Adresuokite sekančiai

nes ir šeimyna* iš Lietuvos.

AMBRAZIEJUS

to ženklus.

lietaviška "ptieka Amerikoje.

W. f. SFVERA CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

39 BROADWAY, NEW YORK.

PINIGAI IR

— arba —*
visokių skilvio

ną Lietuvos miestą ir sodžių.
Ateikite arba raštiškai kreipkitės prie

Y

FIRST NATIONAL BANK, SCRANTON, PA.

l 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 19J0 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.

W NEW YORK — HANĮBURK DIRECT
Trumpas susisiekimas su visom dalim Centrales Europos.
Savaitiniai ižplaukimai kas Ketvergas
pier
86,
North River, 46-th St., New York, 12 val d.
nuo
,MOUNT CLAY”
4HANSA*
,MOUNT CARROLL”
„BAYERN”
..MOUNT CLINTON”
j „WUERRTEMBERG”
Speciališki be persėdimo trukiaf laukia Cuxhaven’e su pa
tyrusiais lietuviais vertėjais. Galima vežtis dykai 275 sva
rus bagažo iki rubežiui. Kaju^os su 2, 4 ir 6 lovom ant
visų laivų. Dideli valgymo kambariai ir pasivaikščiojimo
deniai skiriami 3 kliasos pasažĮeriams. Ant laivų „Hansa”
ir „Bayem” yra speciališkų kajptų. Rašyk mus gentui arbs>
UNITED AMERICAN LINES, Ine.,

VERPE

'RMACY
BALTIMORE, MD.

M8 Grand Street,
T«I. Greenpohit S975

į

O/ VISLIUS,

Brooklyn, N

Galime jumis persiųsti pinigus {vairiais

budais, taip pat ir amerikoniškais doleriais j kiekvie

♦

HAMBURG
AMERICAN

TIKRA LIETUVIŠKA TREJANKA

del

t

ĮJOINT SĖRVIcį WITH

DR.GEDVYLOS
vaistas

pagalbą.

Y
POTTSVILLE, PA.
J
♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

r.

Geriausias

Atminkite, kad tab yra jūsų pareiga ateiti jiems f

augštas)

(Antras

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA

(pirmiau vadintas Severo Plaučiu
Balzamas), yra vartojamas labai
pasekmingai per ketunos-dešimtys
metų dėl gydymą užkimimu, skaus-

Specialistas užsisenėjusių ir kroniškų ligų.
Vėliausia moksliška metodą.
4 SOUtH CENTRE ST„

‘T

1 • r* I

♦
T

Parašė A. J. Jokūbaitis ...... ................
2.00
ŽMOGAUS PAREIGOS* — pusi 245 .......................... 1.00

•

v

Nedalioms, nuo 10 išryto iki 2 po pietų.

TUOSE — Eilės, Dainos ir Prietikiai—pusL 200.

Severa’s
Cough Balsam

Priėmimo valandos:
Bell Phone 899.
Nuo; 9:30 išryto iki 8 vai. vakare.

«

50c.

17a ..........

artymųjų pagal žemiausią

G. Kunašauskas
179 E. 3 rd Street,

*

LIETUVIŲ ĮSTAIGA GYVUOJA 35 METAI

♦

VIENYBE
nigus j visas pasaulio dalis, parduoda laivakorte
ant visų geriausių linijų ir viskuom keleivius aj
rūpina, atlieka visokius spaudos darbus greitai
gražiai, turi didžiausi Amerikoje lietuviškų far
gų sandėli ir leidžia dideli laikraštį „Vienybė”
sykiu savaitėje. Preunmerata: $3.50 meter
Visi kreipęsi j „Vienybę” kitur niekados ne
kreipia. Visais reikalais rašykite:
/ V I E N Y B B
Brooklyn
193 Grand Street,

