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IŠKILMĖS PRIE PALAN
BOLŠEVIKAI LEIS SVE- VAIKŲ MIRTINGUMAS tiekis buk su 15,000 kariuo
GOS ATSIĖMIMO.
kybos ir Pramonės Tarybos TIMŽEMIAMS VALDYTI
PETROGRADE.
menės (Kaip T. S. paisiulė!
(Lietuvos Informacijų Biuras)
narių.
DIRBTUVES.
Balandžio 2 dieną gautas
Ryga, Latvija. — 'Sulig in Bed.).
7
• I•
•
Beto
lenkai
jaučia
kokį tai
Paryžius. — Rusijos so formacijos iš Latvijos Rau
yra iš Kauno ’’Eltos” kaDAUGIAU MILIJONO vietų valdžia daro žingsnius
blegramas. Čion plačiai ap
donojo Kryžiaus, vaiku mir pavojų iš rytų, nes iš Gardi
DARBININKŲ STREI leidimui
svetini žemi am s tingumas Petrograde per no pro Lydą link MolodečUŽMUŠTAS GRAIKIJOS šimtinės mokama 25 markes, rašoma, prie kokių iškilmių
KUOJA.
dirbtuvių savininkams iš žiemos mėnesius buvo smar nos siunčiama kariuomenė.
KARALIAUS BROLIS. nuo pirmos rūšies žemės visas Palangos pajūris tapo
Londonas. — Anglijoje naudoti nuosavybes 'po .pa kus. Tuluo.sc apskričiuose Šiek tiek lenkų kareiviai
1921 metais nuo dešimtinės
Londonas. — Graikijos
užsidarė visos mainos. Su našia valdžia, kuri yra li li buvo devynios mirtys iš kiek apsidaužė, apsitraukė. Di
50 markių, kitus kaip 1920. tuvos Valdžios žinion.
karaliaus Konstantino bro
desnių plėšimų vis rečiau at
’’Dvyliktą valandą, visi streikavo 1,200,000 darbi statyta mamoms. Apie tai vieno dešimties gimusiu.
lis Andriejus Brusoje mirė
musu Valdžios atstovai ir ninku, i kuriu reikalavimus pranešama iš Maskvos.
N etinkamas maitinamas sitinka. Maisto labai stinga.
KARDINOLAS
PALAIDO

nuo žaizdos, kurią gavo ko
kariuomenės dalis atvyko nebuvo kreipiama, tinkamos
priežastis baisaus kudilkių Daug yra ir pigi degtinė:
TAS SU DIDELĖMIS
voje su turkais.
bonka I rūšies degtinės
prie neitralės zonos sienos, domės ir kurie dabar yra
mirtiu gurno.
ATSIIMKITE
SAVO
IŠKILMĖMIS.
(’ ’Peisachowka’ ’) 320 auks.,
Turkai praneša, kad ir
kur ties triumfai in i ai s var pasiryžę savo kovą laimėti.
BONUS.
II rūšies — 230 auks. Mais
grekų kariuomenės vadas,
Daroma pastangų, kad su
Baltimore, Md. — Šv. Ma
I
spanija
reikalauja
tas daugiausiai gaunamas iš
prie Brusos generolas Vla- ri jos katedroje palaidotas sutikta Palangos Valdybos kėlus neprielankumą publi Visi, Icnric yra užsirašę
SLAUGIŲ.
Lietuvos ’ ’šmugelio ’ ’ kėliu
chapoulos mūšiuose tapęs a. a. kardinolo Gibbonso kū atstovii, kuriems sienų ko kos opiniją prieš istrcikie- ant pirmosios Laisvės Pas»
užmuštas.
nas. Tose gedulingose iškil misijos atstovas Yčas su ar rius. Premieras tapo pilni! kools bonų ir pilnai už juos Madrid, Ispanija. Aprū sekančiais .traktais:
mėse dalyvavo kuone visa mijos vadu Žukausku ir Lie šalies diktatorium del šaly užsimokėję, bet delei kokių pinti kraštui slaugėmis į- 1) Merkinė - Ratniča, 2)
NEĮSILEIS KORESPON Amerikos augštoji dvasiški- tuvos Vyriausybės atstovais je kilst ančių neramumų, nors priežasčių nė j a dar jų, steigti mokslo kursai po prie Mariampolė,-----Ščučinas DENTŲ.
ja, šimtai įkunigų It tukstan- priešakyje įteikė Tautos vė prie kuri!! veda žmoniii ne ar tai iš vienos stočių ar iš žiūra Ispanu Raudonojo Gardinas, 3) Onušiškis-GvaKryžiaus. Apart kursu Ma zdikas - Valkininkai; 4) Šir
darbas. Norima panaikinti
Revel is. — Litvinovas,
mi yra raginami greičiau at dride, kiti' tapo organizuoti vintai - Musninkai ir pro Ukarna kalba. Kariuomenes darbininkų uniją.
lingo
dvasiškijos
suvažiavi

Rusijos sovietų užsieniuose
siimti ir jeigu yra kokų ne Toledo j e ir -Segavioj. Visi teną.
dalis peržengė zonos sieną
viršininkas, paskelbė, jog mo Amerikoje dar niekuo
su dainomis ir muzika. Prie AMERIKOS. PILIEČIAMS aiškumų, kreipties prie Pa civiliai ir militariai viršinin Gardinas paskelbtas pri
Rusijon nebebus leidžiami met nėra buvę. Pontifikales
Palangos įvyko nepaprastai PASPORTAI NEBEBUS skolos Skyriaus prie Lietu- kai labai užinteresuoti tuo jungtu prie ’’Polski,” įvesta
mišias
katedroje
celeb
ra
vo
jokie Amerikos laikraščių
lenkų administracija, akci
širdingas ir gražus Palan klausimu.
REIKALINGI.
korespondentai, kol Jungti arkivyskupas Jonas Bonze ir t. t.
Representative, 162 W. 31st
gos gyventoji! sutikimas
nės Valstijos neatmainys zano, Apaštališkas delega
Washingtonas. — Valsty Street, New York, Paskolos ATVAŽIAVO KUN. DR.
Gudų mokyklos uždarytos
musų
kariuomenės
ir
vy

tas
Washingtone.
Seminari

savo nusist atymo kasi ink
ir spauda užslopinta. Gudai
jos huklėtiniai giedojo gies riausybės atstovi!, kurie žen- bės departamentas paskel Skyriui).
ČESAITIS.
Rusijos.
baisiai nusistatę prieš len
bė, kad Jungtinių Valstijų Atsikreipiant būtinai rei
mes, kurios liigšiol buvo gir
Bal.
2
d.
atvažiavo
iš
Lie

dimos tik Romoje, laidojant girlandų ir buvo apibarsto piliečiams išvažiuojant ar į- kia. paduoti vardas ir pra tuvos kun. Dr. J. Česaitis. kus. Su žydais lenkai koke
ŽEMĖ UŽGRIUVO ITALŲ .popiežius.
mi žolynais. Bažnyčioje įvy- važiuojant šion šalin paspor- vardė pirijusio, kur užsirašė, Lankėsi ’’Garso” Redakci tuoja ir stengiasi prisige
I KAIMUS.
St. Louis, Mo., Arkivysku- ko trumpos pamaldos. Baž- tai ar leidimai nebebus rei prisiųsti kvitele arba atvi joje, papasakojo daug įdo rinti^
kalingi. Nė svetimžemiams rutę, arba bent priduoti subUpas lenkų kiek pakitėjo
Neapolis. — Po didelio lie pas Glennon pasakė pamok- nyčia ir šventorius
miu
iš
Lietuvos
žinių.
Trum

pasportai arba leidimai iš skripcijos numerį , už Įdek
ir dabar jau nesukauja, kad
taus užgriuvo žemė ant Gor- ,slą ir atidavė mirusiam pa-1 skendo žalumynuose,
pai
Brooklyne
paviešėjęs
iš

ne ir Fra t i kaimu, netoli nuo garbų, kurios jisai užsitar bažnyčios iškilminga eisena Amerikos išvažiuojant ne užsirašė ir delei kokios prie važiavo Bostonan, 'iš kur va Vilnius būtinai turi Lenki
visi nuvyko ant Birutės kal bus reikalaujami, bet jiems žasties iki šiam laikui nėra žiuos Chicagon. Plačiau apie jai priklausyti.' Dabar pla
Ferruzziano,- Calabria. Že navo.
čiai kalba apie kokį tai, len
mė taip lengvai slinko, kad , Daugelio akyse pasirodė no. Po pamaldų Birutės kop pasportai reikalingi čia įva dar bono gavęs.
Dr.
J.
Česaitį
parašysime
kų lietuvių pasitarimą ir iš
lytėlėje prasidėjo sveikini žiuojant.
ašaros, kuomet pasakota a- mu kalbos: Seimo atstovo Am. piliečiams patariama Paskolos Skyrius, norėda kitame ’’Garso” numeryje. reiškia vilties, kad Vilnius
mas suvesti galutiną par
tik jų namai ir sodai sunai- ,pie kardinolo gerą širdį,
turėti
pasportus
ir
gauti
vi

gal ir liks prie Lenkijos.
Staugaičio, Vidaus Reikalų
duotų
Bonų
apyskaitą,
prašo
Londonas.
—
,Čia
nugirsta,
tvirta dvasią ir atsidavimą Ministerio Skipičio, Sienos zas tu valstvbiu, kurias nori
visų minėtų pirkėjų kuovei
aplankyti. Nes be pasportų kiausiai ir nevėliau gegužės kad ex-prezidentas Wliso- VISUOMENĖS SUSITA
nas pabaigoje, šio mėnesio
VOKIETIJA TURI
RIMAS.
Koletai minučių visame tonos, Krašto Apsaugos Mi- nevisur įvažiavimas gali pirmos dienos, š. m., atsilie
važiuosiąs
Anglijon.
MOKĖTI.
mieste sustabdyta visi judė n i st orio Žuko ir Klaipėdos mas.
pti. Kas iki tam laikui neat
’’Litva” pranešimu, buvę
i(Važiuojant
Lietuvon
vi

jimai, darbai ir gatvekariai. atstovo. Palangiečių vardu
silieps, bus skaitoma, jog
tarp lietuvių ir lenkų pasinių Valstijų administracija, kad tuomi pagerbus mirusį sveikino Kunigas Kaspura- zą reikia gauti nuo Lietuvos jis atsisako nuo bono gavi Sofija. -— Bulgarijos val kalbėjįmai Vilniuj — darę
džia visus vynus, sulauku
savo pareiškime api(? Vokie kardinolą Gibbonsą , kurio vičius. Ant Birutės kalno ta- Atstovybės Amerike).
mo ir įmokėti pinigai taps sius 20 m., o moteris
16 jau kelius pozitingus faktus:
tiją, pabriežė, kad pastaroji kūnas palaidotas 'katedros
priskaityti prie valstybės m., priverstinai šaukia dar abi pusi arčiau pažino viena
turi nešti atsakomybę už ka kriptoje
sanktuarium.
NELAIMĖ ANT GELEŽban. Vyrai valstybei veltui antrą. Lenkai (o ypač darbi
rą ir užmokėti jo nuosto
bū iškilmes. Lietuvaitės inTaipgi visi užsirašiusieji dirba vienus, o moterys pusę ninkai ir žemdirbiai) įsitiki
KELIO.
lius.
no, kad dauguma to, ką jiem
NEW YORKO PAŠTAS teikė valdžios atstovams gė Eagle Pass, Tex. — Tarp ir tik dalį už bonus įmokėję, metu,k
lių pluokštus. Upas buvo pa
šiuomi yra raginami pabaig
įkalbėdavo įvairus demago
NIEKO NESIŲS
’ ’ELTOS” BIULETINAS.
kilęs. Kalbose buvo nuošir Meksikos miestų Parradon ti mokėti iki gegužės pirmos
VILNIUN. ’
Brandon, Miss. — Tūlas giniai agitatoriai apie demo
(Lietuvos Informacijų Biuras)
dus jausmai. Pakalnės aikš ir Monterey susimušė pasa- dienos, š. m.
kratinę nepriklausopią Lie
negras
Thomson,
kurs
nese

žierinis
traukinys
su
tavoriNew Yorkas. — Vietos tėje išsirikiavo kariuomene
J. Vileišis, nai užmušė Dobson’ą, tapo tuva, yra fantazijos vaisiai.
pašto pranešama, kad nepri ir gražiu maršu užbaigė iš niu. Nelaimingame atsitiki
Lietuvos Atstovas
minios nužudytas nakties Išvažiuodami iš Vilniaus
me
žuvo
33
žmonės.
Užmuš

lės biuletinas.
ims jokių siuntinių, nė laiš kilmes. Visi nuvyko pasvei
Amerikoje. laike. Kūnas rasta kabant į Kauna, Lietuvos visuome
1. Argentina pripažino kų, nė pinigų siunčiamų Vil kinti jurą. Nepaprastai tų jų skaičiuje rasta VictoJ. Bielskis, ant medžio šakos.
nės darbuotojai vežasi įspū
niun.
smarkus vėjas neįstengė ras Villareal, kandidatas į
Paskolos Skyriaus
dį. kad yra susitarimo pa
Piedras
Negras
miesto
ma2. Išėjo Biržiškos naujos
o
sudrumsti pakilusio ūpo.
Vedėjas.
Londonas. — Visi žydai grindas, kad Vilniaus pla
brošiūros: Lietuvių Rusų e- bus parašyta ’’Vilnius, Len- Šeštą valandą vakare, baž j o rus.
Vladivostoko srityse kan čios demokratingos masės
vakuacinės komisijos veiki kija,” ar ’’Vilnius, Lietu- nyčios svetainėje Palangos
Geneva. — Suareštuota
jau pradeda suprasti, ką
mas ir Sargyboje Vilniuje. ,vo.” Visi siuntiniai busią visuomenė, iškėlė pietus sve GRAIKAI BĖGA Iš MA 100 rusų, vengrų ir lenkų a- kinami pogromais miniu,
kurios esančios nu si st aižiu jiems įkalbėjo lenkų impe
.grąžinami siuntėjams at- čiams. Buvo padėkos kalbų.
ŽOSIOS AZIJOS.
narkistų, kurie turėję sąry
rializmo agentai, ir jau su
ja kuoveikiausiai rinkimų gal.
Prie taip ‘iškilmingo ap Konstantinopolis. —Grai šiu su Italijos komunistais. sios prieš žydus.
pranta, ko reikalauja jų gy
Vilniuje, nes Augščiausioji
rašymo vargu ar galima kas kų armija, veikusi j)rieš Es- Pas juos rasta didelės sumos
veninio kultūros ir ekono
Santarvės Taryba galėtų Londonas. — Sovietų Ru nors bepridėti. Galima butų ki-Stehr, išvyta už Brusos aukso.
IŠ RYTŲ LIETUVOS.
mijos klausimai.
Vilniaus klausimaC lenkuV ne- sija vis dėlto dar nenustoja prie tos progos priminti A- linijos ir turklį nacionalistų
Vakar parvykęs iš Gardi Nors tai ir mažai, bet vis
naudai išspręsti.
vilties ir tikisi, jog Jungti merikos lietuviams, kad ge armijos sumušta. Turkai gi Washingtonas. — Vokieti no musu bendradarbis papa
dėlto ir tai gerai: pasikalbė
4. Prieš kelias dienas at nių Valstijų valdžia sutiks rai butų čion sutvėrus kokia riasi nesulaikomai einą pir joje alaus beišgeriama 750
sakojo nuostabių dalykų. jimai nonertraukti, jie bus
vyko Klaipė don Lenkų Pre vesti derybas del užmezgi nors ’’Palangos Draugu myn.
milijonų galionų mažiau, ne Ofieialėmis žiniomis gener. tęsiami Kaune.
kybos ir Pramonės Minsi e- mo prekybinių ryšių.
i Bendrovė,” kuri pasirūpin
gu prieš karą, buvo išgeria Želigovskis su savo kariuo c* i »
rijos atstovai ir nepasitarę
tų ne tik padailinimu šio SUSTREIKAVO SPAUS ma. Cigaretų surūkoma 3 mi mene žygiuoja Varšuvon, o
JONIŠKIS.
su vietine valdžia išvažiavo. Washingtonas. — Specia gražaus Palangos pajūrio, TUVIŲ DARBININKAI.
lijonais daugiau,„ o cigarų 4 iš ten vyks Silezijon, kaip Sknisvirietis norėdamas
Pasirodo, jie buvo atvykę ls Francijos pasiuntinys A- bet ir prie įtaisymo tinka Boston, Mass. — Numušus milijonais mažiau.
snėja panašu ’’maištą” kel padidinti valstybių biudžetą
merikon, buvęs Francijos mi! kelių ir geležinkelio ant algas, sustreikavo spaustu
5. Ne t nik u s bus paskelb premieru Viviani, matėsi su musii pajūrio kranto. Čion vių darbininkai apie 100. Paryžius. —Prancūzai tik ti, kaip kad,Vilniuje yra pa o-avo galą: Išgėrė be čienios
tas Želigovskio 1920 ir 1921 prezidentu ITardingu ir Val plati dirva pasidarbuoti įvai Spaustuvių Cambridge ir dabar atsisakė maistu šelpti daręs: mat vis daugiau ir ’’nilstituvės” ir pasi'klvdes
daugiau lenkai įsitikina, kad rieton vežimo įlipo į šulini.
žemės mokesnio įstatymas. stybės sekretorium Hughes riems prekybininkams ir Norwood, Mass, streikas pa gen. Vrangelio kareivius,
Silezijoje plebiscitą jie pra Vandens buvo perdaug, ne
Už ariamos žemės daržo dir ir kitais augštais valdinin pramonininkams ir tasai lietė. Sustreikavo apie 25,- kurie turi stovyklas prie
loš.
įveikė išgerti ir atsiveikino
voną 1920 metais nuo de kais.
klausimas yra jau keliamas 000 darbininkų.
Konstantinopolio.
Vilniuje lieka vadu Šep- su pasauliu.
;
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pasižuvavus. Tokie asmens rijas bei įstaigas tų nesusi likeriai. Iškraipė žmogaus
—liberalai. Jų visų yra vie ir bažnyčion del svieto akių pratusių dalis galės prie ji]
nas troškimas: matyt Lietu nesidrovi užeiti, kad dau sriovės prisidėti, todėl ir igiau nesusipratusių katali- inasi to įrankio ir daro pre
vą. bedieviška.
dabar liberalų
Ko-gi susilauktų Lietuva,
ir mirguliuojei socialistaims ir libera
■ski. Mostovvslams pavyktų savo b'iau- spaudą griauja katalikų or-i lietuvius ir t. t.
ganizacija/s, ant jų ir jų va
ramia
nariu dėlto,
,daug kalbėti nereikia. Už dų leisdami, visokių insinua sąžine leido ir leidžia melų
tenkamai turime pavyzdžių cijų, šmeižtų, tuomi many-į ir šmeižtu4. ant
t n4. asmenų,
»
iš senovės ir žinome tai, kad darni daugiau sau pasekėjų ]<ui.įei visai to-neužsitarnavo.
kurios tik tautos išnaikino iš
uniršta nei tų įstaigų, lai
savo, tarpo tikėjimą, žuvo. Todėl reikia apsižiūrėti. ]<urios labiausia Lietuvai pane jų žmogus ir liek.

šiuo (t. y. musų politikos
krypsnio) klausimu. Bet ne
drįsau eiti prieš musų laik-

Įtikinus

nusistatymą.
sulaukiau g

ir

daiiiis rašo straipsnį
Vadis LituaniaF’
musii4.

pelu; nesiduoti
tuviai katalikai ne juokais
tuo klausimu turime susirū
pinti, ne juokais imties rini
to darbo, kad savo tautai,
del kurios tiek daug kraujo

laimingą ateiti užtikrinus.

siKiirę organizacijų ir sąjuu- • rjanls moralę ir materijalę vilkus aviu kailiuose.
gų, ne kam kitam steigiamejnauda neša. Jeigu iki šiol
parapijines mokyklas ir re-; lietuvis katalikas prie Susi- Kaip tik liberalams nepa
vyko galutinai savo tikslo
iniaine
Š\.
Kazimiero
j
e|
vienijimo
nepridera,
lai
nusavo įsnaudotojais-darbcla- nuolyną, kuriame <
atsiekti, nors jiems ir p. Vi
auklėja- rausfa gėdos ir lai
viais; kovoja moterys už ly ma mokytojos
leišis savo patarnavimus teiDarome tai ue]au]<cĮanias prisiri
gias teises; kovoja tautos tam, kad jaunąją kartą išuž savo būtį; kovoja prieš!i- a u k 1 ėj us 1 ie t u vių-k at a Lik ų |
i but, paskutinę žūt—bi
lūkuriuot i ii j ataką pradėjo. Tai a'
......
rr , . _ dvasioje.
mu ir bažnyčia, turbūt ne.
! vadovauja Brooiklyno ’
nevisi lievienoje tautoje šiandien pil
į nybė.” Gi jai gelbsti vh
orgam-1
nos ramybės nėra. Ar šiokia, rodai supranta kataliku orlė kitų šlamšti]. Ir an!
• .....
,
ar tokia kova vis vien yra ve ganizacijų
ir įstaigų svarbą.
dama.
'.Yra net musų vadų tarpe ty.sime, kaip sėkmingai ga-l
losime dėtis prie suimdavo-1 tas Tautos Fondas, .jis piuine nuo \_ie- aSmenų, mažai domės
..
.
—.
.. • Irjimo
laimingos
no viršpaminetų
- .
. kovų n<~ra
į Lietuvos ateiti,
’ . .
®
I
teities.
žinios social-liaudininkų atliuosa. Ji svarbiausia šiau-1 jįems nerupi musų jaunimo |
' stovo ir liberalų ir nei kiek
dien dar tebekovoja už saro 01-ganįzavimas ir auklėjipilną nepriklausomybę. Mo- mas, jie organizacijoje jei ir KO LIBERALAI NORI. iš tų pinigų jiems neduoda.
terys, tiesa, be jokios kovos J dirba, tai ne iš pasišventimo,
Ir neturėdami ko daugiau
Kuo labiau smunka libe' be didelių pastangų savo tei-' bet del garbės, nerupi pa
sės atgavo. Darbininkų rui-j-emti lietuvių katalikų kul- deriai išėlsta, keikia, grie-j
piemenys, liet, katalikų dai
;
kalai rūpinami, todėl U turines įstaigas, net nedaro biasi šmeižti) jiems nepatin
jiems tik laukti bereikia,, skiifu-mo tarp žmonių, kurie kamų asmenų, organizacijų ”Na,” galvoja sau ’’parašy
kuomet jų troškimai gyveni-lakiųjų dirba katalikybės ir 1.1. Tam tikslui ir momen sime Mostow'ski, o net Masman bus įkūnyti.
įr tautybės labui ir tari) tų, tac moka sunaudoti.. LiberaTurbūt, aršiausia kova ?e- kurie prisidengę aviu
avių kaikal lai žino, kad
/ lietu
e v.iu-katali- pro-lenku.” Juk ir piemedama prieš tikėjimą ir baž-,liuese lenda lietuvių katalinyčią. Tą kovą veda ir so- kų tarpai!, drumzdžia vande- šių ir žino, kad apšmeižusI vieno kurio savo draugo jo
APSIŽIŪRĖKIME.
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suvadžioti taviai, tėvynainiai nesigailė
jo didelių aukų pakloti. Jie
bei draugijų, kurios
manė tokiu biauriu bildu be
kovodami su liet, katalikais
išardys tas įstaigas, o žmo
Ačiū Dievui, turime jau nės, at avys, eis jų pusėn.
pakankamai savų organiza Bet apsivylė. Lietuvių kata
cijų. Viena :iš didžiausių yra likų visuomenė parodė tą,

Musų Politikos Vingiai

kaimvnai
v

liberalu sriovės žmogus, tai kurių politikų ir laikrašti- zišką gimnaziją, Londone
ninku ’’neitralų” nusistaty-' suorganizavo
latvių-anglų
priaugo prie to, nors varėsi, mą ir tankų svyravimą tai draugiją, iš 2,000 narių, pa
našią draugiją Parise iš
kad ne jų sriovės žmogaus
1,500 narių. Po to jau Juliai
i žymesne vietą skirti nebū sen.
j aišku, kad latviai ne tik yra,
tų galima. P-as Vileišis
jiems tiko dėlto, kad buvo ku mane, kaip ir imliomis
.
, ,
,
su ir anglu draugai,
"
kitų žmonių, pac re patvs c
mes, lietuviai, kuriuo
vokiečiai 1914 m paskelb-'
• -i- , keliu einame?
ledare ir neda .rijai. Tik laimei žmonijos, o į
rys. Delko rnos nebuvome
karą pralaimėjo. Bet jie toli
’’Musų karščiavimasis ir
gražu dar neatsisakė nuo i Santarvės valstybių kelki
ui i uties kada nors susijung- mas del musų mist ūminio į
tų paskelbti. Gi liberalai ant
•

kJ*.

L
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kapą mažosioms tautoms, u- užsienio politikos uždavinių
barškina, jokių faktų nepa niversitams,
knygynams, bedugnę. Svetimieji, skaityrodydami, delko jis-netinka ibažnyčioms, ligonbučianis, darni musų šių dienų spatitai vietai, kuriai jį Lietuvos vaikams ir moterims. San-įdą, — o nepamirškim, kad
n

n ('taktus
išrodinėdavome,
ir norėdavome, kad nors sy vokiečius ištisa eile naujų tinti nei savo, nei kitų žingki Liet. Misija, del Lietuvos valstybių, ir visai teisingai .snių, kad mes nemokam,
tai liberalai įtardavo mus
priešvalstybiniame nusista.jok i ų

icr ją, BelguTaip, mes nemokam
mjlitarizmo : Sauli0 įvykiui vertinti.

neturėdami,

pripažino tas naujas valsty- 1918 metų rudenio vokiietokį jų elgėsi bepavadinti ? bes, kurios labai aiškiai pasi c i amis
is giedojo” ir
Kovojama prieš valstybę,
ar ne ?
o ne
v •

į į

slu pagerinti musų finansus, vis tik neisšdildė šiandien būti valdininku Lietuvos Respublikoj — jais ir šiai]) valdininkais. Lygiai dar nėra praves
pragaištingų pasekmiii buvusios prieš tai kritin- reiškia pasišvęsti, tikint laimingesnei tėvynės atei tas pagrindinis žemės reformos įstatymas. Bet ne
gos laikotarpijos. \’asario m. 22 dieną, sukursty čiai.
Seimo tanu1 yra kaltė. Šeimininkaujant valstybės •
Ir vis tik nepaisant tų nesmagumų kliūčių, be tarybai ir jos pastatytai laikinai valdžiai musų
ta lenku ir bolševiku agentu, dalis Panemunės kareiviii buvo pakėlus maištą. Ačiū Dievui, jiasek- sidarbuojant St; Seimui yra daug kas padaryta įstatymdavystės srityje atsirado tiek daug viso
.
z
1
/
mės to maišto nebuvo panaudotos musų priešinin šalies vidaus sutvarkvmo reikalu: vienur netinka- kių spragų ir tiek sopančiai reiškėsi jos musų gy
'
....
i
kų, nes visa ūmai buvo likviduota; vienok Pane mi valdininkai šalinamu nuo‘užimamų vietų ir venime, jog St. Seimas tik susirinkęs buvo priver
I
(Pavedama Amerikos lietuvių visuomenei).
munės atsitikimai palietė musų kariuomenę, duo traukiami atsakomybėn (Kr. Aps. Afinisterija), stas negaišuojaut imties tų spragi] išlyginimo.
Laisvos šalies gyventojai ir piliečiai! Iš toli
dami pamato visokeriopoms provokacijoms. P(ir- kitur mažinamas jų skaičius ir keičiama sistema Juk iki St. Seimui musų valstybė neturėjo biu
mos jums brangios ir mylimos tėvynės Lietuvos mažas su šimte rasa vimas Galvanausko valdžios (V. R. Alinisterija), trečiur daromos revzijos, tar
džeto. Seimui teko ieškoti žiniu ir nagrinėti mu
man tenka prabilti dirbant trumpą Steigiamojo varguomenės ir darbininkų reikalais — valdžios, domai ir t. t. (Ž. Ūkio ir Susisiek. Alinistcrijos).
sui finansinį stovį vien iš provisnniaii teikiamų są
Seimo darbuotės apžvalgą. Jaučiuos persilpnai kurios vairas buvo ’’pažangTiiinkų (tantiniukii) Rūpinimąsi taipgi pagerinti valdinnkii būvį, pa- matų (])av.: Ž. U. Alinisterijoš metinė sąmata bu
valdąs plunksną, kad galėčiau tikrai vispusiškai rankose1, — didino nepasitenkinimą . šalyje, ugdė kelant algas; patobulint aparatas, mažinant valdi vo sustatyta 30.000.000 auksini], o ])er'1920 Įlietus
(pakankamoj pilnumoj) nušviesti musų pirmojo nesveiko susinervavimo ūpą i musų krašto žmo ninkų skaičių, keliant kvalifikaciją, mokinant spe- nei pusė tos sumos nebuvo sunaudota) atskiri]
parlamento darbus. Dalinai irgi apsunkina njaiio nes. Visur buvo jaučiamas .neužsiganėdinimas cialumų tyčia ruošiamuose kursuose. Ypatingai valdžios ir savivaldybių ištaigi]. Boto, numatyda
užduotį taip pat ir tai, jog daugelis jūsų jau esate esamąją valdžia ir tvarka. Visokio plauko slapu daug nuopelnų pripažįsta musų valdžiai visi musų mi, jog einant žemės reformos įstatymu bus žymiai
atitolę nuo dabartinio musų šalies gyvenimo ir per kai džiaugėsi iš to ir pranašavo, jog, girdi, gegu kaimynai (gal išskyrus lenkus) ir šiaip svetimša susiaurintas žemės valdymas, Lietuvos dvarinin
tat nepažįstate- tikriausių ir opiausių musų gyve žės 15 dieną, t. y. St. Seimo atidarymo dienoje bus liai, sakydami, jog Lietuva savo vidaus susitvar kai ėmė išpardavinėti savo žemes ir miškus viso
nimo dalykų. Alan gi pačiam tenka kreiptis į žmo padarytas Lietuvoje perversmas... Šitokioj štai kymu yra prašokusi bene visas Pabaltinai io val kios rūšies spekuliantams, 'išmetė laukan daugy
nes,kurie yra toli anapus okeano, kame aš niekad atmosferoj įvyko atidengimas Seimo. Tiesa, nie stybes (išskyrus Suomiją, kuri dar carui viešpa be dvaru darbininku ir nuomininku, kad tuo tikslu
nesu buvęs. Šis mano darbas atlikti yra man pa- ko tokio tuo metu neįvyko, jokių riaušių ar strei taujant turėjo šiokią tokią savyvaldą-mrlonomi- apsaugojus savo žemės 'plotus nuo parceliacijos,
4 vesta mano d raugų-vienminčių, kurie manim pasi ku nebuvo; priešingai, pasiūlius bolševistinei Pro ją). Kai del kitų naujakuriui valstybių, tai, pa bežemiams ir mažažemiams žeme aprūpinti. Stei
tikėjo. Nežinau, ar mano žodžiai atatiks jūsų gei- fesinei Sąjungai spaustuvės darbininkams, kad jie vyzdžiui, Latvijoj daugelyje valdiški] įstaigų var giamasis Seimas negaišuodamas išleido atatinka-i
dinmins. Rupinąus neprisitaikant nekieno no susi reikliot ų St. Seimo atidarymo dienoj, darbi tojama oficialiai rusų kalba; o pas mus tai yra mus įstatymus, kad tuo bildu padaryti galą įsivy
rams ar lūkesčiui atvirai ir bešaliai aprašyti jia- ninkai atsisakė nuo streiko, kad neparodžius tuo griežtai di audžiama., Perdidelis kariuomenės ravusiai dvauimnkų sauvalių, kenksmingai žemės
skučiausius politinius Lietuvos gyvenimo įvykius, streiku, buk jie yra jiriešingi Seimui.
skaičius ]>as musų kaimynus tiek nuvargino gy reformos pravedimui. Tokiu bildu: a) visi miš
taipogi apibudinti St. Seimo įstatimdavystę, kiek
Nesveikas visuomenės tipas ir netinkamos gy ventojus visokiomis rekvizacijomis ir mokesčiais, kai, didesni kai]) 25 hektarai ploto, liko nusavinti
tata'i pajėgsiu šioj suglaustoj apžvalgoj.
venimo sąlygos, kurias rado musų šalyje susirin jog daugybė vietos piliečių apleidžia tėvynę ir ke ir pereina valstybės žinion; b) visi] dvarų žemės,
Steigiamasis Seimas atėjo kaipo pilnateisus kęs Steigiamasis Seimas, sujiku buvo ūmai paša liauja Lietuvon. Iš viso kasmet kiekvienam Lat didesnės negu 70 hektarui, draudžiama be valdžios
šalies šeimininkas. Tos teisės jam niekas iki šiol linti. Mat, visi laukė, jog pakaks Seimui padėti vijos piliečiu tenka atduoti savo valdžiai ketvirt- leidimo parduoti, užstatyti ir t. t. O parduodant
neužginčijo ir, manau, neginčys iki pat galui jo savo ranką prie sopančių musų gyvenimo žaizdų dalj ir net daugiau savo pelno, ar uždarbio. Per su valdžios leidimu pirmenybę turi mažažemiai ir
veikimo. Bet Norint įvertinti tojo šalies šeiminin ir josios tuoj užgys. Bet tas nepasįtikrino, nes tat visi Iluikštos srities gyventojai neišpasakytai bežemiai tos žemės nuomuotojai, dvarų darbinnko darbus, reikalinga butų žvilgterėti į netolimą buvo tam gana rimtų priežasčių. A’isii pirma, dau džiaugėsi, kuomet turėjo Lietuvos valdžią ir tvar kai ir t. t. Negali žemės pirkti žydai, ar šiai]) ])iliepraeitį, kad pamatyti, kokios buvo musų šalies gelis netobulumų musų valdžios aparato sutvarky ką; o dabar jįejiie laukia, kada vėl pasišalins lat čiai, kurie nemoka ūkininkauti, c) Draudžiama
gyveninio sąlygos tuo nimnentu, kada susirinko me parėjo nuo to, jog mes lietuviai per maža turi viai ir užleis savo vietą seniems šeimininkams — išmetinėti iš valdomos dvaru€ žemės su u riki uosius
i
Steigiamasis Seimas. Tai buvo gegužės mėnesio me inteligentų ir šiai]) apšviestesnių žmonių, ypač Lietuviams.
žemės nuomininkus, o išmestieji turi teises atgal
Dabar žvilgterėkime į Steigiamojo Seiiipio į- sugrįžti į nuomuojamą ūkį; d) visi carų ir karalių
15 d. 1920 m. Prieš taį jiaskutinis Sleževičiaus specialistų, kad galėtume išsirinkti pačius geriau
kabinetas, privedęs šalį prie krašto bedugnės, ro sius ir tinkainiausius valstybiniam darbui. An statimdavystės sritį. Šitoj srityj SI. S. dar nėra dovanotieji dvarai (lenai, majoratai, do na t arij ai),
dos, prie nebeišvengiamos finansinės (katastrofos, tra, valdiškos vietos $ra menkai apmokamos, nes galutinai atlikęs vyriausios savo užduoties: val ir ]>rivilegijuotu bildu įgytieji dvarai, esantieji
Šalis rusi], lenki] ir vokiečių panikose atimami iš jų be
atidavė valdžią inž. Galvanausko sudarytajam ka musų valstybė, būdama tuo tarpu per pus suskal-1 stybės konstitucija dar Scmhio nepriimta.
binetui tokioj padėtyj: už tris mėnesius nebuvo dyla (nes lenkai laiko užėmę Viluiii, o prancūzai— tvarkoma vaduojantis liglaikiniais Konstitucijos jokio atlyginimo su visu judamuoju ir nejudamuo
• išmokėtos algos ministerijų tarnautojams; kariuo Klaipėdą) tuo tarpu negali duoti priderančio iš dėsniais. Per tat dalinai jiačiame krašto surėdy ju inventorium, štai tie dėsniai, kurie liko pramenė maitinosi pusbadžiai; Lenkijos okujiaeija laikymo valdžios tarnautojams, Daugelis darbi me gal tenka pastebėti atgyvenu-siią savo laiką ru vesuiki šiol -išleistuose St. >Seimo įstatymuose, pa
.
gręsė visai musų tėvynei. Kas valandą iš vidaus ninku (ypatingai zeceriai—spaustuvių darbinin si] senosios valdžioms palikimą. Pavyzdžiui, nebe liečiant žemės detonuos vykinrmą ir parengiant
ir iš oro Lietuvos priešininkai tykojo galutinos kai) ima tokias pat algas, kai]) Lietuvos vice-mi- galima tuo tarpu pravesti reformos del valdiniu-Į
patogesnes sąlygas pačiai reformai pravesti.
musų valstybei prapulties. Energiški AL Pirmi nisteriai. IŠ to tatai randasi valdininkų apsileidi kų, teisėjų ir mokytojų rinkimui, nes teisėjui Lie
(Bus daugiau).
ninko Galvanausko žingsniai, padarytieji su tik mas ir net nesąžinhigiunas savo pareigų pildyme. tuvoj išvjso yra labai maža.; tas pats su mokyto-1
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valia, bet manydami, kad pru šok ai
n ebesukru vin tų
vokiečiai vis tik pergalės nei Reino, nei Nemuno van
pasaulį, tai silpniems lietu denų.
viams, girdi, nebėr ir išrokaBesiartinant prie’ fransų
vimo Santarvės pusėn kryp
ir anglį] galima net geriau
ti. Panašiai elgėsi ir dauge
sugyventi su vokiečiais, len
lis lenku.
€■ Gal tik vieni čc- kais ir rusais. Musų kaimy
kai, latviai ir estai i nieką
nai, matydamii, jog mes esam
neatsižvelgdami skelbė vo
sąjungoje su fransais ir angkiečiams mirtina kara. O lie
lais, nebegalės su mumis
tuvių tarpe dar ir dabar yra
taip sauval ingai elgties,
tokių, kurie elgiasi taip, lyg
kaip ligšiol jie darė, Gi, suištikrųjį] Santarvė but pra
lyg p. L Gedainio, ”sugylaimėjusi 'kirą. Tik nesu
vent i taikiai su vokiečiais
prantama, kam iš ’’sumuš
nereikia mums dėti jokių ytos” Santarvės reikalai!ti
patingų pastangų. Vokiečių
pripažinimo Lietuvos ”de
imperializmo ragai nulaužti,
jure,” kam dar su ja kolonagai apkarpyti, rankos ir
tes?
kojos surakintos—jie mums
Nekreiptume ir domės, jei
nepavojingi; jie švelnus ir
Z

'

v
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čigonu ar vokiečiu. -Fransų Liberalai, sužinoję, kad Lie įminimą Sąjungą. Tur būti laisva Aštunta vieša ’’piliečio” mo- vien stokime darban ir dirbkime
ir anglu kalbos išvestu mus tuvos valdžia adv. Mastaus- manių korespondentas baisiai nu gyste .yra lame, kimi sakoma, kad del Bažnyčios? labo ir Tėvynės ge
nimą., atverti] daug galimy re, (neišgydomą ligą įgavo.
bių praturtėti materialiai ir
intelektuali ai.
nerasime gydytojo, kurs
Pernai laikraščiai prane
šė, kad Gruzijos valdžia iš tį sumažinti], nes kitaip su
jais Ims blogai.
tus studentų, nors tik kelio
Buožė.
ne kiekvienam studentui
(iš Kaukazo Francijon) kai L. P. SĄJUNGOS ŠULO
navusi po 3,000 it. lirų. Tą
MELAGYSTĖS.

Providence, P. I. —- Kuomet ka
rios valdžia užgmdo studen talikai pradeda susiprasti ir nebetais visus Šveicarijos ir siduoda, kad laisvamaniai juos
Frau ei jos universitus. Taip mulkintų bei niekintų liikybinius
kitos tautos nesigaili pa jų įsitikinimus, tai laisvamaniai,
stangai ir lėšų, kad tik prisi netekdami prolo lygsvaros, dar la
biau. uja ii r dergia ne Įtik pačius
auginus mokslo vyni, kad katalikus ir jų veikėjus, bet tuo
užmezgus artimus ryšius su dergimu ir šmeižtais, patys patam
Santarvei špygą kišenėje
pasaulio galingomis tauto pa aklais ir nemato, kaip liekasi
Atsiranda
tarp
lietuvių
viešais melagiais.
(arba, anot to, trijų pirštų
mis.
kombinaciją), bet kai tą pa ’’filantropų,” kurie reiškia
O mes? Taip, ir mes tu- Štai kad ir vienas nuotikis. Va
daro kaikurie laikraštinin- užuojautos tarsi nuskriaus rim apie 50 studentų užsie- sario 27 d. laisvamaniai renp^ Lie
tuvių Dienos paminėjimą. Kadan
tiems vokiečiams. Man ro
ny: Friboiingc ir Berline. gi plakatuose buvo pagarsinta, kad
daug tas kainuoja musų nu dos, kad lietuvių filantropi Bet tai tik mikroskopinis
tos dienos rengėjais esą L. L. P.
jai ir simpatijoms tikriausia
vargintai tautai.
krislas. Tautai, kuri tikisi Stoties valdyba, tad ir vietos klebo
vieta Guduose ir Ukrainoj.
Atsimenu, pat gale 1918 Tos dvi tautos musų nelai Šviesaus ir didžio rytojaus, nas neatsisakė bažnyčioje pagar
m. besvarstant Vilniaus u- mių draugės; ir lygšiol jos jau šiandien pridera rimtai sinti. Bet dabar pažiūrėkime, kaip
laisvamanių ir social-liaudininkų
niversito klausimą, prof. dar žiauriai kankinamos rengtis prie didžių veikalų. Sąjungos ’’pilietis” iškraipo ta tiet
Valdemaras išrodinėjo, kad lenkų ir bolševikų vergijoj. Sekant pavyzdi toli prama są. Jis
’’Vienybės” 14 num. rašo:
tančiu tautu, ir musu vai- ’’Musų kun. Tamoliunas, kuris jau
Gi vokiečiai, patys įstengs
giai universite lekcijos ir ir be svetimos pagelbos savo džia turėtų -surasti bent po kelis syk užsikeikė, kad jisai L. P.
10 milijonų auksinų kasmet, Sąjungą būtinai ’’griausiąs” ir
vokiečių kalboj. Dar ]yg šiol ’’dūšią išganyti.”
spaudoj ar susirinkimuos Tuščia but manyti, kad kuriais galima but Anglijoj, šiuo sykiu savo prižadą dalaikė.
pasigirsta balsų, kad reikia fransai, eidami sąjungon su Francijoj ir Belgijoj užlai Jisai tą dieną per pamokslą viešaii
pasakė: ’’Eikit, bet aukų neduo
kyti apie 400 studentų. Bet kit,” o slapčiai atsiuntė savo varmusų gimnazijose gerai pa
statyti vokiečių kalbos pa sąjungų ir simpatijų Lenki musų valdžia berods ir ne goninką, kaipo ’’reporterį” ir sa
mokas. Girdi, reikią musų jai. Bet fransai gali su mu mano kiti] valdžių pavyzdžio vo klapčiukus: Dvoreekį, Bcrnotainteligentams mokėti vienos mis pasielgti taip kaip jie sekti. Toks musų n era n gu vičių, Aglumaivftčių ir keletą kitų,
’’kultūringos” kalbos, o toki pasielgė su čeko-slovakais, mas paliks mus už kiti] nu kurie visi sykiu, atmaršavo salėn,
esanti vokiečiui kalba. Apie atiduodami Jiems turtingą garų ir neleis mums susiar kad prakalbas ardytų. Taigi tie
transų kalbą nepalankiai at Tcšeno kraštą. Palikdami tinti su tais (anglais, fran tik ir laukė progos. Dar vis kentė
kalbant pil. Baniuliui. Bot kaip tik
siliepiama. Už anglui kalba Lietuvai Vilu ii] su apielin- sais, belgais), su kuriais su pil. Sirvydas kalbėdamas vienoje
išstarė bent tik vienas Ignas kėmis fransai lenkus smar siartinimas mums būtinai vietoje prasitarė, kad ’’seiliaus Lie
Šeinius. Vokiečių kalba jau kiai užrūstinti], bet neat reikalingas.
tuvos bažnyčiose buvo sakoma len
kiškos evangelijos,” tuojau p. Dvodabar gerokai prasiplatinus stumtų nuo ^avęs, nes lenku
Lietuvoj. Jei j i' d a r labiau valstybė be fransų pagalbos -40 metu, o gal daug ilgiau, reekis šoko protestuoti. Jam pagal
nu.npiuiuunj . uit 1 \ V UI l į tris mėnesius suirti]. Juk pasaulio politikos ir okono- bon kibo jo kiti sėbrai. Ypač skietrijosi Bcrnotavičius ir AglumaviSerlino laidos Lublino unija. išmintingesni fransų diplo
čius, kurie prie estrados pribėgę
matai negali nežinoti, kad transai, amerikiečiai, belgai pradėjo su kumščiais ant kalbėtojo
ir ’’Jogailų” tam tikras Lietuvos geografinė padėtis ir italai, bet jokiu būdu ne mosikuoti. Pakilo lemiąs. Didžiu
skaitlius. Beno atėjo jau lai
susirinkusių ėmė lenkbernius
vokiečiai ir ne rusai. Taikiai ma
kas pradėti stiprią reakciją nc iiogu Belgijos—Vaka sugyvenant su vokiečiais, stabdyti, uit ir švilpt ant jų. Bet
prieš šio amžiaus Jagailas. ruose. Lictuvių-fransų nuo rusais, ateity — gal ir su len tie vis nerimo ir kibo prie estra
Juk laikas mums Įsitikinti, širdžiam susiartinimui Tei kais, bekuriant Baltijos val dos”... Ir tt.
kad vokiečių, lenkų ir net kia tinkamų sąlygų iš abiejų stybių sąjungą ar konfede Teisingą pusę paėmus, dalykai
štai kaip atsibuvo. Gerb. kun. Tarusų kalbos gali uždusinti pusių. Fransai turėti] mus raciją, nepridera pamiršti jnoliunas paminėjęs apie busiantį
musų tautine kultūra musu palaikyti Vilniaus klausime užmegsti artimesnių kultū vasario 27 d. Lietuvių Dienos pa
pačių namuose, kai]) jau at- ir rimčiau įvertinti musu rinių, ekonominių ir net mii- minėjimą, kurį rengė L. L. P. Sto
ties valdyba, (kaip garsinosi), pa
tautos pajėgą ir krašto stra litarių santykių su Fransais sakęs, kad visi eikite ir prieder
Tilžėje ir kituose miestuose. teginę padėtį. Lietuviai-gi ir Anglais. Tokio artimo
Tuom tarpu mums nėra jo turėti] goriau savo liežuvį draugiškumo turėtų būti per miai paminėkite taiip brangią lie
tuvių 3-jų metų nepriklausomybės
kio pavojaus, o tik gryna valdyti, ir nebotalpinti spau sunkta ir visa musų politi tąventę, bet taipgi nepamirškite,
nauda, jei musų inteligenti doje negudrių straipsnių ka. Juk bendri] reikalų yra. kovo G d. yra rengiama Lietuvių
ja daugiau žinotų transų ir prieš fransus. Didelė kliūtis tik reik rasti būdų tinkamai šv. Kazimiero Diena ir visi atsilan
anglų kalbų.
Tos kalbos abiejų tautų susiartinimui juos išaiškinti ir savitarpy kykite. Bet visai nepasakė, kad
’’aukų neduokite.” Pašantysis
mums atidarytų duris į plapasižinti. Gi. kultūriniai ry ’’pilietis” ’’Vienybės” 14 num.
nirnas. Tie framšu-idealistu, šiai butų pamatas pastovaus viešai sumelavo ir nepamatė, kaip
vilizacijos raktus įteiktų į kurie arčiau Lietuvą, pažįs ir širdingo draugiškumo.
padarė pirmą viešą melagystę.
musu rankas. Bet vra žmo ta, greit pajunta prie mus gi
Minėtas'’’pilietis” viešai apsiri
Šiuom keliu musų politika ko ir padarė antrą dvigubą viešą
nių, kurie linksta Vokiečių liui simpatijų ir nebesiduoda
kultūrai duoti Lietuvoj pri lenkams apgaudinėti. Tinka eidama atvestų musų tautą melagystę, sakydamas, buk. kun.
vilegijų, o iš Santarvės tik mu pavyzdžiu gali būti ir p. prie laimingesnio rytojaus, A. T. ’’užsikeikė,” kad jis L. P.
negu dabartinė vingių poli Sąjungą būtinai ’’griausiąs.” Tas
”de jure” reikalauti. Ir totika su mirktelėjimais tiems visai netiesa. Gerb. lain. A. Tamo
iš Lietuvos surengė Pary
liunas niekad viešai nėra panašaus
Lietuvai meškos patarnavi žiuj paskaitą apie musų tė ’’sėbrams,” kurie dar vakar ko išsireiškęs arba pasakęs. Jis,
buvo musų priešai.
mą.
kaipo katalikų kunigas, tiesa, kelis
vynę ir pareiškė jai daug
syk viešai išsitarė, kad katalikai ne
Lietuvos tvirtėjimui ne širdingos užuojautos žodžiu
1921
m.,
kovo
14
d.
privalo priklausyti prie laisvama
užtenka gerai su kaimynais ir darbu. Tokių vyrų, kaip
ofca—
nių ir social-liaudininkų Sąjungos
sugyventi, nes musų kairny- p. Sangnicr, esu tikras, yra
ir nuo jos privalo kuotoliausiai laiir daugiau; tik surastame
kyties. Tai juk pačio kunigo prie
juos, kvieskim pas save, in- Periame, kurs greit savo derme yra perspėti katalikus nuo
mažai, tesveria, o ekonomi formuokim, bukime svetingi
pilną jėgą atgausi, trenk ši prigulėjimo prie tokios Sąjungos,
niu atžvilgiu greičiau galė ir nuoširdus, kaip ’ senovės
kurioje katalikų tikybiniai įsitiki
pavasari
į
Lietuvos
išgamas
nimai yra. pavojuje. Už tokį per
tume mes jiems pagelbėti, lietuviai buvo, o rimtesni
ir
lenkus
plėšikus,
kurie
Lie

spėjimą katalikai privalo gerb.
negu jiie mums.
fransai ne tik nesišalins nuo tuvos sostinę Vilniui laiko kunigui A. T. viešai padėkoti. Dva
Zuikiams, kurio dar tiki muši], bet dar paroms musu užgrobę!
sios vadovo perspėjimas, tai dar ne
reiškia, L. P. Sąjung. ’’griovimą.”
vokiečių galybei, galima reikalus giliuose politikos
vandenuose.
silupąs pagimdė liet, so Minimas ’’pilietis” privalėtų su
o tam Kultūrinis abiejų tautų cialistus ir liberalus, sociali prasti, kad kiekvienas žmogus turi
liuosą valią, taigi yra lasvas pri
susiartinimas abiem pusėm stai komunistus.
klausyti arba nepriklausyti, kaip
laukti dar bent 30-40 metų, but naudingas ne vien politi Iš komunistų išsivystė aiš kad (iir pats pilietis. Juk kunigas ne
jei ne daugiau. Kadangi Vo- kos, bet ypač kultūrinio ūgio kus Lietuvos priešai, iš so gali jo ’’atbaidyti” nuo L. P. Są
atžvilgiu. Kultūrinio savis cialistų — nė šis, nė tas, o iš jungos, jeigu jos laikosi. Trečia
ne vien Į Reiną, bet ir i
tovumo atžvilgiu lietuviui liberalu — nuolatiniai šmei vieša ’’piliečio” melagystė yra ta,
mimo bangas, tad Lietuvai inteligentui nepalyginamai žikai. Pačiam tėvui Šliupui kuomet sako: ’ ’šiuo sykiu savo pri
jau seniau reikėjo ir dabar svarbiau mokėti fransų ir nejauku pasidarė žiūrėti į žadų dalaikė.” Supraskie: kunigas
’’keikė.” Tą dieną buvau bažny
reikia jėškoti artimesnių anglų kalbas ir pažinti jų tokius savo vaikus, todėl ir čioje ar visai negirdėjau, kad kunii•
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liūdo, kad tikrieji katalikai nebe ’’policiantai reikalavo nurodyti, rovės.
sirašo į Sąjungą, tai mat reikia už kas kėlė triukšmą ir Imtu juos su
Tikiu, kad šis atsalcymas, kad ir
mesti kaltę ant kunigo, kam jis savim ant rekolekcijų pasiėmę, bot nepilnas, nurmlys katalikams, kaip
piliečiai rengėjai neišmanėlių pa laisvamanių ir social-liaudininkų
’’griauja” ją.
Ketvirta vieša ’’piliečio” mela sigailėjo ir nebeišdavė.” Dalykas Piliečių Sąjungos piliečiai šmeižia
gystė yra sakiny, buk kunigas slap gi sekančiaii buvo: laisvamaniai-są- katalikus r jų veikėjus. Laisvamačiai1 atsiuntė savo vargoninką, kai jungiočiai baisiausiai įsigandę, kad niai-sąjun.giečiai, kaip iš visko ma
po ’■’reporterį.” Iš kur gi ’’pilie prieš juos viešai užprotestuota, pa tyli, tai nerenka aukų suvargusiai
Ir, jciigu butų Lietuvai, bot renka aukas propa
tis” žino tą viską? Iš niekur ir vi sišaukė policiją.
sai nieko. Jeigu vargoninkiR butų jiems buvę pasakyta, kad J. O. Sir gandai prieš katalikus ir nusmuku
’’slapčiai” buvęs atsiųstas, kaipo vydas kalba prieš tikėjimą, tai jį sios jų partijos palaikymui.
kunigo ’’reporteris,” tai jis butų patį ir jo pasėkėjus butų paėmę į
Katalikai turėtų susiprasti ir ne
užsilikęs per visą laiką. Gi vargo cypę, o ne katalikus, kurių tikybi siduoti laisvamaniams už nosies ve
ninkas ncišbu.vo net iki pirmutiinio nius įžeidė jausmus. Vienok, kata džioti. Togu jie šmeižia katalikus
likai nenorėjo viešai daryti gėdos ir jų vadovus, bet Lietuva geriau
kalbėtojo prakalbos paisei.
Penkta vieša ’’piliečio” melagy lietuviams.
žino, kurie dirba išganingą darbą.
stė randasi tame, kad buk kunigas
Devinta vieša ’’piliečio” mela Tad gi žinokim, kad —
’’slapčiai” atsiuntęs ir ’’savo klap gystė yra sakinyj: ”ta ’lenkiškoji ’’Gražu už tėvynę pavargti, ken
čiukus” ir tt. ir tt., kaip viršuj ci povstania’ ėmė ir sulužė, ant dides tėt i;
tuota. Pirmiausia apie asmenis: nės garbės kun. Tamoliuno, kiuris ’’Palaimintas darbas šalies prigim
’’Dvorcelcio” nebuvo, liet buvo tą organizavo dar nuo pareitų pil.
tos;
'
Dvareckas. Pažymėto Aglumavi- Lutkausko prakalbų.” Didesnio ’’Laimingas, kurs, pradedant auš
čiaus visai nesiranda Providence viešo šmeižto lir melagysčių nebe rai tekėti,
nei gi jo apylinkėse. Gi kalbėta apie galėjo tu r but būti iš laisvamanių- ”Su broliais į darbą, kaip milžinas!,
Bernotavičių, kad jis prie estrados sąjungiečių pusės. Suprantamas stos!
pribėgęs ’’ant kalbėtojo su kumš juk dalykas, na, o laisvamaniai pa
«■
e
e
čiu mosikuotų,” taii jau niekšiškas sirengę viską padaryti, kad tiik ti ”0 tu, kurs lietuvio tik vardą .ne
šmeižtas. Keikia viešai pareikšti, kinčius žmones atitraukti nuo baž šioji,
kad
Bcrnotavičius vra
žinomas vi- nyčios ir tikėjimo, del to tai jie pa ”0 dvasią užspaustum tėvynės
*
*
siems, kaipo ramiausias žmogus. naudoja visokias priemones kata
jaunos...
Pažymėti asmenys nieko bendro likų suklaidi.nimui. Pirmučiausia
’’Tegul ir tave ateitis tolimoji
neturi su kunigu. Ir, nežinia, kaiip užsipuola ant kunigų. Bet gi mes
’’Minėja... kaip (išgamą musų die
galima juos pavadinti kunigo žinome, kad kun. A. Tamoliunas,
nos!
’’klapčiukais”?!
musų dvasios vadas, yra geras tė
Šešta vieša ’’piliečio” melagystė vynainis ir už lenkus niekuomet
Galop, vieną gi išvadą neikia pa
yra pasakyme, kad viršuj minėti nestoja. Dar niekad neišgirdome, daryti, užkląusiant: kas gi rašė tą
asmenys esą ’’lenkberniai.” Ar tai kad ką nors gero butų taręs už len korespondenciją, tilpusią ’’Vieny
tik del to, kad jie atsimetė nuo inis. IMatytii čia yra laisvamanių bės” 14 numery, kurioj^ randasi
laisvamanių ir social-liaudininkų tikslas, kad atitraukti nesusipratu tiek viešo ^^|to ir melagysčių?!
piliečių Sąjungos, o Bcrnotavičius sius katalikus nuo parapijos. Mat, Žinančiam gi vietos lietuvius, ją
rezignavo nuo Sąjungos iždininko pirmiau čia buvo nezaležninkų, o būdą ir aplinkybes, trumpai atsa
pareigi] ir visi pradėjo darbą tau paskui, laisvamanių, lizdai, bet, kau, spręsdamas iš minimos korestiškoje krikščionių demoleratų dir kuomet kun. A. T. pribuvo, jis pra ponddhcijos, kad ’’pilietis” kores
voje? Kad viršuj minčtii asmenys dėjo aiškinti žmonėms, kad jie su pondentas, nėra tai vietinis, bet
dvasioje persiskyrė su laisvama siprastų ir žinotų, kuomi esą. Už laisvamanių ir social-liaudininkų
niais, o savo darbais parodo dar tad gi dabar neliaujama plūsti ant Piliečių Sąjungos šulas — pilietis
didesnį veikimą del Tėvynės, tai kun. A. Tamoliuno, kam jis žmo J. O. Sirvydas, kurs musų kolonijo
laisvamaniai dergia juos <ir nemato, nėms aiškina tiesą, trokšdamas lie je vasario 27 dieną 1921 m. savo
tuviams tikrosios šviesos ir išgany prakalboje ne tik kad įžeidė tikybi
kaip pro akis meluoja.
Septinta vieša ’’piliečio” mela mo. Už tą viską Providence’o tik nius vietinių katalikų jausmus, bet
gystė yra ta, kur sakoma, kad ’’di rieji lietuviai katalikai yra ir bus dar per jo priežastį ir aidus jo pa
džiuma susirinkusių ėmė lonkber- dėkingi loin. A. Tamoliunui. Tur sekėjus sukėlė tokį triukšmą, kokio
nfiuą (suprask: viršuj paminėtus but niekur nerasi tokių tamsumų ir čia niekad dar nebuvo ir pridarė
asmenis).stabdyti, uit ir švilpt ant nesusipratusių lietuvių kolonijos, tokios žalos, kurios blėdingumas
jų.” Tikrenybėje buvo taip: kuo kokia čia buvo lig-šiol, nes ilgus- negreitai išnyks.
met L. P. S-gos pilietis J. O. Sir ilgus metus neturėjome katalikų
Vietinis.
vydas savo kalboje įžeidė tikybi kunigo, tai gi nejstabu, kad įvai
nius jausmus, tuomet tai didžiuma riems išgamoms ir judošiams gera
RĖMĖJU IR š. VINCENTO
pakilo protestuoti, kad begėdiška ir pelninga čia buvo atvažiuoti ir L. R. KR.
A PAULO DRAUGIJOS
J. O. Sirvydo kalba butų sustabdy mulkinti nesusipratėlius, kad juos
Kun. J. Petraitis, pirm.
ta. Bet laisvamanių ir soeial-liaudi- visus atversti, žinome, del kunigo 147 Montgomery St., Paterson, N. J.
ninkų S-gos piliečiai pradėjo rėkti, sunki yra dalis. Mes gi katalikai
J. Kulikaitis, rast.
kad jų sėbro kalba tęstųsi. Iš to tai privalėtume susiprasti ir klausyti 147 Montgomery St., Paterson, N. J.
kilo lermas. Jeigu ne laisvamaniai musų dvasios vadovo balso, o nie
J. Tumasonis, ižd.
So.
9th
St.,
Brooklyn, N. Y.
222
kuomet
ncapsivilsime.
Del
to
tai
sąjungiečiai, tai jokio triukšmo
butų visai nebuvę.
]
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santykių su Francija, kad kultūrą, negu tokių lenkų, bėga is tos ’’kontrės” lauk, gas butų bent ką užsiminęs apie£t^
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Amerikos Lietuviai
Žemdirbiai!
AR JUS JAU VISI ŽINOTE,
KAD

AMERIKOS LIETUVIŲ ŽEMDIRBYSTĖS DRAUGIJA, INKORPORUO oc
TA ANT $100,000 MASSACHUSETTS VALSTIJOJ, BOSTONO mieste,
kurios pamatinis kapitalas yra padalintas ant šėrų-akcijų pb $25.00 vienas,
3C
jau veikianti ir dabar yra išsiųsti josios organizatoriai? Ar jau visi supratote,
kad Amerikos Lietuvių Žemdirbystės Draugija tėra vienintelė ir svarbiausia k
mums, Amerikos Lietuviams, kaipo Žemdirbių Tautos sunams ir dukterims, iš
visų jau esamų Bendrovių? Ar-gi nežinote, kad ūkės ir nam'ai yra mums viso
svarbiausi gyvenimo reikmenys, iš kurių — ūkių — gauname maistą ir kuriuo
se — namuose — mes turime gyventi? Ar-gi dar nenubodo vergauti dirbtu
vių bei kasyklų ponams ir mokėti svetimiems randas už namus?
Jeigu jau visa tai apsvarstete ir visa tai supratote, tad vdlio į AMERI
KOS LIETUVIŲ ŽEMDIRBYSTĖS DRAUGIJĄ! Dėkitės prie jos, organiK
sfuokitės j on patys ir savo kapitalą! Atminkite, kad Amerikos Lietuvių
Žemdirbystės Draugija už jūsų įdėtus pinigus garantuoja jums geriausi pel- ’
ną-dividendą; kad Amerikos Lietuvių Žemdirbystės Draugija patarnauja
jums Įsigyti nuosavus namus ir ukes, skolina pinigus ant mordgidžių ir t. t.

Remkite Amerikos Lietuvių Žemdirbystės Draugiją! Pirkite josios Še
rus patys ir raginkite savo draugus pirkti.
Su. visais reikalais kreipkitės centran:

AMERIKOS LIETUVIŲ ŽEMDIRBYSTĖS DRAUGIJA, Ine.

332 BROADWAY,

SOUTH BOSTON, MASS.

No. 14, balandžio 7, 1921
NAUJI NARIAI PRISIRAŠĘ VASARIO MĖN.
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Juknevičius Vincas.................
Sinkevičienė Kazimiera............
Žmuidinas Jurgis....................
Kliučinskicno Marė...................
Saroka Antanas.........................
Sakelis Kazimieras....................
Grinius Julijonas....................
Slapi nskas Martinas...............
Vasčilienč Katrė........................
Vasčila Antanas.........................
Pctuška Mikas *..........................
Medei inskas Juozas...............
Alaburda Jonas ......................
Česnulevičius Juozas..............
Pcekus Martinas.....................
Ląckauekas Bronius...............
Skripkunas Antanas...............
Jaučius Dom...............................
Rasimaviičius Simas...............
Palietis Kazys ...........................
Ramanauckas Stasys..............
Radzevičienė Katrė...............
Radzevičius Pranas................
Žemantauskiutė M...................
Bilinskas Vincas.....................
Valeckienė Juozapata.............
Valcekiutė Marė.....................
Velcckienė Pranciška...............
Navickas Jonas......................
Karenga Aleksandra...............
Asipavičius Juozas................
Ramanauskienė Morta .. ..
Mikelionicnė Mikalina..............
Levinas Juozas..........................
Andrulaitė................. .............
Algcrmanavičius Edvardas ..
Šimkienė Jadviga.....................
Gajauskienė Uršulė..................
Ardziauskas Vincas...............
Gajauckas Jonas......................
25 Karaliūnas Antanas...............
26 Paužienė Marė .......................
26 Pausis Jonas .. .. ’..............
26 Meškaitis Benediktas..............
26. .Miikstienė Uršule
26 Belcckis Petras................
26 Beleckienė Petrone.............
26 Kauneekis Izidorius . . ..
26 Kauneekicnč Alena .. ..
26 Leonavičienė Uršulė . . ..
26 Klestoraitiis Antanas .. .
26 Strazdauckas Dom............
26 Bukis Kazimieras...............
26 Bernotavičius Mikolas ..
26 Aiigustaiiticnė Teodora ..
26 Didelienė Amelija .. . . ..
26 Šinieklienė Agota...............
26 Šhneklienė 'Ona................
26 Riimaitė Zofija.....................
26 Kaulakaitč Ona
Bikulcicnė Elzbieta .. ..
26 Milerienė Pet ronė..............
26 Adoininienė Zofija.........
26 Vaitkienė Barbora .. ..
26 Ašmcgaitė Amilija .. ..
26 Bukulčius Juozas..............
26 Stankevičius Jurgis .. ..
29 Tamošaitienė Alena .. . .
30 Ncčcskas Jurgis . ..............
30 Starkauskas Stasys .. ..
30 Sideravičienė Alena .. ..
30 Navickienė Monika.............
30 Krut’ulienė Marė................
30 Tarkauskas Stanislovas ..
30 Vcnckevičionū Marcelė ..
30 Galinis Siimonas...............
30 Stauskas Motiejus .. ..
30 Zinevičia Vincas .. ..
31 Čėsna Pijušas K. Kun. .
31 Gcbicnė Ona......................
Bražinskas Jonas .. ..
Brazinskicnė Ona.............
31 Kazabuckicnė Ona............
31 Matusevičius Jurgis .. ..
31 Laukaiiticnė Ona..............
31 Laukaitis Antanas............
31 Stočkunas Juozas .. ..
Roman Ona........................
39 ' Krušinskas Aleksandras ..
39 Slemonienc Elzbieta .. .
39 Kavcckienė Liudvise .. •.
39 Vasgii-das Jonas.............
40 Franckuviienč Jicva . . .
40 Kercvičienč Marė .. ..
40 Barauckas Juozas........ .
40 Žitkus Jurgis .. . . .. .
40 Valutkcvįčius Augustas .
40 Sajauckas Kazys . . ..
40 Žiskevičius Pranas .. .
40 Kirevičiu.s Jonas.............
41 Kvarašienė Marijona .. .
41 Dzcdulionis Vaclovas ..
42 Pajaujienė Ona .. .. .
42 Zurevičius Jonas............
44 Vaitkunienč Elzbieta' ..
Vcrsiackienė Paulina .. ■
48 Valulis Jurgis...............
50 Gudinas Vincas..............
51 .Kondratavičius Juozas .
51 Raulinaitienė Rože .. .
51 Abromavičia Jonas .. ,.
51 Vasiliauskas Juozas .. .
51 Lazauskas Vladas ...
51 Trumliclis Boleslovas ..
51 Vaitkunas Kazys..........
51 Mikušauskicnė Teklė ..
Tamašauskienė Mare ..
51 Sužicdčlicnė Jicva ....
54 Kasuba Jonas..................
54 Pctnučikas Jonas...........
54 Stankevičius Antanas ..
57 Sinikevičienė Katrė .. ..
Jasulavičius Antanas ..
57 Arošienė Elzbieta .. ..
57 Simkevičius Antanas ..
57 Ramonas Jonas..............
57 Ramonienė Jicva .. ..
57 Vyšniauskienė Veronika
57 Trasčiunicnė Marė .. .
57 Stagniunas Jurgis.......
57 Griškas Jeronimas .. ..
60 Kalinauskas Jonas .. .
63 Gruzdiete Teresė . . ..
63 Gruzdis Juozas.............

63 Alinskas Feliksas kun. .
63 Digrevičienė Petronė ..

23
18
19
31
36
29
28

N
N
.N
N

500
250
150
150
150
250
500
250
500
500
500
500
1000
1000
750
500
750

dZ

N
N
N
N
N
N
S

28
32
29
49
29
28
28
42
20
49
26
37
45
28
26
31
30

29
35

N
N
N
N

41
30
48
31
36
31
43

1000
250
250
250
500
500
500
500
500
'150
150
250
150
500
500
1000
750
500
250
150
150
150
150
250
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
250
150
250
250
250
150
150
150
150
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
250
1000
500
250
250
500
1000
250
500
500
1000
1000
1000
500
250
250
- 500
250
500
500
500
500
1000
1000
1000
150
150
250
500
500
1000
500
500
500
1000
1000
750
1000
250
500
250
500
500
1000
1000
1000
- 500
1000
1000
500
500'
250
750
500
150

500
250

70

Skalauckas Vincas...............
Kupčinskienė Ona .. . . .. .
75 Šukvietis Antanas.............
75 Radzevičiūtė Mare...............
77 Savickienė Cicilija...................
21.00
Antanaitienė Magdė............
10.50 77 Varkala Kazimieras.............
10.50
Grihienė Ona..........................
7.00 80 Meškunas Jurgis.................
7.00 80 Monk&dčius Jonas..............
7.00 83 Balaika Jonas.........................
10.50 83 Kizala Baltramiejus.............
10.50 83 Kavaliauskas Pranas .. ..
10.50 •83 Žebrauckas Antanas............
7.00
83 Navickas Petras...................
7.00
83 Ramanauckienė Ona.............
7.00
83 Ramanauskas Vincas...........
7.00
85 Bartušis Jonas.....................
85 Martišienė Marijona............
Vismantas Juozas.................
14.00 89
89
Iešmantas Petras..............
14.00
90 Valukoniis Adolfas..............
21.001 90 T alelis Stasys......................
7.0j 90 Slavickienė Antanina.....
90 Slavickas Jonas....................
14.00
Slavickas Liudvikas . . ..
90
3.50
Mitralevičienė
Uršulė ....
91
3.50
3.50 93 Jokšas Dom..............................
10.50 93 Bružas Justinas...............
10.50 101 Pagaijaitė Ona....................
10.50 102 Galinis Juozas.....................
7.00 105 Aidukienė Pranė..................
7.00 105 Aidukas Petras................
14.00 105 Galinis Vincentas...............
10.50 106 Petronis Mykolas ................
10.50 109 Kavaiius Povilas................
7.00 109 Šimanskienė Marė..............
109 Palaukienė Kazimiera . . ..
I
10.50 109 Andriulionis Pranas.........
14.00 109 įSaukiutė Bronislova . . ..
21.00 109 Mockuvienė Ona..............
10.50 109 Bogušiciiiė Juzė..................
10.50 109 Prabulienė Magdė...............
7.00 109 Karalienė Zuzana...............
7.00
Stankaitienė Barbora .. .
14.00 121 Raskanskas Juozas............
10.50
Miglinas Vincas................
10.50
Jokubauskas Antanas .. .
10.50 126 Adomaitis Adomas............
10.50 126 Pakorius Antanas.............
7.00 125 Skinderis Kazys..................
7.00 126 Urbonas Pranas...............
7.00 126 Palackas Bernardas . . . .
7.00 129 Kaminskienė Mare............
10.50 129 Kaminskas Antanas .. ..
7.00 130 Radzevičiene Ona.............
7.00 130 Radzcvčius Stanis..............
10.50 130 Randzcvičius Motiejus ..
10.50
Mačiulaitiono Magdė .. ..
10.50 134 Morkūnas Petras..............
10.50
Morkūnienė Antanina .. .
10.50
Ovcrzaučiutė Marė...........
10.50
Overzauči'Utė Uršulė .. .-.
137 LcVickicnė Marijona . . .
7.00 141 Dravinskicnė Grasilda .. .
7.00 146 Morkūnas Kazimieras .. .
7.00 146 Ramanauskienė Magdė . .’
146 Naujalicnc Magdalena ..
14.00
Česnauskas Kazimieras ..
14.00
Šimkuviene Pranė...........
Pangonis Simonas............
' Valinckas Ignas..............
7.00 155' Pangoniene Juzė...............
i Kimčius Pranas...............
i Kunčicnč Marcelė............
i Krasauskas Vincas .. ..
14.00
• Šimkus Kazimieras .. ..
14.00
• Zaltauckicnč Ona.............
156 Rašulis Placidas...............
3.50 156 Tumšis Vincas ...................
21.00 156 Jaskavičiutė Mare .. ..
Grohs 'Ona . . .,..................
7.00
Kazėnas Magnus Kum .
1-1.00 160 Draugelis Antanas ....
7.00 160 Valant inas Vladas .. ..
21.00
Kadžius Motiejus............
14.00
Jankauskienė Katrė .. .
14.00 174 Janulis Antanas...............
21.00 176 Petkienė Marė..................
14.00
Jarevičicnc Katre . . . .
Noreikiehč Petronė ....
14.00 196 Kazlauckas Kazys............
200 Lindvinaitienč Agota
202 Dzikienė Jicva..................
7.00 218 Kasparavičius Antanas .
10.50 220 Žemaitis J uozas .. .. .
7.00 220 Sncsavičicno Marė .. ..
7.00 220 Žemaitiene Marė .. ..
14.00 226 Pilipavičius Antanas .. ..
10.50 228 Andraikiienc Juzė............
7.00 233 Matonis Kalistas.............
14.00 233 Karpavičius Pranciškus .
21.00 233 Danauskienė Viktorija ..
14.00
Kilminskas Jonas............
14.00 236 Tarvidas Juozas .. ....
7.00 244 Satvauckas Simonas .. .
7.00 250 Sadauckiene Solomcja . .
14.00 251 Čėsna Jonas....................
14.00 251 Grigalavičius Antanas ..
251 Smolinskas Juozas ....
21.00 251 Kukauckas Ambrozas ..
7.00 259 Jusinskas Motojus .. ..
10.50 259 Jokinias Vladas..............
10.50 262 Raulickicnė Ona.............
21.00 262 Žakas Jonas......................
262 Kaulickas Tamošius .. .
262 Dulinckas Mikolas .. ..
263 Bodvičius Vladas .. ..
7.00 263 Lukošaitis Jonas.............
7.00 263 Ploplis Antanas .. .. ..
14.00 263 Šarakojiis Martinas .. ..
7.00 263 Šarakojienė Marė .. ..
263 Šupsčinskas Adomas .. .
263 Šupsčinskienč Ona .. .
263 Ž u kauckas J uozas .. ..
14.00 263 Žukaucltienė Maro ....
10.50 263 ■Žilinckas Jonas...............
10.50 263 Bartkus Bernadas .. ..
7.00 263 Gubauskas Antanas .. .
14.00 263 Gubauskicnč Elzbieta ..
10.50 263 Gvazdinckas Andrius ...
263 Kavaliauckas Andrius ..
7.00
263 Kavaliauckas Juozas ..
14.00
263 ' Muzukevičius Julius .. .

21.00
14.00
10.50

1000
500
500
1000

32
33
21
19
' 49

69 Vaidelis Stanislovas.............
69 Ncvolis Motiejus...................

7.00 263 Marcinkevičius Juozas .
14.00 263 Marcinkevičienė Magde .

18

Oi)
49
20
18
37
40
40

20
18
40
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48
28
19
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500
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1000
1000
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1000
1000
1000
1000
500
500
1000
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1000
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1000
1000
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. 150
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1000
500
500
500 ■
500
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500
500
500
150
150
500
250
500
500
500
500
500
250
250
500
500
250
250
250
1000
250
500
1000
500
1000
500
500
500
, 250
500
500
500
250
500
500
500
1000
500
lOOOi
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500

14.00
14.00
10.50

500
500
250
500
500
750
500
250
500
250
1000
500
1000
500
1000
500
250
500
500
500
1000
1000
250
250

42
9S

22
38
39
28

42
. 32
23
' 26
40
30

250
500
1000
750
1000
1000
500
500
1000
1000
1000
500
500
1000
1000

1000
1000
• 500

AR JUS

14.00
21.00
21.00
7.00
14.00

7.00
7.00

0 Kad Pavasaris čia pat, kad JŪSŲ gimines Lietu=
rf voje laukia paramos. Be abejones, kad neatsisky=
site ir pasiųsite.

Tad kam laukti?

7.00
10.50
7.00
7.00
14.00
14.00
14.00
7.00
14.00
14.00
14.00
14.00
10.50
14.00

Naudokitės proga kol AUKSINO kursas žemas. Siųsk Dabar!

LUS2Z3

ĄR JUS ŽINOT?
•
Kad mes suteikiame klausiantiems visokius patarimus ir informacijas už
dyką, kaip va: pašpartų, laivakorčių parupinimu, etc.
AR JUS ŽINOT?
Kad L. A. Pramonės Bendrovė moka AŠTUNTĄ nuošimtį už Šerus. Tad
naudokies proga, investinkie savo kapitalą į B-vės Šerus, prisidėkie prie
atstatymo fabrikų LIETUVOJE ir bukie jų savininku. Pirk šėrų kuodaugiausiai gali, šėrų kaina $10.00.
Siųsdami pinigus ar klausdami informacijų adresuokite :

7.00
14.00
10.50
7.00
10.50
10.50

Lithuanian American Trading Co.

14.00

7.00
7.00
10.50
10.50
10.50
14.00

112 N. GREENE STR.
' J
PIRM. VEDĖJAS J. S. VASILIAUSKAS.

Lithuanian American Trading Co

14.00
14.00
14.00
14.00
14.00 263
14.00 263
263

222 So. NINTH STR.
• SEKR. .JUOZAS B. ŠALTUKAS
750
1000
1000

Marcinkevičius Juozas

14.00 | LIETUVIŲ PILNIŲ B-VĖS
7.00
PAVEIKSLAI IŠ LIETU
14.00

500

500
1000
1000

1000

VOS GYVENIMO

Ketvcrgo ir Pelnyčius vakarais,
14.00
3 kp. Gunčius Pranas, Gunčiutė Anelė.
14.00
Bal. 7 ir 8 dd., Yvanovo salėje,
4
kp.
Subačius
Leonas.
14.00
2131 137t.li Street, Indiana Ilar14 kp. Pašukoniiutė Marė.
21.00
21 kp. Petraitis Antanas, Čatkauskas Alfonsas, Algermanavičiute bor, Ind.
14.00
Utariuinko ir Seredos vakarais,
7.00 Marė, Stapšiutė Anelė.
Bal. 12 ir 13 dd., M. Meldažlo sve
30 kp. Jančaniskas Tamošius, Sederavičius Petras.
7.00
Bražinskas Edvardas.
tainėje, 2242 West 23rd Place,
7.00
Astrauckiut
ė
Ma
re.
j 5 kp.
Chicago, Ill.
Kaveckaitč
Alena.
14.00
Subalos ir Ne-elios vakarais, Bal.
63 kp. Petkun into Izabelė.
21.00
16 ir 17 dd., Lietuvių bažnytinėje
Bartinkaitis Jonas, Kiškis Pranciškus.
salėje, 4400 So. Fairfield, Ave.,
85 kp. Girdžiu t ė Ona.
21.00
91 kp. Dzįdevičius Pranas, DJidcvičius Juozas, Mil rale vičiutė Ur Brighton Park (Chicago), Ill.
7.00
14.00 šulė, Kuodžiu t ė Magdė.
108 kp. Žilinskaitė Magdė.
14.00
114 kp. Alba itis. Vincas.
. [
10.50
134 kp. Morkūnas Bronius, Morkūnas Jonas, Morkūnas Rapolas,
Mačiulaičiutė Marė, Morkūnas Kazys.
193 kp. Mačiulis Pranas, Maeiiuliutė Ant.
PRANAS GRAŽYS
21.00
229
kp.
Sinkevičius
Vincas,
Sinkevičiūtė
Marė.
14.00
Mūriju, cementuoju, malc233 kp. Darniu ckiut ė Anelė.
voju ir taisau šalygatvius ir
259 kp. Tumcliutū Alena, Tumeliutč Jicva.
1.0.50
21.00
10.50
[NAUJOS, TIK KĄ IŠ LIE 227 LEONARD STREET,
10.50
TUVOS GAUTOS
Tarpe Grand ir Power Sts.
21.00
Paieškau savo tetos Antaninos
KNYGOS.
14.00 Povilauskicnės, 4 m. atgal gyveno
Brooklyn, N. Y.
7.00 Brooklyn, N. Y., o dabar nežinau
’’Garsas” šiomis dienomis
10.50
kur. Turiu labai svarbų reikalą ir gavo iš Kauno naujų knygų,
7.00
14.00 meldžiu atsišaukti arba kas apie ją kurias pasiūlome Susiv. na
10.50 žinote, praneškite už ką busiu de- riams pasiskaityti. Yra tai
7.00 kin"gas.
Tik kų išėjo iš spaudos nauja kny
nepaprastos kaip turiniu,
7.00
Petras Ambrasas.
7.00
taip ir išvaizda knygutės. ga: Daktaras Namuose. Knygutėje
219
Halford
Rd.
7.00
aprašoma visokios vaistiškos žolės,
So. Manchester, Conn. Susivienijimo nariai gauna'
7.00
šaknys, žiedai, lapai ir t. t., nuo kojas puse kainos. Taigi pa kįų ligų v-n vaistai ir kaip vartoja
14.00

Paieškojimai

DAKTARAS NAMUOSE

10.50

’’MEILE”
Literaturos-mokslo visuomenei

tartina pasiskubinti su už-1
sakimu: Štai tos knygutės:
Naujoji Valdžia
050
Atsargiai su Ugnimi
100
Rūtelių Darželis
Lietuvos Istorija (Alck-

10.50
katalikiškas laikraštis.
14.00
Išeina kas mėnesį.
14.00
Vienas iš įvairiausių lietuviškų laik
21.00 raščių.
7.00
’’Meilėje” talpinama daug įvairių
14.00 ir kiekvienam naudingų skaitymų.
Išeina jau ištisi metai.
14.00
Jaunuomenes Idealai
350
Išleidžia kunigas M. J. Urbonas.
21.00
Kaina metams ......................
$1.80 Graži maldų knygele ’’Mel
14.00
Užrubežin metams ........................ $2.00
21.00
skimės,” skirta vaikinams
21.00 Rašyk šiuo adresu:
”MEIL£”
ir merginoms. Galima gau
21.00
301
State
St..
Du
Bois,
Pa.
21.00
ti atskirai po
600
14.00
Ar gyvensi Amerike, ar grįši Lie- Rcikalaufkite šiuo antrašu:
14.00
tuvon, visur rasi tą patį S. L. It.
’’GARSAS”
7.00 K. A. Tuoj prisirašyk į jį.
222 So. 9th St.,
Brooklyn, N. Y.
21.00
21.00
14.00
“Vaikai nustokite
7.00
bereikalingai peštis —
14.00
yra užtektinai BAMBINO
10.50

jum abiem !’’t

7.00

14.00
. 14.00
14.00
14.00
14.00
7.00
14.00
10.50
10.50

Net ir mažyčiai žino, kad
J

yra goriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia p<a? vieną naktį j
lengvai, tačiaus tikrai 1 Aptiekose parsiduoda po 5®e. arba už 60c,
apmokėtu pašto siuntiniu prlsiunčiame tiesiog iš labaratorijos.
iJ Avenue

3Slh GtreeK

yniškais vžvardijimais,
ma. Su
taip, k:. ! I. u-kvienaa gali juos gauti
jo. Be to, yra daugybė
bilo aj ' ’
i ' inimų, slaptybių ir regorų
ccptų. ’i \ i knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ŽUKAITIS,

1451 Hudson Ave.,

Eochester, N. Y.

KYLA IŠGYDOMA.
Stuarto Plapao Paduškaite,
Jus galite mesti Salin visus diržus,
kadangi Plapū.0 paduškaitė yra vien
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo kyLos. Ji yra taip padaryta, kad kartę
pridėjus nenusonka ir tuo budu geresn.3
negu diržas. Jokių diržų ar sprendžiau
neturi. Minkšta, lengva nešiojimui. Pi«
gi. Jokio nesmagumo darbe. Gauta au*
kso medalius. Mes prisiusimo ką sako
me, atsiųsime jums išmėginimui visai
DYKAI.

PLAPAO IABARATOEIE3
Block 8054
St. Louis, Mo.

V5SSEMS DYKAI

Kūdikiai mėgsta jį?
Jie prašo daugtaus §

1000

1000

'BALTIMORE, MD.

Borough of Brooklyn. Nev/ York City

Kiekvienas, kuris tik pri
sius savo ir nors poros lietu
vių adresus, gaus labai nau
dingą knygelę dykai. Kny
gele susideda iš 16 pusi., var
du ”Keno Naudai Dirbsi
me?” Reikalauk šiandien
adresuodamas atvirutę:
Lithuanian American Trading Co.
112 No. Greene St.. ' * Baltimore, Md.

No. 14, balandžio 7, 1921

’’GARSAS”
VALERIJA VAIČIULAITĖ,

CENTRO RAŠTINE, ORGANO ’’GARSO” RE
DAKCIJA IR ADMINISTRACIJA:
222 SOUTH 9-TH STREET,

BROOKLYN, N. Y.

Tel. Williamsburg 5063.
»

CENTRALS VALDYBA;

į

Juozas S. Vasiliauskas, Pirmininkas,
112 No. Greene Street, Baltimore, Md.

Antanas J. Sutkus, Vice - Pirmininkas,
1317 So. Victory Street, Waukegan, Ill. j
Jurgis Tumasonis, Raštininkas, Knygius ir Organo Administ.
222 South 9-th S L, Brooklyn, N. Y,

I Juozas Stulgaitis, Iždininkas,
140 So. Meade Street, Wilkes-Barre, Pa.
Antanas J. Kižis, Iždo Globėas,
i
27 Hill Park Ave., Pittsoton, Pa.
' Juozas , Mačiulis, Iždo Globojas,
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.
' Kun. N. J. Petkus, Dvasios Vadovas,
'
259 North Fifth Street, Brooklyn, N. Y.
TEISMO KOMISIJA:

Kun. F. Kemėšis, 381 Westminster Ave., Detroit, Mich.
A. S. Vaitkus, P. O. Clerk, Dayton, Ohio.
K. J. Krušinslcas, 222 So. 9th St., Brooklyn, N Y
J. Tumelis, 129 Loban Lane, Kingston, Pa.

APŠVIETUS KOMISIJA:
Aleks. Aleksis, 259 Josephine Ave., Detroit, Mich.
F. Virakas, 244 W. Broadway, Boston 27, hlass.
Pr. Juras, 1800 W. 46th St., Chicago, BL

LABDARYBĖS KOMISIJA;
SI. Šiaučiuvcnas, 5143 S. Paulina St., Chicago, Hl.
B. Jakaitis, 901 W. 33rd St., Chicago, LU.
J. Janušauskas, 10625 Lafayette Ave., Chicago, Ill.

S. L. R. K. A. 222 kp. darbšti
narė, kuri prirašė prie Sus-mo 13
nauju nariu ir užtai gavo gražią
dovaną, aukso žiedą.

WESTFIELD, MASS.
Balius.
97 kp. rengia puikų balių ba
landžio 9 d., subatoj, Šv. Kazimie
ro draugijos salėje. Visus kviečiam
atsilankyti. Įžanga visiems priei
nama.
i
Valdyba.

CURTIS BAY, MD.
58 kuopa laikys bertaininį susi
rinkimą nedėlioj, 10 dieną balan
džio, 2 vai. po pietų, pas kuopos
rašt., 2 Hazel St. Malonėkit butivisi nariai ant šio susirinkimo, nes
turim daug svarbių reikalų aptart.
Kuop. rašt.
.
A. B. Radauskas.

WILSON, PA.
215 kp. lankys susirinkimą 10 d.
balandžio, 2:30 vai. po pietų, pas
raštininką S. A. Venckuną, State
Street. Malonėsit visi pribūti ant
susirinkimo, nes randasi svarbių
reikalų aptarti ypatingai kas link
Apdraudos Savaitės. Svarbus daly
kas musų organizacijos naudai.
Meldžiu gerb. draugų ir kviečiu
visus prie darbo, netingėkite pasi
darbuoti, nors koliionija yra mažy
tė. negalime surengti Apdraudos
Savaitės, nei kalbėtojo užkviesti,,
tai nore mes patys pasidarbuokim.
Dar randasi keletas gorų katalikų,
kurie dar nepriklauso prie mus or
ganizacijos. Stengkimės pritraukti
visus, lai nepasilieka nė vienas ne
prisirašęs prie musų organizacjes.
Kviečiu visus lietuvius katalikus
pribūti ant virš pažymėtos dienos
ir prisirašyti prie didžiausios or
ganizacijos S. L. R. K. A.
8. A. Venckunas.

WESTFIELD, MASS.
97 kp. susirinkimas bus balan
džio 10 d., paprastoj vietoj, tuoj
WIT ER BURY. CONN.
po .sumos. Visi nariai privalo susi
11 kp. mitingas Įvyks 10 d. ba
rinkti.
landžio, 1 vai. po pietų, senosios
7i. V. M.
mokyklos kambaryje.
37. Ab rail is, rašt.
LEWISTON, ME.
26 kp. įvyks susirinkimas 17 d.
NEWARK, N. J.
balandžio, 2-rą vai. po pietų, pa 36 kp. susirinkimas Įvyks 11 d.
prastoj vietoj. Prašom ateiti visų, balandžio, panedėlyje, 7:30 vai.
labiausia naujų, kurie gausite pa vakare, Lietuvių Svetainėje, 180-2
liudijimus ir konstituciją.
New York Avė. Visi nariai nepa
Komi Idas.
mirškite ateiti ir užsimokėti savo
duokles, kad neliktumet suspenduo
N. S. PITTSBURGH, PA.
tais. Atsiveskite ir naujų narių pri
87 kp. turės susirinkimą 10 d.
sirašyti.
balandžio, parapijos mokykloj.
37. Kolackas, pirm.
Povylas Bajoras.

9
poms, dalyvavusioms ir ku
165 kp. susirinkimas bus bal. 13, rios dar nedalyvavo apskri
Broli darbininke! Ar ilgai tu duo seredos vakare, 8 vai. Visi nariai čio susirinkimuose.
sies save išnaudoti kapitalistams ir būtinai turime atsilankyti, nes yra
Gerb. raštininkai ir visi
vargQ, neši mieste būdamas? Ir ar lauk daug svarbių reikalų apsvarsty
nariai šio katalikiško Susi
si, kol neteksi savo brangiausio turto, mui
Kp. rašt.
vienijimo, kas tik myli dorą,
tai yra sveikatos, dirbdamas kur suru
kusiojo miesto dirbtuvėje ar kur nors
brangina savo tikėjimą ir
mainosc. Juk kiekvienas gerai žino, SVARBUS PRANEŠIMAS
tautą ir kovoja už visą tą,
kas patinka darbininką sunkiuose ir pa
PENN.
I
APSKRIČIO
vojinguose darbuose, ir ką gauna dar
tat lai nė viena kuopa nepra
bininkas sulaukęs senatvės nuo tų po
KUOPOMS.
leidžia nė vieno apskričio
ny, pas kuriuos palydėjo savo visą svei
katą. Prisižiūrėki gerai kiek yra musą
Gerb. S. L. R. K. A. nariai, susirinkimo, nopasiuntus de
brolių lietuvių po įvairius miestus el
o ypač kuopą valdybos, tu legatą. Nes kiekvienas ap
getaujančių be kojų ir rankų ir neži
rit atkreipt domes į šį svar skričio susirinkimas, nuvei
no kokis likimas jų laukia ateityje.
Apgalvok ant to gerai ir nieko nelau bu darbą.
kia ką nors naudingo, ar tai
kęs svarstyk apie pagerinimą savo ir
Penu. 1-mo apskričio su dėlei organizacijos, tikėjimo
visos šeimynos gyvenimą. Žiūrėk kuo
met šiandieną yra Amerikoje apie keli sirinkime, St. Clair, Pa., 30 ar tautos.
milijonai bedarbių ir nežino kada tas
ponas ant jų susimylės ir pašauks juos Sausio, 1921 m., nutarė pa-i Tad šiuomi pranešu, kad S.
prie darbo, o gal ir tu esi vienas iš tų rengti Apdraudo-s Savaitėj L. R. K. A. Penu. 1-mo ap
vargšų ir lauki pono malonės? Taigi
maršrutą. Kalbėtojai bus iš skričio suvažiavimas Įvyks
nelauk ilgiau, bet gryžk prie savo seno!
užsiėmimo ir pirk sau ui<ę (farm), nes Centro.
gegužio 1 d., 1921 m., 2 vai.
ūkininkai neturi vargo su darbu ir ne
Apdraudos Savaitė prasi po pietą, Ma'inierią Salėje,
laukia kada tie ponai jam atidarys
Malonė
dirbtuvės vartus. Ūkininkas dirba dės 1 d. Gegužio ir trauksis Minersville, Pa.
sau, ir neturi boso ant savęs, nes pats
kit kiekviena kuopa pasiust
tol, kol bus reikalas.
yra bosas. Prašalink ir tu nuo savęs
Prakalbu maršrutas ren delegatus.
visus bosus ir buk ncprigulmingas taip
kaip ir kiti visi ūkininkai ir dirbki sau giamas šioje tvarkoje:
'S. L. R. K. A. Penu. 1-mo
o ne kokiam storpilviui, kuris iš tavo
Geg.-1, po pietą, Miners apskr. raštin.
triūso krauna sau turtus.'
Taipgi turime atsiminti, kad miesto' ville, Pa.
Silv Sužiedėlis, .
gyventojai ar jie turi darbą, ar ne ir
Geg. 2, vak., St. Clair, P°.
ar jie yrau turtingi, ar pavargę, jiems
P. O. Box 26,
vis reikia valgyti, ir mes gerai žinome,
Geg. 3, vak., Frackville, I
Silver Creek, Pa.
kad niekas kitas negal suteikti miesto
Pa.
I
žmonėms maistą, kaip tik tie, kurie
Geg. 4, vak. Gilberton, Pa.
valdo žemes. Ūkininkas yra visa šalies
JAU SPAUDOJE.
viltis ir tik nuo ūkininkų priklauso ša
Geg. 5, vak., Girardville,
lies likimas. Todėl neiko nelaukęs tapki
Kun. J. Strimo parašyta
Pa.
ir tu ūkininku.
Geg. 6, vak., Shenandoah, knyga ’’Vienybė — galybė”
Mes turime aprinkę gerą vietą del
jau spaudoje. Neužilgo išeis.
lietuvių ūkininkų netoli didelių ir gerų Pa.
vieškelių, ir netoli milžiniško miesto
.Geg. 8, vak., New Phila Tuoj siąskite užsakymas į
Cleveland, O., kur yra apie 10,000 lie
’Garso” administraciją.
tuvių; čia yra didelis veikimas tarpe delphia, Pa.
musų brolių, čia yra įvairių draugijų
Geg. 9, vak., Tamaqua,
ir draugijėlių, čia yra plati dirva del
lietuvių veikimo it t. t. Tos visos ūkės Pa.
yra netoli didžiojo ežero Lake Erie, ir
Geg. 10, vak., Mahanoy
arti geležinkelio ir gatvekario. Norin
City, Pa.
tieji atvažiuoti į miestus jiems nereikia
Geg. 11, vak., Reading,
varyti arklių kelis desėtkus mylių, bet
viskas ant vietos. Žemė čia yra derlin
Šiuomi pranešama, kad
pL
ga ir viskas auga, nes žemė prie molio
Geg. 12, vak., Easton, Pa. S .L. R. K. A. Centro Val
ir juodžemio, ir jau čia, yra daugumas
musų lietuvių apsipirkusių ukes.
Kurios kuopos čia nepa dybos nutarimu likos įren
gta ir atidaryta prieglau
Norėdami pirkti ūkę (farmą) ir gau žymėta, reiškia nedalyvavo
da keliaujantiems- lietu
ti teisingą patarnavimą, kreipkis pas
susivažiavime,
arba
nedavė
t viams Susivienijimo name
mus ypatiškai ar laišku, klausdami in
atsakymo
ant
klausimo,
ar
formacijų.
222 South 9-th Street,
galima rwngt prakalbas ją
AMERICAN' FARM AGENCY
Brooklyn, N. Y.
1241 E. 167th St.,
Oleveand, Ohio. kolionijoj ar ne. Jeigu norė
P. S. Atvažiavę į Clevelandą, norė
site, kad ir tose kuopose at Ypač Susivien. nariams
dami dasigauti pas mus , reikia imti
silankytą kalbėtojai, malo- Yra gana grąžąs kamba
gatvekarį St. Clair Collinwood.
riai, kur galima ramiai
kite kreiptis prie maršruto pasilsėti. Patartina atsi
raštininko, Silv. Sužiedėlis, lankyti keliaujantiems į
YOUNGSTOWN, OHIO.
63 kp. susirinkimas bus 10 d. P. O. Box 26, Silver Creek, Lietuvą arba iš Lietuvos
balandžio, 1 vai. po piet, 245 E. Fe Pa. Gavęs pranešimą pa
atvykusiems.
deral St. Visi nariai ateikite užsi
skelbsiu organe.
Už pemakvojimą Susivie
mokėti savo duokles ir naujų narių
Antras pranešimas.
nijimo nariai moka $1.00,
atsiveskite.
Pranešimams visoms S. L. gi ne nariai moka $1.50
K. Slupinkcvičia, pirm.
R. K. A. 1-mo apskričio kuo

FARMOS!
FARMOS!
FARMOS!

CHICAGO, ILL.
AURORA, ILL.
15 kp. susirinkimas bus 10 d. ba
154 kp. atsibus be r laiminis susi landžio, 2 vai. po pietų, Šv. Jur
rinkimas 10 d. balandžio. 1 vai. po gio par. mokyklos kambaryj, 32ftd
pietų, Aniolo Sargo par. salėj. Ma Place ir Auburn Ave.
lonėkite atsilankyti visi. Malonėkit
Pranas Juška.
Dvasios Vadovo atsakymas.
MANCHESTER, N. 11.
atsivesti naujų.
Kurie Susivienijimo L. R. K. A.
Ras. 37. Šoris.
13 dieną kovo Battery salėje bu nariai pristatys kunigo paliudiji
PATERSON, N. J.
vo parengtos prakalbos S. L. R. K. mą, jog jie pereitais t. y. 1920 mo
65 kp. susirinkimas įvyks 13 d.
A. 119 kuopos paminėjimui 10 me tais, .atliko šv. Išpažintį, bus pri
CHICAGO, ILL.
balandžio, seredoje, Šv. Kazimiero
tų sukaktu vi ii S. L. R. K. A. 119 imti atgal į Susivienijimą, nors jų
Susirinkimas bus balandžio 10 d.. par. salėje, 147 Montgomery St., 7
kuopa tapo uždėta 20 dieną vasa vardai yra pagarsinti, jog jie iš 3 vai. po pietų, p. M. Petrausko vai. vakare.
rio, 1911 metais. Sukaktuvės pri braukti. V. Kristus pasakė: ’'Ne svetainėj, 6103 So. Stale St.
37. Spranailis, rašt.
puolė 20 d. vasario, 1921 m., 11 d. noriu nusidėjėlio mirties, bet kad
A. 8. Abromavičius, rašt.
kovo buvo užpirktos šventos mi pasitaisytų ir gyvuotų.” Ir mes
REINERTON, PA.
šios už mirusius narius. Mišias at negalime kitaip clgtiics: tegul tik
220 kp. susirinkimas įvyks 10 d.
GILBERTON. PA.
laikė kun. P. Daniunas. Su prakal tai pasitaiso visi prasikaltėliai ir
96 kp. susirinkimas' įvyks 10 d. balandžio, 2 vai. po pietų, Kaspu
ba buvo pakviestas kalbėtojas A. grįžta i Susivienijimą, o bus pniirn-' balandžio, 1 vai. po pietų, bažny čių svetainėje.
ROCKFORD,. ILL.
P. Kaspulicnč, rašt.
F. Kneižis iš So. Bostono ir vietos ti be jokio įstojimo mokesnio.
j tinėj salėje. Visi nariai kviečiami
137 kp. susirinkimas įvyks 10 d.
klebonas kun. P. Daniunas. Gerbia
nuoširdžiai atsilankyti ant šio susi
Kun. N. J. Petkus.
balandžio, St. Elizabeth Social Cen
mas kun. P. Daniunas atsisakė da
MOON RUN, PA.
rinkimo, nes bus ko svarbaus ap
lyvauti su prakalba iš priežasties
195 kp. susirinkimas bus 10 d. tor namuose, 1505 So. Main St.,
tarti ir prisirengti prie Apdrau
PETRAS
JASIUNAUS,
gavimo pakvietimo su bažnytiniais
dos Savaitės Taipgi bus priimami balandž., paprastoj vietoj. Priima pradžia 3 vai. po pietų.
Jonas Mcrčailis.
reikalais į Claremont, N. H. Prieš
mi nauji nariai ir išrenkamos duo
ir nauji nariai. •
prakalbas L. K. Benas grojo Lie
Anl. F. Luuruscvičius, rašt. klės.
tuvos himną, o vėliaus 119 kuopos
21. Rafanavičius, rašt.
CHICAGO, ILL.
pirmininkas pasakė susirinkusiems
KINGSTON, PA.
1G0 kp. susirinkimai Įvyksta
SWOYERS, PA.
dulko šiandien yra surengta pra
209 k]>. susirinkimas įvyks 10 d.
77 k]), susirinkimas bus 10 d. kiekvieno mėnesio sekmadienio po
kalbos. Po to kalbėjo A. F. Knei
balandžio, 2 vai. po pietų, papras16-tai men. dienai, N. P. Šv. 31. Pa
žis ir plačiai išdėstė reikalingumą
stoj vietoj. Tad visi nariai yra kvie balandžio, 2 vai. po pietų, M. Ja- nos salėje, tuoj po stirnos.
mums visiems katalikams prigulė
čiami pribūti ant susirinkimo del n u le vi č i a us sa 1 ė j e.
V. Paukštis, rašt.
Ant. Katkevičius, rašt.
ti prie virs minėtos organizacijos,
užsimokėjimo savo duoklių. Taip
kuri daug ko gero mums suteikia.
gi ir vaikų skyriaus mokestis ir nau
ELIZABETH. N. J.
NEW BRITAIN, CONN.
Buvo išduota atskaita, kiek Manji nariai vaikų skyriaus bus piiii3 k]t. laikys mėnesinį savo susi
chcsRrio 119 kp. nariai gavo pašal
192 kp. susirinkimas įvyks .10 d.
mami šį mėnesį.
balandžio, tuojaus po sumai. Šv. rinkimą balandžio 10 d., 4 vai. po
pos iš S. L. R. K. A. organizacijos.
Rašt. .1. Agurkis.
Andriejaus par. salėjo,
kampas piet. par. mokykloje. Malonėkite
Vėliaus gerbiamas kalbėtojas kal
92 Center St.
pribūti ir užsimokėti. Atsiveskite
bėjo apie dabartinę Lietuvos padė
Church ir Stanley Sts.
ir naujų narių. 3 kp. susirgę na
tį, ragindamas visus aukoti Lietu
NIAGARA FALLS, N. Y.
riai. norėdami gaut pašalpos kreip
vos valdžiai ir pirkti Lietuvos Lai
SO. OMAHA, NEBR.
170 kp. mėnesinis siusi rinkimas
svės Paskolos bonus, remti Tautos
128 kp. susirinkimas bus balan kitės pas kp. gydytojo dr. A. Ba
įvyks
10
d.
balandžio,
2
vai.
po
pie

S. L. R. K. A. 222 kp. pirminin
Fondą ir siųsti Lietuvon knygų
džio 10 d., po pietų, Šv. Antano cevičiaus, 161 Franklin St.
tų.
parapijos
salėje.
Malonėkite
vi

Ig. Balčiūnas, sekr.
Lietuvos kareiviams. Žmonių buvo kas, nemažai pasidarbavęs Sus-mo si seni nariai ateiti ir naujų atsi- par. salėje, 32 ir S Sts. Prašau vi
sų narių susirinkti ir naujų narių
nemažas būrelis. Užbaigoj visi su labui ir prirašęs 12 naujų narių,
Rašt. J. Gicnis.
už ką gavo dovanų aukso žiedą.
BRIDGEPORT, CONN.
stoję užtraukė Lietuvos himną, pri
atsivesti.
f) kp. susirinkimas atsibus bal.
tariant Lietuvių Kareivių hemui.
ROCHESTER, N. Y.
CAMBRIDGE,
MASS.
R. F. Pclrukonis, rašt. 10 d., tuoj po mišių, parap. sve
S. L. R. K. A. 119 kuopa uždėta iš
103 kp. laikys susirinkimą 18 ba
AURORA, ILL.
tainėje. Malonėkit visi susirinkti.
6 asmenų, o dabartės per 10 metų
Svarbios prakalbos.
landžio š. m., bažnytinėje svetainė
154 kp. susirinkimas bus 10 d.
A. Vclcčkis, rašt.
priklauso prie 119 kuopos suaugu i Balandžio 17 d., tuojaus po an je, 7 :30 vai. vakare.
Visi nariai
sių narių (ii, o vaikų skyriaus 32. trų mišių, S. L. R. K. A. 127 kp. privalot būti, yra daug svarbių rei balandžio, 2 vai. po pietų, Aniiuolų
Sargų par. salėje.
S. L. R. K. A. NEW YORK IR
Iš viso 93 nariai.
rengia prakalbas, kurios bus baž- kalų.
NEW JERSEY APSKRIČIO
37. Šoris.
119 kp. raštininkas,
mytinėj saloj. Kalbės "Garso’’ Red.
Rašt. J aoz. Kovas.
SUVAŽIAVIMAS .
F. Čekui is. I L. Šimulis ir kun. Paulius Klikita,
DETROIT,
Midi.
S. L. R. K. A. New York ir New
1-11 Manchester St. Įtik ką atvažiavęs iš Romos.
WORCESTER, MASS.
171 kp. susirinkimas bus 10 ck Jersey Apskričio suvažiavimas įKuopos susi rinkimas įvyks bal. i -II kuopa laikys mėnesinį susi- balandžio, 1 vai. po piet, Šv. Jur vyks Nckmadiciiiyjc, 2-rą vai. po
KLAUSIMAS.
10 d . tuojaus po antrų mišių, baž I rinkimą 10 dieną balandžio, 1921 gio B a ž n yt i n ė j į sa 1 ėj c. ''
pietų, balandžio 10 d., Parapijos
Ar bus lie nariai graži narni at nytinėj salėj. Visi pribuki! užsi m., bažnytinėj svetainėj, 1 vai. po
Juozas Salinis, rašt. svetainėje, 147 Montgomery St.,
gal prie Susivienijimo, kurie atli mokėti duoki i ii.
pietų. .Malonėki! visi nariai pribūti
Paterson, N. J. Taigi gerb. kuopos
kę š. m. velykinę ir pristatys už
Kviečia. V i rši m akai.
Hr užsimokėti mėnesines* mokestis,
CHICAGO. ILL.
malonėkite paruošti organizacijai
1920 metus nuo kunigo, kurių var
ir kad nematytum laikrašty su 85 kp. susirinkimas bus 10 d. ba naudingų sumanymų ir visos pa
dai mačiau padėti organe ’’Garse,”
P111LA.. PA.
spenduotų narių iš musų kuopos. landžio, 2 vai. po pietii, Šv. Kry siųsti savo atstovus, nes šiame su
kaipo Išbraukti.
10 kp. susirinkimą,s įvyks 10 d. Ateidami
atsivesk i t prisirašyti žiaus parap. mokyklos kambaryje. važiavime reikės aptarti svarbus
Su pagarba,
na u j ii narių.
balandžio, bažnytinėj salėje.
ir patys gyvinusieji musų brangios
No. 1.
37. B. J uškevičia.
J. Gricius, rašt.
Anl. Keršis, sekretorius.
organizacijos reikalai.
37. šaučiuvėnas, rašt.

HARRISON, N. J.

Pranešimas Visuomenei

APSKRIČIŲ VALDYBOS IR ORGANIZATOB.

Chicagos Apskritys:
Pirm. F. Paukštis, — 4602 So. Fairfield Avę., Chicago, Ill.
Raštininkė K. Varanavičienė—715 W. 28th St., Chicago, Hl.
Iždininkas J. Čiuras — 3122 South Union Ave., Chicago, Ill.

Bostono Apskritys:
V. J. Kudirka, pirm. — 37 Franklin St., Norwood, Mass.
37. Kilmoniiitė, vice-pirm. — 249 River St., Mattapan, Mass.
J. M. Vieraitis, rašt. — 195 Perry Ave., Worcester, Mass.
O. Paulaičiukė, ižd. — 249 River St., Mattapan, Mass.
V. Jakavičius, iždo glob. — 37 Jefferson St., Cambridge, Mass.
J. Žardeckas, iždo glob. — 166 Bolton St., So. Boston, Mass.
J. Glineckas, organizat. — 282 Silver St., So. Boston, Mass.

Connecticut Apskritys:
Jonas Rikteraitis, pirm. — 875 Bank St., Waterbury,
J. T. Kazlauskas, pag. — 443 Grand Ave., New Haven,
A. J. Pateckis, rast. — 234 Park Street, Hartford,
8. Cibulskis, ižd. — 41 So. Leonard Street, Waterbury,

Conn.
Conn.
Conn.
Conn.

Pennsylvanijofl 1-mo Apskričio Valdyba:
A. T. Leškauskas, pirm. — 404 Mah. Ave., Mahanoy City,
F. A. Taraila, vice-p., — 601 W. Pine
Mahanoy City,
Silv. Sužiedėlis, I rašt. — P. O. Box 26, Silver Creek,
J. P. Žclionis, II raštininkas. — 415 E. Union, Tamaqua,
J. Abromavičius, tvarkos vedėjas, — Silver Creek, Pa.
Juozas Lazaravižius, ižd. — P. O. Box 617, Minersville,

Pa.
Pa.
Pa.
Pa.

Pa.

Pennsylvanijos 4-to Apskričio Valdyba:
8. Pileckas, pirmininkas — 45 Sheridan St., Wilkes-Barre,
J. Pocavičius, raštininkas — 187 N. Main St., Pittsotęn,
A. Šeimis, II raštininkas, — 664 Swallow St., Kingston,
3f. Makauckas, iždininkas — 656 Swallow St., Kingston,

Pa.
Pa.
Pa.
Pa.

New York-New Jersey Apskričio Valdyba:
J. Mačiulis, pirmin. — 222 So. 9th Street, Brooklyn, N. Y.
J. E. Žemaitis, rašt. — 184 New York Ave., Newark, N. J.
V. Daubaras, iždininkus, — 300 S. 1st St., Brooklyn, N. Y.
A. Kazlus, aps. organiz. — 56 Now York Ave., Newark, N. J.

No. 14, balandžio 7, 1921

KORESPONDENCIJOS

Šios liet, kolionijos malonėkit paįfoncHi siiTeiip-ii prakalbas ant
irtų dienų. Gerb. Dr. A. Rn
kauskas daug turi parsivežęs na
jienu iš Lietuvos, ir gana svarbi

DRAUGIJOS IR KUOPOS
TEMYKIT.
39S K!
Jos apsiir puslius> per ne-

1. J\ ulikailis.

IŠ LIETUVIŲ NAUJOKYNU ^AMERIKOJE

LiKObi:

Pa.

WIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
PROVIDENCE, R. I.

V

Lietuviai savo bažnyčioje.

i <iDiiatas

WATERBURY, CONN.

Visokie šlamštai buvo kaišomi
po nosini sėdinčiųjų. Tolinus buvo
vaidinamas teatras. Viena buvo pa
sirengus boba visa apdribus, net
bjauru žiūrėti. Ji buvo bolševizmo
platintoja. Yra didelis pažemina
mas katalikams, kurie lankosi ant
tokių vakarų ir remia išgamas sa
vo centais.

L. R. KR. IR SV. VTNC. A PAU
LO R. DRAUGIJOS REIKALAI.

Svarbus pareiskimas.
Kovo 13 d. š. m. Amerikos Lie
Kovo 20, 1921, L. R. Kr. ir šv.: Pa.
Vietos lietuviai katalikai ilga čia
Vine, a Paulo Rėmėjų Draugijos!
tuvių Rymo Katalikų Federacijos
laiką vargo be savo bamžyčios. Pri
20-tas skyrius laikė savo mėnesinį
Centro Valdyba, laikėi savo posėdį Mieli.
klausė jie visur, bot daugiausia
(pirmiau Severo Odos Mestis) ta apsaugoCleveland, VĖLIAVOS IR ĮVAIRUS ŽENKLAI.
26
susirinkimą, kuriame dalyvavo at
’’Garso” Raštinėje. Posėdin atsi
jati mostį dėl odos
prigulėjo prie lenkų bažnyčių ir
:eidiaga pašei
Ilgų metų praktikos artististišką musų
lankė ir gerb. Dr. A. Rutkauskas, Ohio.
duosniaii jas remdami, pri gelbėjo stovai nuo 17 draugijų ir išnešė se
kuri vartoji t
darbą liudiją tūkstančiai draugijų.
kantį pareiškimą.
L. R. Kr. ir Šv. Vine, a Paulo R. pids, Mieli.
lenkams pasistatydinti dvejetą pui
imę —- tu pat ir is atrasti.
M. A. Norkūnas
Visoms draugijoms bei kuopoms,
Draugijos atstovas, tik ką sugrįžęs
kių bažnyčių. Per taii1 beveik nebuvo
u visose gerose unUekose.
16
Pleasant
St.,
Lawrence,
Mass.
. U till.
jokio tautinio susipratimo. O ka gyvuojančioms visose Amerikos lie Jeigu nėra katalikiško rengiamo iš Lietuvos. Gerb. atstovas papasa
vakaro,
tai
verčiau
pasėdėti
ir
pa

kojo apie dabartinę padėtį Lietuvo
dangi daugumas čia radosi vilniš tuvių kolionijose, ypatingai pašalsiskaityti
gerą
katalikišką
laikrašti
je ir josios žaizdas, ypač apie lab-,
M?
kių, tai vis viena del jų buvo, by pinėms, kad nuo šio laiko vireminėMALDAKNYGĖS.
arba
knygą.
Iš
to
but
didesnė
nau

darybos stovi. Centro Valdyba iš
. tik susikalba. Bet, kuomet kilo di tos A. L. R. K. F. skyrius Water
da.-Taipgi
tėvai
turėtii
prižiūrėti
No. 1 po $1.25
klausius gerb. atstovo raporto, pa-į
dysis pasaulio karas, kuomet kiek bury, Conn., pasistengs patarnauti
savo
vaikus,kad
neitų
ant
tokių
sirodė, kas dabar butų reikalingiau j
No. 2 po $1.50
viena tauta reikalavo savo nepri- toms draugijoms, kurios turi savo
raudonkaklių
šokių
ar
teatrų.
Nes
šia Lietuvoje. Pasitarus, sumany-l
Dangaus žvaigždutė
■ klausomybės, tad ir lietuviai čia narius po pasportais šiame mieste
jų
baliai
jaunimą
Į
ištvirkimą
ve

ir
kuomet
apsirgtų
tokių
draugijų
tas
naujas
projektas
įsteigti
Lietu

atbudo ir pradėjo darbuotę tikroje
'ai goriausia proga daug
No. 4 PO $1.50
da.
voje
nors
tris
ligonbučius
:
Kaune,
nariai,
valdybos
malonėkite
kreip

auksinų
Į Lietuvą nusiųsti.
SV:
jau lietuvių dvasioje, sutverdami
po
Greitumo
nusiuntimo pinigų
Vilniuje ir Suvalkų pusėje. Ka
L. L. P. stotį, pardavinėdami ir ties ant žemiau paduoto antrašo, t.
nieks
su
manim
negal lenkty
po $4.00
dangi yra. ir pašalpa Lietuvoje rei Didelę atydą atkreipia publika į
pirkdami L. L. P. Bonus. Vienu y. į tam tikrą išrinktą skyriaus ko
niuoti; visiems pinigų siuntė
ANSONIA, CONN.
No. 7 po $1.00
jams pristatau kvitas su pa
kalinga kareiviams našlaičiams dr stebėtiną gydymą Patrūkimo, Hy
žodžiu, lietuviai atbudo .ir atsisky misiją, kuri rūpinsis atlankyti ser
rašais priminėjų pinigų.
No. 8 po 75c.
rė nuo lenkų. Taipgi pradėjo rū gančius narius ir pranešt draugi Didžiojoj Subatoj, po piet, atsi kitiems pavargėliams, tai kad na drocele ir Nervišką arba tritiono
Laivakorčių agentūra į Lie
pintis ir savo dvasios reikalais, jai apie nario padėtį ir ligą. Be to, buvo laidotuvės gerb. kun. Vincen riai kurie užsimoka po vieną dolerį veislės ligas, per Daktarą Andrew
Celluloid apdarais
poją, Hamburgą ir visur.
Pasai kelionei į Lietuvą.
melsdami Jo Malonybės vyskupo, viršminėtas A. L. R. K. F. sk. pra to Bukavccko, šv. Antano parapi į metus, tai tais remti kas bins rei O’Malley iš Wilkes-Barre, Pa., be
Padarymas lietuviškų doku
kad suteiktų jiems lietuvį kunigą, šo visų tos organizacijos skyrių jau jos klebono, kure staiga imirė'kovo kalinga Lietuvoje labdarybės sni- vartojimo peilio ir operacijos ir iš
mentų.
Visu virš pažymėtų turime
Pinigus siųskite per pašto
gyvuojančių
įvairiose
Amerikos
tyje.
Apie
visą
tvarką
ir
sistemą
23
d.,
palikdamas
pavapi
jonus
di

kurs pradėjo darbuotis nuo lapkr.
skiriant aršesnius atsitikimus, ne tam karte užtektinai.
Money Order. Rašydami pri
1 d. 1919 m., o lietuviai kiekvienas Lietuvių kolonijose, kad ir jie pasi deliam nuliūdime. Palaidotas su to darbo gerb. Dr. A. Rutkauskas reikalauja trotinti laiką nuo dardėkite 2 et. štampą ir visa
dos
adresuokite:
stengtų
tokius
nutarimus
padaryti
’
’
GARSAS
”
didelėmis
iškilmėmis
ant
šv.
Ala
ri

ir
gerb.
Kun.
J.
Petraitis
lankysis
duosniai aukavb busiančiai lietuvių
jo ar kito užsiėmimo.
P. MIKOI.AINI3
Pi
katalikų bažnyčiai,. Proga atsitaikė ir tokios komisijos išrinkti, ’ idant jos kapinių, dalyvaujant parapijo- po liet, kolioniijas su prakalbom dr
222 South 9tli Street,
53 Hudson Av. Brooklyn, N. Y.
apie tą visą darbą išaiškins. Cent žmonės paprastai mistino, kad
ir bažnyčia tapo nupirkta. Vargas- patarnavus draugijoms, kuomet jų nams ir draugystėms.
Brooklyn, N. Y.
gi, kad pirmajam lietuvių katalikų nariai apserga, būdami po paspor Jo rupestingumu apie bažnyčią ro Valdybos nuomonė yra tokia: nesiranda gydymo del patrūkimo,
klebonui neilgai buvo lemta užsilik tais. Prie to dar prašome paties apipdrkti lotai, apsodinta medeliai, kadangi Amerikoje yra iš visų kraš kaip tik su pagelba operacijos, bet
KAS NAUDOJA PAIN-EXPELI.ERI?
ti lietuvių tarpe. Lietuvių upas bu Federacijos Centro, kad pasisteng kuriuos bežiūrinėdamas ir betaisy tų Lietuvos piliečių, tad kiekvienas as yra tik netiesa. Šiandien D r.
privalo šį naudingą darbą paremti. J’Malley praleido didesnę dalį sa
vo nupuolęs truputį, bet neilgam, tų tą musų sumanymą paremti, ra damas apsirgo ir staiga mirė.
Darbininkas
naudoja palengvinimui
vo
daktaravimo
del
ištyrinėjimo
ir
akaudamų
niuskulii
nuo įtempto sunkaus
Yra
pageidaujama,
kad
Kauniečiai
gindami
kitus
skyrius
tai
padary

nes su spalių 1 d. 1920 m. J. M.
Lai būna jam lengva svetima že
kasdieninio
darbo.
įsteigtų minėtą įstaigą Kaune, Vil gydymo patrūkimo be skausmingos
vyskupas paskyrė lietuviams nau ti, nes toks dalykas yra naudingas melė.
Ūkininkas naudoja ji ir negalėtų apseiti
niečiai Vilniuje. Suvalkiečiai Su iperacJjos ir pasisekė jam išpildybe jo. Pain-Expelleris laikomas garbin
ją jauną ir darbštų kunigą T. Ta- ir draugijoms būtinai reikalingas.
Parapijonka.
goj vietoj kiekvieno ūkininko namuose,
valkų pusėje. Kas aukos $25.00, tai i savo norą, taip kad nėra apie tai
Štai patarnavimo komisijos anmoliuną, kure tuojans pradėjo rū
kur gali atsitikti netikėtas s
abejonės.
bus
jojo
paveikslas
ir
trumpa
bijoir
užpuolimas, nelaimingas at
pintis nupirktosios bažnyčios per trasai:
S. S. PITTSBURGH, PA.
daugybė
kitų
nelaimių
ištikti.
Jonas Rikteraitis, ,
grafiija pasiųsta, tam ligonbučiui, DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO:
taisymu, pamaldas laikinai laikant
Dirbtuvės darbininkas naudoja Pain-Expellerj, nuo pečių skaudėjimo,
Kovo
23
tūlo
asmens
užinteresuoant kurio jis aukojo, kurie mažiau
5 N. Leonard St.,
Beverly, N. J., Aug. 14, 1917. skausmo šone, šalčio ir kitų mažų nesveikumų, kurie grūmoja pertraukimu
katedros skiepe. Butą įvairių žmo
galimybės uždirbti kasdieninę duoną.
Waterbury, Conn. tas ’’naudingoms prakalboms,” ku aukos, tai bus tam tikri diplomai Brangus Dr. O’Malley:—
nėms nepatogumų važinėti gatveNegaliu
rasti
žodžių
įvales
jums
poAngliakasys naudoja Pain-ExpellerĮ
rias
sakysiąs
koks
ten
’
’
oraiorius,
”
suteikti ir pavardės surašytos tam
Juozas Ašakunas
kariais į katedrą. Bet gi lietuvių li
nuo reumatiškų skausmų, strėnų diegimo,
dėkoti už stebėtinų patarnavimą del
nezaležninkų ’’kunigas.” Taigi nu tikroje knygoje. Tatai siųsdami au
33 Congress Ave.
ų atsitikimų jo pavojinpas buvo geras. Kun. A. Tamoliu: manęs, išgydydamas mane nuo dubelkad
užlaikius savo sveiėjau
ir
aš.
Žmonių
salėj
susirinkę
kas malonėkite pažymėti, kuriam tavos rupturos , nuo kurios kentėjau per
Waterbury, Conn.
nui renkant aukas lietuviai duos
katą
energiją
Pareiškimo komisija: apie 170. Tuoj patp’iau, kad orga skyriui savo auką duodate.
devynis metus ir negalėjau dirbti.
niai aukavo bažnyčios pertaisymo
Namų šeimininke naudoji Pain-Expelnizuojama iš nesusipratusių žmo L. Rn KR. IR ŠV. VTNC. A PAU Bandžiau visokius daktarus, bet man
lerj, kuomet vaikai nupuola ir
P. J. Tutoraitis,
aškaščiams. Kad ir nedarbas ir var
nuo musių įkandimo ir kitų v
nių nauja nezaležninkų parapija. LO R. DRAUGIJOS REIKALAIS negalėjo pagelbėti. Dabar esmių svei
P. Šokis,
gas, bet gi aukos Dievo namams
mo ir ten, kur geras liniment
kas, ačiū Dr. O’Malley iš Wilkes-Bar
Kalbėjo koks žmonių apgaudinėto
J. Vaičiūnas.
gas.
gausiai plaukė. Ir štai kovo 13 d.
re, Pa. Aš esmių lietuvis 70 metų am
Visi naudoja Pain-Expellerį.
jas, tamsunėlis, skvernus atsilapo
MARŠRUTAS.
džiaugsmas visus apėmė, kuomet
žiaus ir išimtinai rekomenduoju Dr.
jęs, įvaikiais kryžiais apsikabinė Gerb. Dr. A. K. Rutkauskas L. O’Malley, del kiekvieno Tautiečio, ku
lietuvių klebonas prieš pamokslą
RACINE, WIS.
ris yra tame pačiame padėjime, kaip
paskelbė, kad kovo 20 d. š. m., t. y.,
Kadangi Lietuvos Laisvės Pa jęs. Klausiu prie manęs sėdinčio R. Kr. ir Šv. Vincento a Paulo R. kad oš pirma buvau.
PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS
sekmadieny sueisime į savo bažny skolos Bonų pardavimo darbas žmogaus, kasgi tas per vienas? Draugijos atstovas, tik ką sugrįžęs
LIETUVIŠKAS UŽEIGOS NAMAS
čią ir prašė, kad po pamaldų tuoj buvo varomas per ištisus 1920 me ’’Lietuvis kunigas,” atsako. O jau iš Lietuvos ir gerb. Kun. J. Petrai
Jonaa Gedminas,
neišeiti, nes J. M. vyskupas ateisiąs tus, ir tasai darbas dar galutinai to ’’kunigo” kalba, Dievulėli, ap tis, tos draugijos pirmininkas, žada
Box 68, Beverly, N. I.
ABBA HOTELIS NEW YORKE.
saugok!
Vieną
žodi
sako
rusiškai,
lankytis
su'prakalbom
po
šias
licporą žodžių tarti. Taip ir buvo. pasiliko neužbaigtas, todėl mes,
( Tikra gromata randasi mono ofise).
Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!
v
J. M. vyskupas išgyrė lietuvius, stoties valdyba, kreipiame Raeino kitą lenkiškai, tretį lietuviškai, tuvių kolionijas:
DAKTARAS O’MALLEY BAKO:—
Balandžio 10, 2 vai. po pietų,
sakydamas, kad jie ir tolesniai vie lietuvių domę, ypač tų, kurie yra taip kad tikrai negali suprasti ko
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs Now Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas
Penki
metai
atgalios
po
dviejų
jis
kalbėdamas
nori.
Iš
4o
gali
sprę

Chicago,
Ill.,
N.
S.
nybėje ir sutikime gyventų, ne užsirašę L. L. P. Bonus, įmokėda
GEO. J. BARTAŠTŲ, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
metų
ištyrinėjimo,
išradau
naują
Parduoda Laivakortes ant visų linijų į Lietuvų ir iš Lietuvos*
,
Bal.
10,
7
vai.
vak.,
So.
Chicago,
užmirštam t savo Tėvynės, tėvų pa mi po 5 ir 10 dol., malonėkite savo sti, kad tas ’’kunigas” apsileidęs,
Ižmainom
ir siunčiam pinigus į visos dalis svieto pagal dienos kurso.
judą gydymo Patrūkimo ir vadinu
pročių ir tikėjimo. Galop vėlino pasižadėjimus išpildyti, užsimokė tinginys. Jeigu nori lietuvių tarpe III.
Paruplnam išvažiuojantiems Posportus. Pasitinkam žmonos ant gelžkalio
Bal. 11, 7 vai. vak., Waukegan, tą būdą gydymo ’Chemic-Electro’ stočių
puikiausios ateities lietuviams ir dami už bonus. Taip pat kurie dar susimeškerioti šiltą vietelę, rodos,
New Yorko pribuvus iš kitų miešti}.
indas gydymo Patrūkimo del šim
III:
reikėtų
bent
šiek
tiek
kalbos
pra

suteikė savo palaiminimą.
Suteikiam nakvyn’es, nes užlaikome namų su 38 kambariais. Palydime
neturite L. L. P. Bonų, pasistengtų Patiukusių žmonių. Nebuvo di įtėvius ant laivų ir pristatomo jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpinama
Bal.
12,
7
vai.
vak.,
Kenosha,
mokti.
Aišku,
kad
tad
vilkas
avies
Gi kovo 20 dieną į lietuvių baž Itite nusipirkti, nes bonai dar yra
desnio išradimo medicinoje, ned gy kiekvienų, kuris pas mus kreipiasi į musų viršminėtų Agentūrų su reikalaifi.
kailyje, norįs iš žmonių tamsumo Wis.
nyčią prisirinko iš visur tiek lietu pardavinėjami, nors dabar daug pasinaudoti.
Bal. 13, 7 vai. vak., Racine, Wis. dymuose nuo laiko išradimo X-1
GEO. J* BARTASZIUS
vių, kad vietos nebuvo viduje ir bedarbaujančių ir kiekvienam yra
Bal.
14, 7 vai. vakare, Milwau- RAY ir daugiau svarbesnio žmo 498 Washington Street,
New York City.
daugumas turėjo stovėti lauke. Ve lengva atsisakyti nuo bonų pirki Savo netvarkioje kalboje viską kee, Wis.
nijai. Jeigu esate vienas iš tų skait
lyki} dienoje ir daugumas turėjo mo, vien kad bedarbė. Bet mes sto maišė. Pirma sakėsi priklausąs prie
Bal. 15, 7 vai. vak., Sheboygan, lingi} kenčiančių, sergančių ant tos
stovėti lauke. Velykų rytą ant re- ties valdyba negalime vien bedar Hartfordo vyskupo ir prie popie
neapkenčiamos ligos ’’Patrūkimo”
Wis.
surekcijos ir-gi panašiai tiek jau be remties nes kad ir gerai uždar žiaus, o paskui katalikų vyskupus Bal. 16, 7 vai. vak., Port Wa- aš galiu jus išgydyti. Nelaukite.
buvo žmonių. Parapijos moterų biavo, vienok radosi tokių lietuvių, iškeikė visokiais žodžiais. Daug te sliington, Wis.
Jeigu reikalaujate rodos, tai nieko
kurie
susirado
visokių
atsikalbi
lie

ko
ir
vietiniams
kunigams,
Sutkaidarbštumu altorilai puikiausia bu
Bal. 17, 7 vai. vak., Rockford, nekoštuos, kaip tik parašymas gro-, M Kišenė, tai prasta vieta pinigams. Pereitais metais^
jimų
niuo
bonų
pirkimo.
Todėl
čiui ir Kazėnui. Girdi, jie jums
vo parėdyti. Svetimtaučiai gi, atsi
matos ar atsilankymas į mano ofi
m.
milijonai dolerių pavogta ir pamesta. Šaly priviso
mums,
stoties
valdybai,
yra
užduo

galvas skaldo, taigi atsimeskit nuo
lankiusieji lietuvių bažnyčion, gė
Bal. 18, 7 vai. vak., Kewanee, Ill. są asabiškai. Rašykite, prisiųsdami
daugybė vagių, kurie pasirengę pavogti jūsų sun
rėjosi iš bažnyčios vidaus gražu tis dirbti ir toliaus tėvynės labui jų, sutverkit naują jam parapiją,
už
6c.
štampų,
o
gausite
paveiks

Bal. 19, 7 vai. vak., Aurora, III.
K kiai uždirbtus pinigus. Kad apsaugojus savo su
darbą, nežiūrint jokių kliūčių, o ir jis busiąs geras ir t. t. Pasigyrė su
mo dir puošnumo.
luotą
knygutę
apie
Patrūkimą.
Bal. 20, 7 vai. vak., Westville,
taupytus pinigus, turi depozituoti juos bankon,
kiekvieno lietuvio yra šventa prie organizavęs parapiją Illinois, Iowa
Adresuokite
:
III.
Visuose vietos ’anglų laikraš dermė atlikti pilietišką priedermę,
kame jie tikrai bus apsaugoti ir dar nuošimtį atneš.
valstijose, Brooklyne, o dabar čia,
Bal. 21, 7 vai. vak., Spring Vaičiuose plačiai buvo aprašyta apie naisipirkti L. L. P. boną.
Pittsburge. Girdi, jis esąs ’’kuni
ley, Ill.
lietuvių katalikų bažnyčios atida
Tūstančiai užganėdintu kostumeriu paliudys, kad
J. Kesminas,
gas iš senos kontrės” ir nesutinkąs
Bal. 22, 7 vai. vak., Gary, Ind.
rymą, kaipo pirmutinės visoje Rho
mes finansinius dalykus atliekame mandagiai ir
Stoties raštininkas.
su vyskupų ’’patentuotais” kuni
(SPECIALIST)
Bal. 23, 7 vai. vak., Cicero, III.
de Island’o valstijoje. Kaip teko
visus patenkinančiai.
x
gais. Kalbėjo visgi nedrąsiai, svy
Bal.
24,
7
vai.
vak.,
Grand
Rapatėmyti iš anglų laikraščių, tai
68 S. FRANKLIN ST.
ruodamas ’
it girtuoklis, matyt
DETROIT, MICH.
X
bažnyčios pašventinimas įvyks ba
bijojo,
kad
kas
nepakeltų
rimto
Wilkes-Barre,
Pa.
Raudonųjų vakaras.
landžio pabaigoje arba gegužės
Kur kalbasi ir rašosi lietuviškai.
klausimo, kas jis per vienas ir ko
Viso
pasaulio
katalikai
prisilai

pradžioje. Pats J. M. vyskupas pa
kius turi tikslus. Ragino pasistatyti
šventins lietuvių katalikų bažny ko gavėnios laike nuo didelių links bažnyčią, kurioj jis klebonausiąs,
čią, dškilmiaii dalyvaujant visiems mybių ir šokių. Bet Detroito raiudo- ten ramiai galėsią Dievą garbinti, Sugrąžina man sveikatą Ir pajlegas, saka Ponas Matusevicis
vietos lietuviams. Tuomet tai su- niciji surengė teatrą su šokiais. Ant girdi, ’’nuo poliemonų paikų jums
Dalzell. Ill.
tokių šokių gavėnioje, žinoma, su
“Ištariu savą neaprubežioutą padėkavojimą
teiks ir vardą bažnyčiai.
už jusu vaistus, Nuga-Tone, kurios duoda
sirenka prasčiausios rūšies sutvė galvos neskaudės.”
tvirtumą visam kunui Jos duoda naują
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau
Lietuviai labai džiaugiasi puoš rimai. Keletas bobų, kelios mergos
pinigu už visokius vaistus bet nieką ne
Dar kalbėjo ir bambizos moki daug
geibioje. ICaip' tik pradiejau imti Nuga-Tone,
nia savo bažnyčia. Ir yra iš ko. ir daugybė raudonųjų bolševikų nys. Jis taipgi pliauškė nė šį nė atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti
man lazdą ir davi energije ir tvirtumą. Galiu
Nes tiek daug metų neturėdami sa trypė iki vėlumai, mat tyčia, laid tą. Tuo tarpu pats bambizas rinko dabar atlikti trys sykius daugiaus darba negut
Mos paskelbiame visuomenei kad esamo PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu
vosios, glausties turėjo prie kitų. gavėnia.
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausis vaistas
TUVIŠKA
VAISTINYČIA visoje Amerikoje, kuri išdirba vaistus pagal
aukas, kurių surinko $24.20.
ir geriausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą
Europos
metodų
nuo visokių ligų.
Nūn gi jau kitaip. Tad gi visi lie Prieš teatrą koks tai ilganosis
galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir
Mes turime tų sekretų, kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
Velykinės išpažinties klausyti at kožnam patariu Nuga-Tone.”
PETRAS MATUSEVICIS.
retą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI
tuviai dėkingai yra J. M. vyskupui, atsistojęs ėmė prakalbą rėžti. Sa važiuosiąs vėliau. O dabar važiuo Nuga-Tone priduoda
didesni veiklumą ir
vaistai PASEKMINGAI GYDO.
tvirtumą visiems gyvybės pajiegoms, yra
Visose gerose APTIEKOSE visojo Amerikoje galima gauti šias musų
Įnirs paskyrė mums lietuvį kunigą, ko: Lietuvoj tuojau bus ,revoliuei- siąs Chicagon. ,
stebuklingas vaistas dėl silpnu, nervuotu,
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda naują
liekarstas:
taipgi dėkingi’yra ir gerb. kun. A. U ir ragino savo mulkius, kad remjaknoms ir žarnoms, atgaivin
Mat ir čia apgavikai pradėjo gyvybę
Salutaras Biter} del vidurinių ligų.
inkštus, išmeta nuodingas atmatas, prašaRegulatorius
del moterių.
tų.
Liepė
duot
po
dolerį,
kad
už
lin
gazus
ir
išpūtimus,
nepriimną
kvapi}
ir
lankytis su noru žmones išnaudoti. išvalu liežuvio apvilkimus. Duoda puiku
Tamoliunui, kure energingai pra
Kraujo Valytojas, kurio pats užvardijimas išaiškina reikalingumą
tuos pinigus šlamštus platinti. Mat, Lietuviai Piittsburgiečiai, nedaryki apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatinius
Salutaro Linimentas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų.
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.
dėjęs darbą, taip greitu laiiku su
Trajanka. Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos musų gyduolės.
jie nori Lietuvos žmones išžudyti! te gėdos ir pažeminimo' lietuvių Kožna bonkuti Nuga-Tone talpiu pilną
vieną mėnesi gydymą, o prekė yra $1.00.
Reikalaukite musų surašo vaistų i žolių — siunčiame uždyką.
*
gebėjo viską sutvarkyti, jog lietu Bet turhut ilganosis to nesulauks.
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptietautai, nesiduokite visokiems val koriaus,
imkite per 20 dieną ir jeigu no
viai gali jau garbinti Dievą savo Lietuvos valdžia ir darbininkai ži katoms, tamsuoliams, tinginiams busite visai
užganėdinti, aptiekoriussugrąžis
SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pas
antiekoriaus, siuskite mums $1-00 o gausite
bažnyčioje.
nos, ką .padaryti su išdavikads-Ju- savęs išnaudoti.
pilną mėnesi gvarantuotą gydymą, apmo1707 So. Halsted St.. Tel. Canal 6417 Chicago, TH.
kletą pačtą. NATIONAL LABORATORY,
Koresp.
došiais.
K. A. Lukšis.
537 So. Dearborn St.. Chicago, 111.

Patrūkima.

KURSUI NUPUOLUS

Ligonis nelrotina darbo laiko.
Bo peilio, be operacijos.
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® Saugokit Sutaupytus Pinigus

DR. A. W. O’MAUEY

Bosak State Bank

Staisei'ietas Sveikatos

.r x

No. 14, balandžio 7, 1921

ATSIŠAUKIMAS Į VABALNINKIEČIUS.

altic states bank

B

Kapitalas ir Perviršis $250.000.00

Dabartinis
Vabalninku
klebonas, kun. M. Kirlys,
rašo vienam vabalninkiečiui
į Hartford, Conn.: ’’Gal atsi
menate, kadaise prieš 18 me
tų buvžui Vabaliiįnkc už kamendoriiĮ, tada viskas buvo
tvarkoje ir gražu. Bet dabar
Vabalninku bažnyčia labai
apdaužyta karo audrų, bokš
tas nudaužytas, dangtis su
degintas, langai išdaužyti,

JlSL

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lios galima prisiųsti per paštą.
Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų
perlaidas.
Parduodame Laivakortes į Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
kitokius dokumentus.
BANKO VALANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popietu.
SUKATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
PANF.DĖLLYIS — nuo 9 vai. ryte iki 8 vai. vakare.

Del smulkpažymėda
Intergrity Finance Companijai mas savo amžių, rekomendacijas,
kiek kalbų mokat, dabartinis biz
Kapitalas <$500,000.00
Kuris tunite bent kokią Vigą gal
214 NORTH 15-TH ST.
nis, pardavinėjimo patyrimą ir it.
PHILADELPHIA, PA.
vos ar galvos odos bei plauku, tai
(H)
kreipkitės prie musų dėlei pilnų [kuns gali kalbėti ir rašyti, kaip aninformacjijų, kurios jums paaiš- gliškai, taip ir svetimas kalbas ir
PARSIDUODA.
kins. Dėkite už du centu štampą dr kuris reprezentuotų niurnos ant vie
tos ir paskirtų sub-agentus parda Parsiduoda beveik nauji tornisavo .antrašą.
vinėjimui musų Aukso Notas susi čiai. Pilnai keturiems kambariams.
THE OAK SPECIALITY'
taikant ąnt nuošimčių plano. Tin Kaina prieinama. Atsišaukite.
P. O. Box 399
326 Wythe Avc.,
kamas vyras gali padaryti $500.00
(15)
New Britaiin, Conn.
Brooklyn, N. Y.
ar daugiau mėnesiui, energingai1 (15)
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Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose. __

BALTI© STATES BANK

Nors žmoneliai deda savo
skatikėlius, bet toli gražu iki sudės.”

New York, N. Y.

294 — 8th Avenue

KAMPAS 2S-TOS GATVES
tt!;.ni!iiiirmiiuiuiiiiinniŲi!iiiiinnmninnnunmimin:i/imiinm^^i^jnuiniinmimiiu»!iiimninniiHiii7nTiiiinnhmn Tnin!i'rnmiHiiiiii

Tolesniai rašo ir prašo vabalninkicčių, gyvenančių Amerikoje, ateiti pagalbon
prisidėti aukomis del patai
symo Bažnyčios.
Hartforde vabaluinkiečiai
visi tam pritarė, prisidėdami

Tikras Sudrutinąs Vaistas
Gera sveikata ir kūniška pajiega remase ant ypatingo vei
kimo skilves ir jaknu. Paprastais ligais tu dvejų organu
gruomulavimo yra, dyspepsia, negruomulavimas, skausmas
pilvo, dieglys, geltlige, tulžinis, prietvaras, rėmuo ir skaus
mas galvos.
Apsireiškimai tu negalų yra: nesmagumas duobutei pilvo,
koktumas, svaiginamas, apvilktas liežuvis, smirdantis kvapas,
rukštas skonis, taskelei preš akis, kankinimas po valgiui ir
abelnas nesmagumas.

Severo Balzai

&
&

Balzai j

ALCOHOL 18 PER CENT,

ft

and IS fclzol Tablets.

l.'sij

Aukavusių vardai,

T>* U^»I4 aeJ Ublet conNea’loa

Visose aptiekose

Preke 85 centai.
D«wn ConZiilen la wkkA a

W. F. SEVERĄ CO
CEDAR RAPIDS, IOWA

nuo THE P^UPHLET IHTICE. ii
Oir.ECTIOKS M THE BOTTlt f
\ PRICK 0$ CSNTS
į

LIETUVOS LAISVES
PASKOLOS BONŲ!

KATALOGAS

.

No. 28. PETRAS ŽEMAITIS. Graži apysakė
lė del Lietuvos vaikelių- Lietuviškai
vertė T Astramskaa. Plymooth, Pa.,
1900, 7’4 pusi. ..... .. ...... ...............................

No. 1. ANIOLAS SARGAS. Juodais apdarais $1.25

No. 2. ANIOLAS SARGAS. Juodais, gražiais
minkštais viršeliais................. ........................$1.50
No. 3. ANIOLAS SARGAS, Juodos skaros
apdarais .... ;............................................... $1.75
No. 4. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE. Balto*
skurdės apdarais............................................. $1.50
No. 5. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE.
Juodos
skuros apdarais...................................... .... .. $1.75

adre-

No. 30. DIEDAI LR GRAŽINA Eilės, vers
ta Jr. Jono iš. Ad. Mickevičiaus. Ply
mouth, Pa., 1899, kaina sumažinta iki.. .23

rome antspaudas Be specijalių inspaudimų su bils
draugijos ar kuopos numeriu ir vardu kainos ynu
No. 150. METALINE, lengva antspauda, tinmuose ..................................................................... $6.00
No 151. METALINE, sunki, dideliuose rėkamn kišeniuje laikyti ...............................$5.00
No. 15? ROBERINE (guminė) Hutspauda .. 51.70
TIK DEL 8. L. B. K. A. NAKTŲ:

No. 31. LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA Di
džiajame New Yorke. Įdėjai* 4 191d
64 pusi Kaina tik,......... .................................... 2ft
ftioje knygelėje telpa 30 pa veikslų-iliustraci
jų, Amerikos himnas "Star Spangled Banner”,
Lietuvos himuas ’’Lietuva, Tėvyne Musų”, ap
tašymas Lietuvių didžiausios demonstracijos, vi
ai joje nešti obalsiai lietuvių ir anglų kalbos*
surašąs ir paveikslai dalyvavusių draugijų, su
tašas etsionkiusių demonstracijoje dalyvauti dr
jų (menamų bolševikiškų). Jojo ras ir lietuvy
užpelnytą garbės tenklą — pagarbos diplomą
nuo New Yorko miento majoro. Surašąs mųeu
politinių įstaigų — fondų ir tarybų, surašąs pir
mosios laisvos Lietuvos ministerijos, Nei vienrv.
uesigailčs nusipirkęs Šią knygelę.

.ii). 6. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE. Nol.ižtaa$4.()v
čiais skutos apdarais ..............
No. 7. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE.
Juodo*
drobės apdarais................................................. $1.00
Juodos
No. 8. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE.
drobės apdarais...........................
75c.

R L. B. K A. ŽENKLELIAI.

Rolled Gold po $1.00
|0 k. Solid Gold $1.50

No. 32. PAŽINKIME SOCIALIZMU. ParaŠo,P. G. Išleido ’Darbininkas’, Kieij
vienas darbininkas tnri pažinti sočia
lizmą tikroje šjiejone. Gyvenant
Šalyj su tuonn klausimu kasdiou
duriamu Nusipirk knygų ’’Pažinkime
Socializmų”, o au tuo klausimo pai
kiai rusipažinsi. Kaina........... .................

b£
C/2

No. 33. LIETUVIAI KATALIKAI IR KI
TOS SROVES. Parašė Ooaia. Gražiai
išleido 'Darbininkas’. Kas skaito Uo
No. 9. PULKIM ANT KELIŲ. Maldaknygė,
šio rnštuų, ta* gerėjfmi. Jo raštus viei •
6v. Kazimiero Dr-jos leidinys, Kaune.
skaityt ‘privalo. Amerikos lietuvių gy
Perspausdinta ’Darbininko’ spaiiatuvetiirne yrrf apsiroiškusios koletas siro
............
$1.116
vėjo. 550 pusi. Kaina tiktai..
vių. Apie jas nesame gerai susipaži
Maldaknygę ’’Pulkim ant Kelių” yra sutaisęs
nę. Virtiniu Stoji knyga tą. klausimų
nokslinčins pralotas kun. Dr. A. Dambrauskais, ku
nuodugniausia
nušviečia. Kaina tik.... .10
ris per ilgus metus redagavo ir dabar dar redaguo
14 karelo $8.00
ja ’’Draugiją”. Knyga begalo gražioje kalboj* No. 34. APIE RELIGIJOS PRADŽIA IR
Prisiysk
piršto miera
parašyta. Lietuviai katalikai, nusipirkite šią. mal
JOS REIKALINGUMĄ. Parašė Aimpopieros šmoteliu.
daknygę! Ar namieje, ar Bažnyčioje iš jos melsi
tordamo Liet. R. K. parapijos klebo
KABUTE $1.00
tės, visuomet rasite kuodidžiausį užsiganėdinimą,
nas kun. J. židanavičius. Knygelė ver
nusiraminimą.
ta 10 syk savo kainos, nes nuodugniai
No. 201. Vyriškas (Sriubelių) 10 karato a u kad
religijos (vadžią ir jos žmonijai reika
10.
PULKIM
ANT
KELIŲ.
Maldaknygė
No. 202. .Vyriškas (Sriubelių) auksuotas.... $1.00
No.
lingumą ibgvildena. Laida ’’Darbinin
No. 203. Vyriškas, laikrodėlio kabutė (fob) 51.00
to pačio urinio ir tos pačios laidos,
ko”. Kaina tik................................. .......
kaip .ir No. 9, tik jos viršeliai daug
No. 204. Moteriškas (spilkutė) 10 kar. aukso 51.60
geresni, gražiou, tvirtos skuros. Kainu. 52.60 No, 85. SVARBUS KLAUSIMAI. Ar yra
No, 205. Moteriškas (spilkutč) aiiksnoras... SI.Oi'
Dievas?
Ar
Kristus
Yra
Dievas
t
Ar
No. 206. Moter. (spilkutė) seniau* Hurvti?*...
No. 11. Baito celluloid apdaraia............................ $1.75
žmogus turi dūšią? Ar kilo žmogus B
No. 207. Krūtinei Sagutė (brooch pin)
f 1.50
beždžionės? Ar apsunkina žmogų Die
vo įsakymai? Pamislyk tiktai| Su tiek
viĮVAIRAUS TURNIO KNYGOS).
klausimų susipažinsi tą knygą nusipir
3. L. R. K. A. KUOPOMS FINANSINES KNYGOS
kęs.
Laida
’
’
Darbininko
”
.
Kaina....
■io. 15. PATARLES IE IŠMINTIE8 GED
Del 8. L. R. K. A. kuopų' tiktai parduodam*
NO. 37. METRAŠTIS. Amerikos Lietuvių
DEL1A1. Surinkę P. Mulevičius. Gib
iam tikslui pritaikytos mokesnių kvitavimui kny»
Katalikų Metraštis 1916 m. yra tai
eago, III., 1917, 48 pusi........ ................ ... .25
gos. Darytos liuesai išimamais lapais. Parsiduoda
vienatinė lietuvių kalboje knyga pa
Šioje knygelėje tilpsta gražus rinkinys lietuatskirum virčeliai oi $1.00. Atskiri lapai iki 25
šaulyje. Joje rasi visas informacijas
vių ir kitokių patarlių ir įvairių trumpų, šunie
nubin pu 2c. už lupą, imant daugiau kaip 25 aal
apie lietuvių gyvenimą kinetikoje, ap
stų išsireiškimų.
4vkiu. po U. lapas.
rašymą Visų organizacijų, galybę pa
No. 16. LAISVĖN BEŽENGIANT. Amerikos
L-—
veikslų, dailiosios literatūros ir įvai
Protoko
S. L. E. K. A. NARIAMS DUODAMA DYKAI.
rių informacijų. Jos verto niekuomet
las ir paveiksluotus aprašymas. Tvar
nepasens. Puslapių 448, dailiais mar
kė ir išleido P. Mulevičius Brooklyn
Kie.kvienam S. L. R. K. A nariui duodama
gintais viršeliais. Lietuvių Katalikų
.76
N. Y., 1918........................................................
lykni organas ’’Garsas” kas savaitė. (
Spaudos Draugijos leidinys. Tvarkė ir
Narystės paliudijimas (diplomas) Išrašomu b
Šioje knygelėje tilpsts visų Seime buvunių de '
redagavo kun. P. Lapelis. Chicago, Ill.
Rengiamės greitu laiku statyti
prisiunčiamas
per kuopos raštininką, kaip greit lia<
legatų vardai, )»u_ pažymėjimu nuo kokių draugi j
Kaina tiktai ............... ,.................................
dirbtuvę ir namus del Iii, kurie
u priimtas j R. L R. K. A.
jų kas atstovavo, Seimo komisijų ir vedėjų pa
Konstitucija, mokesnių knygelė.
veikslai. Seimo vakaro pasakytos kalbos. Visos
pristoja prie musų Kooperatyvus
Del
kuopos suteikiama dykai 9, L. B. K, A.
priimtos rezoliucijos lietuvių ir anglų kalbose.
• -įkalnis šios blankoa;
Labai gero popioro ir lietuviškų vėliavų vaisdiTEATRAMS VEIKALAI
nio draugijos. Alatcrijolą del namų
Mokesniame siųsti lapui,
uančiais spalvuotais viršeliais.
No. 51. DAINA BE GALO. Komedija vieno
t.miškams
rašyti antgalvial.
So. 17. MARIJOS MENUO arbu apmąstymai
atidengimo. Parašė J. V K...s Trum
kaip tinkamai, kad mažiausio suPersikėlimo į kitas kuopas blankus.
kiekv.enai mėnesio dienai apie Mari
pa ir juokinga, lengvai perstatoma ko
Pomirtines pervedimo blankūs.
jos gyvenimų dorybes ir Jos garbf
medijėlė. Kains ... ....................................
Pašelpos ligoje išgavimui blankūs No. 1, 2, 1>
Surinko Kun. M. J. D—as......................
No. 52. DANGUS BRANGUS. Komedija t
Velykinės atlikimui kortelės ir blankūs.
apie
No. 18. RAKTAS 8VEIKATON IE LAIatidengimų. Parašė J. V. Kovas...........
N eužaimokėj tįsiems paraginimui ar į susirinki
MEN. Parašė Dr. J. J. Bielskis. BroNo. 53. 8CENOS ĮVAIRUMAI. Šioje knyEe
pskvietimui
kortelės.
ut>
oklyn, N. Y., 1918, 64 pusi
lėja telpa aštuoni tinkami scenai leug
Vaikų Skyriaus aplikacijos ir konstitucijos
Perskaitęs šių knygelę ir gyvendamas sulyg
vai perstatomi vaizdeliai. Parašė J V
ookesnių pakvitavimu.
WM. B. HEBES.
joje nurodymų, išvengsi daugelio sveikatai pa
Kovas. Kaina ................. ............................
Naujiems nariams aplikacijų biiiukos.
vojų ir tai nieko tau nekainuos.
Siuntimui pas Raštininką ar Iždininką adr»
No. 54. KOMEDIJELES. Čigonės atsilankj..nori
kopert.ai.
No. 19. KUN. A. BUEBA, Jo Gyvenimas Ir
man, Dvi Kumutča, Dvi Sesutės i»
Darbai. Parašė Jr. Jonas. Plymouth,
biforiuacijos apie R. L. R. K. A. lapeliai.
Girtuoklė su Blaivininku. Parašė U r
pareikalnvru
Pa., 1898, 36 pusi.............................................
Visi tie dalykai gaunami dykai
1
šulė Gurkliutė,. Išleido ’Darbininkas’
o ir medus.
it.
r
n
rodžiau
klek
kukiu
norima.
Nusipirksi knygutę už 10a., bet prisi
No. 20. APIE APDRAUDĘ. Parašė J. S. Va

St., Hartford, Conn.

čiai gerai atsimena taip pui-

M
& nu, todėl ir meldžiame

Ofisas: 445 GRAND AVE..
Namų: 183 EXCHANGE ST.,

Vieną kartą talpiname už................ 50c.
Du kartu už.................. ...................... 85c.
Tris kartus už....................... ;............. $1.00
Snsi*. L. B. K. A. nariams, pažymintierne savo kuopoą numery talpiname:
4Qc.
Vieną kartą už
65c,
Du kurtų u*..
85cTris kartus už

nui. 'Siųsdami
aukas čekius
v
ar Money Order rašykite
ant iždininko vardo Rcv. J.
Ambot ir užadresavus siųsti

W. F. SEVERĄ CO.
GUM IV1M. I5WX

PARDUODA LAIVAKORTES
ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ Į LIETUVĄ
IR IŠ LIETUVOS.

NEW HAVĘN, CONN.

Broliai
Lietuviai

PAGELBĖK1T SAVO DRAUGAMS LIETU
VOJE LINKSMAI ŠVĘSTI KALĖDAS.

PINIGAI SIUNČIAMI LIETUVON TRUMPAM LAIKE BUS IŠMOKĖTI SU MUSŲ
GARANCIJA.

AXES PARDUODAM LAIVAKORTES
KOMPANIJOS.

THE SLAVONIC DEPOSIT BANK
42 EAST MARKET STREET
WILKES-BARRE, PA.

Ar jus Kankina Pleiskarvos?
MALI BOKŠTE
Ar Jurai! Galvos
Niežti?
INAUDOKSTE
Ar J tįsų Plaukai Slenka?

ATPIGO MAISTAS.

siliauskas, 16 pusi..............................................
No. XL EUROPOS ISTORIJA. Paraše Edw.
A. Freeman. Iš angliško vertė J. An
džiulaitis. Su žemlapiaie. Plymouth,
Pa., 1891, 320 pusi......................................

Mes

Taipgi ruginius miltus parduodam,
Rupiai sumaltus šviežius atduodam

No. 22. KELIONE Į EUROPA. Kun. J. Ži
linskas. 52 pusi...............................................
No. 23. KRAŽIŲ 8KEEDYNE ir jos pasek
mes. Paminklas del Kražiečių nuo Atnerikos lietuvių. Parašė Kn. Jonas 2.
77 pusi...................................................................

aprašo apie

Užlaikymui savo plaukų ^razLais ir tankinta
{NAUDOKITE
Užlaikymui galvos odos sveikai ir švariai
NAU BOKŠTE. Ęujf/es

No. 25. LIETUVIŲ--LENKŲ UNIJA. Para
šė J. Gabrys. Keli praeities ruožini pa
minėjimui 500 m. sukaktuvių Gardelio
unijos (1413—1913). Philadelphia, Pa.
68 pusi. ... .................................................

No. S6. LIETUVIŲ TAUTOS PADĖJIMAS
RUSŲ VALSTYBĖJE (Rusų kalboj).
Sizamokiji, Pa-, 1896, 128 pusi............... 81.00

W’l Rufllee galima gauti visose aptiekose po G5c. bouką, arba tiesiog
ra
iš išdirbeju per puštę, už 75c. bonka.'
■4
F. A D. RICHTER &. C O.
Erooltlyn. N. Y,

(=====]

KAS PIRMIAU, TAS RAS
GERIAU.

NAUDOKITE

Ar Juo Norite ApsuutfoTi* Juos? /
N AU BOKŠTE
f

3rd Avc. & 35th St-

KIALDAKNYGC8.

U gal atsirastų ir ne is
Vabahiinkicčių tokių gera
širdžių, kurie prisidėtų prie
šio švento labdaringo darbo.
Aukaujantieji! gi šiam tiks
lui, priduokite vardus, ad
resus ir gimtinės vietas Lie-

A

Paieškojimų Kainos:

Visos čia skelbiamos Knygos S. L. R, K. A. nariams atiduodama puse tonos.

tvertas vabalninkiečiuv komitetas ir atsišaukia pas vi
sus Vabalninkiečius, gyve
nančius po įvairias kolioui
jas Amerikoje.

*>[*!• T
n
s

(Pirmiau Severo Balsamas Gyvybes)
pataisa tuos netvarkas. Sustiprins gruomulavimo systemo ir sugražis jųjų sveiką
priedermę. Sustiprins abelną nusilpnėji
mą. Yra tobulas sudrutinas vaistas ir
kūno tvėrėjas. Nusipirk buteli šendien o
pasinaudosi.

COmiSIFlUOCtAOS

REIKALINGAS P ARDA- limanties už šio biznio.
VĖJAS i menų rašyk angliškai,

HART, AI1C1I.

juokai už 50 dot Kaine tik.......

No.

t

55. GYVENIMO VERPETE. Penkių
veiksmų drama iš dabartinio lietuvių
gyvenimo Amerikoje. Labai gyvas ir
lengvai perstatomas, nesenai BĮ. Kn
dagučio parašytas veikalas.
Išleido
’’Aušrelė”, Worcester, Mass.......... ....
----- J

pAAisKuriMAa

UtrtH k >< 01 bile ką Iš kntaliogo visad reikia patymėti vnrdą ir numerį. Užmokesnį žemiam) dole
rin ({alimu siųstį k rasos lenkiukais. Viri doleri*
lApnrkiMit k rasoje ar exprese ’’money order’".
Jei esi 8. L. B K A. nariu Ir nori knyga*
j-anti puse kainos, pažymėk prie kokios kuopos prt
klausai, tai yra parašyk savo kuopos numerį. Visoi
Si Zc
Aa pažymėtos knygos B. L. R. K. A nariams par
•iuodamos puse kainos, ženkleliai, utilspaudoB b
m ............................
...........
finansinės knygos tokia kaina, kaip Ainm* kata
lioge rodoma Ant šių niekam nėra nuleidžiama.

p>ln»»
No. 130. ’’TĖVYNĖ” I metų
kompletas ....................................
...
No. 131. ’’TĖVYNĖ” U metų (1897), pilnai
ko tupi etas
No. 132. ’TĖVYNĖ’ III matų (1898), pilną*
kompietus .......................
No. 133. ’’TĖVYNĖ” TV motų (1899) pilnai,
Visais 4ia pažymėtais reikalais kreipiantieji O
korapletns ........................
C1.2A
...............
nnnčiaoi pinigus adresuokite)
No. 134 ’’TĖVYNĖS” pavieniai nu’rinriai
(kurių turime) .................................
.16
......
SubIv. L E- K A. nariams paropodama rlaoe Čts
pažymėtos toygos puse kainos.

No. 27, KONRADAS VALENRODAS. Ji. Jo
ANTSPAUDO8 (PeMtyfg.
no vertimas iŠ Mickevičiaus. Plymo
Organizacijų kuopoms,
draugystėms, pampi
uth, Pa., S4 pusi. ...........................
joms, notarams ir pavieniemę asmenims mes padu

222 South 9-th Street

No. 14,_balandžio 7, 1921’

V -
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^ ViMES ZIHIQS

s
?

I

čiutė, L. Skuodienė, O. Gramaila,
K rušinskovičienr, M. Kumečiulė,
U“, K. J. Krušinskas.

LIETUVOS ATSTOVYBĖS. APAIEŠKOJIMAI.

DR. NICHOLAS LAW RE Y

po pint

PASISEKĖ.

7

Benediktavičiene,

J. Mareinikcvi-

Reporteris.

271 Berry Street,
——------

I

499 GRAND STREET*
BROOKLYN, N. ri <
Kampas Union Avenue.
(
Fotografuoju Veselijas, Pagrabus, Grupas, šei- |
mynas ir pavienius. Darbas atsakantis, kainos '
prieinamos. Kurie mylit turėt GRAŽIUS savo ,
paveikslus tad kreipkitės pas JUOZĄ GINKŲ,
kuris padirba puikius Paveikslus, kaip mažus
taip ir didelius visokiom spalvom. Reikale kreipkitės pas Juozą Ginta).

yru, Moterų ir Vaikų Ligas.

J. Ma'žiuApreiškimo P~lūs Šv. par. rail is,
aus ;
, P. Lonsalėje (kur klebonauja kun.
N. Petkus) tik ką Įdėjo nau
jas grindis. L. Vyriu 41 k]), dail i s
pirmutinei pavyko parenduoti šalę ir parengti balių,
kurs ir bus bal. 9 d. (Suba- Koi i f('re n e i j < )s pi rm įninku programose nebuvo minėtas,
toj), 7:30 vai. vakare. Kas
NAUJŲ LIETUVIŠKŲ
šią pramogą praleis, tikrai
BRUKUOJAMŲ MAŠINŲ
yra naujai nukaltas, ir
gailėsis. Todėl visi į baliii! bai užėmus vietas' raštinin
Galite' gauti įvairaus išdirbikas perskaitė pereitos kon
KUN. P. KLIKNOS
ferencijos protokolą, kurį
A. J. Valantiejus,
PASKAITOS.
priėmus, buvo paduota se
Kun. P. Klikų a laikys pa
skaitas šiose vietose:
Penktadieny, bal. 8 d., C. iš Lietuvos žinių.
C
.. ‘
u
i”:
Brooklyne, Šv. Jurgio par.
2: Federacijos Tai
(lininiuos tai
salėje, 207 York St.
so va ž i a v in i a s Ch iea go j c
Barbora
Ketvirtadieny, bal. 7 d.,
l’rboniutč,
Elizabeth, N. J.
jos Amerikon priėmimo
BHiiiiiiiiiniiiiHUiiiKcniiinnj
klausimas.
Di'pšių Lį
SUSIRINKIMAI.
orgamzuoTEL. 2320 GREENPOINT
Š. L. R. K. A. 135 k]), susi
McKccs Rocks,1
--------------------------------rinkimas bus balandžio 10 d.
5. Federacijos sekančio kimo saves tuomi, kuomi ne^15 Parsamdsu automobilius ir kaApreiškimo P-lės Šv. par. seimo klausimas.
rietas veselijoms, krikštynoms
buvome ir neesamo . Per
suir šiaip (pasivažinėjimams
gs?
■salėje, tuoj po sumos.
L. Šimutis patiekė įdomių traukoje mažylė it angelas
; 11 R
I
Barbšys. iš Lietuvos žinių. Federaci graži mergaitė padeklama ' žinias šiuo antrašu :
231 BEDFORD AYE, 1
BROOKLYN, N. V.
K gi
Representative of Lithuania
jos sekretorius nusiskundė vo eilutes. (Gaila, kad pa
in America
Federacijos vietos 30 sk. negavęs jokių iš Chicagos vardės nenugirdau. Rep.).
susirinkimas įvyks bal. 11d., Federacijos Tarybos suva Garbė tėvams už mokinimą!
Washington, D. C.
pirmadieny, 8 vai. vakare. žiavimo pranešimų. Darbuo
Draugijos ir kuopos malonė tojai tokį atsitikimą apgai rašantis neminėja visų, as
DVI PUIKIAUSIOS GALERIJOS BROOKLYNE.
site prisiųsti delegatus,' nes lestavo. Trečiame klausime menų, kurie ėmė dalyvumą
LIETUVIS FOTOGRAFAS IR MALIORIUS
bus daug reikalų svarsty prieita prie bendros nnomo- lošime, nes ir prie geriausių
MOTIEJUS K I C H A S
mui.
T. K.
Jeigu-Tamstoms
pr indo kitu Fotografų darbas ir nesat, užganė
noru tą negalima padaryti.
privalo rūpintis Lietuvos Vietoje kalbėjus' apie lošė- dinti. 1:'d malonėk t kreiptis pas mane. Aš užtikrinu, kad mano
darbu busit užjanedinti. Nes aš esiu pirmutinis Lietuvis Fotogra
S. L. R. K. A. 42 kuopos Naujos Misijos priėmimu.
fas Brooklyne, ir pas mano galima užsisteliuoti arba nusitraukti
bertaiminis susirinkimas ikad visų vietos tą apie .veikalą ’’Kalvio
visokių Įvairumo paveikslų. Kainos labai prieinamos.
vyks nedėliojo, 10 d. balan draugijų!
ir organizacijų Duktė.” Turime pripažinti
VlANO GALERIJOS ANTRAŠAI:
džio, tuojaus po pamaldų, kuopų konferencija, kuri į- kad amerikiečiams lietu 227 Bedford Avenue
579 Grand Street
Karalienės Aniuolų par. sa
viams lošimui veikalų tai Tarpe No. 4-tos ir 5-tos
Prie pat Lorimer St.
lėje.
Maloniai kviečiame ni., irgi tuomi reikalu rūpin
BROOKLA'N, N. Y.
pribūti, nes turim daug svar sis.
mu naujo veikalo turėtum
bių reikalų. Kiekvienas už Toliau buvo nutarta, kad
simokėkite savo duokles, Fe d e ra c i j o s iSęk re t ori j a t a s Neskaičius paties veikalo
NAMAS IR FARMOS į
kad neliktumet suspenduo
negalima recenzijos parašytais ir atsiveskite naujų na valandą po pietų, 1921 m.
Ant pardavimo mūriniai ir mediniai na
riu.
lyginant su gyvenimu tai imai su dideliu pasirinkimu, mažu įnešimu
Rašt. S. M. Karvelis.’
ir prieinamiausią kaina, Brooklyno miestę
gijų, Federacijos skyriui ir
jr visuose priemiesčiuose: East New York,
,didžiųjų! organizacijų kuopų j uolumas musų pačių, aiš
Jamaica, Maspetli, Ridgewood, Greenpoint
PRANEŠIMAS.
atstovus konferencijon, ku kiau sakant muši! kovotojui
Flatbush, South Brooklyn ir Central Brook
lyne.
Šiupmi pranešalna Sus. L. rioje butu Įsteigtas Fedora ei už lietuvystę. Visu pirmu
1 fam.—nuo $1,500 iki $f0,000 įmokėti ant $1,000 nuo $150 iki $200
R. K. Am. 134 kp. nariams,
autorius begalo idealizuoja
6 f. — $3,800 iki $13,000
2 f. — $1,800 iki $10,000
jog ateinančiame nedėldieponų-bajorų Grineveckų šei
8
$4,000 iki $20,000
3 f. — $2,500 iki $13,000
20
f.
—
$11,000
iki $80,000
5
f.
—
$3,500
iki
$15,000
sti
ir
pavienius
darbuotojus
nyje, bal. 10 d., 9 vai. ryte,
myną, kaipo mylėtojus ir už- ‘
Budavojamo namus ir duodame morgičius ant namų.
Karalienės Aniolų bažnyčio iš tu parapijų ir kolioniiųi, tarėjus lietuviui kaimiečių,
Kas per musą prirodymą perka, nieko nemoka mums ir aprū
piname
teisingai.
je bus musų kuopos <Šv. Mi kurios dar nėra įsisteigę Fe ir taip toli nueina, .kad su
Ant pardavimo 200 farmt; su triobbmis ir gyvuliais apie Now Yorką, Jersey, South Islrmd ir kitose valstijose, kur geriausios žemės,
šios. Tatai yra kviečiami vi deracijos skyriai. Federaci nns Grineveckų su kalvio
prie giriu, vandenų ir musą fautos apgyventa. Parduodame su mažu
si virš minėtos kuopos nariai jos sekančio seimo klausi duktere sutaria apsivesti...'
įnešimu ir lengvu išmokėjimu.
B. ZINIS REALTY CO.
susirinkti į parapjos svetai mas atidėta tolimesniam lai Grineveckienė tam netik ne-|
Tei. 3929 stagg
? 420 Lorimer Street Brooklyn, n. y.
ne 8:30 ryte.
kui iki minėtas apskritvs į- sipriešina, bet—džiaugiasi.I
’
BRANCH OFFICE:
Pagal Grand Street
Kuopos Valdyba. sistelgs. Sekanti Fed. Dar Kas neatatinka teisvbed!...
■
i
buotoji! konferencija su- Arba paimkime antram veik]
GĖLIŲ BALIUS.
i• karec Jono
-SID O einančiut
L. Vyčių 12 kp. New Yor toriui anie pabaigą Balan Grindy čekio ir Bali raus gi -1 Tol. 4428 Greenpnint.
ke rengia įvairų pasilinksmi džio mėn.
z oi i o atsisvei kiniui a s-s a saDr. J, Walukas
P. Kyrius, pirmininkas, 4 vo mylimosioms, Kasto irl
nimo vakarą, balandžio 10 d.,
A. Valantiejus, raštinink. Lola, tai stalčiai nepakenčia Va’andoe:
Aušros Vartų par. salėje,
auo 8 iki 10 iš ryto,
nuo 1 iki 3 po pietą ii
568 Broome iSt.
mas vaizdas... nes ištisą dvi
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
AUKOS.
Minėtas balius yra pirmi
dešimts
minučių
’
’
atsisveiNedoliomis pagal sutarimą.
•
'
*
žingsniai šių metų darbo L.
161 No. 6-th Street,
Balandžio 3 d., Karalienės kiną”,, gal tai tiktu komediBROOKLYN. N. T.
Vylčių kuopos. Širdingai yra Aniuolų pąrap. salėje, L. D. jai išjuokimui, o ne dramai. I
užkviečiami visi apylinkės
Pasigriebę bučiuosis, bu-i
vyčiai ir ne vyčiai atsilanky bose, gerb. kun. P. Kliknos čiuosis, persiskvrę danu kei-l
ti. Pasilinksminimas yra įkti pasaulio valdonus už ^a-Į
vairus muzika ir išlaimėji- kosios kultūros reikalams rės paskelbimus ir kartu' PIRMAS LIE TU VYS
Chiropraktikasmais. ' Atsilankiusieji bus aukojo sekantieji:
melstės prie gerojo Dievo,
Gydytojas
pilnai užganėdinti vakaro Juozas Garšva .............. $11.00 per visą veikalą tankiai gir
J. VAITULONIS Gi D
Antanas Andraitis........ ' 10.50 disi kartojant žodis
programų.
’’ne
74 Rush Street,
Kazys Rukšlelis.............. 10.00 suprantu”. Ištikrųjų, kad to
Pradžia 6 vai. vakaro, i4.
Nuga-Tone
Brooklyn, N. Y.
Katrina Kicliutė............
5.00 I,veikalo niekas
žanga 35c. ypatai.
nesupras, VALANDOS:
stimulates and
Po $2.00: Ona Šarkaite, Kazys
Nuo 5 iki 8 vai. vakare.
Rengėjai.
kaip
nesuprato,
dr
nežinojo
j
strengthens
Bruožas. Po $1.00: J. B. Šalinnas,
Nedėl. ir šventadieniais
the vital pow
Nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.
ers. It i b a
P. Kirius, V. šikšneliutė. M. Jan •ką rašo ir tokius vaizdus pa- (
NEW YORKO L. R. K. FE kauskienė, J. Zurcvičius, M. Kuliia- tiekė žiūrėtojams autorius I
valuable blood,
-------- —•— ————4
nerve and
DERACIJOS DARBUO vas, K. Kuliavas, L. Milašauski.u- ’’Kalvio Duktė.” Lietuvoje!
health tonic. A
TOJU 24 TA KONcombination of
tė, A. Mažiulaitč. V. Andriukoniu- tokį veikalą nušvilptų nuo
corrective and re*
Tel. 1950 Greonpoint.
tė, S. Januškevičius, J. Stanaitis, scenos.
FERENCITA.
storative agents,
Nepatartina nei j Gydau ligpnius
su įvairiomis ligo-j
that has the high
Į Federacijos Darbuotojų J. Žemantauskas, J. Struogis, J. mums amerikiečiams lietu-!
mis, o vpač mano specials,
approval of Med
— MOTERŲ LIGOS —
ical Science.
Adomaitis,
P. Lukas, A. Mikulskis,
24-tą konferenciją, laikytą
• DR, H. MENDL0WIT7,
viams
vaidinti.
Lai
autorius;
P. Bagdonas, J. Kratkauskas, J.
Berry St.,
“ ,
Brooklyn, N. Y.|
Kovo 22 d., 1921 m., Fede Blažinskas, K. Dumblis, V. Dauba jį pataiso, ir pritaiko prie gy |,271
hJ
Knnmna
Kampas So. 1-mos gatvės
Gerai įsitėmykite adresą,:
racijos raštinėje, 222 So. 9th ras, J. Kalinauskas, M. Mickevi veninio, kad nors šiek tieki
DR. H. MENDLOWITZ
■Street, Brooklyn, N. Y., at čiene, O. Digricnc, A. Digrys, M. butų panašus į dramą.

silankė: L. Šimutis, B. Pet-

Fotografas

a

ŽIŪRĖK, KAD NESIGAI
LĖTUM.

Juozas Ginkus • i

VĖL PRADEDA PRAKTIKĄ
570 BEDFORD AVE.,

Gydo

'ii>jr

Tol 1042 Stagg.

Didžiausia Brooklyne
Lietuvio
čeveryku Krautuvė

Užlaiko geriausių išdi rbysčių (’e ve rykus:
W. L. Douglas, Em-

Simanas Pociūnas
kampas Berry Street
127 GRAND STREET
‘
BROOKLYN, IN

LIETUVIO APTIEKA.
Šiuomi pranešu, kad mano aptiekoje randasi visokios gyduolės, kaip
Amerikoniškos, taip ir Europėjiškos. žemiau pagarsinu tiktai tokias gyduo
les, kurios tankiausiai yra reikalingos del apsisaugojimo arba del prašalinimo tokių ligą, kaip šaltis, su viso kūno skaudėjimu, reumatizmas, arta
kaulą gėlimo ir nuo skilvio nematinio. Prio tą paprastą žmogaus silpnybių
visos
ligos prisideda.
j,
katelei nuo šalčio ir viso kūno skaudėjimo 75e.
Miltelei nuo reumatizmo ir kaulą gėlimo 75c. Skilviais Bitteris $1.00.
Medicina ir Baisumas gerti ir tepti nuo visokio reumatizmo $1.50.
lodei, laiko reikalo kreipkitės prie tautiečių, o busite konogeriausui
užganėdinti.
Lietuvis Aptiekorius
mANK A. URFAN

Srooklyn, K. T»

151 Metropolitan Avė.,

M. MIERZWINSKAS

Laiko DIDELES BUfiERNES

' Kuriose galima gauti visokios MĖSOS, užlai
komos pagal krajavą madą, kaip tai: Skilandžių,
visokių Dešrų ii’ visaip padarytos Rūkytos Mėsos.
Jauni! Paršiukų, Kumpių, Krajavų Taukinių ii
Kudų Lašinių.

Visados šviežia mėsa ir čystai (švariai) užlaikoma.

M. Mierzvvinskas
125 GRAND STREET
kampas Berry St
BROOKLYN, N. Y.
Tel. 3359 Greenpoint.

STOKIM TĖVYNĖS LIUOSAVIMO DARBAN!
PIRKIT LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONŲ!

Jbisb Silpni Nervai, Skystas
Kraujas ir Nusilpnėjimas
Kimo reikalauja

Į

NugadTone
i
9

puikius gyduoles kurios angina turtingą Raudoną Kraują,
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

Nėra kitą gyduolą lygia Nuga-Tone. neivienos “nėra taip geros” neivienos neduoda ,
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra
sudėta iš sudėtinių aštuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuones gydules už vieną kainą.
M
Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nerams ir Geležies, kraujui. Be_stiprių
B
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu.
K
Kiekviena dalis ir veikimas kimo priklauso nuo nervų—stiprybė jo gyvenime ir veikime,
g
Pradėk šiandien grąžinti savo nervų sistemą j stiprią, sveiką padėti, vartojant Nuga-Tone.
ųs greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite
aip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnaujo.
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvi, grobus,
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja
tustininio grobų, sutaiso cirkuliaciją, prašalina gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasus ir
panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-Tone
"’**8*^.
tuojau.
MUSŲ ABSOLIUTE GVARANCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra Sl.00
ii
už buteli pilsų, visam menesiui gydyties, arba šeši buteliai už S5.00. Imk
It.
X Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas pa81,
i sėkmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo
■\W\\\
£ pinigus tuojau. Jus matote, kail jus nežudote nei cento. Mes už tai atsakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptiekuose tomis pačiom*s sąlygomis ir gvarantija.
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■•■•■••■■■Prisųsk Sj Kuponą Šiandien....... .
NATIONAL LABORATORY, LSO1

537 So. Dearborn St., Chicago.

Gerbiamieji:—Čia rasite įdėtą S------------- ---- už ką malonėkit prisiųsti man
persiuntimą, apmokėtą,------------------ buteli Nuga-Tone.

Vardas
Adresas

®

