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SUSTREIKAVO.
New York.—American 

Sugar Refining Co., kuri tu
ri Brooklyiie .didžiulę dirb
tuvę, ėmė nurflušineti algas,, 
kurios ir be to buvo be galo 
mažos. Moterims mokėjo po 
$12 savaitėj, užsimanė nu
mušti iki $11. Vyrams nu
mušta algos* ant 80c. dienoj. 
Tai 450 moterų ir 150 vyrų, 
kuriems algos buvo numuš
tos, sustreikavo,

»

KIEK BEDARBIŲ.
Ne-w York. ^ I^T(^i(A^f 

kad bedarbių Neiv Yorke v- 
ra 300.00$. Bedarbių^dabar- 
daugiau, negu kad buvo žie- 
mą( 1914-15 metąįfe. - . ?

F ; '■ '. < \ ■ 7; . • a;.

STREIKUOS AIUZIKANt 
:'j ■ . TAL i......

2y.ew York*į—Murikantai 
paskelbė, jog jie teatruose 
ir .'kitose vietosepaskelbs 
streiką, jei nebus atšauktas 
20 .nuoš. algų numušimas. 
Kiliems teatrų .darbinin
kams algos ir-gi . ketinama

i į

DAGININKŲ REIKALAI
■ • * O ------ -------------------

Kova prieš algų
NUMUŠIMA

• Roleigh, N. C. Audėjai 
streikuoja prieš algų nuiųu- 
šimą. Kompanijos iki tiek 
nori numušti algas, kad jos 
būtų mažesnės prieš karą 
buvusias... -

* .... ............... .. ..........................—

SUTINKA ANT MAŽES- 
NIŲ ALGŲ.

San Francisco. — Uniji
niam^ duonkepiams darbda
viai nori numušti ajgas. Vie
toj $45 savaitėj nori, kad 
darbininkai sutiktų ant $41 
ir $39. Darbininkai atsakė 
sutinką ant $42,' pradedant 
nuo Niauju Metų. /

H SUSITAIKĖ. > *

N^ė'iū 'York. 8.000 odos 
darbininkų ketinė streikuo
ti. Bet! Streikas- neįvyko, 
nes Abi puri nusileido,

KETINA STREIKUOTI.
San Jose-, Uoli — Uniji

niai spauriuvninkai ketina / 
Stefai nei, kąiR kpmpa-i numuM Tea^ muzfeu,. 
mja žada, nuipus^algas. Da
bar gauiia po $46 .už 44 va
landas savaitėj.

■*■.< ■----------------------- ,

t 1

4

SUSTREIKAVO.
Ėtiffalo. — Buffalo Dry 

Doek dCbt darbininkai .su
streikavo. Ta. kompanija 

. savo darbininkams vasario 
menesyje sumažino algas, o 
liepos-2 d. vėl numušė algas 
ir įvedė vietoj 8, 9 valandas 
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UŽDRAUDĘ TARNAUTI 
ŽMONĖMS.' • 

Albany.—Prieš 250 udžit- 
niip” užtraukta inj’unction 
pastangomis United Trac- 
tion x Co. Tos, strytkąriij 
kompanijos darbininkai 
streikuoja, nuo pavakario. 
Publikai tarnavo tuo tarpu 
džitnes. Tai kmnapnijai tas 
netiko ir užtraukė injunc- 
tiona prieš jas. .

. V?* —
BANDO NUMAŽINTI 

.’ • ALOAS.
jk/s^^eįde- 

įja£ laikr^eiu Ą®' 
Jhuomaly Sentinel irWisępn- 
sin New8 . rengiasi numušti 
savo spaustuvių darbinin
kams algas ant 20. nubš. Da-

tų yra artį 1.500, ... t _

STREIKAS PASIBAIGĖ,
V'hicaga. Statinių, hdir-. 

bėjų unija buvo sustreika
vus prieš minois Cooperage 
kompaniją. Streikas jau pa
sibaigė. , ,:

Peoria, III, — Metalo dar-’ 
bininkų streikas, tęsešis tris 
mėnesius pasibaigė. Pripa
žinta “union šhop” ir bus 
mokama 87%e. valandoj, 
darbo bus 44 valahdos savai
tėje. ,

NEPAVYKO NUMUŠTI
ALGAS. ‘ “7\k 

" St. Ldue?.—Biekšos dar
bininkams, dirbantiems vi
duje, kompąnija norėjo nų-’ 
mūšį algas. Bet^daibinin- 
kai atsilaikė. ‘ f 1 *
* ................

• PAGELBA BEPAR-
filAMŠL'1,

* t . »v • * ’ i

Brainerd, tyinn. “-Vals- 
tijinis darbų federacijos su-^ 
važiavimas jiutarS ąįsišauk- 
tį i dafbininkkms ‘prielan* 
kias farmenų .organizaoijas 
prašant prigeįbeti ateihan- 
tią žiemą bedarbiams.

/ ■ • * Ty* i-u

' KARAS. •
• / t J

. Mad£son> W. Va. -/Nuo 
senai neramiuosiuose valsti
jos’Mingo ir Logan'apskri
tuose dabar maištai vėl at
sinaujino. 4.000 ginkluotų 
angliakasių kaip kokie re- 
voliucijonieriai,7 pasileido iš 
miestd Marmet j. Mingo aps
kritį. Daugelis jų buvo au
tomobiliuose,. kiti raiti, bet. 
didžįuina ėjo. pėsti. Marmet 
yra mobilizacijos punktas. 
Išėjo iš to centro. 8 vai. .iš: 
ryto- rugpj,. 25 d* per pietus 
minią pasiekė miestelį Ra- 
ciiie. .Kelijetayę šiokių to-

Mwk fe* ri /Įmones 

MwbW-!.;; „..iž 

Jįikusjįfiji jTaj’be'
ginklų ir dabar įvairiais bū
dais Rengiąsi* jų ingyti, , . 

, Lęgąų apskričio^ šerįfas 
sumobilizavo, 300, Įiuosnorių 
irta Jėga buvo susirėmus su 
angliakasiais ties Blais. 4 To 
miestelio visi viršininkai pa- 

’bėgo, paštas uždarytas. Ka
ro ^orlaivis skrajojo ir lemi/ 
jo ^ųMųstįųp^i^ jėgas, Tai 
Į orlaivį paleistą, daiig šuviig 
be^nępąt^ikiniąi ,. ' ‘ ‘

•t ^Vashįhgtbno valdžia tuo# 
pu ąisitĮkiniu'susiindomavo. 
W. Virginijos ’ gubėrnato- 
riųs įprašęs prez. Hard- 
ingo^atriųsfi ’fędėralės ka-’

liAkksiusr------------- --  -
■ • •■'/4 - •_____________________ ,

' ;I^NAMA NFSftEŽy>. .
< I -ri ? JSiL? '

<l$anma. — Panamos res- 
publiką sutiko be pasiprieši- 
nįiĮk> užleisti" ‘ Ko^a 'BikoŠ 
respublikai CotrimiestąrŲpl 
šiR miesto buvo kilę ginčų 
tąįp imnėtigrespublikų, bet 
kadangi Sufįtaytoš’ Vaįsti- 
jbristojo už Kosta Rika ir 
nėtį būvo^e^adėdantTUpie 
pMiąmą koncentruota jėgas; 
tai Panapaą riuąi^ido^ }^. 
' '^RĄtnQA^Aft^Ali’ ' 

J Konstantinopolis. — Tur
kijos naėiėuąlištat skelbia^ 
kąd po ’jnųlĮčf prie EskR 
Skenr upės, ^graitai vf^u 
frontu trąųkįąąįątgak J’; 
Į,\' ■{ vYtĮjį Į 5 ■

įgEDARW EMISIJA 
h5*? Mainas 

bftrbt^ pieHriJedąrįiąms p^-.

i

b.

MAfšTASMfflUOJ.
■f i-M-įj.Į.r.t, n,,. '

ŽUVO 1,0O(|žMONIŲ.,
Londot}. — Indijoj Mola- 

ląr apskrityj, kĮur.kilo maiš^ 
tas prieš Anglijos valdžią,, 
žuvo apiį l.OOoĮžmonių.

SUKILI^^pDITOJ.

London^ ~ Indijoj, Mala- 
bar apskrityje|' - Sukilimai 
pasididino ir gąaiųsįayį tą 
vietą sustiprinimų. Vietoj 
3.000 sukilėlių apipiešė ir iš
naikino keletu 1 miestukų. 
Tūkstantiai gerai ^apsigin
klavusių indėnu yra Užėmę 
dalį Malabpror ąpskriėio. 
*■. * « •.. .»,».'.

' GRIJAu .> 
1!. ,w«pe§L'— Suv. Valstijų 
atstovas Uraut Smith pra
dėjo ‘taikos derybas su Ven
grijos valdžia. n- .

‘ PA&tRAŠĖ 'SUTARTĮ; / 
' ^Taikos sutartis
tafrp Suvienytų .Valstijų ir 
Vokietijos' jau 'pasirašyta, 
Šita sutartimi atnaujinti 
draugingi ryšiai, užvedami 
diplomatiniai ir konsuliniai 
santįkiai.

• --‘Ky . - — — . ----------

X

hli
ŠVEICARU A (PRIPAŽI

NO MĖTOTĄ. ..
Vašingtonas, VHI. 23 d. 

(Liet. Inf. Biuras) ŠVEI
CARIJA PRIPAŽINO 
LIETUVOS RESPUBLI
KĄ DE JURE.

AMERIKOS.' KONSULAS 
ATVYKO KAUNAN.
Vašingtonas, VIII. H 4 

,(EĮtą) Ęųgpjūrio 17 d. Ą- 
merikos konsulas Lietuvai 
p. Clement Edwards ir vice
konsulas p. iteisler atvyko 
Kaunan ir stojo eiti savo pa
reigas.• < - - j i >

BULGARIJA IR ANGLI- 
, JA TVERIA UNIJĄ.
~^Parg^us. — Iš Sofijos 
pffiiūešamay kad- Bulgarijos 
karaliūs dBorisas1 ves Anglie 

kad., šėriką još] karalaitę Mariją.* Tūri 
ini 'Bulgarija patektų Ang
lijęs 4iitdkon; Graikiją • ir 
Konstantinopolį jau Angli
ja valdo. ’ Komunija ’• jau 
nuo senai Anglijos intako j e. 
Vi§i Balkanai dabar Angli* 
jfos intako j e? " r-*

. S I >
*4,. ——

SUSEKS SUKČIŲ • 
SAIKĄ. •

Chicdgo. — Valdžios agen
tai susekė nepaprastų suk- 
ėii| saiką. Jie nusukė įvai- 
ridms 'kompanijoms ir'bdri 
kams-apie' $10^00.00()i ’

*. f

- TIKISI ATSIGRIEBTI.
• Atėnai.. — Karo ministe- 
ris sako, kad Graikija Ma- 
žojęj, Azijoį apsidirbs su 
turkais -yieno mėnesio, bėgy
je. Sako, kad turkai įriėš 
graįkus turi išstatę 60.00(1 
kareivių. (

. ATŠAUK® KARTUO-
>; ' MENĘ.
y Washington. — Panamos 
respublikos valdžią pranešė 
Suv. Valstijoms ’jog sutinka 
Coto miestą užleisti Costa 
įticai. . Todėl Sūv. Valštijį 
jėgos, ^kurios : buvo pasiųs
tos į Panamą tapo atšatlk- 
tos.e ' '

t spintą'u|i W.ohb.
Philadelphią* Pa.—Mies

to valdžia Užsakė špilką 
;(safe)‘ UŽ $76.000/ toj‘lai* 
kys rądiume šmotą*.' ktiĄ 
įvertas ' Šaš tUrėl
imą 4®M* 'taĄ Wmms- 
co mieste 
teį Įąikaniį ku^o^ivb^tab.

< ŽUVO ORLAIVIS.
: London. — Milžiniškas or

laivis vardu.ZR-2 nupirktas 
Suy. Valstijų nuo Anglijos, 
ekspliodavo ’ belakiojant 
HuUo miesto padangėse, Žu
vo du lakūnu.

š! . . .
i ' ’ 1

DIDIS NUOSTOLIS.
W dshinffton. — Anglijos 

orlaivis ZR-2, kurį ; ;Suv. 
Valstijoj buvo nupirkusios 
ir kuris padangėse .eįksplįo- 
davę, kaįnavp $2.0OQ.0O0. 
Amerika jau buvo užmokė
jus nuoA tos. ąųmos.; Bet 
pąfeal kontraktą, 'nuostolius

7 ^HE^Ia^Įf-'pespus^ 
jei orlaivis sutiktų Uelaftnę 
prieš patekimą Adririkdll. 
Ip to^išeina, ' \ ‘ *"
nuostolių turi^i.Q60.00(Į* 1 

” >. •' _i______ į. ’ ■’ '
feEĖKE AUGŠČIAUSIA.

įfoni£rwdeo. 7- Karinis 
lakūnas su dviem pasažie- 
riaiš buvo išlėkęs į’ 22.000 
pėdų augštybę. 1 Tat taip 
aųgstai niekas AmeriWik
šiol nebuvo iškilęs.

* Iiėnkų ponai irori lietuyių ie- 
nu?naiš -lsavd< dilopui apdovanotu 
N’es'tilaukim&s jų! Pirkimą bo 

trtis’.

PATARIMŲ KOMISIJA.
I/andon- 7- Prie Anglijos 

valdžios iždo ministerijom 
sudaryta komisija, kurį.pa- 
tarines, kaip sumažinti val

stybes išlaidas.
'4
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W'WutiA dieninio dariu- Įte komi metų ta, kurtė dįtW gfclbįi. ‘ Pramatoma, kad

,1 

t

•• -T.

uagpjfičio 80 d i. m. prasideda A, t. R. K. 
Jederacijoa Konpeooa.

BROOKLYM, K. T.

imi 'Bulgarija patektu Ang-

iii

45- savaitėj,, g nepei^fr^ 
>0. MUrmatoA dttl.' C
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■LENKAI PATYS RIBA
■ VILNIAUS 'MJĖB&

KLAUSOMYBĘ
■ Vašingtonas, VIII. 23 jį
(Liet. Inf, Biuras) '®lto| ,-į| 
pranešimu lenkai reikalau-, į 
ją iš Vilniaus Valdininkų 
prisiekti ištikimybę Lenki- . 
jai.. . ( , . ;

. I

»

I \

tW

*£■

LENKAI PERSEKI03A. 
VILNIUJE LIETU* *ri

‘ : . 7 VIUS. ' , ri
Vašingtonas, VIII,.23< 

(Liet. Inf. Biuras) Mto$ 
pranešimu lenkai uždarė* ■ * > ja 
Vilniuje pirmą lietuvių gim* 
naziją, kur mokitfasi : 4W'' 
mokinių. Taip-pat uŽdal^1 - -ji 
Vilniuje ir lietuvių mergai'- , ,ril 
šių gimnaziją. *r ’ ri^i*

VILNIUJE NAIKiNA^Ao'M; -1 

LIETUVIU SPAUDA J 
' ifašingtortafy VIII/$3 d. 
(Lietrilnf? .Biuras) . įl^įri^ . $ 
pranešimu vienoj sayąįįt^.|t.,? 
tą^pe ant Lietusių 4ailį$^- * 
čiųl uždėta 90,00QmaiM>fJ;^ 3Į 
baidos. -- -------- ’ ■ * - '3

./;pi 
LANKAI UŽDARĖ VLLri r 

NIUJĖ LAIKRAŠTI :a % 
V džingt on'as,J VIII. ■ 23 Ūri i 

(Liet. Inf? Biuras) Bltosj} * 
pranešimų- Vilniuje >Le^ų<^; J 
valdžia uždarė laikraštį giri . i S 
nantį Rusų kalba .“Vilens- rių| 
koje Slovo.” - ‘ri./*

IŠ LIETUVOS LAIKR&eff
’• ’ŠČIŲ. 

VIIL M 
(Liet Inf. Biuras) ,HLietūri »; 
vos Balsas” savo 46b numpd, 
viename straipsnyje tarpM* 
to ko taip kreipiasi į tuos A* 
merįkog Lietuvius, kurie bu* 
yo •nuvažiavę Lietuvon^ 'bėt 
ten jiems nepatikę ir jie Vėl 
grįžo Amerikon “GerbįA- 
miėji't.JūS'btvūžiavotėĮį Lier!« 
tųvą, pamiršę skirtumą tarp ; 
Lietuvės iriAineriko^ gyV^iĮ 
idmo, arila ^o skirtumo M*, j S 
Žinodami, ‘hegalėjote ■ prisirr> 
taikinti prie \ Lietuvos f7 
nominio,,’gyvėmm($ S
neturėjote ištvermės kėltiu ’ ® 
jos kultūrą ir, ^sugrįžę įA*rt ' >w 
meriką,.- platinate teų raštu ®
ir žodžiu * LiėtuVą niėkinau- ®
įias žinias.* Nedalykite taip, ' 
.Lebedykite ilj, knrirpakw* : - y 
femai turi jūgQ? prMWW&i 
įtj' $riė'f*Lietum*^ 
,ąplin?^biųr-A jau lyra^tekįtgv^. 
BdtdViĮk*1 ■.<■".» *jėy /

* *TtAvin thdBlttl&Mftf ri^K^H

tta ri
*
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KASTU. SU VUDEliACIjGS KOįfGR^ 
' SU PSASIDBS IR LDS. SEIMAS. .

“ ■ ... J • , . . •

h ‘LD& Se&aui skirta pusantros dieaą: RugpjflMo 30 .
t , d. po pietų ir ytaa &- dBįfeuk

' • ■ 1 ■. *'

• . LDS. kuopos subruskite išrinkti atstok 
*vusi Lai šių metų Seimas viršija skaitliu- 

i ’ini atstovų ir gerais naudingais įnešimais ■ 
jau''buvusius seimus, y \

: .n Būtų labai gerai, kad' tisus įnešimus .
< LDS .Centro Valdybą 'galėtų peržiūrėti dar

• prieš Seimą ir sutvarkytus galėtų perduoti 
Seimo išrinktai komisijai. • ■

Tegul nelieka nė viena LDS, kuopa, ku
ri Šių metų Seiman u|prisiųstiĮ Savo atsto- . 
v<kv Jerdaugiau neišgalėtų^ fe bent v&ttųU 

LIĮS. ^NTRįlVJ&DVRA 
71£ AtMibuku, MaMHnku < 

., i ^krėtariut .u
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jčr(r .Kalvarija. 4 
Kalvarijoj^ eąti kas me-. 

gar švenčiama Aplaix 
ŽvČ. Marijįęs Ėinos šventėj 
Wdfa|8^ 0įdŽiąjik Kalvarį-

-iškilmingi^ frritįš tuos^ jatlą^ 
Bdiestiečiaį puošėsi kieį galė*-' 
\ Prieš &tlaiduš per kehW

^gomužki  ̂Js^ įvAbfidiiiis 
bruatvdįris'br įnygoriite-

Šstmetą valsčiaus tarybą’ nutątė 
(y būgomazą Dažnyčioą gari

yjetoa Vikarp kun. Jono ; 
h. Gęrulio paragintos mergaitės iš-; 
L ®ūoŠė bažnyčią vainikais ir<^Ža- 
fc.ffitmįfnąis labaV Mažiai, kad tpĄ* 
f jfel buvo bereglMa^ir didysis'al- 
ri per vainikus,, stovint pas
t dldŽiasma durte, K^lią Kry^iatte 
L koplyčios ir-gi buvo apvamlkuo*

jj^3(/d. birželio atvažiavo Tetuk 

r Kazimieras kurs Pati vri&L 
; • _-pradėjo šventas misijas, jlte 

pter 0 dienas pašalta is pamokslui 
j- Žmonių į Didžiąją Kalvariją at

keliavo'labai daug —- apie 25-30 
tūkstančių. Gerbiamo Tėvo Ka- 
i^rtiietb pamokslą klausėsi nebe 
tŪkstdntimis, bet dešimtimis tūkt- 
yąįičią, nors erdvingag ‘šventorius, 
bbt jaine nebetilpo klausyto jai. 
įmonių buvo pilna Bažnyčios gat- 
ivė, pilni medžiai, pilni laiptai (da- 
bter bažnyčią tąiso), bąžuyčios 
bokštai ir tt. ir visi girdėjo, gerai.

, AĮat, visi labai ramiai klapsėsi iš
kalbingųjų pamokslą.
' ‘1 dienoje liepos atėjo procesija 
^ų^elšių. - Ji atėjo vėlai vakare. 
^Telšių procesiją pasitiko Kalva- 
'triįjos bh,žpįytipĄ procesija.pasatam 

z įtįčia pastatytu# frakus ‘ įabaigri 
^miestelio Vartai buvo smobąL 

r “Marija, priimk mus. ’ 4 (
’attiko procesiją'tūkstantinė tvar
kinga mikia. Vakarui atėjus, 
‘gražūs reginys darės. Čia susi- 

?' '■Įtiko dvasios vhdovai? Jie' ptisri
^ąikiuo draugiškai. Paskiau? 
pasipylė karštos prakalbos. Žmo-

• -*• 1 — v..-.M,--------------

Pasibaigus • -prakalboms,

I

7V
V ■_ ■

t ..Sk-' nėg nuo karštų žodžių verlcti^pS- 
liejo. Pasibaigus • -prakalboms, 

® . drauge-nuėjo bažnyčion.
ES' 3 d, liepos atėjo procesija iš 
St. Mosėdžio (Kretingos apsk.) Taip- 
® labai gražiai pasipuošus su
» . -tautiškomis vėliavomis. Tvark- 
R bariai, buvo raiti. Kalvariškiai 
I®. juos, pasitiko pas tam tikrus 
» * garbės vartus pastatytus su para-^ 

Jteu '.^Marijai keliaujančius prii- 
S rišua.”1 Tą pačią dieną atėjo iš 
H' "* Papilės procesija (Šiaulių apsk.) 
Jv - -taip-pat labai gražiai. -Kaip vie- 
q|i| , >na taip ir. kita procesija atėjo ve- 
t ® _■ ^darnos dvasiškų vądovų-kunigų

. 3r sU bažnytinėmis vėliavomis, 
K'. kryžiumi, žibintuvais, altorėliais 

to tt. žalumynuose paskendusiais. 
Iš salies žiūrint į tokias procesi-

, Ilgą darosi graudu, kad toki skait- 
dingi būriai iš toli ateina gražio
je procesijoje. Tas raiškia, kad 

l'Įuetuva' yrk tikru Bažnyčios sū- 
nų šalis. Nors mūsų socialistėliai 

/įvairiais būdais’skelbia, ka'd Die
vu nėra ir tt., bet jų pastangos 
.ii darbai eina niekais.

,: 3-eia diena liepos'" buvo pati 
'.skaitlingiausia atlaidų diena) 
'įmonių minių minios vaikščiojo 
Kelius Kryžiaus, taip-pat tą <įie- 
ną vaikščiojo visa Kalvarijos baž- 
nytinč procesija Kelius Kryžiaus. 

•P&’d. liep. buvo apvaikščiojama 
<K. Kr. Telšių (Mosėdžio apskr. 
'procesijos). Eina Kelius Kry- 
'žiaus< labai gražiai. ' Tvarką pa- 

L ..laiko kariuomenė ir milicija. 
? Daugumoj Metų nufotografavo iš 

Amerikos afVažiavęs lioįuvys. Va- 
L’ * ikare apie 5 vai. apleido Kalvari- 
n*.** ją Telšių procesija. Ją‘palydėjo 
įį*

I*

X
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Iki garbės'vartų Kalvarijos pro- 
. ^risija ir atsisveikino gražiomis 

fj. prakalbomis, o vėliavos ir žibin
ai wi’* *, tūtai ir kiti bažnytiniai įrankiai 

jjUšįlenkū vieni prreš kitus po 3 
kartus ir procesija nuėjo namon. 
Taip-pat tą dieną išėjo ir Mosė- 

» '* džio procesija. Atsisveikinus *iš- 
N* keliavo giedodami šventas gies- 

šu orkestrą. Tą dieną Papi-
/ Ils procesija atvaikščiojo ■ Kelius 

^yliaus, o 4 d. liepos anksti ap-
. leido šv. vietą Kalvariją. 3 d. lie- 

pos Vakare daugtupas žmonių ap- 
jK. Mdo Kalvariją ir išėjo nąmąn ąr 

tjvftl!uoti išvažiavo.
4 dieną liepos buvo jomarkafc 

/ Daug buvo atkeliavusių į jomar- Pradėjo 
f- ką, bet luditai tegalėjo ką pelnyti, & mW

K *
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neš arklių negalėjo parduoti be 
tany tikrų liūdymų. įmonių ir-gi 
buto do# apsčiai. 5 čHiepps tai 
mbaiga Atlaidų ir šv. misijų. Tu* 
rėjo,. gerb. Tėvas Kazimieras atsi- 
stMkintt su žmonėmis. iltte* 

tf. šė atsisveikinimui dėžinę ianką, p 
Žmohes itgi dešines, Tą*dieną .Va
kare ^lutmjnt^ęs’šV'i'^BBj’fs 
slatt'dn# SvėniSriauš 'kryžių, kur 
ilgus iltetus ptloš Kątyarijos šyen- 
orijį J f ‘ \ .

n 1 U' -fl*-
' r., * . r- ___________A*

MOSĖDIS (Kretingos apskr.) 
Iškiltegas apIanltyitiaš iUMk- 
lingda Ivenčiaurioš^ Kai*
varijbj/ Dieną; pasitaikė graži? 
ąmonią daugy W pa*
riapiją^ 1 ProėešijĄ jsusidčju iįteipt 
! ,**■ krykite ir dvi veliavį; -* 
iMančiu# > 3 dalitį pfe
šlApČim 'Kete'lt mergaičių: & 
baltos', 5 raudonos ip 5 mčlynok, q 
kryžių nešū- ant Šilkų, padpškaL 
tėt 2 mergąiti; K—v mergaitės sų 
balta "vėliava; 4 ,-^- altorėlis va
dinamas “rūtą daigelis.”- ’ Prie 
jo dalyvavo 20'baltų vaių^kuotą 
mergaičių; /b--į-*' 5 mergaitės su 
vėliava ; 6 — hltbrėliai arba “Kal
varija”; 7 •*_ orkėštra ir choras. 
Choristės tautiškai apsirengusios ; 
S —■ vaikinai su vėliava; 9—dido
kas būrys zokoninkią su akėtais ir 
dęganęipmis žvakėmis rankose iri 
tv. Pranciškaus altorėlili; 10 ri 
Vaikinai su 2 vėliavom; 11 '~- r r 
gaitės su gėlėmis; 12 — ku tu 
po1 mirtą ir rūtą bildakiiuu; —.
apie visą procesiją mergalt iė- 
Šė didžiausį vainiką. 1 Liepi : d. 
5 vai. iš ryto ta visa pr<- iją, 
Vedama gerb. kun, Vensk po 
pamaldų ir pamokslo, klėb < pa
laiminta, užgiedojo: v" ‘ ‘" das.
Mąęijąa’Į ir ’išėįoe f Ta-įpj * <Lp- 
flam b Visu-keliu ddaėjomJlH &atią.

Patik° varpais- Tenyk- 
ŠtišhUėbonas įvedė į bažnyčią, kiir 
pagiedojom, pasimeldėm, ir i|? 
klausę pamokslo išėjom. Paval
gę, ir gavę palaiminimą keliavom 
toliaus. Barstitijok Ir-gi pasiti* 
ko su varpais. Ten ir užėję baž
nyčion pasimeldėm, o išėję paval
gėm ir giedodami “Skaisčiausio
ji 'Gražiausioji,” traukėm to
linus. Prieš Kalvariją ‘ buvo pa
statyti dideli vartai‘su parašu: 
■/Marija priima visus keleivius 
kaip motina savo vaikus.” Kuo
met mes ten laukėm, Telšių para
pija vaikščiojo Kelius Kryžiaus) 
Mums belaukiant, kitu keliu'atė
jo Papilės parapija ir sustojo ten 
pat. Tuomet atėjo puikiausi Kal
varijos procesija ir 'sveikino mu
mis “Kaip Motina savo vaikus.” 
Pasakė griaudingą pamokslą ir 
Vedė pas Mouną Stebuklingąją* o 
tnes užgiedojom “Karalienė Ma
loninga.” Kartu ėjo ir Papilės' pa
rapija. 'Nuvedė mus į bažnyčią 
prie paveikslo Motinos Švč. Mes 
sveikindami Ją užgiedojom 'Svei
ka Marija.” Kunigas pasakė la
bai gražų pamokslą. Po jo užgie
dojome “Vardas Marijos.” Tik 
visų didžioji nelaimė buvo, kad 
mums nebleido tą vakarą vaik
ščiot i su kunigu Kelius Kryžiaus, 
nors ir buvo 6 vai. vakaro. Ne
žiūrėdami nuovargio, ėjome vieni 
•— be kunigo, su savo atneštu kry
žium ir vėliavom. Pargrįžom 11 
vai. nakties. Ant rytojaus prieš 
Sumą visi drauge su Kalvarijos 
procesija ėjom apie bažnyčią. Per 
sumą iuūsą vargonininkas ir cho
ras giedojo lotyniškai.' Žmonių bu
vo begalinė daugybė. Tėvas Ka
pucinas Kazimieras sakė pamoks
lą. Po Mišparų mūsų procesija su
sitaisė traukt į namus. Bažnyčioje 
pagiedojom “Sveika Marija,” iš
klausę pamokslo, pasimeldę prie. 
Stebuklingosios Dievą Motinos, 
gavę palaiminimą, užgiedojom 
“Vardas Marijos” ir lydimi Kal
varijos procesijos nuėjom į tą vie
tą iš kur pasitiko. Ten pasakė 
pamokslą išgirdomi mosėdlšk’. is 
ir jų vadą kun. P. Venskų ir 
dėkojo už aukas dėl Kąlvar • 
bažnyčios. Mūsų' gi kun. T 
kus vardan ’ mosėdiškių . p 
širdingą ačiū Už. taip grim 
ėmimą ir išleidimą, Keliavt 
inon sveiki, linksmus, kaip • 
motinos paguosti — nuval;. 
visokių bjaurybių — nur 
Grįžome , tuo pačiu keliu u?

' "j.-:.:.

ZSm
Bonu per kelto vendu®. 3>i bu
vo 3 wl, ii rytu. Paiteveikino- 
me Širdingai, ir. giedodami. parti
jom j MVa-baftųrčiib -4*n ktoton 
m pasakė pamokslą to suteiki 
palaiminimą abu kunigu. Kun. 
Venskus padėiojo už tokį^ tvari 
kųkeliiįvimą' (Jpto 5 mylias), ;

Dabar vardan visų keliaunin
ką sakau Jani širdingą ačiū už to
kį rūpestį ir dėl mtteų- Dar 
įkliją tariu t 
lūį Venskui,riaip-gi ir vargoninin- 
kūi'dampei.'‘ ,

{ ' Ą/TiiMnaar
i• *
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keviškiai surinkę aukas savo ko- 
ikite itam Pitta- 

-:|-V- _ Komiteiui, kuris sūrtakęa 
■ta* aukas perduos Lilkevos kle
bonui. Tos surinktos aukite. bus 
pagarsintos Amerikoj laikraščiuo
se ir bus pagarsintos Liškevos 
{jažnyčioję^;».? ‘\

■ Aukas pataisymui surinkę siųs- 
kjte' su aukavusią vaMais 'šiuo 
antrašu: Rev. Jonas Vaišnoras, 
40d Tabor Street, Esplen, ĮHtts* 
iu^Bari : 1 - \

, KunijfM J6n*« Vaišnora, 
Baltinu Vaišnora, \ 
Kastantas Stravinskas', 
Kastantas Vaišnora,.' * * - 

. Petrus Valongevičius.

tai sarmatlnies yąr&ri Pram.-------------------  ?
dŽktui. Toliau, Ar kuodidŽiausio 
įuiiiijonferio Vardas! nebuvo Pran- 
dškw Kiavčrietit! Matai: tai ge- j 
ąijai tikroj prasmėj to Žodžio iW 
milžinai, dorybtepasiaukavimo ar* 
timui ir gerą darbą! prieš ją pa-f 

‘įjunkius net priešai ją idealą Įjm- 
kilsavo galvas!. Dabar: kas* 
Si buvo tie-tavo 'įursūs Aleksapr 

ras,* Julius įr Na^oleonasi Ką&tj 
tyli, —* taF aš? už tąyę. atsakysiu A 
** Buferiai ~ skerdėjai žmonių. 
Ir...ir tunorėtūni sekti.ją pavyr<- 
dži^t! Drauge, manau ne .^r.tu 
turf šimt^ kartą prulriineanį Mėlą 
negUt jie;*!— tavą getai pažįstu 
tu turi žygiuoti Imliu ^orsjų Bram 

; bitukų. •
. — ■*'Gfei’ai, tavo teisybė,1 -M ‘at
sake aklhitfotas.'*4* Bėtw » bet' ab 
turiu apleisti pąsaulf^įąip kad jie 
padavė, w tapęę ^enuolrd; tari 
įmūti^fetnDievui b artimui? T< 
padaryti npjinkybės man nedalei- 

;j3žįaJ'’' ‘ ” *'‘ ’ ri

■ “Visiškai nė | —,ątMijto ant 
to jo . dr&Ugas, —' Tu "gali būda- 

vmaą ltąri*-mbs pastatyti sattlcu^* 
pulkiausį gilybės paminklą?1 

vr?*- “Kaip?! Kokiu būdui! -**- 
žingeidžiai sušuko 'akiniuotas 
sportas. \

— “Labai lengvu ir paplistu, 
A- tarė jo1 draugas.' — Šitai: pa
gelbėk, nes pas tavę pinigą yra, 
įsteigti ’ katalikišką universitetą 
Kaune;; Išpirk, pavyzdžiui, kuo- 
yeikiaūsia vyskupo Karevičiaus 
Vyskupišką žiedą, kurį tai jis pa- 
■aukavo įkūrimtiL* universiteto, ir 
jam sugrąžink jį. Dievuliau ma
no! — ištikrųją. nepi’iderėtų, kad 
Lietuvos Primatas — pirmutinis • 
vyskupas būtą fye, vyskupiško žie
do Į; Tas tau yvą menkniekiu — 
V),Q00,auksinų, 'tąi^’uk tik mūsų 
amerikonįšką vos t apie. 150' dole
rių; tuomi tu jąu ^daug-maž pa
taptum panašus nųoveikile į pjfis 
djdį veikėją, amžiną atilsį kunigą 
Staniųkyąų^jy įsteigėją Švento 
Kazimiero lietuviškos seserų vie
nuolijos. O jei jau to nebegaletūin 
dėlei kokią ,nors neprielankią ap
linkybių. padaryti, * tai.! paaukok 
nors 1,000 auksinų, tai daug-maž 
yra apie/15-ka dolerių ;' juk nesi 
biednesnis už pralotą Dambraus
ką,^ar kanatiiiinką Stakauską, ku
rk/ tai po tiek paaukavo. , Prie 
to : prikalbinėk ir kitus, lai visi 
sulig išgalės aukauja-'kiek kas ga-t 
Ii įsteigimui ir užlaikymui tps 
mūsų- kuoąugščiausios mekslai- 
nes.” • r-.".

“Gerai —į gal aš būsiu-ir pir-. 
mutinis, o. jei jau ne pirmutinis^ 
tai ir ne paskutįnis iš aUkuotojų 
— šimtinė vis-gi rasis tam prakil-' 
niam tikslui!” 
akiniuotas sportas. !

O ką jie toliau kalbėjo r— ne
žinau —- man laikas jau buvo ap
leisti vagoM aš jį ir apleidau, 
ir šokęs į strytkarį, nupyškėjau 
pas savuosius — moterį, vaikus, 
ir sengalvėlę, niamą.

K. V.

tow yi*»i btota,ttwridl to dvo- lonijoee prisiims' 
įtonfĮ zYokfo$į buvo snmrkiii Uirghto Kamite 

uždra'usta ninito gaminti aama- ‘ ‘
gonką bei dainai jie patys pa
mokydavo netnokaųčiui! Mone
tom* v 
?f Tįadfejųs šanmgonką : patiem 
gamintis, iš pradžios nesisekdavo’, 
‘>ąt vėliau* ištobulino prietaisus. 
Kmdktto, af gaišto to ftot 
vėjo .'jau keti metai nuoįdegti- 
jn&'\ 1. "‘.K / '*'
' Mįfcl/po mįtoi sąmagonįą tapo 
Lietuvoje aht pirmojo laipsnio. 
Pamylo ją, visLliiomUi : geria tur
tuoliai, beturčiai-vargšai, seni to 
jauni, Vyrai:Jr moterys to maži 
vaikai. . * Neatlieka be samagon- 
kos nei vieho silsirinkįmo, vestu
vių, krBštynųį ’pakašyhu to Šiaip 
įvairių susirinkimų bei kitų' reri 
imlų. Ypač jaunimfts mirksta 
^stiprybės, vandenėlyje.’l Toks 
/’samagonkOS* ''išradimas atiiešė 
Mūsų braugiąjai' tėvynei bfegaltf 
dąifg nuostolių.' Nuo jba/žūv4 
daugybės bau1jų stigtių1 tlvynėk1 
gynėjų > Per tuūs nuodus sunaiki
na jaunimas savo jėgas.; ' ’’
i Taip didžiai įsivyravus 1 sama- 
gonkai dsitig žmonių pradėjo už- 
simifi'Jos varymu'. „Visai mažas 
nuošimtis yra'tokių, kurio nebūtų 
dėl saV^s ar pardavimo gaminę. 
Pakilus aukštai kainai, kaikurie 
žmonės Kptądčj6 sąmogonką vary
ti Iš įvąirnj daiktų: rugių; kvie
čių; miežių, aVižų, žirnių, daržo
vių, obuolių, slyvų ir įvairių ūo- 
ėū- '

Šiuo tarpu pradėjo mažėti jos 
varymas, nes atsirado daugybės 
trakjtierhį k ?teptų' ti’ąktierėlių, 
kuriuo^ parąidavilioja. kauniške, 
degtįiųė. ,tiet ji .^1‘a'.tik dėl pa- 
vyzjžio, o ją mažai kas teperka. 
Pirmį vietą ussima vokįetiriis spi- 
ritaę, kurį slaptą gabena iš Vo
kietijos. . . . j. ' r

, Mūsų vąljdžja; labai dąug, ati
dengė visuose miesteliuose trak- 
tįeriU|»$ kurių mano gauti nema
žą peįną- Bei; mano nuomone 
toksai pelnas -esti valstybei pra
žūtinga^- jp.begąto^kęnfeiųmgas. 
Taip-pat mažai beveikia muicija; 
ji per pirštus žiūri į'slaptą ga- 
minijną ir gabenimą tų nuodų.'

* židgas.

t 

i

i ■ »•

\ " -

_ _______ „ _ ,__JJ IH *■<*■■ 
; "tfafefr wtii” įSšiDHt, pifc, į 
šiktipuolimai vidurinėj Lietuvoj 
vi/ Čtar nesiliauja. Miesto gyven
tojams gręsiąs pavojus' būti api
plėštam arba užmuštam. ’ ’

(* Ggitetai ? Wep*k$*f pranešk ' 
nm> . .ViHatfs mftwsito- . susi- 
organizayp. į Viįįąus ųuivey- 
sito lėplt^ jstiidento karo sąjun
gą,; tikslm-mokmti-karo munki* 
tininią.tilite /ątudoiittte, kurto tie* 
gavo karti- auklėjitao. Orgautoą- 
rija priklauso Vyriausiai Krašto’ 
apsigynimo sąjungai. . ; priešaky 
akadė.mikiĮ sąjungos yrą Jkąro ko
misija kuri normuoja visų jauni
mo santykius su f 1 Vyriausiąją Są
junga.’*’ "Sąjungos nai/u turi bū
ti kiekvienas'uiiiver.šito klausyto
jas, kiu’is skaito i save lenkai a*rba 
lenke; Organizacija ta esanti po
litinio pobūvio ir. pati nieko ne
gali daryti nepasiklauęus Lenki
jos studentą. ' x

“Vilniaus” pranešimu, birželio 
26 d. Vilniuj įvyko lenką mitin
gas., Sąšaukė jį. toji.pati, Sąjun
ga, kurios vardas taip keistai 
skamba L_ ‘ ‘ Sąjunga ginti ‘žmo- 
hių valiai.—Priklausyti’ prib beri
ki josi” ' Kalbėtojai '■'priprastieji: 
prof. Parčetski; archivąrius Vac
lovą? Stądnicki, “Gaz. Wį”<re* 
daktoriųs Jlorovič. $aigi ir kal
bos buvo panašios, i ankščiau pa
sakytąsias tie patįs lietuvių koi*e- 
veikim'ai,1 ' lie patys ‘ 'šūkavimai 
Lenkijai ir gen. Želigovskiui pa
gerbti. _

Nutarimai padaryti šitokie: 1P 
neleisti gen. , Želigovskįu i pasi
traukti iš Vilniaus, jeigu Tautą 
•Sąjunga to pareikalautą; 2) pri
imti vakarykščią miesto dūmos 
nutarimą, apie tai, kad jos.nariąi 
yfa tikri gyventoji! ^valios reiškė
jai ir reikalauti, kad ją balsas Vy
tarą, Europoj1 būtą išklausytas; 
Š) kviesti visas lenką partijas^ 
kad prisidėtą prie Sąjungos ir pa
dėtą jaf-prikergti galutinai Vil
nių prie Lenkijos;. 4) organizuo
ti vyrus ir moteris ir mokinti var
toti ginklus. ' **
' Be to dar nutarta sveikinti 
vysk. Bandurskį pirmadienį per 
vardines. Mitingas pasibaigė, kaip 
paprastai, rodos ^giedojimu ir 
dvieją pirštą pakėlimu.

, — “Vilenskoje Slovo” praneši
mu birželio 22 dieną Vilniuje bu- 
yo šios produktą kainos: . rugių 
pūdas 3.000 mar., juodos duonos 
svaras/28 mar., šiųmečių bulvių 
pūdas '800 mar., senų bulvių pū
das— 600 mar.

— Suimti Vilniuj kunigas My
kolas Aboravieius ‘ jr Borunuos 
garsūs gudų veikėjas kunigas 
Piotrovski.
‘ \ *1■ — Vilniuje plačiai kalbama kad 
nuo lat’. atvežama daug- amuni
cijos. Birželio 27 dieną atvyko 
| '•Vilnią i| Pamario (Potnorže) 
naujas lenkų teknikos pulkausi! 
visais'įrankiais ir medžiaga.

(Kaūnb “Laisvė”)
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pranešė apie parkrimviipą., 
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. "As noriu? suteikti *šfek*fiek' ži
nią broliams gyvenantiems Už pla
čią marių apie gaminimą sama- 
gotikos Žemaitijoje, (as kaipo že- 
aitis ir težinau apie žemkičių\sa- 
magonką). . V

Kitus pasauliniam karui. Rusą 
valdžia buvo visiškai panaikinu^ 
degtinę Lietuvoje ir kitur dėl ka* 
to reikalą. .. Tais laikais viešpa
tavo visuotina blaivybė. Žmonės 
dar nemokėjo kaip reik namie 
prasunkti to “gaivinančio” van- 
tlębėlio. Ir taip notoms neno
rams turėjo'' būti patįs didžiūnai 

'gtotuokliri hlaįyuiipkais. ■ 
‘ WivieČiama .užėmus Lietuvą, iŠ* 
palengvą pradėjo atsirasti degti
nės, o paakiam Žmonės patįs pra
iro išgalvoti kaip *

>•

StinkUi dirbantieji visad yra teisin
ai žmonSs.

\ * J ‘
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puimtusus um
PAMINKLAS.
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! Aną įiedėldtenį važiuoju sau ra
iniai trūkiu naUięn’paviešėjęs'pas 
draugą. . Viskas /ramu, monoto- 
įiiška -L Riekei Mngeidaus, nieku 
lokio, kaš išpijai Žmogų iš npai 
tijos — iš tos abejutybės link vi
so to, kas apiiiikhl yra.. Bęt štai 
laimikis! Lt Ant gelžkelio stotelės 
ant dviejii minučių, sustoja trū
kis. Ir į vagoną* kur sėdėjau, į- 
šoka du sportai. Tuoj žvilgterė
jau link ją. Jų veidai nė kari 
po šaltyte man sakė, ’kadntai lie
tuviai. Abu jie buvo puikiai pa
sirėdę ; o ypatingai gi tas, didės* į 
i/ysis su, aukšta kakta’’ir didele’ 
romėno1 typo nosim, ant kurios tai 
buvo uždėti' puikūs akiniai 
pėnsnė. Jis tai buvo išpuoštas ii 
lėlė. Prie tokio gi, kaip žmonės 
teisingai kalba, jėi nori prisiar
tinti, pirmiaū apsiginkluok'drūta 
gumbine lazda, kad Reikale turė
tum su. kpo ?mĮauž|i> jąm rągus 
išdidybės. — >Mąt, pu^d^Cambh 
cijos pas tokį ^plęgįjyra net vir
šaus jb. galvos.. . ; Jie nžęinė.Sė- 
dynę^Ąš^gį, nuduodamas, šnipo 
būddf kad yisiškai ne>kreipiau ir 
nekreipiu lipk, jų, doųies,. įsmeigęs 
aljįs. ,į anglišką laikraštį ir. it kiš; 
kis atstatęs ausis, atrieipiau visą 
jėgą mano klausos linife jų many
damas, kad ką-nors įdomaus iš
girsiu. Ir neapsirikau. Ųž va
landėlėsgirdžiu: “Prany!” — ta
rė tas prasčiau pasirėdęs. “Po. 
šimts— atrėžė ant to aki
niuotas; ir išdidžiai taisydamas 
savo puikius akinius, tęsė jau: 
bįskį ramesniu baisu toliau šiais 
žodžiąis:

“Drauge, aš tau nekartą jąu sa
kiau — nebevadink įminę vardu 

tas tik mąnę irituoja-erzina. 
Ką-gi vardas Pranciškus prime
na*? Prie ko-gi paskatina ? Va, 
kad taip tuiūeiaū vardą : Julius, 
Aleksandras, ar Napoleonas, • tai 
kas kita — yienas ar kitąs iš lų 
vardų bepaliovos it varpas man 
.skambintų apie didelius darbuSj 
didelius nnoveikalius; ir keltų, 
mano dvasią aukštyn ir aukštyto
— link žvaigždžių!,.. Dabar gi, 
vardas: Pranciškus, tik man su
teikia nusiminimą.” Per aspera^ 
Bd astra —• Siauru takeliu link 
žvaigždžių -r- erskiąįuų ir pasi
šventimo keliu žygiuojasi, mielas 
drąuge, Imk garbės. Tu gi atpenč
— eini plačiu keliu oportunizmų
— ištaitingumo, ir ųori pasiekti 
žvaigždes... Trokšti garbės, liau* 
rų vainikus, paminklus ir tam pa
našiai, nieko nenuveikęs,' nieko 
ypatingo gero nepadavęs, nei kar
tą Rambesnę auką^kokiam nors 
prakilniam tikslui nepaaukavę&I 
Klysti! - - klysti mielas drauge 1 ” 
Labai rimtai, bet vienkart rataiu, | 
meilingu balsu atsakė akiniuotas 
draugas. O kas link tavo vardo: 
Pranciškus, tęst? toliau, tai ir-gi 
klysti. — Juk tau regis yra gerai 
žinomu i^iokslinčius Kliše Rek|us
— jis tai kaipo filozofas Viename 
iš savų veikalų teoretiškai gan 
nuosekliai prirodinėja,' kad žmo
nija lengvai gali pasiliuosuoti nųą 
byl-kokios-nors vergijos valdžių. 
Galėtų žmones lengvai gyventi vi* 
stokai laisvi kaip paukščiai padan
gėse.; Beį.. . bet kad tą atsiekus, 
žmones privalo patapti tokiais to- 
buĮąis, kaip kad ,būvd šveuhto, 
Pranciskus' Ąsjžiefis to šventą Te- 
ieša,, Supras^ tas ąąkaįultaę 
to dan ateistas-Mtevis ir. tai nito 
te nesuaai^otą didybę doros, to
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ATSILIEPIMAS įlBKAVIŠ-’ 

KIBS PAEINANČIUS Iš
* LIŠKEVOS .PARAPIJO3. j

Brangus ir pylimas yra.kiek*-' 
vienam gimtinis kampelis. Mes 
liskeviskiai turime didžiuotis, kad 
mūsų Liškevos bažnyčia randasi 
netoli Margio pilies, kuri senovė
je saugodavo nuo Kryžiokų už
puolimų. Liške.vos bažnyčia sto
vi ant Nemuno kranto su senu vie
nuolynu. , Ta ruiminga bažnyčia 
karo metu baisiai nukentėjo ir- 
kaip gerb. klebonas Sidaravičius 
rašo, "kad be pagelboš. amerikie
čių liškeviskiams tiesiog pataisy
ti negalima. /

Atsiminkite liškeviškiai'tą gra
žią • Liškevos bažnyčią, kurioje 
Jums suteiktas Sakramentas Šv.' 
Krikšto, kurioje privesti buvote 
prie pirmos šv. Komunijos, ku
ri Jus augino ir dvasiškai auklė
jo, tad ar panorėtūte, kad ta baž
nyčia be atsakančio pataisymo su
griūti turėtų. Atsiminkite Mške- 
viskiai ,tą ruimingą . vienuolyną,' 
kuriame šaltos žiemos laiku pri
glausdavo Jus po savo šiltu sto-' 
gu ir vasaros laiku priglausdavo 
nuo lytaus. Tas ruimingas vie
nuolynas turint lėšų galima būt 
apversti į gimnaziją, kurioje Jūs 
brolių ir 'seserų vaikučiai galėti} 
lavintis. 'Tad ar Įmtūnie toki kie
taširdžiai, kad Išmoję ranku sa
kytume l “ tegriūva. ’*■ Man ding 
.peątsirhs nei vieno i§ liškėvijikių, 
^iškovos, parapijos sūnų ir duktė-’ 
rų, kurio'neprisidėtų prie patalu 
šymo. Tad, liškeviškių Pitts- 
burgh’e susidarė Komitetas it 
Kunigo Jono Vaišnoro, Baltraus 
Vaišnoro, ^Kastanto Straviūską, 
Kastanto Vaišnoro to Petro ‘'•Va- 
long’evieiaus, kų|;is. PMys ir jų* 
dilią kiekvieną LIŠKeyoš Milių ir 
'duįttąrį, .kąd^unį^ų aukas*visose; 
Amerikos' kolonijose, 'ftoašoąiė 
stot! jtetya į WJto ^teteikti mūsų 
pagalbą Liškevos bažnyčiai, ir su* pasiaukavimo artimui to švento-

r-i't ■ >

r latkrąsčiai .iiud ąėnp pasiimi į 
^trpnjatei', ■
mįs p? laikraščius, t .Ne įgtetą tori <

8Wą«hbpį Buf;.

y o juk, net laikraštininką tame, 
|rilralė sttyi^iąvihią. BūVb PŽsį-j 
toipt’a .kaįkur /a<jv ^afalitoj laikr! 
■aščiai nepatektų, .bedievių ir. ne- 
lįlęistų sų riate -į 'ginčus- A^r ne- 
iūtų gerai, įąŠ taip t Krip, 
įneg elgiamės su savais "bcjlševi* 
kąiąt Nors tęteybę pasąkiUB (iUŪ^ 
bų bolšavikai briizdaL tori iį jjįią 
niekas itasiskaitto i$tai kai mis 
įįąikrai^Ių paskaito' riMbalti ką 
įįiors jiems pa^kytL ■ W j^k-ih- 
s’rime ir savo' tarpe*1 srovę ’.ęw ęrgfc*' 
■nu, lmra nešioja viw<liOto 
gtodą, 'Kas ptw tą brovę & ją- 
^organą’! skaito.-reikalingu pole- 
hiižuotb ginčytis. Tai ar, negeriau- 
būtų pmtešiaL elgtis ir su kitais 
bedievių ir soMjftlistų laikraščiais^ 
ir veikėjais. ’
; Lietuvių priežodis sako: Ožys 
keikiamas tunka#. Tai panašiai’iš
eina šu ginčais su mūsų priešiniu- , 
kais. Jie. ima plūsti jfcatalikus, d* 
ma mus šmeižti. Tada1 mūsiškiai 
netekę kantrybės ir valiai tūd pa
čiu prieš' juos, O jiems to te
reikia. • Tuomi jie išreklamuoja- 
mb išgarsinami. Jei palme- 
nie kokį nors' j*ų nepraustbur-< 
mį paėkėii am tai jis atboja. < Jis 
ųik šypsosi ir džiaugias; 'kad jis 
•gairinamas. ■ - •■ • i

.Tai mat ką aš- manau., ' 
Waterburietis.
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Nuo senai sąku dabai'tiųius Lie
tuvos laikraš$us, .Jię datjg kuo 
skiriasi nuo mūs Amerikos-Jietų- 
vių laikraščių. Bet svarbiausia 
tai štai kas* hietfisif nrab į1 akis# 
Juosę; paąiėnko ' visokii/ pa’sailli- 
Uių žinlij.1 'Būna Žinių'ir is lndi- 
jęs ir iš Ausfr’dlijds il‘ iš1 Afrikdšį 
bet nematai' žinių iŠ gyveninio' ir 
veikidio Ąiiięrik'os lietuvių.' Kas 
tai gal būt? Kodėl mes, ketvirta 
lietuvių tautos dalis, mes, kurie 
tiėk aūkų Sudejoinė' if’bdiių tšpifa 
konie, ęsamd ‘ taip igndtūojąmi 
Lietuvos laikraščių f Mūs igno
ruoja Lietuvos' visokių pakraipų 
laikraščiai,1 B'ę‘abejonės Lįetuyos 
laikrėŠČiai nori praplisti tarp A-

lr‘imia“Sgf(gali.

*

(

Phila., Pa.
« f

mėrikos lietuvių. Kaip tas jiems 

moja. Gal tas dedasi ne tyčia, 
be blogo noro. Amerikos katali
ką veikėjai tūrėtą pasirūpittti,' 
kad Lietuvos kataliką laikra
ščiuose būtą žinią apie Amerikos 
lietuvius ir jų veliumą. ’

V;l Laikraščią mėgėjas, 
. > C • ■ ■< . ■

K4 Jūs makote. ,
, Mums .rūpi, kad Lietuvos pra* 
jąbne .ir prekyba, patektą į lietu
vių rankas. O Lietuvoje nėra pro- 
hibieijos. Tai ką jūs manote, ar 
Lietuvos saliūnai teteūkię žydams 
ir kitokiems^ svetimtaučiams 
verčiau' teima juos patys lietu
viai, Amerikos ex-saliūnibinkai. 
Aš čia nenoriu velniui žvakės de^r 
.ti, bet kas. to nemato, kad.Amę- 
rikoje lietuviai^ saliūnininkai siu
to posityvausz ųiiveikė. v Saliūni- 
niųkąi įsi'gijo daug nuosavybią, 
pastatė ne vieną šalę. Tai ar, ne* 
gcrairijūtą; kad Amerikos lietu* 
vių ex-8alitmininkai grįŽtą Lietu
von, imtus ąž.sąu žinomo amatp 
.ir ingytą nuosavybes įiėtuyęią ' 
miestuose'ir miegeliuose* L,. \

Girdėjau, kad Lietuvos vąJdŽi|Į 
ketinanti išteisti saliūiius/ tvąr- 
kančius įstatymus. Būsią juokai- 
čiua/apribotai Laisidši bite! iš- 
duodmui tabi tikręniig išlygomis. 
Nebusi galinta galiūnų steigti kas 
tik nori, k|tr tik .nori in lęekj<*’ 
nori. T^d ar nebūtą įerat kad 
Amer^^ ^^iMininfeiį išpilk* 
tą | Uos’ Lietuvos sabfetąiąhniuąf

.4- '
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' KVIEČIĄ SUSIRAŠINĖTI.“ • i
'T ' ' . J

Gerbiamieji lietuviai amerikie
čiai ir amerikietės: labai būtą 
siąagų mūms su jumis susižinoti, 
kaip gyvuojate toje tolimoje šaly
je, Tad kreipiamės prie jūsų pra
šydami susiiAsinėti su mumis, Lie
tuvos armijos kareiviais: puskąri- 
-ninku Jonu Krištapavičiuni ir 
Juozu Pinu eiliniu, ališkais. Sto
vint mums ne fronte, t'ąi * turim 
liąoso laiko, todėl prašome jūsų, 
'kas išgalitę prisiųskite nuims 

I knygučių, laikraščių dėl naudin-, 
gesiiio suvartojimo lįuoslaikio.’ 
Rašinekite Šiuo adresu': 5-tąs p. 
pulkas, 3-čias batalijomis, 7-ta 
kuopa. LITHUANIA.
.■ ' R——C -

Paryžiuje per pastaruo
sius kelis persiskyri
mai ptididęjo ant 100 nuoš,

s*
.....................‘ •’ " 'T”T“"r <*':

Nw Yorko miesto'vaikų. 
pradedtimijĮlų mokyklų isty- 
Timas parodė, kad du ju 
trečdaliu tūli įcokių iiors kū
no negalę, o 31tų, vaiku nuo
šimtis turi sil^nhs akist » J 
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iapj, tąi pamatysime, kad Žemė 
yra pądalįnt^į penkias dą|is? va- 
dinamas j Europa, Azija, Afrika, 
Ameriką ir Australija. ^KjekvĮe- 
na‘'iš ji^minėtif pas&ųūo dalių y- 
,ra ap^vąntąTžm^ii^isx;t!žhi6n6s 
-gi dalinasi į Hseš lr tautas.'Kiek
viena thjtX 'turi saįo skirtingą 
kalbą’ ir1 papročius', Ir taip.' Iietu- 
viaf Šnėką li&ųyiškai; ‘ vokie
čiai - Vokiškai, a’tiglai, angliškai. 
Kiekvieną save. 'gerbianti tąb- 
ta ‘ ir 1 fŽtdjąnti ' u& * šailo tei
ses pirmoje’ vietoje štato savo 
kalbą ir giną įvairiais pūčiais nuo 
priešų. Dėlto, kad kalba yra pa
matų tdntoą; Jei žmogus pameta 
prigimtąją kalbą, jis yra miręs 
tai tautai; kurios nariu buvo.

• " 1 1 -'. • ■ t

... . , Lietuvių kalba.
Kąip pasaulyje gyven įvairių 

įvairiausios tautos, taip jau ir kal
bų įvairumas begalinis. Moksli
ninkai šiandieų apskaitliuoja apie 
250 įvairių kalbų vartojamų pa
saulyje. . Tame skaitliuje randa
me ii*' savo lietuvišką kalbą. Lie
tuvių' kalba yra turtinga žodžiais 
ir graži. Tą prįparodė ne tik lie
tuviai mokslinčiai-, bet Įr svetim
taučiai, k.»t.; Rusai: Aleksand- 
rov, Šahmatov, Forfunatov; vo
kiečiai: Šleiher,, Leskien,. Brugi- 
mann;-latviai; E. Woltey, Endze- 
lin; finai:.Mykolą, Niemi ir dau
gelis kitų. Kadangi lietuvių kal
bai nėrąi nėi, kiekt prastesnė už ki-- 
tas; .kadangi joje randasi užtekti
nai žodžių išreikšti • mintis, iš čia 
aišku, kad.išmintingu dalyku y- 
ra lietuviui į vartoti savo prigim
tą kalbą visur kur galimą. Mes 
lietuviai nebūsime nei lenois, nei 
rusais, aiei vokiečais, nei anglais: 
bet gimėme lietuviais ir mirsime 
lietuvio^, taį komėms galams dar 
svetimais žodžiais,persti savo akl- 
bą, kaip tai: <’‘Šiur,”'“yes’1’ ir ki
tokiais; tarytum, kad truktų žę- 
džii} 'nlūsū kalbbš.' Žodžių netrūk
sta, bfet čia pasirodo^nepaisynlas- 
ir ’neatbdjimaš. 1 ‘/X , •• 1
’: U ■ _ Al A Ji

Ką mums reiškia kalba..
iKąĮlja yi;ą tąi gyyąsįįs iApamą- 

tas mūsų tautos. Kad išnaikinus 
tautą visųpįrma turi išpiešti iš 
jps prigimtą kalbą. Be; kalbos tau
tą, yra niiruąĮ. Tą ąįškiai supra
to ir (Supranta mūsų priešai.- Kad 
nušlavus lietuviu^ nuo pasaulio ir 
sulįejus j,uos su svetimomis Manto
mis, mūsų buvusieji pavergėjai: 
rusai, lenkai ir-svokiečia? (visų- 
pirmų griebiasi, naikūiti mūsų pa
pročius ir kalbą. Rusai uždėjo sa
vo mokyklas dr per mokyklą kiek 
galėdami varė tą lietuviams pra
gaištingą darbą. Matydami gi,' 
kad—nežiūrint to, sunku lietuvius, 
paversti rusais, aht galo uždraudė 
Spaudą ir paliko lietuvius be kny- 
gų ir laikrąšeių, Nustabdė civili- 
zacijęs darbą per ilgus metus. Gu- 
tenbergo išradimas nenešė vaisių 
Lietuvoje per 50. metų. Kaip ru
sai stengėsi lietuvius paversti ru
sais išplėšę ji} kalbą ir pąnaikmę 
jų papročius, faip jau ir lenkai 

.'tą patį mėgino daryti. Su lenkais 
buvo jr yra dar bjaurinus negu 
su rusais. Lietuviai ir lenkai tai 
žmonės to paties tikėjimo, tik ne 
tos pačios tautos. Bet kadangi, 
lenkuose rasdavosi ir randasi 
žmonių, kurie tautystę laikydavo 
ir laiko aukščiaug tikėjimo, tai 
jiems rūpėjo dauginus “Lenkų 
Karalystė,” — negu Dievo. Tad- 
gi jie ne tik per mokyklą, bet ir 
per bažnyčią stengdavosi kogrei- 
.čiausiai sulenkinti lietuvius. Len
kams matyt tas bjaurus darbas 
sekėsi gėriau negŪ rusams. Len
kai atkreipė ypatingą ątydą 
Gardino ir Vilūnus gubernijas ir 
su visomis savo' pajėgomis vare, 
pragaištingą Lietuvai darbą, va* 
ru versdami lietuvius ir jų vaikus 
lenkų kalbos mokintis. Bažnyčio
se buvo sakomi lenkiški pamoks
lai/ lietimams nesuprantamoje 
kalboje. Yra ir šiandien clar už
tektinai parapijų Vilniaus guber
nijoje, kur lietuviai V ra skriau
džiami,' jų kalba mokinama. Ne- 
Sniižal lietuviai nukentėjo už sa- 
VO kalbą nuo rusų, bet-gi lenkai 
begėdiškai engdavo ir engia lietu- 
Viūk, Kas surengė medžioklę ant 
lietuvių ir muštynes Vištyuiuose, 
ISuvąlkų Kalvarijoje, Karmelave, 
Joniškyje, Olave, Giedraičiuose,

ar ne lenkai. O už kų ! — Ui tai, 
įafl. lietuviai Lieti^jojc bažnyčio

je gavo prigimtą ,^alba norėjo 
JĮjėvą pdgarMntl ' ‘ f
į > rįitr apeimoka ginti iwro , 

,. luibį* i - *j
' Kiekvienas gyvas 4 sutvėrimas 
girta savo teises. Ką-gi ūpkailbūtiJ 

stotingą žmogų.' žioply* > 
neištnanėlis būtu, kad leistų savo 
teises paminti ‘poų kojų. Kaip 
kiekvienas žmogus sergsti ^ąvo 
flirtą ųūct plėšikų, taip jau kiek
vienas protingas asmuo turi ser
gėti dr 4 ginti visųbranjęiaUsią sa- 
yo^turtą — prigimtą kalbai Jei 
lietuvis pamet savo prigimtą kai* 
bą, arba leidžia kitiems ją nie
kinti,. yrą išgama ir Žioplys',

■ ■• ■ • J *
Išgamų skaitinis, 

j? * 4' Išgama . yrą tokis sutvėrimas,, 
kuris nėra pana$uš į ,sayo tėvus, 
Išgama gali būti ne tik tarp žmo
nių, bet ii- tarp gyvulių; sakysi
me: jei varna išperėtų tokį su
tvėrimą, kuris nebūtų panašus į 
ją, jis vadinasi išgama^ Lietu- 
vii} išgamų skaitlius yra gana di
delis, ne tik tarpe vargdienių žmo- 
nfųi bet ir molęslineių, profesiją- 
nalų. Vieni iš jų uz gerą užmo
kestį atsižadėjo savo tikybos ir 
prigimtos kalbos išėjo rusams tar
nauti, tai neknriČ pasauliniai in
teligentai. Kiti-gi nors neatsiža- 
.dėjo tikybos, ,bet atsižadėjo kal
bos ir didino lenki} abazą ne vie
nas nesusipratusią lietuvis dva
siškis. Tokiu, būdu daugumas iš 
tų, kurie galėjo šviesti liaudį, ro
dyti- jai kelią į laimingesnę ir švie
sesnę ateitį atsiskirdavo nuo. mūši} 
tautos žmonių ir tarnaudavo sve
timiems.

Skriauda.
Jei tik truputį pažvelgsiine 

praeitį paamtysime ir aiškiai su
mušime, kąip dideliai mūši} žmo
nės buvo’ skriaudžiami ir niekinai 
mi. Lietuvių kalba tai liaudies 
kalba; profesionalams ir dvaJnų 
vaidininkams ji hfetikdavoj Len
kai dvarininkai pavergę liaudį 
•pūbsilgus laikus elgdavosi su ja, 
kaip jifcsmtikdavo’. Naudą iščiul
pę iš Lietuvos, o ji} akys ir pro
tas buvo nukreiptas į 'Varšavą it 
Paryžių. Tad-'gi ir šiandien jie at
siminę apie praeitus genis laikus

f

nenorį veikiai jų išsižadėti.
Kitoki gadynė.

Amžiai bėga. Kantrusis

!■

buvome persekiojami ir tkriau-ĮManchesterjųe. - 
džiami, bet ir kitos tautos. Ru-1 Kiekvienai! saito 'm4^Miiųaifar- 
sąi per ilgus ląikus verbavo tolo-Į įisni ųipe ktfuo* Rodos ir lietu- 
riahisj grėkąi hirkams, W lčaiųjviamar šąyoyš4liėa^eik^laiTąbiads 
rusai'taip grekafpasįliuoskvo- per [rupi, negU ’svetimieiiiš, ir nevie- 
kovą 'is * n^srų savo pavergėjų, [nas* mūšų vientaučių yra atslžy- 
Šiamuen savarankiškai tvarkosi jnį mūję^ pąsišveūtinitt savo saliai * ’ 
gyvuoja, šiandienRotoriai j imkime kai^o pavyzdi, , kad ir
ir, tąrkaį t Totoriai iŠblašltyti, Į šių dienų nusidavimus i^pamat^- 
turkams kailį karšia grėkai. A:r-Į8ime, kad,iškelti 'į augštus urė- 
gi tas pats negalės atsitftįti^uĮ^. įdėliai' Uit gražu jieatsaka 
lenkais* Juk buvo laikai' ir tąmjąavo yj^toms^ uės jų reikalai jn?a, 
dar neseniai, kad dvaruose' 'bąž- ' o rįe1 lietuvių reikalai Ant 
jiyčiosę ir Visur kitur kur tik Ien4gaį0 ioįs p?. RabinayįčW *kri
kai galėjo padaryti savo mteknię |kščioųĮš«demokratus vadink juo- 
šnekėjo, le/ikiškąi, bet kas-gi ded dašinmiais, f o j Krupavičių žiūri, 
įdąsi Šiancūen? ? šiandien Įiėtuviai kaipo žydii skerdynių reUgčją/ 
Žino jr >į^ųta; .kad nė^ik len- ^ko girdėti, Rad Lietuvos ioii- 
kiškąi 'galtae^ Berlyne1 taip-gi ’žyd&
gerąirir Ijeįuviš^. Laimai ži- Dabartine tięAivos valdžia mato- 
no ir supranta, kad jų kalbu tin>- įneištiki šaviemsiems, kad Vi- 
ką ne tik Raudžiai, bet ir auk- l^ur bruka žydus, b, ‘luiętnvos šd- 
ščianrfojin^Slo,*žiųpnĮms. ‘ 'Nors [nūs savo galvas- guldo už l(ą — ąr 
pakraščiai Lietuvos Šneka nerštą- až gavo tėvynę, ar tam, kad žy- 
kia, nei tql<in kalba"tldaryta. iš dams sutverti ka/alystę Dietuvo- 
|ietuvių, lenkų’ ir rašų kalbų, bet Įje? 1 ’
pteis laikoą, kad ir tie žmonių-
m jog ra. 'boiemr nu.kriar.de Uetįvoa
lenkai atimdami net jįj. pngimt?- „ • 1Jn .
jg kalbą ir griebsis savo nrabocid dMU vidHtMliiįi t223 
kalbos .r ptaylės L.ehivą visa sa-1OTafJJ *0^
vo ir imi. . * \ pagal koksą) t(oną, kaip jš

* * ■15 Ka" patikėtinų šaltinių s/zinota, tai 
—■— ------------- :---------- ----------- čia dar guli apie 3^500 tanų linų,

TnxrnnwACi kurių niekas-nenori pirkti.,Špreą-
_. . mžiant.linų vertę pagal vietines

Vietos hetumi ir Lietuvos Jaina3i tai Lietpvos-valstybė tn- 
r j reikaai. l-Uj .g ^įglijosf gauti apie mili-

• Londonu lietuviu skaičius zyt (arU
miai sumažėjo, viso^eliko apie 200 L rečio šimt0 auksinų $a-
^eimynų. Turime gana gražią baž- g%L ku ' pėrybas delei linų 
nytėlę ir gerą lietuvį kleboną, |ve<jg Galvanauskas ir Narųševi- 
kun. K. Matulaitį. Darbai PasĮčius ir jiems turėtu;būti žinoma, 
mus sustojo ir daugybė lietuvių L ding0 phligai 
be darbo. Lietuviams bizme- jinus; kod(?l jinuf} nie i
riams, kurių čia yra keletas, h’-gi I kas neperka; kddel ant Jinų už- 

-ne kaip sekasi: įeigos menkos,.oltraukta ^askoJa ^iršum 200,000: 
išlaidos didelės. Jeigu nekjyst'u,;[s^ard sterlingų, už kuria Lietuvos 
:tai geriausiai sekasi; mūsų politi- [žnion>.s uxokėti Nuošimti f 
Meriams ir diplomatams; bet, ko- Gr iiįiusięji TnUiWauti Londo- 
kia nauda iš to Lietuvos vals^y-1 ne'ir-gi jokios naudos'neatneša— 
bei it ai kitas klausimas. da£ k, saiicle Lį reikia mloketis

1919 metais Londone tapo į- Lietuvos valdžia ir Seimas į^tą 
kurta Lietuvos atstovybė, pp. Če-1 dalyką kogreieiąušla turi atkreįp- 
pinskas su Bizausku — pirmasai jti atydą. f - i
atstovu, o pastarasis jo patarėjui • Londonieife.
atkeliavę‘iš Katino pradėjo 'čia , ’
veikti,; kad išgavits iš Britų'vai-1 
džičs Lietuvės valstybes nepriguL Į 
mybės pripažinimą.' Čia bebūnant |

L-
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. f >
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i lietu
vis skriaudžiamas ir kankinamas 
nešė sunkią vergijos ir priespau
dos naštą. Bet ant galo atėjo lai
kas ir lietuvis nors iš lengvo, bet 
nuosekliai tą sunkią naštą meta 
nuo pečių ir pradeda kitokį, žmo
niškesnį gyvenimą. Lenkai siun
ta, kelia maištus, siunčia Želigovs- 
kius į Vilnių ir Gardiną, o lietu
vis žiūri ir teini ja kas iš tos ko
medijos išeis. Bet te žino lenkai 
ir išgamos Žulikovskiai, kad Lie
tuva ir Lietuvos žmonės, tai ne 
lavonai, bet karžygiai už laisvę ir 
neprigulmybę.

Smunka nuo koto.
Laikraščiai praneša apie baise

nybes Rusijoj, kur žmonės iš al
kio ir įvairių ligų nykte nyksta. 
Prie šitokio baisaūs padėjimo pri
vedė ne kas kitas, kaip vidujinė 
betvarkė, kas gali tvirtinti, kad 
tas pats: neatsitiks su Lenkija. 
Lenkijai šiandien rūpi užgrobti 
svetimų žemių plotai, bet nerūpi 
tvarkyti savo ūkį. Lejfkija šian
dien be perstojo spauzdina vis 
naujas markes, kurių jau nieks 
nebenori imti. Bolševikai turi pri- 
sispauzdinę devynias galybes rub
lių, bet tas jiąpis nieko negelbs
ti, nes nieks jų nenori imti Tad- 
gi iš čią aišku, kad lenkeliai kas 
karts labiau, smunka nuo koto ir 
jų ateitis neaiški. *

Jaunoji Lietuva.
Jaunoji Lietuva, tai ne vergų 

ir poniį šalis, bet liuosų' piliečių. 
Jaunosios Lietuvos kalba ■ kas 
karts balsįauš skamba ne tik su
rūkusioje ūkininko bakūžėlėje, 
bet ir Kaune, ir Vilniuje ir Lietu
vos Seime. Ponai ir jų lenkiško
ji kalba jau atgyveno saVo die
nas Lietuypje. Veltui jie kėsina
si ant .Lietuvos pakraščių ir ne-' 
kurių miestų, nes ar ankščiaus ar 
vėliaus visos Lietuvos žemės ir 
miestai bus žinioje Lietuvos val
džios, kuri yra iŠ. žmonių ir dėl 

, žmonių naudos ir lttbo veikią. Is
torija liūdyja, kad ne mes vien!

lysi kad nejausi skaudeji-

i, SitamJaikelabai-gr^ga-.
lįma' pagauti šaltį,;tad/Var-,:paPjį’V *»’ v ” 
tuk 'Sinerio vaistus hM šoL “ ' ~
dib* - ; : 1 ■' ‘ •»1; ■

Dėlei skaudamos 'gerkles.

vartok Triner’s AntiputrinM 
-; Tavo aptiekorius. yMĮĮĮ

f
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lietuvių tautoje butą gyVo 
supratimų; kad'Uutos lais- 

yra brangiausias jos Jur- 
iįa&; .♦ jjtf jpri^šiįEoriniu 
.tuvos didvyriu,: Vaidovytis 
IT. Prutėnas, apie kuriuos 
■tik'i# padarinei žinouiedfa- 
:aufojd' shvo gyvybes* "žBe*’ 
vams, kad tuja auka'ĮšmeĮ- 
dus jš jjiųvų laisvę ir gerbū
vį Lietuvai •« Jų pavyzdį 
sekdami daugelis musų Kri- 
vių-Ki^yjuęįijy senatuos susi
laukę susidegindavo ant lau- 
io. ■ ■ *■ • '‘ ■

'i . *'

Čia ir vargas, darbas, pa
sišventimas, karai ir mūsų 
tautos vadų ir didvyruj, 'is
torijon užrašyti, čia 'kuni
gaikštis Margis su žmona ii: 
draugais, pilį ir laisvę be
gindami, laisvę aukščiau už" 
gyvybę pastato įų visi ant 
laužo susidegino, palikdami 
■užpuolikams tik nuodėgu
lius ir kaulus.3 Čia Mirga,. 
Vytauto tarnaitę savo gyvy
be Lietuvai Jaisvę išperka..

O čia naujausiais įaikąis 
tūkstančiai ’nuiBtji jaunųjų 
brolių, savo, gyvybes aukoja 

ž parduotu^ |jaU dabar. Ačiū Dievui, ne- 
je už svetimą gdrbę ir laisvę, 
ięt už saveą tėvų žemės lais
voj >.

1 JAr^i tik mes, Amerikos 
ietuviai, vieni būtume ne

betekę nuovokos, 'kas tai y- 
ra laisyė ir. kodėl ji nepigu 
ir nelengva gauti ’

'Kaip1 senovėj' vergų val
dytojai ponai nenbrėjo verr 
gų paliųosuoti, nes Vergas— 
tai kapitalas, , dirbantis už- 
dyką, — taip dabar didžio
sios ir stipriosios tautos ne
nori paleisti iš savo nagų sil
pnesniųjų tautų, taip kaip 
nenori paleisti katė peliu
kės, o voras muselės. Ir tik 
didžiausiomis aukomis, ir 
pasišventimu tautos ingiju 
sau laisvę. '

. Nenupirksime ir mes Lie
tuvai laisvės centais-, Tada 
kada mūsų broliai gyvybes 
už tą laisvę deda, mes nors 
savo sutaupytais doleriais 
sąžiniškai pasidalykįme su 
savo valdžia, negi atiduo
dam Jai tą savo turto dalį, 
bet paskolindajni, ir tai ga
na geromis sąlygomis.

Laisvės branginto jas, Tė
vynės mylėtojas, pinigus sa
vo valdžiai skolindamas nei 
neklausia, kad, kas žiu, gir
di, ar jų pinigai prapuls, ar 
ne. Prapulsmie tikra? visi, 
ir su visais savo pinigais, jei 
Letuva nebus gyva. Ir prie
šingai, jos gyvybę išgelbėję, 
laisvę užtikrinę, užtikrinsi- 
me tuo-pat jos ir gerbūvį ir 
mūsų indėti pinigai tada ne-, 
galės prapulti. PIRKIME 
BONUS.
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. CRkiftljįSUK^iŠKlOT^rA.
Liepos 31, pas(mus , buvo įiėtu- 

p, Čepinskis lankydavosi boIŠevi-1 viškos pamaldos,;ųo kurių Susirin
ki} sus i rinkiniuose—gal tokiu bū-1 kame - parapijinėje mokykloje 
du tikėjosi priversti Anglijos vai- prakalbų pasiklausyti. Publikos 
džią Lietuvos nepriklausomybę j buvo daug. Su kun. Petrauskiu 
pripažinti... I apsilankė ir airių1 klebonas kun.

Pradžioje 1920 m. Čepinskis Ii- Dolbeke. Kun. Petrauskis per ke- 
kosi valdžios atšauktas ir jo vie-lietą atvejų kalbėjo apie Lietuvą, 
ton tapo paskirtas grafas'Tiškevi-1 ragindamas ir išeivius nenutolti 
ęius. Žinoma gr. Tiškevičius, i nuo f Tėvynės, ypač mokyti savo 
kaipo dvarponis, Londonięčių tar- vaikeliūš ^Hettiriildo rasto. ' Ra- 
pe didelės užuojautos neturėjo,- gino' taįpo-gi įirifiaūsyti^priė vi- 
nors skundų prieš jį ir-gi nebuvo sų lietuvių’ katalikiškų draugijų 
girdėti Pradžioje šių metų gr. išrodydamas jų tikslą ir naudą. 
Tiškevičius buvo pašauktas Kau- Kun. Dalbeke anglų kalba gražiai 
nan, sako, tikslu pasiteisinimo ir I pakalbėjo, ragindamas lietuvius 
štai kodėl: pirmas sekretorius, žy- neužmiršti savo gražios kalbos, 
delis Henrikas Kabinavičius, iri mokyti jos savo vaikelius. Prisi- 
antras sekretorius, K. Gineitis, minė, kad kas dvi savaiti laiko- 
padavę ant grafo skundą, būk ji- mos lietuviams' pamaldos'," visus 
sai prieš Lietuvą varąs propogan- lietuvius ragino jų neužmiršti, nes 
dą. Gi kurstytoju prieš gr. (Tiš- pamaldos savo prigimta kalba vi- 
kevičių buvo T. Naruševičius, suome t malonesnės* Kun. Pet1 
kurs dar. prieš Kalėdas atvyko I rauskis jo kalbos žodžius trum- 
Londonan delei čia sukrautų Lie- Į pai atpasakojo lietuviškai, 
tuvos linų, Grafui Tiškevičiui i|- Toliaus jauna lietuvaitė M. 
keliavus Kaunan p. T. Naruševi- Radvinauskiute kalbėjo, raginda- 
eius užėmė jo vietą. Kaip girdė- hua neužmiršti savo kalbos. Pro- 
jorne, tai Naruševičiaus^ Kabina- tarpiais jaunų Craignėuko daini- 
vieiaus ir Gineičio skundas prieš ninku choras vadovaujant J. Ge- 
gr. Tiškevičių užsibaigė nei kuom: čįoniui ir J. Radvinauskuį sndai- 
Rabinavičiūi', kurs tuo tikslu I navo keletą sayo kompozicijos dai- 
važiiiėjo Kaunan, nepasisekė pri-Įneliii. Dainuojant "Pajuokimas 
parodyti, kad grafas Tiškevičius I Lietuvos Priešų” nemažai publi- 
veikė’ prieš Lietuvą. I ko j juokų sukėlė. Ji sustatyta iŠ

Grafas Tiškevičius tuomi. įabai Į vietos atsitikimi}. Mat, liepos 17 
įsižeidė ir padavė prezidentui pra- d. Tautos Reikalų Fondo susirin-. 
šymą» kad jį nuo vietos paliuo-! kime, nutarus protestuoti prieš 
suotų.- Už nepamatuotą įškundi-1 lenkų norį .įvelti Lietuvą į uniją 
mą valdžiai gr. Tiškevičius jpa-1 su .-jais, tai atsirado 6,nesusipra- 
traukė teisman Rabinavičių. To- tūliai, kurie pradėjo žmones nuo 
je .byloje liudininkais kviečiami tą baugindami’atkalbinėti, girdi: 
Londono, lietuvių parapijos klebo- J. Radvinauskas, A Astrauskas ir 
nas kun, K. Matulaitis, buvęs Lię-Į P. Krasauskas nori jumis parduo- 
tuvoje Milicijos Direktorius, Ka- tk Tos paskalos nei kiek nepa- 
zys Pilėnas ir kompozitorius. Mi- Į kenkė, nes ir kitos lietuvių kolo- 
kag' Petrauskas, kurs'gyvena A-lnijos Škotijoje p’radėjo protestus 
metiko j e. Visi trįs savo Rūdiji- j prieš lenkus kelti. • Manau,. kąB 
mus nusiuntė Valstybes Gynėjui, ir Amerikos Ėetuvįai nuo to W 
Kaunan, bet bylos, saką, nebus, Į atsiliks! Liep.1 30 d. Tai^. Reik, 
nes Lietuvos valdininkai nemato I Fondo valdyba nutarė į susirin- 
reikalo užsistoti už dvarponius.-^ I kimus neįsileisti mūsų tautos prie* 
Gi, Rabinavicius sugrįžo Lando- Į šų t lenkų, socialistų bei komuniš- 
nan. . ‘ |tų> Jie ateina f SųširinMmtts tik
. Dabar . Anglijoje jau du Žydė- mūsų tautas reikalų griauti-ir is 
Imi užima augštas vietas, Rabiną- jų tyčiotis^ patartina ir kitiems 

tūlas Finestone, pastara- lietuviams taip pasielgti, 
rtas Lietuvos konsulų J < • * AMwa* JbittaU8knji«

vieius ir ’
sis'paskirtas Lietuvos konsulų.
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JYKS R DIENį RUGSeJO (SEPTEMBER) j
ARBA SEKMADIENY RRW^LAB0R ^AY/ j

/žOMf/FOS pĄRKį:,,. MONĮ^LLO, MASS. j
Baigiantis vasarai visi, išvažiavimai taM 

nutrūktu nes po Labor Dajr vėl visi eisime) įAVūr į 
tairies ir varysime rudenį l).ęi žiemos pi’ogĮ’amus. \ į 
Attiinin.dama tai, 'Moterių Sąjunga nori paga- m

1 liti .! _ . . T_. . / • . • • V •' .i

žiavimą, Jis bus įvairesnis už kitus jau buvusiuibA ‘I 
išvažiavimus. * * * * ‘ j

Dainuos Montello it Įriti chorai. Bus žais- . j 
lų su laimėjimais.' Atsiras apšfi’ai namie paga* ‘ 
mijrtu yalguj ir gerjmup , • ; 1

, Ūąlvvaus Montello katalikiškos draugijos ir. J 
kuopoą. Kiekviena turės savo stalą. Dalyvaus- į 
ir kitų kolonijų organizacijos ir garsiausi ; * 
buotojai. ? * - . J

Kreipiamos j Gerbiamą Visuomenę, kad šį5 f J 
•paskutinį išvažiavimų skaitlingai paremtų, nes J 
mūšų Moterų" Sąjupga labai reikalinga ir verta ■ 
visuomeniškos -paramos. . > r

ĮŽANGA BUS DYKAI.
Kviečia> Rėvf/ėju KOMITETAS, n 

' ■ P. >S. Jei tą. dieną lytų, išvažiavimas įvyks sekantį/ *' 
sekmadienį, t; y. 11 Rugsėjo J

' ■ ' ' ■ ■ i

Bs
S
Bt * minti visuomenei kuopupciausių paskutinį išva-

! mirimo -Tie hna iirnii’Afinia 117 lritnc inn Kntniarnii ■. 
S. 
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1) PIRMADIENY, 29 Rugjūūoįo, prieš Federacijos Kon- -r 

gresą, L. R. K. Kunigų Vienybės seimas. J

ANTRADIENY, Rugpiūčio 30 d.: . ' ’ |

a)

2)

3)

. 4)

5)

l

f

b)

c)

d)

10 valandą iškilmingos Mišios Karalienės Aniuo- 
lų bažnyčioje prie South 4-th ir Roebling gatvių, 
prie- Williamsburgh Bridge Plaza.

r f

11:30 vai. bažnytinėje salėje, A. L. R. K. Federa
cijos Kongreso ^irmoji.sesi ja.

2 vai. po piet, bažnytinėj salėj, Lietuvių Darbi
ninkų Sąjungos pirmoji sesija.

3 vai. po piet, mokyklos kambary, “Motinėles” 
seimas. 8 vai. vakare L. D. S. prakalbos, New 
Plaza salėj, Grand ir Havemeyer g-viip

TREČIADIENY, Rugpiūčio 31 d.:

a)
b)

c)

d)

9 vai. ryto, L. D. S. seimo tąsa.

9 vai, ryto, mokyklos kambary, Blaivininkų sei
mas.
10 vai. ryto, Federacijos raštinėj, A, L, R. K. ! 
Federacijos narių posėdis.
A. i. R. K. Vargonininkų^ Sąjungos seimo sesi- 
jos įvyks “Garso” name.
8 vai. vakare Moterų Sąjungos 24 ir 29 kp. ren-

’ giama vakarienė, Nexv Plaza 
Havemeyer gatvių.

salėj, Grand. ir

KETVIRTADIENY, Rugsėjo 1 d.: 
a) 9 vai. ryto, bažnytinėj salėj,

Kryžiaus ir Šv. Vincento a Paulo Rėmėjų Drau
gijos seimas. ’
8 vai. vakare, Koncertas’ McCaddin salėj. *' ’

PENKTADIENI Rugsėjo 2 d.:

9 vai. ryto, bažnytinėj salėj, A. L. R. K. Federacijos 
Kongreso antroji sesija.

4

Liet. Raudonojo

t

t-

i

k*.

Ruduo atneša tas pačias1 
nelaimes kiekvienų metų, 
Visjiįpirma pradeda su blo
gu apetitu, užkietėjimu vi
durių, ir silpnumu. Tad var
tok Triner’s Bitter Wine, ir 
tad pagelbės, sugražms ape- 
titų ir palengvins tąu vidu
rius..

:t Reumatizmds ir neuralgi
ja yra rudem ligoši Vartok 
Triner’s Linlment ir* pama*

4

I
8 
mc 

t 
g.

r. -i

Visos Draugijos priklausančios prie A. L. R. K. Federa-< 
ei jos, siunčia po vieną atstotą, prie Fed. priklausančios 
parapijos siunčia po 3 atstovus. Mandatai, kur galima* 
turi būt paliudyti Dvasiško Vadovo.

Tai-gi, gerb. Kun,^Klebfinai ir svietiškieji darbuotojai, 
•pasistengkime kuoskaitlingiausią Šiame Kongrese daly
vauti, nes yra labai daug svarbių dalykų apsvarstyti.* '

1 ,
«
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įvyksta koncertas, kuriame dą.-

k*

■«t

V-'-

tFJfiHUTIinCgB

r/

f

‘‘Kataliką susi- 
organizavimas.”-- •» „ >L? 

13 ) Išklausymas kitų organiza
ciją seimųraportų.

14) Katalikų universiteto ir Am. 
Lietuvių Kolegijos reikalai.

way ir Post Office, ten paimti 
Post Office k&rą į Brooklynų, via . 
Wiūiamsbui;g Bjidge, kuris atvek ’ 
prie Bažnyčios. z x

4) Nuo Lehigh Valley, imti Dęs- 
btossęs St. Ferry ir karą tuo var
du, kuris veža per Williamshurg2 •\

5) Nuo R. L. and W. imti Bare- 
lay St. Ferry toliau, kaip No. 3.

ū) Visi klauskite W i 11 i a m b- 

B u r g B r i d g e, nes Bažnyčia 
ir salė JįĮndaą prie pat tilto^ pja*. 
Mok < \ '

’ Kongresui' laiškus ir pasvtikinv 
inlis siųskite šiuo adresu: A..L. R. 
tiJ Fcdftraiipn, 222. So. 9-tb S'treet, 
'Brooklyn//N/. Y ' ’ ‘‘ f > !
;1. I /

Kaip akmenį išmetęs, taip 
ištariu žodį, neatšauksi.

^.ri' 11 »JWII >.r

eijų šeinių raportų.

•i

* , * .'
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Viso pasaulio 
^ntfkites E&istufa po B<& 
našios vėliava, visuom&iet 
ulbėti,

* 1 
. r
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.Valstybę kuria ne parti
jos, bet visa tauta. Jeigu 
tauta kokią partiją pastato 
valstybės priekin, tai’ tik to- 
d% kad ja daugiau negu ki
tomis pasitiki, kad ji tam 
tikru _ momentu geriausia 
valstybes reikalus ves. Bei 
kadangi valstybe vystosi ir vomis. 
jos reikalai keičiasi, tai ais- “ ‘ 
ku, kad jos priekyj^nęgali 
* maįyisuomet ta pati parti
ja te sumonppolizuoti vals
tybės valdžią. Todėlei nuo- 

E „ kiekvienos rimtos ir savę 
K gerbiančios partijom būtinai 

reikalaujama susivaldymo— 
drąusmės, vadinasi, kad jai, 

_ nuo valdžios pasitraukus, < (o 
kitai partijai valdyti stojus, 
ji mokėtų tiek džentelmoniš- 

F kai( sutvarkyt savo ūpą, kad 
nū kiek nepasirodytų įsižei- 
dusi dėl savo valdžios prara
dimo.

Tas.galima pastebėti viso- 
X še civilizuotose valstybėse.- 

; Rinkimams einant partijos 
f yiena kitą engia,.liet dulkės 
t rūksta. Rinkimams pasi- 
į baigus, pralaimėjusi parti- 
: ja sto j a sale laimėjusios, kad 
L te dideliausios savo pireši- 
| ninkes, ir taip pat lojaliai 

dirba valstybės darbą, kaip 
kad ji pati būtų valdžios 
priekyje stojusi. Kitaip ir 
būti negali, jeigu tauta nori 
savo nepriklausomybę išlai
kyti,, nes partijų kivirčiai 

f po rinkimų yra ne kas kita, 
į tik politikinis sabotažas, va- 

’ dinasi, valstybės'mašiiios ar
dymas. ■

Deja, nūnai Lietuvoje to- 
į kib tsab'otažo apsteeiškimai 
t, jati pradeda matytis. Ir kas 

įstabiausia, nesupranfamiau- 
SpJ? te niekuomet ^nedovano
tiną, — tą sabotažą veda Pa- 

£ Žangiam Partija, — parti- 
ą ja įšvedusi Lietuvių tautą 
Ant plataus vieškelio ir da
vusi jai gerų, sąžiningų ir 
rimtų vyrų. Ten Lietuvoje 
to įstabaus sabotažo geneza- 
pradžią ir jo priežastys gal 
aiškios te suprantamos, bet' 

į mums ištolo žiūrintiems tie
siog netikėtina, kad val- 

. džios kritika eitų net iki Vie- 
? šo jos diskreditavimo prię- 
■ šteiiikųr akyse ' ir šaukimosi 
prie Lietuvos pilieČiųy reikš
ti nepasitikėjimą valdžiai ne 

’ Sodžiais, bet darbu! Visai 
t bereikalingai Pažangiečiai ų- 

£ gtietdjū, kuomet ‘‘Lietuva1’ 
L 4$4 pareiškimą pavadino 

| \ revoliucija ir pagrūmojo

ir kdhtBMi 
ątmrioHteiu! -

Metas būtų Pažangieji 
Čitos parodyti tiek politines

ftpuotoiy atovedaud įto 
tuvo« valstybės prieky.

‘ SAULIO’ SUĖKLA.'i, 
, • - * • y *T*.. > f

< Dabartinis'badas Rusijo
je >— JideteaUsias jos istorL 
joje —?‘pązųaželi girsta pa
saulio problemu-uždaviniu. 

tai ne vien tik žmogišku
mo žvilgsniu. Pro jį mato
si lyg io^s tamsus neaiškus 
pavojus, daug baisesnis už 
rątidonąją .armiją. Nesu- 
skaitliuojamos’ badaujančių 
'minios —* jų yra jau 25 mi- 
lijonai —iš Rytų Rusijos 
slinks vakaruosna Lietuvos 
—Latvijos—Lenkijos linkon 
ir kas juos sulaikys ir kaip? 
Pačių bolševikų valdžia, kad 
ir norėtų, negalės jų sulai
kyti, nes “črezvyčaikos ” tik 
tuomet baisios/ kad jas pa
laiko' minia, bet miniai pas 
sipurčius, drąsiausi “crez- 
vyčaikos” ispolniteliai-egze^ 
kūtoriai, kalindami-iš bai
mės dantimis, lenda pa lo- 

. Taip yra padaręs jų 
žiauriausias vadas Zinovje- 
vąs, kuomet rodėsi, kad an- 
dąi “sukilusi revoliucija gale-* 
sianti turėti pasisekimo.

Kas gi daugiau juos sulai
kys ir kaip ? Nesiųsi gi ka
riuomenės prieš badaujan
čius žmones ir jų nešaudysi, 
o išmaityti 25-milijoninę mi- 
nįą visas Pabaltijos kraštas 
nęišmaitys. Saviemsiems 
duonos užtenka ir dar kiek 
atlieka, bet tuom mažmožiu 
nepasitenkins penktoji dalis 
Rusų tautos. Todėl Lietu
vos valdžia ne juokais pra
dėjo tuo klausymu rūpintis. 
Tą pat daro Latviai ir Len
kai, kurių parubežy jau 
pradeda telktis baidaujan- 
čios minos, nešdamos su šal
vim baisiausias ligas: tifą, 
ir cholerą. Ypač Lietuviams 
rūpi ir saviškių tremtinių 
padėtis, kurių, anot “Lietu
vos,” dar tebėr Rusijoj 80— 
100,000 .

Ir Vakarų Europa susirū
pino. Andai Trockis pareiš
kė t duokite,, girdi, duonos, 
nes kitaip mes patys ateisi
me ir varu jos pasiimsime. 
Europos diplomatai gerai 
numano, kad tai ne tuščias 
grūmojimas. Išbadėjusių 
žmonių nieks nesulaikys, 
nes jiems vis viena žūt ar 
būt. Taigi 'visi suskato ra
ginti badaujančius: Rusus 
šelpti. Bolševikai daug ką 
nepaiso, kad šisai badas ga
li jų' valdžią nuversti. Jie 
yisą atsakomybę gudriai su
verčia, ant Talkininkų pečių. 
Girdi, kapitalistines valsti
jos užtraukė ant Rusijos ba
dą, tyčia boikotuodamos so- 
vietipvaldžią. Ir. maža tėra 
.abejones, kad tamsios IŽųsų 
minios savo vadams netikė
tų.

Rusijos badas juodu de
besiu grūmoja visai Euro
pai. ' .. • ;■

O. Kt

DERYBOS TEBEINA - 
Dublio Airijos puria- 

męntas sudarė atsakymą 
Anglijoš valdžiai. t Atsąky* 

’č 
galės ^stB <v ,r

» * f*

IMdfaE tora^dddrgantoot- 
tii vfetotantey toįbkiū Or- 

kątaK- 
W,kąd savdjMufri užtikrinus 
skaistesnę ateiti Amerikos lįę- 
tuyiiu klikai tik kelt teeM 
atggt tepradėjo kreipti ddu- 
įiawd<tefc«io f susiorganhavL 
įiib Gri btmteOto te im
ttjo progoj į lMuyių tmpą įsi
gyventi žmonės, kurie veda 
karštą agitaciją prieš tikėjimą 
it tėvynę Lietuvą. Už tai ne 
jaokms turime., susįturinti sū 
tuo, *kaip stotetgi&tt ateėmns 
tėvyjub te tikūjimopriešųūžsi- 
puldmėjimųs. Tamdikslui rei
kia sųsiorganizįoti, kad suda
rius tokią jėgą, kurios jokia ga
lybė negalėtų' pergalėti. ~

Iki Įtol ilk lietuviai katalikai 
tedavė rimtą paramą Lietuvos 
r* _
Paskuos išpirka, daugiausia, 
aukų sudėjo ir daugiausia vie
šuose tautos reikaluose pasidar
bavo. 'J-'ai padarėme negeriau- 
siu susiorganizavę.'' Dar daug- 
giau nuveiksime, jei stipriai su
siorganizuosime į A. L. R-. K. 
Federaciją. Lietuva dar daug 
ko iš musų laukia. Jos širdis 
—Vilnius dar neprieteliųzran- 
kose tebėra, Klaipėdos kraštą 
irgi svetimi tebęvaldo. Todėl,' 
mūsų ‘ priešaky stovi di
džiausi kalnai darbų, kurių ne
nuveiksime būdami pakrikę, 
jpabar musų obalsis turi būti: 
susiorganizuoti ir dirbti. Tu
ri nelikti nė vienos lietuvių pa
rapijos bei kolonijos, kurioj ne
siustų Federacijos skyriaus.

Šių metų Federacijos kongre
so: begalo didelis programas. 
Yra tokių klausimų, kuriuos sė
kmingai . išrišus ir gyveniman 
įktmijus, ir Lietuvai įr katali
ką visuomenei butų daug pa
daryta. Svarbu, kad visi Fede
racijos skyriai, visos organiza
cijų, kuopos ir draugijos, pri
derančios prie Federacijos, pri
siųstų savo atstovus. Kuo skai- 
tlingesnis bus kongresas^ tuo 
vaisingesnis bus nutarimais. 
Nęra abejonės,, kad prie kon
greso pasisekimo prisidės iš 
Lietuvos atvykę svečiai: kun. 
Bfonislovas Bumša ir Steigia
mojo Seimo narys, gimnazijos 
mokytojas M. Bagdonas. J 

kongreso Dienotvarkė.
. A. L. R. K. Federacijos Cen

tro Valdyba yra padavusi se
kamą Kongresui dienotvarkę:

1) Kongrese atidarymas.
2) Atstovų priėmimas.
3) Prezidiumo rinkimas:

a) Birmininkor,
b) Pavaduotojo,
c) 2 sekretorius,
d) Tvarkdario.

4) Komisijos:
a) Rezoliucijų* * 
bjSPresos ir pasveikinimų, 
c) Mandatą,'prašymų, etc.

5) Sveikinimai: 
a^Šv. Tėvo, '
b) Lietuvos Seimo etc. 
•c) Prezidento HarŪingo ir

6) Referatas:
Lietuvos politinė (padėtis.

v 7) Pasveikinimų skaitymas. 
' 8) Vardošaukis; Valdybos ra- 

, portai.
9) Referatas: “Natūralizacija?

10) Referatas; “Skautai.”
11) Referatas:

U) Naujį ineiimai. '

• įSkaEytojai pastebėjo, kaip 
smarkiai aandariečiai per BaVo 
‘‘SamUroką” agituoja už Šauki
ką nęva “progresyviško” šuva; 
žiavimo* RimUsnie jį Įąisvąm- 
niai tokiam suvažiavimui neprįtgr 
-rfa, w mato didžitoj ąąvoją. 
Jie dar atėimena Brooldyrio ^pro 
gfesyvjaką^Beimą, kur Dr; &&-’ 
pas būvo .išspirtas lauk. <

^.Viąnyįė” No. 62 rašo; •;
į ftMes pamenamo^ lea* išėjo gar* 
siajame Brooklyno suvažiavime. 
Išėjo ne vienybė, bet Šlykštus 
skandalas, JI kurio socialistai sau 
tik partijinį fondą susitvėrė.0 
■/ Wipf susitvėrė fondą socialis
tai, kitoji salėje susitvėrė ir-tai^ 
vamaniai is kuriu nevieni nė ki- 
ti neišdavė atskaitų. Visuomenė' 
turėtų reikalauti atskaitų, nes au
kos buvo renkamos nukentėju
sioms nuo karės lietuviams.

Kas-link suvažiavimo, tai mums 
nesvarbu. Juk tikrieji lietuviai 
tėvynainiai į tą suvažiavimą nė 
domės, nekreips, Jie dirbo ir dirbs 
tikrai naudingą darbą Lietuvai.

GAL KADA SUSIPRAS.
\ ....... ■

\ Vieną gražią dieną lietuvižkų

kmė» visus nedžiugins ir nūs-f 
tetos, J

v '■< 

?

‘y "

*vS^EW9 '
Kongresas prasidės rugpjūčio 

30 d Karalienes Anraoių par; 
Bažnyčioje, j^rie &>uth 4th ir 
Roebling gatvių, ku Mkiįmn- 
gomrs Sv. Miniomis. 5 Kum 8. 
Remeiką tos parapijos klebo
nas, kanoj įvykto k<mgtwsy 
deda rito pastangas, kad baž- 
nytinįSft ^peigos butų kuoiškil- 

MiMio^ >rasidėą Ii) 
yaLryte,

KoiufreMoEramogOft.
L B K«fal.K0^
greso, * Brooklyno lietuvių, vi
suomene turės keletą tokią pra
mogą, kokią šioj apylinkėj nė
ra/buvę. , , v

r Jau visiems yra žįnoma, kad 
rugpiučio 30 d., New Plaza Ka
lt , L: b. & 12 kp. rengia pra
kalbas. Kalbėk lyįiąs vyrai, 
dar šioj apylinkėj nekalbėję. 
Svarbu , kad visi iŠ tos nepa
prastos ir retos progos pasinau
dotų. ' v \ 

■ Rugpiucio 31-d. irgi toj pačio
Bospublikii. Jie daugiausie,

kaimenę, Musų moterys visuo
met moka gražiai pramogas su
rengti, bet sį sykį, sujungtoms 
jėgoms, pralenks visas kitas 
pramogas, kokia jos yra suren
gusios.

Rugsėjo! 1 d. MeCąddln salėj laikraščių leidėjai-iš Maspeth, .N 
įvyksta koncertas, kuriame da
lyvaus netik Šios apylinkės žy
miausios pajėgos, bet ir iškitur, 
kaip tai iš Baltimore, Md.\pp. 
M. ii’\J- Cižauskai, iš Spring- 
^eld,'Xll. komp. A.. J. Aleksis 
te kiti. Taipgi dalyvaus žy
miausi Amerikos jietuvių var
gonininkai, kurie laikys savo 
seimą sykiu su Fed. Kongresu. 
Dainuos du sujungti goriausi 
Šios apylinkės chorai, p, J. Jan
kui vadovaujant, žodžiu, kon
certe bus dainų—rsolo, duetų, 
kvartetą, choras, smuiką ir pia
no solo ir tt.. Kas į šį koncer
tą neatsilankyš, tikrai gailėsis.

Kur sustoti.
Kadangi arti ios vietos, kur Fe

deracijos Kongresas įvyks, nėra 
Viešbučių, todėl delegatai turės 
sustoti New Yorko viešbučiuose, 
patogiausia buk sustoti Navarrc 
Hotel, prie 38 gatvės ir 7-thAve.,. 
New Yorke. Šis viešbutis yra pi
gesnis. Kas norės brangesnio, ga
lės sustoti McAlpin Hotel, prie 
34 ir Broadivay, New Yorke, ar
ba kur kitur. Yra stengiamasi, 
'ant kiek bus galima, parūpinti 
vietą pas lietuvių šeimynas. Tam 
reikalui yra išrinkta komisija, ku
ri ir rūpinasi surasti kuodaugiau- 
sia_šeimynų, kurie galėtų ‘priimti 
atstovus nakvynėn.

, Kaip važiuoti.
1) Delegatai atvykę į Grand 

Centrai stotį, imkite 'S u b vr a y 
(požeminis traukinys) “down- 
town espresą” iki Brooklyn Bri- 
dge (antra stotis nuo G. 0.}; ten 
reikia išlipti ir paklausti, kur gau
ti Broad-vvay Brooklyn train,” ku
riuo važiuoti iki Marey Avė., pir
moji stotis; pervažiavus tiltų — 
Bažnyčia prie tilto.

2) Nuo Pennsylvania stoties rei
kia paeiti vieną bloką į rytus iki 
Broadtvay ir 32-nd SU, ten paim
ti S u b w a y ir važiuoti iki 
Ganai ir Broadway; ten išlipus, 
persėsti į Brooklyn B r o a d- 
way traukinį, kuriuo važiuoti 
ikiMarsy Avė. stoties.

3) Nuo- Jersey Centrai, B. and
O., Eriė R. R., persikėlus per u- 
pę, reikia paeiti į rytuš iki Broad- 
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d/Ritt^ton, & d^ Minersville, 
< te GiratdfUle,
m Mtoacy 3(W Mt 
Orinei, šios žajla
graŠhd pasirodyti. Girdėjom, 
j0g 8h enandore, Kirtosi, Ply- 
jįotfth Ir kltiį 
mjoe p^ptoigyą, bet rinitai 
rengiasi darban te tadoene 
klyktame tvirtindami, jog dan- 
gėli jo« rmstetos. .

AtetoMŠką W iš naį ją ko- 
lioniją, M, Lbicolį ,N. Ė., 
Torrington, Comi.,x St. Louis, 
Mo., E. St. Lotus, M,Lewistdn 
Me. ir kitos, kad stoja energin- 
gjajfį darbą.

Šį mėnesį tik kai-kuriose vie
tose, ypačPennsyivanijoje, bus 
^desMą sujudimą> taip šikant, 
kad inkvėpuslr paraginus vi- 
w kitas mūsą kolonijas, šiaip 
jau-gišis mėnuoskiriamas go- 
neraliam ir pilnam prie darbo' 
prįsiruosiinm, kurs veik visas 
tdrSs būti atliktas per rugsėjo 
mėnesį, * ‘ m T

Delta visomšLoiionljo‘m8> vi
soms paskolos stotims žinotina 
štai kas: .*

«.) Iki rugsėjo pradžios tttfi ;dabąr>ta Bygoj du Atnėji- 
i' .. . • A — a » a-* J— I—1 FT1m. »%. « m.

f

i

•' V
11.

Y. ir Akron, Ohio, kaip mums 
praneša, sušauks didelį masinį su
sirinkimu kur dalyvavo “visi” 
lietuviški “diplomatai” ir Ameri
kos lietuviij visuomenės “vadai.” 
Tame /susirinkime, kaip mums 
praneša, nutarta panaikinti “Vy
čius” su ragais ir pasikviesti sau 
į talką bolševikus be>yagų. Taip
gi nutarta paskelbti plačiai jai lie
tuvių visuomenei, kad “Darbi
ninkas,” “Draugas,” “Garsas,” 
“Vytis,” “Moksleivis” ir “Mo
terą Dirva” yr$_bedieviski laikra
ščiai, o apsiskelbti vieninteliais 
katalikiškais laikraščiaig “Žvaig
ždę” ir “Vanagą.” Ar ne pui
ki kombinacija. Kaip sutarė taip 
ir padarė. “Vanagas” kiekviena
me numeryje stambiomis raidėmis 
paskelbė, kad katališkais laikras- 
.eiais .yra tik “Vanagas” ir 
“Žvaigždė.”

UŽ tai tiem dviem laikraščiam 
bolševikai meilesni už vyčius; ci- 
cilikai už darbininkus; laisvama
niai už katalikus. Gerai, gerai, 
garsinkite ir dirbkite, o tašdar- 
bas išeis ant sveikatos mūsij vi
suomenei..

tybių diplomatiniuose rate* 
liūose apie Rusijos .
(tolšeyitež lįUsistatjriną sąrif 
Šyje su pašelpu S užsienio* » 
Rusijos Valdžia susinerva-< . 
viiste sitsįrūpinus. ,3 IŠnaujo 

kur skdbiūto būk Eranmi^ 
rengianti naują karą prieš 
Rusiją,1 
ją ir Rw 
r Įtoije
torist^rią?' Sicorin pranešęs 
Einlandijai,. Esti jai,.Latvi- 
jai irzLietuvai, būk tikrai p- 

žinoma, kad Rusi jos 
narkistai tose 'valstybėse 
pienuoja užmušineti valdį- 
ninkus ir kitų Šalių atstovus 
įri tą visą kaltę suversti anį 
bolševikų. Latvijos užsienio 
reikalų ministeris Ganecki 
paprašė smulkesnių žinių a- 
pto tą suokalbį. . - :
f Į Rygą ketina. atplaukti 
IBAnglijosj^aro laivų, te jau

I 
kos karo laivui Tas ir-gi pyš
kina bolševikų valdžią. Bol
ševikai pasiuntė keletą bro- 
niruotų traukinių link Ein- 
landijos rubežiatis. Finlan- 
dijai paklausus kodėl tas da
roma, Rusijos valdžia atsa
ke, kad tai jų atsakymas į 
įalijantų laivų atplaukimą 
;Ėaltiha>m v x

Sūri Visos kolioni jų pajėgos su- 
mobilizuątos, pienai sudaryti.

b) Rugsėjo mėnuo visoje iš
eivijoje turėtų būti sunaudotas 
vien bonų vajaus reikalams. 
Visi kiti visuomeniniai darbai 
lai sustoja.

c) Tų mėnesį kiekviena ko
lonija lai surengia generalio 
Šturmo dieną. Visokios medžia
gos bus galima gauti iš Misijos. 
Kalbėtojų Misija ir gi prista- 
tatys, jei' nebus galima gauti iš 
apielinkės.

d) Per rugsėjį mėnesį visi lie
tuvių namai turi būti aplanky- 
ti,kiekvienas lietuvis turi būti 
prieitas ir pakalbintas.

ę) Stočių komitetai lai nuo 
šio laiko pradeda laikyti savo 
susirinkimus kas 'savaitė ir lai* 
nuolat informuoja Misija, kas 
jų veikiama. x
' Yrą išviso apie du šimtai 
paskolos stočių^ Tos dešimtu 
stočių, kurios pirmos padarys 
Savo kvotą) gaus'ypatingus pa
žymėjimo if pagerbimo lakš
tus. Dėlto netrukite informuo
ti, reikale net ir tetegramomi- 
mis ąpie visus savo pasiseki-' 

' mu& Taip-pat pabaigoje mes 
būsime priversti paskelbti vi? 
sas tas kolonijas, kurios nieko 
neveikė .šio vajaus reikalu. La
bai būtų gerai, kad tokių kolni-. 
jų neatsirastų.
” Bet to dar visų žiniai skaito
me reikalinga pranešti Šiuos da
lykus. •

'!) Dar balandžio mėnesy, Šių 
1921 m. buvo garsinta, kad pra
dėjusių mokėti už bonus1 ir ne
baigusių mokėti iki pirmai die
nai gegužio — įmokėtieji pini-' 
gai bus paimti į Valstybės Iž
dą paimti tik tų žmonių pini
gai, kurie ir šio vajaus laikti 
nebaigs mokėti už savo bonus. 
Gi kurie norės dabaigti mokėti 
dabar — galės tai padaryti ir 
jiems bus priskaityti seniau į 
mokėtieji pinigai.

2),Darant by kokius įmokė- 
jimus už bonus,' pereitų metų 
kuponai ^nub Lietuvos Laisvės 
Paskolos Bonų bus priimami 
už gatavą pinigą. >

Pageidaujama yra, kad vi
si bonus'perkantieji užmokėtų 
ant syk visus pinigus. Bet ku
rie negalės to padaryti ant syk, 
galės išsimokėti' dalimis, bėt-jo- 
kiu būdu nevėliau, kaip per 
penkius mėnesius, taipkad 
visi pinigai turės būti įmokėti 
ikPld. vasario1922 m. Perkan- 
tiejL iššteiokejhnui, turės iš 
pradžių įmokėti ne mažiau kaip 
įenktą dalį (ŽO nuoš.) Su pas
kutiniu TOteesniu turi būti pa
imti įr priaugusieji nuošimčiai 
(po 42c į mėnėsį nuo $100.00,) 
ribojant nuo liepos pirmos 
dienos, š. m. \

J darbą Lietuvos sūnūs ir du
kterys! • '

LIETtTVpB E^ MISIJA

370 $eventhAv. * <
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15) Kataliką Spaudas Savaitė. 
1Q) Skyrių raportai. 
17) Federacijos Biudžetas.

; 18.) Valdybos rinkimas.
19).NUsky rimas vietos' kitam? 

. Kongresui ir kiti dalykui. 
BeFederacijos, dar Šiosor- 

ganizaeijos, laikys. savo Sėt- 
įto: Lj IX Tautba Fondas, 
t R. K. Rėmėjų Draugiįa,Ku- 
mgą Vieuybe> Katalikų laĮkrąš* 
tininkai, Blaivininką Sąjunga. 
Vargonininkų x<Moti-"‘ l)ando\Draū- 
gija sykiu seimuos. ,. /

GRIGAITINE POLITIKA 
x SUBIRĖJO.

x —.— I ■
Pastaraisiais laikais socialistai 

ausinuko visai. Dar daugiau nu
smuko lietuviai socialistai. Bol
ševikams atsiskyrus, Grigaitis su 
Mįehelsonu mėgino sulipdyti L. S. 
S., bėt dabar ir patįs pamatė, kad 
S to nieko nebus. “Naujienų” 
No. 191 štai ką randame: *
' “L< S S.goje mėgina iššaukti 
tokių pat kivirčių kokią joje bu
vo pirm'1 skilimo. Ir tų žmonių 
priešakyje .vėl Stovi asmuo, pildąs 
sekretoriaus pareigas.”

Vadinasi, visas Grigaičio su 
Michelsonu darbas nuėjo ant Šuns 
uodegos. L. S’. S-ga ir vėl Subi
rėjo į šmotelius.

Tai-gi, gal nors dabar bus aiš
ku visiems, kad socializmas ne
įvykdomas ir darbininkams nerei
kalingas. Jis reikalingas tik 
tiems, kuriems rūpi pasipelnyti iš 
darbininkų. Darbininkai su. so- 
cialistaig veikia išvien iki tol, pa
kol nepamato tikrojo socialistų 
vadų veido. Kaip tik pamato jų 
gudių politikavimą ir bėga šalip. 
'Praėjo laikai, kad darbininkai 
cLuotūsi suvilioti apsįmaskavu- 
ąiems socialistams, kurių tiksals 
gudriai darbininkus'išnaudoti.

PASKOLOS REIKALU.
Vajus žada būti trumpas,

Ėeungylva’nijai. tenka garbė 
-^--padaryti gerą pradžią Šio va
jaus reikale. Kada mūsų yisub* 
lpenė įkaitys šias eilutes, jau 
busJvy&ę diliausi sukriitimai 
Scrąntoh, Pa. (14 rugpjūčio) te 
ftahanoy ČBy apielinkšje (18 
rugpjuSo.) Tikimės, kad ^se.

NESIVEŽ VĖLIAVOS.
-r- Abierikos šelpi

mo organizacijos vykdančios 
su maistu, drabužiais ir

■ _ * .

vaistais Rusijon nesivež a+ ' 
merikoniškos vėliavos. Tas 
daroma,, kad Ueerzytl bolše- 1 
viką kopiisarip1 Bet prie vi
są maitinimo punktų, bus 
aiškiai pažymėta, kad pa- 
šelpa atėjo iŠ Amerikos. Į 
Amerikos ofisą Rygoje be
galės rūstį grūdžiasi ir siū
losi vykti Rusijon ir veikti 
su amerikonais. ’ Daug rusą 
skaito, kad jau sovietu-val
džiai atėjo galas ir jau tuč 
tuojau liudsai galės vykti 
Rusijęn. ' .

į ĮTARIA AMERIKĄ.
London. — Anglijos visuo

menės'dalis pradėjo /neri
mauti d,ei Amerikos pašei- 
pos Rusijai. Sako, kad ši- 
tokiuo būdu Amerika įsipirš 
Rusijai, iugys gerą vardą ir 
paskui užgrobs savo preky
bai Rusijos rinkas. Todėl 
Anglijos fihansistai kreivai 
žiūri į Amerikos vykimą Ru
sijon.

UŽ SLAPIA KONFE
RENCIJA.

Washngtoni—Prez. Hard
ing dar nepareiškė ar bū
siančioji lapkr. 11 d. nusi
ginklavimo konferencija 
bus slapta ar vieša, bet jau 
teko patirti, kad prez. sto- 
vįs>už slaptą, •

KONGRESAS IŠSI- 
j SKIRST®.

^Washingk&n. Kongre-. 
sas išsiskirstė vienam mėne
siui. Prieš išsiskirstymą 
svarstė apie uždraudimą 
dirbti ir pardavinėti alų li
goniams.
1 •*

■> i i j it ; i, ‘

LIGONIAI ŠĖTROSE.

tijinėj ligoninėj daroma di
delis remontas^ Tai 80 ligą* 
nių suguldyta Šėtrose, pasta
tytose ligoninės sodne. ‘Ii* 

jąuėiasi gerai>
sveiksta.
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įgijęs, surengsim pra- 
luksimkad reikią,štlp- 
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14 d. rugpj., viename bažnyčios
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Lietuvos Laisvės Paskolos 
Vaidyba ir'Darbuotojai. ) *

g££ort, conn.
j . , . J_.. ‘

/
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jei merginų darbų nėra,: Todėl
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) į. Į Lietuvos Misijai priuJPjįj lie
tuvius raginti sukelti reikalauja
mą sumų ir pasekmingesniam dar
buipaskyrė kdlionijoms kvotas. 

|€TeyeIandUi 'tenka įpirkti $10,- 
[000,00. ’ Pagal kolonijos didumą 

visai nedaugę Nors( dabar ir 
[ blogi laikai, bet tokių sumų bo
jau gįii lengv^ ----- --

£
frus kalbAtaį^r irlbėti j jįm i
pamokiiųmčių ^lalogi}, paj?m 
ksle^ų jp^tų.. ta,"da*Jkai ir
lyvąuiyšv, Kį»nniero bąžnyt^niajvisoki “ikąlfį J‘(( •
choras ;Str savo datomis ir •gririU Tai tam’ broli, kataliku dariri- ry ** ». «.
moksleivio Jdjyi Žęmmčio naujajl nmke, su savo kruvinų ^prakaitu l|nygų .sųtwkjmift komisijos pą- 
surit^frua ©rejestrą.. Fsurilipdet ta bažnytėlę* 4Ba|tęškejO| kad (įšvąžinėjua danįpu;.

Kad atsiekustsayd tikslo ir W [ahejb»& kiekvtanplširdį skaudaiLR& narių, įaug
vakaras būtų pįse^ininaas, mokSrĮkad fūij'ldedpsi, bętkdUdoriį Nutartį 

t....„• ... jhko|‘pastabi kMviamš į'Lietv1
K. Vą. Prie ptaifomt ta* ftiWn»te ^<<oi

karią tariu kokių- Jtam, 
krrilšitjrfttiiėiti j LDS. kUbą, K N
ta karta sOtadbriaiirperiu* čat feMaW^k«d

dvasios, vadovas kųų, JK A*' 
na;; ot>į ri jėoreapondaniti 

hkta Vincas Žilinskas.' Dele- 
i tris j įsėliną? išriųkdi gerb. Jturii 

A. Pankus ir V. RilinricaS; Iš

tesi

4 , - .y -Js-$:■,!-
.. f" • • » • 4

; D .r J <

“MlliieUkM jUariltM,'.'
Jau R«r kelips ^ sayata *

-r • tt -Iną š»vęs he--|l<!iviaij^ie8ifc hacl'viąiiomenėat.lativalįnta;

i
;; au savo ĮŠHkimomk inotęrėlemą ir rageli* ‘ 

komitetu nemažai pinigų išeįkVo* Į 1
jęs pasilinksminimams.’ Parapijo- f 
nya^patyrf pradėjo apMfaėti : OO^.

■ raMtoatitaisyti’ Sti SžtalfŠ V.**^®* į visas tausja? Dttnianas ir Mar,V. &fflalaoBi-|t<,we s™i»Wnw. ię.4it«ePiI.«.Įl t*P>0 T‘>W miestelf HtoMij iš-
S adarbaį.staeiys yis AĮe^Dar- ^L' į ^{eg^

Y- A m .^h-? A - - r -r
gerb. kun. B dJ J8??1*’ R wMnojn. trič su-įM apsvaMeKą^b^pijdęHb^Į^.d^ £ūlw jauuinįū

- ta •’? Yr fe*- * M W>»> '"pSkFiftTM;

■»eXo a}XaS ’t U ros,V?tovo .«“•*-V’ ’.Cameėkio,Mokylddš-F*- - ‘ I---—, I J , . 4,.. ,
' r I M d. & K Ra^oi^,s^dkuonmt atvyks į Clevelandą su ni„L; 4 -1'*1

TaTrl tfežins^^

tusiai dėl jo darbuojasi., Del ne- 
, i vipją s®ririn- į 'darbo" ‘daug gabiiį daihiniftkų‘ir 

ir' tt.; stętięs, svarbieji ,nur HcŽBėjtj iŠ ’jatiniiiio tarpo išJa$n& 
jrbgi4d[ grimai garęįhtf spąydbj^ ' bonų j jei. Bet'likusieji v^iltt nenustoja*. * 

Į jaunuosius priejlidesnio veikimb. pii*kiipb agita^ifį' .išplatinti ‘peri [Rugpj. M d; buvo LDS.’7ū kpj _________u„ _ __
Nbrs ant vakarėlio nebuvo taip jJsin tikslui pągaųiintjri apgarsinj-Įmūneripis susirinkimas. Išrinktaiuiakivlaikė juos už rankų kai®' 

[daug žmonių, JieJ kurie.atšil ir spaudą. ,TąLgi broliai_irfd|leg|itas. įt Darbininkų stirnąlkbkius kaltininkus kad nępąbšg*.
‘buvo labai užganėdinti. . t .Lseąėrs racinieeiąi, ^stai yalstybinisTŠjarstyta apie gautą iš( centro 1 tą. Ppagrapias prasidėjo 5;3JyąL. 

Nedėlioj, rugpg, 21 d. parapija I darbas s|ovj jiričs, mus. jši; jnes Į laišką, kuriatne pčašo užsimokėti I M. Vokietaitis visų pirmiausiai 8fo 
turėjo didelį ir puiki} išvažiavimą, ivisį dirbsime su, pasišventimu, tai Į 3 mėm iš'kalnd. Pplikta po šerio-Į ko,- ‘‘Broliai ir sėštitSŽr, g&t feata* / 
Buvo graži diena frtžmonių labairjis nebus sunkus, n^s Raeino ^Įie-Ivėi. ‘ 'Dabar, 'nedarbo’laikais ^ekgiikai Jiieldes’vfeą SaViitę,1 

'Hdaug susirinko, taip kaip niekad. |^lvią|ną paskinta išp&ktiL^ L. 'kad užmoka'už'! meni /Tik j heįiasišektų, < bet - štai 'jf'<
‘[Nors viskas buvo pigiai pardavj-|Bonų tik ųž $4,000.00. Tokią^-įniitarta, kad narijn pbr tris menę-1maldas eina ant mūsų geroy^S. 1*1 -

j gelbetifrenį
«* balina varną iJ’^ilniąiri [^dingai dėkingi.

l - h ■>•<“•’*
■ * * . -rt-UiĄlblatas &*L., Paskolos stoiiėsJ J k. • ’*
• ■’<' J ^^’pęidyba laike šūsirinkiiną m ' &AfitttJA/’lf/fc

‘ rt f, J^iynį salėj; Matydabn J >RlI^ 18^ įv.
t t Išdarką.ir būtiną visą ’* "*" -!w- •'J-

h* j > m
; j < * <

- r ;* t'i u i * ;

■t n ' *- ‘ f»p tų }r■ * *. ; i,, f ;į r-

Vietine Paskolos J ■ .
. ....».» •' . .. »►'*.>..4 r *|' I - ; ' ;

/ * ’ 
■ 1 

h

'' skai^tAnpj/afąiniinus,

sauoja laętuvon. ten, jnanydamijt^ frl„l.t...a t A.:i .tR^8*
/ 1 , ■ .

atgal prie tikrosios savo 
v* " 'tr' Ti _ yL. i L- T ~

.Mto‘>«e> M, t^kinėtao'iSUėBn dlug pietasfrto£įttM-
• u -ir J, .^Mgijas,, U šeimynos pet^L. NWS

P?T*»* •N^tontvaidincr du payie^ydkfiu^
gdfe, į jo tekę. ' Nėmatydteis gXtas S ^kilmingo pasditeio Lietu- pmėt’ ir “UŽ- m M e^snnga,. stot? rkonvljitop■ įerki gęfeeja, nei.H-'

Piei taa rietaant, tarną V TT'k U. / |vost.^tovo gerb. V. .Čarneckio,lwgim^ Mokytos.”' tofbri;hspąrdayųn° darbą; bonų pirinmo ri gerą c mos,vadą. Tata^gi y-
-- • . _ ..a*.-. į Rugpj. 10 d. RasĮ«J$i .sto-rtaomet atvyks į Clevelandą su •|J1įukgį irmergailė^ pasakė’ kelia^kęfe Ąraugijų sus|riri- LLir' sk^4tagas bažnytims • feh<g

. 'vfeHek paėigMėW& jM,tA W “?IW;,ved» as
- kimpės. Bot ten-nUvaaana'niS-Lin^^“A;STmteAiFSo IvT? r *""■ T’ «n»»M prak&ėfe A. pns klienos ■ •progos; rengĮilkp A SJa.į. ansto, kur? pasBvep-
I» neranda, Ęamak, kad™i ateUnli^Žrta^te^'r ‘‘ " “r —' P™^-' vaikelius >rfe tolėjo feW?>, galima; kuo-f tusmi dėl jo dtabuoiasi. Dėl ne-

L*:.^. J“®. V“J«- Wųtinai_nptatta spuk- lmtu paįvaimtj ir pagražintiifektatasl lietuviSkos ' kalbok'fekiawiais sąuįti
Hti[vWomeuisM;8u?pvddto?, 28 d,|teL-fa  ̂betų, abtenilžiniš- va!,'raį pads, kim4 ir ” ! ’-

A-pgpj 7 v. v^k. į leisti nsuome. M ^loru> u Vyčių, i Teatralių- L.jo milaiiusieiiš' ir tartai (
Pą aptarti. TodS newbri.taime- p. genui ir ekoraips , dalyvau-1 imliuosius nrieAidesnio veikimb. fekimo 
lemi, palikime tą dieną visus rei-ĮjUni ^sogĮ’uęLosę pasidaro dikto
rius ir eikime j tą' šusirinkftną su ta išlaidos.* Vippiinetose,Auo- 
pįakilniais ir naudingais’ sunfatty- pqse susispieįę dailininkai Jau 

Iinąm ir su pasiryžimu dar šykį^pa- Idtlug .yra* patarnavę vietiniams 
rišventusiai pasidarbuoti dePsh- tapviaUis ir už tą vargiai kas ga- 

jvo Tėvynės.’ Sudarykime riUją' atlygintu bet , šiame švar-
I Paskolos stbtį, arba senąją papil-1 biaiye reikale gal dąr patarnaus, 
| dykiiue naujokais spėkoįriis. Čia |‘aes įe muzikos ir- dainų progra- 
|galetp daug pasidarbuoti' briuakImas yra sausas, greit nusibostan-l 
įbįai,.dr hėgalintm^tRu'^ti’ būrių,, 
. - - į----------i-—---------- --------- Todel-gi, visi CJevelaųdo lietu,-
ja Lietuvai. * • J_' .. [viai„ kurie mylite savp tautą ir Į

< 
j HARTFORD, .CONN? 
■^Pradėjus dauglimai grįžti’Lie 

tdvon, draiigijos ,ir' kuo'pbš . Ją 
skaudžiai atjautė ųiu^tofiAmos sa- 
vąl veiklių narnų Taip paf-at'sili- 
k| ir.Jj. Yyčių 6 kuopai. Seniau 
jos-narių skaičius siekė a^tiSOd/o 

nnra. Ainsto- belikJ. apie 50. JKkikurie
dar' * prakalbą l“(L * .. • ■a t- •■ j -• vA?r ,ir;* labai veiklus nariai, bet susiti

kę ;su nepasisekimu nustodavo e- 
| nergijos veikti. Taip nęturi būti. 
[ Nępąsisokimas. turėtų ' daugiau 
[priduoti energijos pasiryžimo 
| išpildyme. Vyčiai turėtų atsimin
ki savo prakilnų tikslą ir i|uveik-' 
| tu^ darbus, apie ' kuriuos nėt. ir 
[Tevyųėje žino. Ta kilnia dvasia 
pradedą1 ir vietiniai Vyčiai persi- 
mti. Tas apsireiškė buvusiame 
kp. susirinkime, rugpj. 21 d. Na- 
rių susirinko daugiau nei papras
tai fr gyvai: svarstė .reikalus. Nu- 

Į tarta pareū gti draugišką išvažiū- 
[viriią Goodivin Parke, rugpj. 28 
i d., lizkviečia’nt dalyvauti Šv. Ci- 
eilijos chorą, Marijos Vaikelių ir 
Angelų ’ §argų d-jėles. Nutarta 
prie pirhios- progos surengti va
karėlį* su kratomais paveikslais 
dėl naudos šv. Kazimiero Seserų 
Akademijos -Chįcagoj. Nutarta 
paimti išplatinimui 100 egz. Iri- 
džiamų L. Vyčių kišeninių kalen
dorių. į Gavus iš Centro kvotą ini- 

Diėna buvo graži, tik labai [ tjs darbo ją sukelti. Prie kuo- 
pas prisųrašė P. Babickas ir J. A- 
_______ ' Vieton atsisakiusios 
nutarimu rašt. išrinkta Anele 
St’riugiutė, ’gąbi lietuvaitė. Ji 
darbuojas Angelų Sargų .d-j ėlėj 
ir-.chore. Beabejo pasidarbuos ir 
dėl

. nes nuo jo, šalinami it nuo kbkio 
-šašo. Matydamas, kad’jaik* jau t 
i artinasi paskutinės dienos parsi- Į 
kvietė kokį tai paršepaną, rieva[ 
tai lenkų IiezaleŽriinkų ** vysku- [ 
pą’ ’ ir prie jo savo įiezaležną pa- [ 
rapiją prirašė, neš jd’ įstatai lei- J ( 
džia jo kūnigužiams 'apsivesti. 
Mane tuomi‘sulaikyti [savo ‘para
pijomis nuo bėgimo ir itureti ‘pro;

' gą apsivesti. Bet kūr tkU*
Besirengiant būriui į L|etdvą,

daugiausia nezaležninkų, jų tafJ[ 
pe iuvo ir M parapijos piršima- Lf]fc”d'Jbu*'įsittaauJ' 

lr.1 A^-a. , f,'-.., L
r . _ .. I’vitu,. sa-yp LUULiį ir

į norite, kąd Lietuva pakiltų sykiu
", |šu -kitomis kultūrįngopiis tautu- 

[mis, privalom kaip vienas stoti 
‘ | prie .darbo, . Kuo, daugiau bonų 

parduosime, tuo .aukščiams -savo Įmap prįe aežro.

‘ji i^Įs$ųlėĘlę ,W ieį 
uii jų?; tai< k Ištikto, juųš&ū 
kjiip tampri ętėtijĄtaupių^^'

'kad vajai ų* ItaririU f 
kb man paklausti vieno žmogaus, i J 

kfe girdi, ne, dari neprasidėjo, 

šĮa£ 5 W. pasjrodA p^^ W
dte yokieta^is. ^Sgktįąt. 4 
po vi3ų daržų. "Nusistebėjau,, ko*' s 
gįjk; žmogus taip bėgioja lyg sį- 
kvailęs. Kiti man pasakė, kad 
teąko kalbėtojo ir dainininko. Ui 

, talandos teko matyti 'sugr|Žtant 
i«Ode ja su kalbėtoju ir su daini-

daiigiausia nezaležninkų, jų tar-1 

kas Mikolas Akstinas, kuris būk 1 
padaręs sutartį, su, Šleinių, kadi 
Lietuvon nuvykęs prirengtų Šlei
niui gerą vietą. ĮJž tą- sunkų 
“darbą” Šleinis surinktas neva 
kirkės “pentiniiran” pinigus [ 
$600.00' atidavęs minimam Mik. [ 
Aks. kaipo skolą. įstos priešas- J 
ties kilo didelis trii^kpmas. ,tąrp [ 
pa^apijonų, nes nežinojo kada iri 
dėl ko buvo tiek skolinta. Ant sto
ties Šleinis. nore jo . 
sakyti išvažiuojantiems, bet iš su- 
sirinlcusių pasigirdo balsų: 44Siet
ui, parink daugiau pinigų ir ma
ne leisk Lietuvon.” Iš įo kįla juo
kas. Kad paleilgvinus savo “pa
siuntiniui” darbą Lietuvoje, jis 
iš savo ištikimųjiį sudarė delega
ciją, kuri pereitų pei* visas vieti
nes draugijas, kad jos išrinktų 

'savo atstovus, kurie sušauktų mū
šiui susirinkimą, laįke kurio būtų] 
priimta rezoliucija prieš dabarti
nę Lietuvos valdžią..

Pamąstyk, mielas skaitytojau.
• su kokiu tikslu nezaležninkai vyk

sta Lietuvon. ‘Bet vargiai ten 
jiems pasiseks, nes žmones ten ge-J 
rokai apsišvietę ir greit jiems pa
rodys tą patį kelią kaip prošepa- 
nams.

Lietuvos Vaikas.

WESTVILLE, ILL.'
Rugpj. 14- d. LDS. vietinė kuo

pa turėjo pikniką parapijos dar- v ze.
Šalta,. tai žmonių nedaug tebuvo.
L. Vyčių choras gražiai pa'daina- [ tinskiutA*" 
vo: .“Einu per dvarelį,” 44Jau 
slavai sukilo,” 44Mūs lietuvaitė” 
ir kitas. Darbininkam ‘ garbė, 
kad parengė tokį gražų išvažiavi
mą. . Tik tą gražumą biskį apjuo
dina vienas prisitraukęs “nami
nės” it sandarokas, kurs it boba 
kitus* kolio jo.

Jaunamečių vakaras.
Rugpj. 7 d.'Jamiamečių Vyčių! 

kuopele, statė scenon *‘Kairini ės 
, Gintarai.” Lab'ai gražiai išpildė.

Mužiką šiam veikalui paruge 
yietos vargonininkas. Kitas vei
kalėlis buvo: “Su šiuo ženklu per
galėsi.” šis taip-gi puikiai atlik
tas. Vietos va^g. A., S., matyt 
daug triūso padėjo, ik/* išmokino. 
Daugiau tokių vakarų.

Nelaimė.
Rugpj. 14 ė. - didi nriaimė išti

ško pp. Karpavičius. Jų 16 Ai. sū> 
nų automobilius užmušiu Šįmet 
jau rengės eit kolegijom VažbioNnau’ 
jaut jam dviračiu automobilius +*K*“ 
pagavo ir parmetė. Nuvežus li- 

■gonbutin tuoj mirė,. Tuo auto- 
, mobiliu -važiavo mūsų kolionijos {

dingo1 duveikė -.parapijai} -r? dietų- [
viams. Tankiai yra} dabai; lošia-JP^s'dolėriij.'Žinome khd-yra" ne
ini teatrėliai, rengiami išvąžiayi-,I darbas, 'bet matome <ir -kitifpriei-

, , . . kinf.klėbį inupir- žasčių dėl kurių iŠsisukinėj^ nho
‘tautos vardą pakėlsimę. Draugi-keHs imus.i - Nesenai, vaikusLpprkiiiio 'Bonų. 'Vieniems .stoka 
jbs.ii* kuopps, dalykite .agitacLIpyjyej-igė prie pirmos'Šv.,Kpmuni-[ta^rišlčo susip^timė ■—<■ gyvenai 
jlįj pirkite, kiek, gąlčjąmos. bonų j <jeĮ ^saros pakvietė klier. I kaip* akiriiid į nia’rfes >jmcstas,i ku- 

tik visi> clęveląn- kad! ‘paįįt'ų fenąieiuš' iri rio sklės 'Švlebamepasiekaakiti
dieriai fsUjusįmę,. Jai pąjpatysim, męegai1įeš paiūokimį^ūsiy Ūdų-fgi, priklausę'-bolšeVikėlių ir ki 
kąip,atsistosimi'pirmon vieton ta;Lį .'. ^08?.'*^^ &lboš.(.ta; prieš WtiŠk^!gaivalų.pliovo- 
mė darbe. __ _ IYifa kuo pasidžįąpgti matant kaipj.iyų sako,'girdi J bonai be vfertės/

: š,‘ uoliaj darbuojasi mjįfįųgerb. klę-;|tįietilVoš ’ValdžiaifelėgališkaiJbdr-
į j ' ‘ ■ ■[bonąą. Visįenjs Nashua'ę^ .lietu-ftlH,' tiettivdrlaisvė dąr’nėpripa^

' HAB^FORD, CONN. į viams reikia fvĮrčiąų sušivienytf | žiiita ir tt. . Ant tokiij nifektioinė- 
. ‘ Nedarbas. - ir išvien darbuotis,pi mūsų.^eb.įpajųatootį priėkiyštų atsakome:

Jau ilgas'laika# žmones dejuo-Į kun, Janiūnų. , Aeiū ir fclier. Čes-įKas apgynė Lietuvą nuo ilžgrobr- 
ja, aimanuoja; kada čia pradės[nai,.kad pas mus a^silaknė ir iąū-hta Bermontd ir galvažudžių’ bok 

........................... *’* v‘ " " '■ [še vikųg' kas'kovoju‘su pastarai 
Tėvas. Į siąis ■ priešais’ lenkais/ jei ne Lie- 

u jJutos liaudis šA. savo ‘ išrinktąja |
[valdžia priešakyje.mJe,į.bonai 
[ vertės, tai ar už tokiūs kas būtų 
įgavęs Š nuošimtį? Jei ne visos 
[vajstybėą pilnai Lietuvos nępri- 
[ pažino, tai pirma- pats, brolau, pa- 
[sistengk ją pripažinti pirkdamas 
[bonus. Kurs neperka. Įmno, toks 
[ne tik Lietuva?laisvės mpripažįs- 
ka,j bet ir sau. Draugijos L, bonų 
nėperkančios eina išvien su .Lietu
vos priešais.

Tai-gi broliai ir sesers racinie- 
jčiai, nesiduokite sukiaidmti viso- 

. Įkięms mūsų tautos priešams, neti- 
|kėkite. jų paskaolms, nekite ant 
jų prakalbų, bet kaipo -ištikimi 
Lietuvos sūnūs stokite j pagelb;p 
Lietuvai, pirkdami bonus, už *ką 
[Lietuva-yra ir bus^per amžius dė
kingą kad mes išgirdę jos balsą 
stojom jai į pagelbą reikalui e- 
sant.. .

ja, 1
geriau darbai eiti. To niekas neži-jsų vaikučius niokįrų).
no. Pradžioje liepos, veik visas [ .

jlidžiųsias dirbtuves^buvo , uždarę į , 
dviem savaitėm “vąkaeijų.’4 Žmb-[ • 
nes šnekėjo", kad po “vakaeijų,,’’Į 
tai pradės geriaus dirbti -Betap- gaie'to7sį^ai;s'd&td žmošėms 
sivylė. Neturte dar dirbo J>o 3-4 KfistaoS m„w 
dienas, o Royal Typevvriter Co., 
didelė drulniojamų. mašinukių 
dirbtuvė, po 2 savaičių ‘dvakaci- 
jų?’ padirbo- 3 dienas ir 17 rugpj. 
-vėl uždarė iki rugsėjo 6 d. . Bet 
nežinia dar kaip ir tuomet dirbs. 
Šioj valstijoj, apie Hartfordą yra 
daug ūkiij kur augina taboką, tai 
tupiu tarpu daugumas dirba ant 
tokių ūkių. Nors šįmet ir prie 
tabokos mažai temoka, bet reika-1 
ląs verčia dirbti nepaisant mokes
nio didumo. Kas-bus, kada žie
ma ateis? Bendos brangios, ang
lys' taip pat; visos pragyvenimo 
reikmenys mažai ką teatpigusios. 
Iš tos priežasties čia vargas nuo
lat didinas.

PHILADELPHIA, PA. 
. (Port Richmond) 

;Čidnykšto šv. Domininko ■ 
persikrausto js Lietuviškos Muži- 
ktįliskes svetainės į parapijinę. 
Tai puikus dalykas. Dvigubą iš 
to turės, naudą —dvasišką ir me
džiagišką. Dva'sišką, nes laike su
sirinkimų nereiks dažnai klaušy-G 
tiš bįevizgavimo laisvamanių 
prieš tikėjimą; medžiagišką, nes 
toli bus nuo “baro”—svaigalų.. 

Čia tūli žmones kalba, kad Ju
lija Prabajeiutė,4 4 žvaigždes 7 re
daktorė, jau ^ra ištekojuš' už vy
ro. Kiek tame'teisybės neži- 
**", ir stebiuos, kaiii-gi ji, jei' 
tikrai yra ištekėjus, ste'pia. savo' 
vyrą.mio visuomenes. * ' \V • ' ' Nulius.

iVM4u.iv utunų įMmumjua t • ? ' . u . " . .
bambizas. 171 čE*įnyo‘hM&ttĮtėa»s| Mislyk ka lialbi. bet 
Priaugantieji - Vyriai ir* Angelų .įdlMfelkj misliji.'

i
Ch:

I

Dąrbininkų iBiuro. ' Susirinkimas IkjdamA'š. intaaš Italbejo-ŠaridaV * A' -ri 
bąigta t cld& j-Mūsų ibambitata.lt-c|3 raštininkas Bautakari ‘/d i 
krimtau i^gąnėdintiy^d pi^l'^rąkalba”} buvo labai trumpa, 
aiiaų.buyęs, jų kunigu ir vėliau!buvo pą^ąsta šmė^imu*'i, 
apsivedęs" .atšaukė z savo; klaidą I (^talįkų. ’ Matyt kad sandaria / 
ber ‘•‘Draugu,” o dabar ' Vėl netųrątų ką ' kalbėti jei ne- <. 
^Draugi”' 195 1nuni. štrdipšnyIjrneižtiį katalikų,’o Viši jų apt’.J 
Jardu! “.Dėlionio* RituSas’ Bron^lj^ta, tai' mokytas lwWW’j - 
lovas Jankauskas rstMo 6 klaubnĮhiekinti katalikus. Sekantį ant' 
mus bambizui Delioniui. Iš to.l^)^įtto pasirbde “milžiniška. 7 
'Jūsiškiai bąmbiznirikai'ir labai.1 d8j’- susidedantis iš * vicnd “7 71
heryuojąri. ■■ f_ >'Idaihinihkoo ,kuria blioyS'/ 'fyp# 

t i. . . Iltis, , Ištilolp .jją:'publiką
f. I *^***"^* f t- * * "■ *

WOBpESTER,.MĄSŠ?t , J a?i ir pasibaigė programas.

antrame gale 
[žmonėms einant lauk, parapijos 
[komitetas, P. Dvareekis ir-Kra- 
[ kauskas, uoliai su didele paskuba 
bruka T. M. D. kuopos kokio tai 

| išvažiavimo 'plakatus, kurio pel- 
[nas eis bedievių, raštų tarp ka
talikų plątinięaut Plakatai iš ki- 

[ tos kolionijos atvesti.- Mat NėW- 
[arko bažnytėlė su'savo komitetui 
[mielai patarnauja jie tik saviems, 
[ bet ir visos apylinkės bedievių lai
koms. Bet gal kas pasakys, kad 
Neuvarko. bažnytėlė mielai priiina 
iš visur ir visų vežamus, nešamus 
visokius neva apgarsinimus, todėl 
gali laisvai ‘naudotis proga visi. į 
Nė, taip nėrą. Katalikų įstai
goms ta proga naudotis negalima. 

[.Jeigu kada pasitaiko panaudoti J 
f t ai su kytrybėmis. Pavyzdis: Pra
džioje birželio š. m. Lietuvių Dar-1 
bininkų Sųjungos vietinė kuopa

jjį>rijuokino, su savo bliovimu,..Tuo* i; 
--- Iini ir pasibaigė programas. ^Bet .

j Mūsų, raudonieji pradeda siųn-j^-dar vis dairaus> kur tas p. 
tinėti laiškus j draugijas kvieš-Te^. Būt paklausus viferib iŠ -jų> 
darni1 šelpti ’ badaujančiu^ (SU-dadgįūu kalbetojųP.kriri iria 
prbšk* bolševikiis1) ir. parifūfįmag^s>' ątsakč* krid girdLtik ' 
“Centralhiiu-IL ‘ ’tetuJ’ IŠ kbr puvo Karšintu, idant sutrukti 
tas komitetas ^išdygo —, nežinia,fdątigiau publikos. 
bet aišku, kad iš raudonųjų,:,nes I' Garsino milžinišką išvažiavimą, 
ir jų tas susirinkimas įvyko 2Į d. h ’buvo milžiniškas žmonių 
rugpj. 9-tą-val. pyte, kada kata-l“ūjynas. N . .. .
likai Turi eiti j bažnyčią; Šriptit 
badaujančius yra mięlaširdirigaš| *1^ -r.;  

darbas,-’ bet mūsų raudonukams i 
tiek rūpi šelpimas badaujaneii. 
kiek žydui, kiauliena, Jiems rūy . __ ___
pasipėlųyti, iš nesusipratush} i į jnį susirinkimą. Be kito Ką su
varyti savo propogandą. Keisti* ’ 
ir labai keisti tie mūsų bolševikai. 
Juk Jūs rėkėt išsižioję iki ahsų, 
kad Sovietų - Rusijos valdžia, tai 
palaiminta, vargšų užtarėja, ir 
darbinmkų šąlis, —* tai rojus. If

_ i'

f- i r< ■ ’ - - ■ , 
r ; AmTEUHĄM, F< ’ 

Liepos 31 d. D.'Raudonojo Kry* 
yis KčmčjipbS skyrius laike mė-

. "" ' “ C ’ J

slinkimo perskaityta laiškas ij" 
Liotą^al Gelbėti Dr-jos, jiasirasy* 
tas Dr. Cręaieiūno. Laiškai M* 
spąuzdhltas, matįjri jis siuntinėja*; 
mis po visų Ameriką. Laišku už
sipuolama ant kun. J. Petraičiu i? - 
Dr.1 A. Rutkausko ir L. Raudono- 
jo Kr.. Rėmęjų Dr-jos; “Sąkoiti^. 
kaip ilgai Lietuviai Amerikos pa- 
velįs savę išnaudoti i? būti* ap- . 
gaudinėjami. Laikas, jau pasaky
ti}-Ganai” ' , d -■

Pas mus visi susirinkusioji juk, 
sišlykitėjo tuo “daktariška” laiĮp, i 
kų ir Lietuvai Gelbėti Dr-jos na- 
ehališkumu. -

Mūsų, skyrius atsako tiems dak- . 
turams irūpinkitčs jūs skvo’cen
tru, o mes apsirūpinsimo savo, f- ■ • 
įtaigas, į kurias mes aukuojamą * 
mes ir kontroliuojame.

Todėl daktarų žodžius apverti* 
^mi prieš juos sušunkamą f

, “Kaip ilgai An&rikos lietuvM 
katalikai teiks drąsos visokientt 
mūsų idėjiniams*. prieaminkanM 
lįsti• savo, tarpan su agitaid|t ■ 7 
j>rie| mūsų įstaigas i? vrikŽ^ūB 
Laikąs jau pasakyti; Ganą R ■; 

dfcįų skyrius visai nekreipia 
dbmėš. į tokius d&tarilta 
kusv ■ •. '*

Lktavos DuX
* *** k*?' i.-.. ■ r:.|

ei <3
** <<£l 

r N-3

*kam jums l( tą palaimintą rpjaus 
jsalį šelpti? Verciaus patys susi
dėję savo raudonus skarmalus ir 
traukite sau i tą palaimintąją ša
lį. Kam jums čionais skursti? 
Kitas gal neturite nė ko pavalgy
ti. Bet bolševikąi gudrūs; susi- 
clarė komi Ją, na, mano, ątsiš lik
sim į dr 
kalbas ir 
ti miršt: 
na ir'sur.

*
' BRIDI

į Iš dąrbininkų judėjimo.
Rugpj. 21 d. LDS. 39 kp. lak 

, šv. 'Jurgio par. 
svetainėj. Narių atsilankė gana 
daug, nes žrngeidavo išgirsti' de
legatų‘raportų iš, buvusio nps. su
važiavimo. Raportas buvo aiš
kiai išduotas,, kas pridavė na
riams daugiau energijos ir pasirį- 
žimo daugiau '■darbuotis^larbi- 
nihkn labui. Delegatui pranešus, 

sekantis apskr. suvažiavimas 
[bus Bridgėporte, tai nariai tą ži- | 

s' 
kc'ųgyre delegatus už jų darytumą. 

, [gerbiamą redaktorių Rraųfc Gudų, 
ienasj yisi- nariai džiaugėsi, kad juu~su-

WORCESTER,MASS.
. Moksleivių veikimas.

Atėjus’ vasarinių atostogų lai- J rengė prakalbas n* rengimo kom7 
kuiį Worcesterio moksleiviai ne- narys J. Mikalausįds eidamas baž- 
paliove višuojnenei darbuotis. A' Inyčion. nusinešė "apgarsinimus šujį.g susirinkimą 
piė dvylika, moksleivių "mokyto- niiuČia pas bažnyčią' padalinti. |SY( ‘ ’
auja vasarinėje mokykloje, ku- Komiteto leidimas* gantas.
■joje mokinasi apie penki šimtai [maldoms baigiantis ir išėjus juos

[dalinti, tas pats komitetas, kuris 
leidimą buvo davęs pikčiąusiu ur- 

: [ mu pradėjo užpulti ta žm- gelį.
“ Bolševikų, bedievių apgars mų

[čia nevalia dalinti. Lauki” l t.t.
[žmogelis — darbininkas teisino-

tamsūnų, p paskui šmurkšt į sa
vo delmoųą. Raudonukai, susi
mildami pasakykite^, kur dingo’ 
jūsų šelpimo Fondo aukos? Tai
gi čionai gali būti pasarga drau 
-gijoms, kad nesiduotų savę iŠnau-» 
dori visokiems mūsų tautos išma
toms. Kaip jie prašys nuo jūsų 
ąrikij,- paklauskite kur jų šelpk 
mo, Foųdo aukos dingo. ‘ Valdžia, 
nurią jio kaip įmanydami keikė, 
vacHndanfi buožių ir darbininkų 
siurbėlių, v Mžia, šiandien šelpia 
Savo piliečius nespėjusius iš to 
n ,jaus.pasprukti. Nuspjauk į vah- 
dcnj,‘ nes pačiam prisieis gerti 
š'iko patarlė. Taip dabar yra^mi

'...........................J.

u’
r:
vaikučių. Mokyklos vedėju 'yra 
Y- K. Bačys, Šv. Mykolo. Kolegi- 
, os studentas. Jo- 'pagalbininkas 
t—- Petras R, Jurgelionis.' • 

. Ypatingai šiuo laiku, kada ar
tinasi Moksleivių. organizacijos ju- 
bilejiniš seimas, 'vietine mokslei-|si} jog toks nesąs’, bet niėko ne 
-vi« teopa^ds visas pastagas, 
kad visuomenę giliau supazindi-[ ant tako pavclimmą gavo, ■ - - - - - -
n|s t su moksleivių. tariris, jų žmonelių didžiuma" jau. buvo išsi- IgtttartopKežH bu^akalbomis 
tikslais ir veikimu. Rugpjūčio 28 skirsčius. Mat patapk kmriite-' 
d; &il5 vakare,Rengia imWišką tąs to tik ir#noi'ėjp, v.i ' i ' _ 
vakarų apvaikšČMimuiMoksloi- payyzdfe, kurio mąstančiam žmo-1 mS-

mm.’ Pakanka. Bet apie lonu jo attatataš iš Lie-r b v Neviltąją. Pirmiau-Lietuvos vai* '■ >
L u tt,w- btiM malonu ISglMHldžittMėmSjuą-v*  ̂ir n»it»itaj ■

mrniiit. jais' d«l dn»liinink« ^ ATSTOVUS.wJ*- gužus. mokririvM Ę-josJcVyčių ųcrrik nei W jd‘ pifeaMfoių. iMrita apri-]

R'll * » < Į.Iltį. į Įįl..iĮCT,^,| tr.,-. —«r

. seifas m pzr.
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x ’ Ar tęsis iki vėlumos.
^ANRDĖLY, Rtigsėjo-Sentember 5 dieną prasidės iš ryto ir tęsis ikč vėlumos*.
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500 LIETUVIŲ BEEUAUJA Į lIETUVį. J 

U Kaip iile' proga tarei ’ pasėkmiagą h lįnkamĄ kelionę Jai- j 
[vii ^KROONLAND,” su mūsų 'surengtu būriu 500 Lietu-I 
Į Vili. ■ J ■ , . . • . .
j Jūs atjaučiafc kiek turi nesmagumų nukęst keliaujant per

New York. Jūs kiekvienas žinot, mės ėsąme surengę kad iš J 
/kur Jūs nebūtumėte Jums S|•Dostoftū išpMMnw laivu’hps pa- S 
Į rankiausiu ir kelionę turėsite .pasekmingą. " * ' s

j Laivas VkKOONIAND,” išplauks NEDALIOJE PRIEŠ 
p’IET 18-to RiraSBJO 1921 M’O fiOMSiOJMĖAĖ'ĘEt PIER tį 
i SOUTH BOSTON,!, MAS&, ir be. persėdimo bus kelione iki | 
| ANTWRPO. . J . ' ‘ į
| * Mūsii Berlino Skyriaus atstovas patiks ANTAVERPĘ, pa- j 

| dės. sužiūret bagažus, aprūpjs, rejkalmga nakvyne ir 'vizus iki į 
į' Kernio, r. . 1
| 1 Visi kurie manote važiuoti užsiregiątriiokije (j

i BALTU) STATĖS FINANCE CORPORATION,
SOUTH BOSTON,MASSr

C

! 357 ĖRQM)WAYf
> - 1

1

t

\ 1 -

ESkIF- ’-'.-.-r m o, .,4^^-'? • .-iV
* \ x i

« ■ ?

i PIRMAS GRAŽIAUSIS IK PIIIAIAUSIS PIKNIKAS 
/ t < - RENGJA;D, ^MĖlSTWQ'DBAUGigrA

■ ■ i V

' PANEOĖLY, RUSIJO-SEPTEMBER 5 D,, 192J: I
■ r' .. ‘(įABOBSJtsrjL U: .■.''•< ■ ifį '
j)ak. grovis (ioGiĄj wns4Veiždsa)AJKžM

■ ■ \ V * :'jE^ST'įMŲliAl^ MĄ^S. *•/ r // f F 
Gerbiami Darbininkai, ir Darbihirtl<ė.sl Atminkime kari va- ;

sara jau, baigias, todėl išnaudokime J>rogą» nes žiemai atėjus 1 
r yiiėi ūž didžiausiuš pinigus nekns galima įfamtf tyru orų pakvė* ..ū 

’ pppti.Įr pasigerėti gaktos grhžhmaįs. MiaMšokiij vaL
* ghi iŲgmnifir prieg’tam? bus išpildytai į^a^kįaasM^giką, Ris-' 
tiku ir Virvės. Traukfl4z IžANGAyDYK^Ė / /

" . . 7 Kviečia KOMITETAS.
PASARGA. Karais važiuojant, ijnklt jstėveltėrį jkt FOREST HIll, 

J Nulipę Žetiiyit, Imkit GR0SS. ir AVikSHI&0T0N ŠT, kavų fr važiuokit tat 
karus veš. 18 ten Draugystės UŪktiHiavėŠ iki ytetAii. Jei tą (llėnų lytų, 

itot pilpffitAsMs-NĖpfiTĄOJ^UG^o’ll Gfenį? /

fį * ■* i ' - Ų’. ■' : .***
I f ■ , « •.* ■* ‘ U -.r. , . '

5^^"*Ar'ju»K<nluniLpl4i«k*rw>4? f
NAUDOKITE '/
Ar Jum* G*lvo»

’< .NAUDOKITERUfflėS 
A# Jtį.*Uf PlfcUk*i*31*»kM? 
naudokite 2?a^/er .

Ax Jus Norite Apsau^otKjuo* ? V' 
m naudokite įĮuįpį^F 'v / 

'Į£laįlgnmui s»o plaukų ^tazuub u- tankMit v 
NAUDOKITE į^įįjįtęŠf 

U&Lufcymtu įa^btot odo« sveikai tr tvariai .
NAUDOKITE jglgff/ftr z

<

7<’V "

I t l

Kadangi panedėly pripuola šventė Darbininku diena (Labor Day), tai
’ ^kiekvienas galės dalyvauti tame iškilmingame šukaktuvių baz&ie. ' 
v; ' !■ i-J • • . • ■ . ■

/į’ fatt*ži^t^|kĮxyįbazaro arbalėri^ ii^sykiu pikąiko vietos
■c ,\kleb(riids iį ū-^giis|^uojseiįiaų"t?dL“^nie į|isfiūu^ko ijįepąpi?astp.
į /*-naujo. Yra prirengtas dideliausiaš- “LAIMĖS ‘KRAlilS,’f ktiris buk ati? 
Užduotas tam^kuri^ |urės laimę. Beto šiame bazare bus įvairiij įvairiausių daik- 
i * ^tų,»gF^į Aegyh^ir vtsįi /įiėH)hk* atiduoti atsilanldusiems už tįl^ą- ątlygi- 
?/ ;nimą, žiūrint į tai kokią kas laimę turės. Apart too bus skaniausių valgių ir 
■gėrimėlių. ' ....

; i X Visos Naujosios Anglijos ir net iš tolimi}, kolionijų atletai rengiasi smar-
* ridai pasįrodytį su 1 įvairiais atletiškais žaislais, kaip tai: bėgimas, bolės mėty- 

i -"mas, virvės traukimas" ir tt; Lenktynėse ims ’dalyvuipą^ aįijeju .iVčii^ asmenys,, 
■ ■ * * , *' S ■ ' x • ' • - - ' > J ' * ■*'
i į įs * ■* ‘ ; 4 '

NAUJAUSI ŽAISLAI IR ŠOKIAI PAĮVAIRINS RAZARĄ.

■ ' orchestra pirmos rūšies, dalyvaus ir APIELINKIŲ CHORAI.'4 
.» ? t . t JJ*'

‘ t- • < »
* '-u. ? ;

i /A' Tad kas atsilankys į šį bazarą tikrai džiaugsis i rbus laimingas. 0‘atšL 
/lankyti turi visi, o visi viet os ir apielinkės lietuviai ir lietuvaitės. '

/*■*• i ' Širdingai kniečia RENGĖJAI.
Ų ’ • • ■ }
i <r U ■ x ■ ... . . į

' . ' ■ • . • ' V .

M

I.VALIO!

' tDRAUGIJŲ ATYDAI!
TYlvVYbllTTOVelmvų, Kukardųi visokių Ženklelių, Guzikučių, Ant- 
xzll, UUU.VC spaudų ir kito kip. Draugystėm s reikalingų dalykų. 
Reikalaudami Katalogo ar Sampalųj pažymėkite ir jūsų dr-tės vardą.

STRUPAS Q9m 9Qr92 fęrry;St. Newark,.N. J.
l lliw > Ii........ J I 1-1 ’ ' N ’■ I ' I IĮ. II. I- '
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GINTARAS IR JO VERTI.
i A ----- ’——
Į Daugelis Lietuvių nori susipažinti ir nežino kas tai yra 
H' Gintaras. < '

tV Gintaras yra tain tikra mtdega, suplauta Baltijos jūros, 
!;]ifuris savo maloniu blizgėjimu ir gražumū'daug pralenkia auksą. 
^Gintariniai karieliai ne tai kad puošia moterų ir merginų ^rei- 

į [*.dą, bet sykiu ir apsaugoja nuo daugelio ligų, kurios greitai
< f kimba prie'paviršiaus kūno, kaip tai: geltlige, Šaltis ir kitoki
< /plakai arba spuogai.. Tai-gi patarčiau kiekvienai merginai arba 
■j | inoterei dėvėti GINTARINIUS KARIELIUS. Aplaikiau tiesiog" 
• | -iŠ Lietuvos daugybę Gintarinių Karielių nemokėdamas jokio 
a /muito ir todėl galėsiu pardavinėt visai pigiai.
& P. VALUKONIS,

375 Broadway, So. Boston, Mass.
»■ •. - , -• ■ • .
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1 Eūffles galima gauti visose aptiokosa po 65c. bonk.?; arba tiesiog
• i&iSdirbeju per paštą už 75c. bonk$« »

AD. RICHTER & CO.
3rd Avė. A 35th St. Brooklyn. N. Y.

,1. I— I . ......................... I ■—4—444 »i»lir» '*• '■!■ mri.r^Į n

TIK PER10 DIENŲ
:■ . KALIFORNIJOS VYNUOGĖS
I • v.- * *,
I “(įeriazisios ant Manketo’?.
į VYNUOGĖS^— Geriausios didėlės ir saldžios vynuogės, 
i i \ svarų į Skrynią (box) liž skrynią ..................... ..
Į MUSKATALV VYNUOGĖS—Pride of California 30 svarų 
[ į skrynią (box), už skrynią .... " *
i MAMMOTH RIEŠUTAI—Minkšti lukštai, geriausi ant • 
Į ” -’marketo, 10 svarų į skrynią (box), už skrynią .......ii ~ 
į ROZINKOS— Saldžios, besėklės rozinkos, 30 svarii skrynia 

(box)/ųž skrynią ..................... . ...................

, riausi ir bus prisiunčiama geriausianr padėjime.
> VynuogU, prishjsim expresu, visi kiti daiktai yra siunčia- 
j nli freight^bet jeigu prašoma siųsti kitaip, bus galima, i 
j " .Kad aprūpinus mūsų kostumerius, mes prisiųšhn šu kiekviė- 
* nū. iižsaliyniii 100 svarij , ' '
j CJJKRAU^^Pure Granulated, 100 svarų inaišą................. $4.98
1 ' ’Pripldyk šitą kuponą ir siųsk su savo užsakymu.
? ■■■ 5*L- <■ ' - .. - x _______i....... x. /__________ '■__
fl ■• _____Ųį? • ' Y' ■‘.H

t! 
.M? *

V

te
30
. .$4.50

. .$5.00

$3.50

MV^ky f MĮ4J oxxx y mtg • ..... • ... . • •... ..•••.•■• • • • •••■• .$5.50 ra
• - Mes gafflirtuojame'- vh’Š'minėtus produktus kad jie yra ge- j£

0.I1FORNIA GRAPE AND ORANGE CO. 
6Q7 Congrešs Bldg.

' • I

M

■# '

___ _____ ___ t ■
EficWed finū money, order for $ 
./... rhoun<is WINE GRAPES

4 •

4-

įouhds WINE GRAPEŠ 
.pounds MUŠK AT AL Y- GRAPES 
.paunds WAL5NUTS . 
.pounds RAISINS ... 
.pounds SU GAR...........

f * *

*• ' <
‘ » • 4 • > •

r.

• A * •*■ •;’ •■ * *

«•••.««••

l

Detroit, Mich. 
for which send me
>•* f ••
i •• • «.* «i < i «r. • « • « •

‘ i
l *.♦ •»* * •»<(&* *.♦ •*.»•••.«

• * • • <ą • • j •»* p • * ■»City ••*•«»•••••*•

jStreet or Bos No..............................

- ■
. I

Stibata, Rugpjūčio 27> 1921

I

>• ■<' f
* <; * 

f.• TIESOS SPAUDOS BENDRIJA
L. ŠIMUTIS, Pirm. £ B. škLIUNAS, ĮŽd.

. ' KUN/ J. .PJITRALTIS, Sfe,‘ ’ //

‘J, E. Karosas, Kun. F, Kemėšis, Ė, šivickis, A. Stakhys.

TIESOS SPAUDOS BENDRIJA organizuoja
* • v , ■

kapitalą, kad Lietuvoje uždėti Popieros dirbtuvę ir įkur
ti Spaustuvę knygoms ir laikraščiams leisti. ŠERA& $5.00. 
Visais reikalais kreipkitės šiuo adresų: -r >

, TIESOS SPAUDOS BENDRIJA,
' W ‘ 1 J j

147 Montgomery St^Paterson, N. J.

.‘ LIEPOS menesyje Kun. J. Petraitis Bendrijos reikalais 
lankysis- Šiose* kolionijose: Bronx, Bridgeport, New 
Haven, Ansonia, Watėrbury, NeW Britaih, Hartford,' 

H Manehester, Westfield, AVorcester, L6well, Bostoų/Mon- ■ 
H tiello, Nonvood ir Providenee. * * t . :
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DANGAUS KARONĖ
i ; i

» i '.

Yra tai įdomi knygą/;* talpinantį/ ovyje 
. - dąug. gražių.Ru^iiuąnČHjJ^>ysąkąieįų sd jpaiavi- 

r x d^įaisi apU Šv^ūeiaus^ / ^arašffaįiuni-
*• go ®avąlą^i||s ir . lietuj

išversta. Knygos formatas 5% colioJ ir Seolių 
ilgio. Kietais drobės apdarais. Ląbai paranki 
vasaros laike išsinešti į pię$$ ar miškelį kM2pa- 
siskaitymo/suitž-tyso;era.- Ming^OU. — 
gauti ■ : 4 k Mf O.

?J,DARBunSKtf’■

366 W. Broaidway,

4*
S’

i *
I Y ■
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į r* 
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South Boston, Mass.
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MOZIKAl ' MUZIKAI
NAUJAUSIAI IŠRASTASOIUZIKALIS
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Telef. Wątkins 2142.

n.lMa.iWa **Jl llflii yJ‘ *rr JųJI j¥*tyluLL.Mit lULMaMl**

; ' I

♦ ■ A-Y .oz.
—-i-------i-rr---------------- - y—į ';t^~

4-‘

<>

>

1

f

, * 
f ■ 

į>

•j 
*
!■
!<

j

» ELAIKRODIS.
VitJbaS iš įdomiausių laikrocižiii yra 

žinomas' kaipo muzikėlis Jaikrodis. 
kuris griežia keletu gražių ir skirtin- 

fgų muzikos gabalėlių. Laikrodis rei-1 
kia tik užsukti, o jis pats, vėliau i 
griežia apie 20 minutų laiko. Lai- 

< krodis yra padaryta^ tvir,taiį iš go
ki Tinusios medžiagos, artistiškai ir ga-1 
" J Ii laikyti visam jūsų gyvenimui. Lai- Į 
JBr kų parodo dar geriau už bite'lafkro- 

’- dį. Šato skambiu, gražiu grojimu 
> Šitas laikrodis užima kitų muzikalių | 

instrumentų vietų. Kuomet sveikas 
Zt nori, kad tave rytmetyj prikeltų, už- 
"“t- stačius, vietoj iirkyraus čirškimo Ši-1 

' tas laikrodis pagros gražų muzikos 
gabalėlį.. Tai yra lalkordis, kuris 
kiekvienam patinka. Laikrodis yra į 

. z kur kas didesniu negu paveikslėliu 
■fc. SUW9A ui£ SĮpo.L5iĮB[ supę ■vmopuiad 

: $20.00, bet kati visuomene sū geru-
- mu supažindinu?, parduodame labai 

F Žema kaina, tik už $7.93. Prie kiek
vieno ’ 41tų parduodamų laikrodžių . 

fc Įneš pridedam dar dovanoms gražų 
kišeninį laikrodėlį* vertės $4.00, kuris’yra tvirtai padarytas ir gerai laikų ro- L 
do. Kiekvienam garantuojam, jog jei laikrodis nepatiks, pinigus atgal sugrų- 
žinsim. Rašyk dabar,', šiandien, kol da kaina žema. Dabar pasiųsk mums 
$1.00, o likusius $6.95 užmokėsi kuomet, laikrodį jums i namus pYisinsim. Ad
resuok ; ' • . ■ >* •

PRACTICAL SALES COMPANY, 
1219 North. Irvinu Avė., y . Dept 302. „ Chicago, UI.
> —..... ■ - ' i , .... I

t

Dabar yra laikas/- 
Patogus ir sveikas 
Pentyt jūsų narna, >.
•Ką būtinai reikia,
Tad greit šaukit ųiūsų 

į Pentorius geriausius,,..
Kurie seną namą 

! Padaro naujausių. 
! LITHU ANIAN. HOME r 
BUILDERS CO., INC., 
(Pentorią Dept.)

366 W. Broadway, 
Room Į 

i South Boston, Mass.
, Tel. S. B. 1878-J.

ANT PARDAVIMO.:
a l : 5

Parsiduoda ČEVERYKŲ 
KRAUTUVĘ labai puiMpj 
vietoj. Biznis išdirbtas per 
septynis metus. > Priežastis 
pardavimo, savininkai va
žiuoja Lietuvon. yKas.hgrO/ 
tu pirkti, atsišaukite šiuo.% x - f W'
nnTPCTl • 1 ? t

A. ŠMOLSKIS ir K. ?MA<W / 

1105 Washington St.,
N0RW00D, MASS. J 

1 _____ _ _________ :_____ -i---------
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PIRMASIS IR VIENINTŪLIS TIKRAI LIETUVIŲ BANKAS 

RYTINĖSE VAESTIJdfe Ų' 

BALTIC STATĖS BANK 
KAS MANO KELIAUTI LIĘTtlVON ir . nori turėti 

kelionę, draugišką ir teisingą patarnavimą Amerikoje, ant lai-J

4

■ gerą «

vo ir Lietuvoje,—LAI KREIPIASI Į BALTIČ STATĖS BAN-^ 
KĄ. ; t . f ' \

KAS SIUNČIA PINIGUS LIETUVON,ar pašalpos girai-J 
nėms ar pats ketindamas keliauti, ar bizniui—pirkiniui ūkSs ar ? 
pasidejimui Lietuvos Bankuose, ir nori, kad pinigai būti| tei- ’ 
singai, be nuostoliu ir greitai pristatyti,—BŪTINAI LAI KREI- t 
PIASIĮ BALTIC STATĖS BANKĄ,. kurs parsiunčia Lietuvon;* 
pinigas greičiausiai ir teisingiausiai, ' .

KAS NORI PASIDĖTI PINIGUS NUOWčlOfS ir gautUj 
4 dol. nuo šimtp, nuošimčius priskaitant sumos- kas ųičnuo, "- 
—LAI SIUNČIA DEPOZITUS J BALTIO STATĖS BANKĄ per< 
paštą, Money Orderiais arba banko čekiais. ./

KLAUSKITE DRĄSIAI INFORMACIJŲ—MES GREITAI*' 
IR MIELAI ATSAKOME Į LAIŠKUS. ' "

PARDUODAME LIETUVOS LAISVES PASKOLOS B O-v 
NŪS IR IŠMAINOME PASKOLOS BONŲ KUPONUS. /

BALTICSTATĖSBANK i
mEKmfrH AVĖ., ' 1 NEW Y0RK, lt Y/V

.  I i ■>!, I|-.,II„| I .■,,i>l,w^.i„»,b, . 1 ,Fi, , , , „ (Ai^.-^^I ll L, rLI. iii 1 . ■■
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Lietuvių Rakandu Bendrove.
(FURKITURE STORE)

Parduodam visokius Rakandus užmokant ir duodam ant išmokės-. 
Člo. Užlaikotn savo trokų, pristatėm daiktus į kitus miestus ir per- 
kraustom ig vientj namų į kitus.
268 W. BR0ADWAY, " S(k BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 830—AV.
,-j -n.-------- ----------------—................ - Y ... n..-\,.i.',a •- ,-•••* ■
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Kuomęt Kreipsitės Prie Apsigarsintojų, 
, Paminėkite ’TARBININKĄ;’

* u ■'
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V BALTIJOS-AMERIKOS UNIJA
9 BR0ADWAY, ’ ’ NEW Y0RK, N. Y.
; Tiesi kelione i LIETUVĄ

’ PER PI,L Į A V.Ą
V (Ktunliaučiuus prieplauka)
• Arba per LIBAVĄ, HAMBURGĄ—‘EITKŪNUS 

Si įlomi linksma mums pranešti, kiulmes imsidarbavojii idant musų 
pasažierini, o ypatingai Lietuviai, galėtų keliauti Stačiai į Piltavą. 
«•. Lietuviai, važiuojanti l Piliiivų, aplenkia Lenkų Juostų (Koriilorų) 

■ {iv privalo turėti tiktai lietuvišku pasportų; jokių vizų nereikia. ’
' Susinėsimas su l’iilavu tai yra nauja Saku musų regulfariško susi
nėsimo su Hamburgu, Danzlgu ir Liepojum, o dėl Lietuvių tai trumpais 
ir parankus kelias namon daslguuti.

DIDELI DVIEJŲ SRIUBŲ PAŠTO LAIVAI IŠPLAUKS:
^8. S. LITUANIA ... .Rūgs. 7>S. S. E STONI A.... .Spalio 5 
S. S. LATVtA..............Engs. 21!S. S. POLONĮA.... Spalio 12

Taip-gi naujas tiesioginis kelias tarpe
LIEPOJAUS^r-DANZIGO-HALIĘA^, Kmdti

Visi laibai turi',puiklu» kufrkbaritia trečio# įdėtos Htleiviamt,
' z Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste.

T >
-'V

^%LŲt
DIDELIAIS 

jęJJF trenksmais ištrenkė 
sį liepos mėn. “Per-

kūnas.” Kas nori- 
te pamatyti, pri- 

-g siuskite -■ Perkūnui’ SE 
E£ aut tikieto 15c., o ET1’ 
>«Į “Perkūhas” tuoj o 
“ atitrenks. K. e **“ 

“PERKŪNAS, ’
866 Broadvray, BnrtoiŲSTjjM&f

• r - ’ '. 
’?■ -■ v-. .’ K' VH

t

BOSTON!AN MUZIKOS 
. MOKYKLA. . 
". &nųlk&r įfiįStytoM duodi W

Į jterliiŲsig. 3«aš vaikui

J . .. ... ■ ... g
* *

arba mergaitei. Sbiulkda duodamas 
už dykų su pirma kurso lekcija. Dėl 
piktesnių informuąijų kreipkitės prie

395 iBroadway, .
Room 4, . 

So. Boston, Mum
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|
v žiausių laivų. Jis perveža ant sykio virš 3000 
Y keliauninkų, jo' ingula 45,647 tonai. “

Mom/-

•* J
4 ’ *
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Iš NĘW YORK IKI PIUAVOS(PILLAU) $140
; * r ■ f ■ v j ••'.■ r' <r’ - • - ~ ..................................•*- *
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Lietuvių Prekybos Bendrovės Prezidentas
T * Jonas d. Romanas asmeniškai prižiūi’bSj kad vi-j*-------------- ?------o—------------- -—
X a si «nt važiuojanti į Lietuvą. gantų trinkai sutalpinami L^skitus^kambar ius po:dų,
jp’< tinkamų, patarnavimų mūsii ofise Bostone,, pas

’ agentus it New Yorke* •
' Piliai! (prieplauka salė Karaliaučiaus) ke

liauninkus pasitiks musų žmonės'iš Kauno ofi
so ir jie, keliauninkai, su palidovais galės grįs
ti į Lietuvą. Iš vietos į vietą mūsų žmones juos 
pristatys* .

Šioje kelionėje bus viskas taip sutvarkyta ir 
sutaisyta, kad /keliauninkai nejaus nė jokio var
go, bet su didžiausiu malonumu geriausiais Lii- 
vais ir greičiausiais geležinkeliais pasieks savo 
tėvynę Lietuvą.

■’ uAqUitania” yra vienas iš didžiausių ir gra-

Aquita- 
nia” greičiausia perplūkia jūres* Per šešias

* *.-* ■ ** **
..... . ........................■ ■■■, ■■■-■—■■ ., - ■ i i i, ,

’ r!V'. -
■0M

daro, junas tiekį^kąlčių,
vai už tuos pinigus galėtumėt antrą šifkortę nu
sipirkti, Lietuvį aaturl|kakpr nįšsulf <

šųnės neėda,’* tąįp Įį Į
MUboe už porą4oHaų^vėfarnpįi3^-ti^^et * 

kįšehįąus^tatiiies krapštyti* 

* Nesiduokite gavęs dpgaudĮįtlM 
kalbantiems, bet mažai teiiMan

r te*. J - * <

Važiuojate per didziąus^|Ubiąuh 

ma ir teisingiausią Amerikoj £ 
Lietuvių Prekybos Bendrovę/ ^įįąįr-rOsy 
kpyęlpą ^evyniojp. Ji iš karto pasako kiek kaš- 
■ tuėfe irMUrbdo teisingai kiek reikės* ‘

v fiugsejo (Šepte^b^.’)! ^|dįiaivu ^ųuL 
'tania1* važiud^apie ^O^iėįuftų- 3 Jei. maiMva® 
žiuotij Lietuvį^ ;pfisidėį^priO*td

. tųyįų būrio.• \ » / .
■i*<' ttauojaųf jlnivū uĄquitania° 
linksipįau&a ir patogiausią kelionę. Dėlei tin- 
kaįrtO Leliįnilinkų aprūpiniipo ir geros piiežįū- 
įpį vaŽinoLiŠ šio oįišo žmogus į NeivYorką. VŽ- 

iš BoĮstono apielinkės, kelionė su 
pa||feftį 1 pat vietos. Tirikamai būsite Aprū? 
pinti Są^tos'patįs ir Tanastų bagažas. .

^įįųahgi ■“Aųuitania?’ yra vienas iš di
džiausių, dailiausių ir geriausiu laivi| ir? 
permalant' visus kelionės patogumus,. laiva- 

■a žema. Suaugusiems $135.00 ir

E IT HU ANIAN S ALĖS CORPOR ATION
f * “ * f A

, . » i
* *■ ’ 

r r S 1 '

\ .7 . i - . • h. - * -Xr "" ’■ -* *
. ■ •» ' ' . \a..

• i . , F' * . i • • • **. ®

; į ■ t -• t - i ■» ..
. I . .

dienas iinM pasiekią-.įvietą. Katnbąfiai, valgus 
ir patarnavimas ant ‘/Aųuitania”.geras. Kėliau-

l', 
ketui-ius ir šešius. t '’ * z • ‘ *

Lietuvių Prekybos Bendrove ir kambarius 
deį kėliauninkųiš kalno ųžeme. Kambliai ran
dasi geriausioje vietojų pąčiam'e viduryje'laivo, 
taip kad keliauninkai nejaus jūrių vilnių supi
mo ir išvengs jūrių ligas.

, > ’ ' * 4 • te- ’ ■

Užimtieji kambariai bus pilnoje mūsų prie
žiūroj e ir tvarkoje. Kambarius taikįsime prįeMtetete-B*. V *» » teteVZJ X7« A*.VV4*-*N/VV*.*V».M JsT**.*^ įy VA X4W^/VUAX V

keliauninkų noro ir~patoguhio. Dfaūgžta,: ai’- Jkortėš preke-yr; 
ba važiuojantiems šeiniynojekambariak wiii,eins 
bus suteikiama. • ‘ • ■ -

Pasinaudokite gera proga ir važiuokite į
Lietuvį Rugsėjo (September) 13, 1921, malo
niai ir linksmai.

• /Nesikreipkite į bent kokius agentėlius, ku
rie jus prižada pigiau parvežti, bet kelionėj pri-

jaus praneškitė mums a_ 
itte* " -V '/?/'" ”/

I^etpviil Pręjcybį)s Bendrove jag gavo nau-^ 
k^iauniįkumąi ^n|wynp •,

įlinkus nusktįauisdavo ir pdtarnąųdavo blogaį 
Ben^py^toyo Mta« ĮM blogos valios 

•» ^nbnBs Dabw■ Jljpw York’e mūsų
«keliauiiinkams^mandagus patarnavimas užtik-

Atsikreipk tuojaus dėl informacijų į mūsų 
Bendrovės ofisą Bostone įr pas' musų agentus. 
IlgaiLbidiik.*'nesant ^Aųuitanih,^ paskui bus 
sunku*vielosgūuti.’ 1 " J ' .z
> Jei važiuoji į Lietuvą per Lietuvių Preky- * 
.bęs Bęųdroyę, ir važiuosi Rugsėjo 13 d. laivu 
“ĄįųįtąlriąP būsi pilnąjį patenkintas. Visais 
kelionės reikalais kreipkis tuojaus į

X

33.5.000 Ą- įĮįstĮ 

SOOjJMLtl
• -»

r - -

* Lietuvių .Prekybos Bendrovė (Lithilanian 
Sallš Corporation) pradėjo siųsti pinigus 

*x Lietuvoii pirmiau negu kitos įstaigos Ame-_ 
rikoje. ’

L Par nei vienam nėra žuvęs nei skatikas, siųs-
' ‘tas per Lietuvių Prekybos Bendrovę. > 

_3. Siunčiant pinigus per Lietuvių Prekybos 
Bendrovę, siuntėjas gauna perlaidą, kulią 

> jis pasiunčia Lietuvon ir ta perlaida yra ap- 
mokąina. pristačius ją Lietuvoje į bent ku
rį Lietuvos banką. Tokiu būdu, siuntėjas 
Žino, kad jo pinigais nesinaudoja kas kitas 
Nebūtie agentai išddoda tik kvitą, kad jie 
pinigus yriv priėmę ii’ bala juos žino, kada 
jie^p^igų^pasiunGi^LietUvon.
Vien" tife Lietuvių Prėkybos Bendroves per
lai doš * yra išmokamos visose ’* lietuviškose 
Jiankosė'ii\ jų skyriuose, būtent: t Tarptaiiti- 
iiiame-Banke, Prekybos ir Pramonės Banke 

: j ■ a*
siųsti per LiųįųYiirPrekybos Ben- 

ybvįi'^reteiiiuBiai išmokami Lietuko- 
' f v -TL

2M£2£-
I X ••' *

2 00.900

* 1 ye. Kaipo pavyzdžiui mė^ paėmeme'rapo'K 
“ i fds iš Kamfo Už savaitę Liepos 4 iki 10 

’' /dienų šių 'metų t ■ Per tą savaitę' buvo- išmo
kėta 1,128,230. auksinų (vienas milijonas, 

{ dvidešimt astuoni tūkstantiai, du šimtu įr 
trisdešimt auksinų). Skaitant nuo dienos, 

‘ kada mūšų pėl’laiŪo's-btivoušraŠytOs, Iki diet»'1 
nai kada jos buvo apmokėtos, mes atranda- 
me-kacB • ’ ■■ ‘i'-' 1 : :'

40.364 aukiinąč liąstų .telegramais, būva išmokėta laike
* vienos savaites: *

55.1Š3 auksinų siųstų telegramai ip perlaidomis, buvo 

ismokėta laike dviejų savaičių. "
147.635 auksinų siųstų'palaidomis, buvo^išmokėta lau

■ i^^keturiį .waicių^>^ v>' ■ • S>- ■> -
192.849' auksinų, siustu perlaidomis, buvo" išmokėta lai- 

' * ' ke >“ ■ .

135,041 anginų/ si^ių p^teidomis,.-Imvb.fiMk&U lai-'» 

ke^eŠių^avitfžiį p • ‘ ; ' u \ -
85,103 auksinų; ’netlOdoibis, bu$6'išmokėta l&i-

ke septyilių satMčių;
a^mų ’̂/^tu pe^m^ndV^uvcT^n^^ta Iii- ? 1 

’/ ke aštuojm^^v^i^. H: '

; * Iš virš paduotos skaitlinės- galima aiškiai 
lūatyti, kadi1 ' /:-r' • •< v- .' * .

’ 1) Pinigai, siųsti Lietuvon Ęer mūsų bendro- 
vę telegramuis, .yra apmokami Lietuvoje, 

-laite vienos, a vėliausia — dviejų savaičių; 
Pižrigai,_siųąti perlaidomis, nekurįe iš jų 
pasiekia Lietuvą ir būna apmokėti pirm 
dviejų savaičių^ laike nūd dienos išsiuntimo 
perlaidos. ( \ ‘ ' x ”
Didžiuma mūsų bendrovės perlaidų būna 
išmokėta pirm keturių savaičių lai^e. 
Išpiokęti pinigai už perlaidas vūliąu ketu- 

_rių ar penkių savaičių laiko buvo užtrukę įš

‘ L’* J •. / ' ■■
^etuvių JįrekyWs \BėMįovė įMuii^Al pinigus 
į|ietttvon dntigjpigiatb ^iniįųlr filialui; 
bfuĮų ųž vįįąs kitas įstdigasj Anaęrikoje,’ tapyta 

.^aifaktaiiš pąreittnę.
J -/ L. . 4'‘\/ ’f-"/ 4 ■*..'■■

(fe»dėi; noįedauiįsiųsti'pinigų Lfetuvon, siųs- 
/ j|te tik pek Lioįųvių.Ptėkybos Bendrovę, sulig 
įų įminusio kiėkįiends dienos kųfcso*/

mpve Tipni^fos neui^&ųS), nes ar Tątnista būsi 
į|merikdC ax* Jdetitv^^ 
u-iltytiBunistą’iliėnfc ^ ‘

S ’ uWMWWl
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. - PRASIŽENGIMAI PAŠI- 
V ;j ‘ PAUGINO. ■

Bostone šiemet prasižen
gimų ir areštų yra kur kas 
-daugiau negu pernai. »Štai 

/^kaičius areštu pirmųjų sep* 
f tyuiiĮ mėnesių feidmet ir j«er- 
* pax: *’ ■' ' ■',■ ». •

.. r
Užpuolimai
Auk įst, laužymas 4,£77 
fe pinigų lošimas 1-867 
Žmo^žudyst. 1 laips. -19t! 
Vagystės 
Plėšimai 
Girtybe

^Žmogž. 2 laips.
Įsilkužimai

t
Viso areštųg ' ' •

CAMBRIDGE, MASS
.. -, f

Šiuorni pranešame, kad skel
biamoji gerb. kun. Pr. Jųškai- 
Čios sulauktiTviu vakarienė, ant 
ŽS'Ttigpj., toje dienojeriieįvyks. 

' M atidedama ant tdessio laike. 
ĮCokioj dienoj ji įvj&s, mes pra- 
pranešime vėliaus spaudoje,

t Rengėjai

* 
f . < 1921

1.063 „

M

M

r. ’ -’
/ •

i-' J

■ m - ** & -įį ■ *

t

iStįbąta,

»o. Bo«tea

t. IMU 1181
*■ I i A Jf . . . . • Šis .. .. ta / 1 ’* i J

k

t
'**. i

;"r"U>‘’ii.7 Sr_ —-r; . .., . .- '..-t- 177777?
I 3ĖA1P «

. ’ NOHKUS pAKBVO-

• • / j- ' - '■ «t .
Buvusia • “Sandaros” re

daktorius fcastantnii\No>- 
kus, dabar veikia EietiiVoje, 
kaipo Bąlt|&
Statės Ėinanee’.&^oirųfipn meno,, kak Mietas-kstaojd uit

daiieęiatlaWus Šviesos ptud’" 
Štą rjnetė J M Mikoląinįs 
4 dirvos ’f nunų 3^ rugpj, 12 
-& laidoje. Štai dūlis Wko- 
lainio iūktlp* ū^ie sandūrfe^ 
čių veikėjo. Norkaus veiki
mą Lietuvoj s, *■ <•

“Daugelis Amerikos \ Lietuvių 
nori parsikviesti savo Šeimynas ir 
kitas artimesnes giminės, nusiun- 
£ui jiems hįivakcifies, pinigus ir; 
reikalingus dokiimentus. ’ Ameri
kos žydeliai agentai net 'rodija 
skubinti su siuntimu'laivakorčių,;

1 . *V*- , i * .T J, 4

’* b 
‘BaBnco’ Į Bėston^, ką N< 
priėmė vasariU/S dieną 2.000 
smų;ft bet pmigų neatidavė 
liauskaitei iki vasario 14 U*W 
Galiąuskaitė kitur gaVtfei pinj 
fekelmvo i Ąn^rta j 
GaliaųskaitS; vu^niokčjo Norį 
•įįbo ąų^^nų už ’ bifiėtą{iki fe

i
t

DnABBJ»£» AaltoB“
**7^-. ., y , , ,„.o ą^y-sa—

vuki^įmgimtdmos kalbos, kaį-
Reikalavimai, ,x ■■»’■., ■ '

kbįnMi:^

*1

?»3*KtveSų 
Kauno vienuolyną, bet ik

Wta v.vr.Vf.nVJr.»x j.- ____________________ ■

bo kf^portoki^ ja hiB^ūei?

lingm .Sesuo OriW nebenori 
įau tpWįi Hkti ‘t $bfreriir jeu 

jo^ipjašymfts

liotinį -Sibire kreipsiš-i'Kaund

U1TOV08 iaw<rtnar •
F 

ž • YiQni 
no Eudzidziane sesuo Qtilda 
dažinojus jtpie‘atsikmkyiną Įje- 
tuvos Respublįki* įgaliotinio 
Charbine/feftįįania apleisti 

♦ • »■ <> j$-u' >rrAw-’’ - •••• - - -

.vienųolyitt

MsĮG 
šeimta^€& 

rj3<>8i Wq)’’ 
kplei(kįiim1 
petrajpįyje; 
fepasMfini 
fcejgęėgr 
kallni^ie

................. , .. , .f“ 
tratųf’^-tai jau ’Am*wkPje ir daiig' į 

įt-r<f

i

m

t

kus siuntė vis fe Karaliaučiaus,

keleivių. ^esą Ką^ųeų v .
T /^rkiiš skejbiAiką^ Afrikos; 
^eittvūž i tiktąF įtet ju
^aSįf pinįk^Ų^ivakorieSi

ciai, ir, nesidavė .Norkui ‘rpflĮųtar-

įJįTgaliotiiįa  ̂

itišGrybų 

kaip 
buvusi? 

, 'Austrijoje
1 Fudzidzia^

fd prancūzų įr khajf 
miršo taipogi irw' ■ v ■ -

*■ - , J

JF

ždfftiMįJSad^RWkymof^W 
šė'dienM^ Jt®ank^|U ■

. • %' t ■ ■’
! l.»„,iĮ

f

Gutmojui MR/itntou* tfabrtluEuds;

leliotiSftttljtyM

r '1 506 ®boaWX*, k ,

! u.i Beit PIKire:■ PoomPSi :
ADOLPH F. STANKŪS |

n^v,,,, lĮĮll.-..l,^..;.,|,J.ly>-.l,.»,.Į. ^.Ii;-...!, -.iii,. U.Hl’,.1

Reikolingts Kunigai klebonau
ti lietuviškoje parapijoje, kreiptis, 
sekančiu -antrašui Kunį X 4bn*'. 
kau^*W rue Parthenąii, Mont-' 
;ręąllGąpa<fe. • “ ;■ • j
;(i' < *,»♦.!>.v, i*'’' i . ■ .y.. / r’' ‘

f J
į. _ . .

•- Uii*r7 34
'>< l t .’fei v L

........ r -
. .& £.'iWl<L,,UL

vSvBHM^KMmk .KV jK&9K^K^BflH^^RPWlwįMFriM-wWWWME ww.^BĮ.aWwrlWill^MgwWIWIl________

TIESIOG TARPS NEW YO&KO-ĮKAMBURGO/i

gfe S. CLAt’? . .,....,.;-wtRū^OJo J5 d.
Ir A., A d?' ‘
k <* b v.--” Laivui .it 17ę#>Xbrko MŠi>IUdkta Mtib a

’ ' ^Įėr" KA W &JF&* Alyėr^gole Węst 4&th siteėL «» - 
L . Sįeęiąnal Uęšibgldl trUu^IUiat Įądkiąz?dų?Ąaven su . Mll j 

1 \! švarai Jjflga- ’!
žlaus leidžiama veltui iki «ob^au£Arf,M v U| ;

” - elalItnWaf^7mil, rū^nulMr’lėdčjlmtil'kambarfiil ir !
vlst^paslvaikščiojimui dčnial skiriami tiktai trečios- -»H|t -i 

•• ?.L.• •. Lr 1
Užsiregistravimui vietos rašykite, I blle agentą, arba WITB(-....... . - ■ -.p^

««-

%

Jį .-?.rw

l.IlAMtaA

!6 M»^ 8<roTM BbM<»« .

DR H. S. STONE
Bi W/W0AWAY 

>’>.* M T W Wfc 1

OB. WILJ. JOJ
ta)

; 7 : > »Zi \jį

•> L m ųj|ii sįdS. ’
DLJOMMiOriai

i'i(

F.£hUNmKA?j

h 135 Rowe* St, Aliburndate, Mass. fi TjmJ 
šBBBnir

• r- ’,

i^BsmuoBA,rtfwiii4i 

m.war 
fga,iūtslšavkltf Šluą,ądręBu: -■« ■
?3d fiiA^baAvč’Ū^ So. Bostbn, Ma^s.

AUTOMOBIUSANT ' 
'' PARDAVIMO '

Labai .pigiai parsiduoda Gverland,- 
rtutomobllls delei 5 pasiižlerlų. Kaina 
$500. Kum reikalinga,, atslšauiftt.filub 
ttdvęsu;

’ KRANK KABALINSKAS, ,. 
tt Rotnsey 'St, DoTchestėr, Mųšs-

■ ‘ Tel.C0lumbk881&-J. k

!, Pffiteiifaiimu
• 1 "V - ’•'••- -, P

fPaięfikojImų kainos , LDŠ. na».
jrldĮĮUi'ir ,‘‘Į)arblnInko” skaityto-

, jąins i vyjfį į .metus ųž dyką, ui 
£ .sykius $L0a, PrleteJ|auut ui 8 
sykius $l,Wt. . , n.

J

<107107 
1.625

16.822. 
<. 44. 

r' 373 
■--- >,---
38.719

pigiau. ••_*- • ‘i. * ; .. . f

feb^iliš Valsčiaus,; |
Norkus pįęmė‘1200 auksinų ir ] 
dur jam, ji. likosi .skofingAri^VtfJ į 

, .v. , i - . . cudkrinųUž^dą kldt^VSs Atneari-fms kas greimu gaus lmvakortę | Iwje popiwa5.U!

krėfpWi'r "Washmgtoną delei da- 
lėidimd
r^nn' >’* • ’ ’■ ’“7 1 •*» > *ri L H

? Jt į y t jtcju r* i I Į
i. ■ -/.' i ■pitAS^iB®^7-. /’i 7

Valdžios kontrolėj apie kuriu vfe Į,. VyHį lT.kp, j
ną čionai ir kalbesiu, .>. IUJi^eL4A a.: . -Lietuvos h- Amerikos LietnvhjK^ių  ̂
. ųv. . i - . . 7:30 vąl vakare.'savojje-kąmba-laikraščiuose J™ P^<“..^«-Iriuose; Visi nfalonadtėu
mas Uetuvos Ermgraeijos Bm- akuHvatbSiį
pas,* Laisves alėja 62, Kaune, ku-j .: - ri. • <
rio tai biuro /direktoriumi’ yrąj V tk*™.? ** »

Kastantas Norkus, gerai žinomas j ^^į^s=sss^!^^s!^s=ss=sssss- 
‘Sandaros’ eks-redaktorius (Nor-| RAKANDAt imt jjardavimo. .
kus buvo prisikabinęs į ‘direkto-1 Lajiąj. pigiai buš ipardųoiųniį nes 
rius’ ir E. lodiną, žydą, turintį^ hąYinįnkąs uoyly^eitiųfei^ ų$v,a- 
keletą. narnų,’ kuris pamatęs Nor-Į žinoti į Lietuvą Raakndus gali- 
kauš ‘direktoriavimą’ viešai pa-Ima matyti bi kada. Kreipkitės 
skelbė savo išstojimą-iš tojo ’&iu- pinp. adresu: Jurgis Januškevičius 
ro ‘direktoriato,’ bijodamas atsa-lų Oity Point Ct., Sėt. Bostė^tanį, 
kymo. Kitas žydas, A. Leviiifd 4
‘direktoriauja’ sykiu su Norkum,! ^ąi.Iį«.*.gĮk«k 
(nes abudu neturi jokios nuosavy-1 ^||ĮgAD|J^jU|f.HLlD 
bėg apart skvernų), kurfe IČaune I i
atstovauja Baltie Statės J^irianeeL ■ ?
Corporatioh, 361 W. Broądway, '.tašiaS^M 

jSo, Boston, Mass., kuri tai kor- Didfea^gų
1 cambridob maRs ' Jw“e!> -delel telesram,J. tuH & ' ’ĖMyaį i 'fei#Į ipa&iiu ': 
E gJSffitata. si5musi "

> riia £dpa£čio?me^a? /‘Kaip Norkus geibsH Lietuvos w J
išeiviams, liūdyja jo paties'‘pa- ’H

“Keleivio“ No. 16 “Papartis“ . ąvimas, Qna- vaKūniUtėi,'kU- J
adydamas apie E. CapibrįdSe U bįT0 dvHsi nu6 ses6rs fr Mg -BMfetoVafatjjas? BEBUt Į 
Lietuvių lM>.operaeuoa^ąkariendbrolio tafrakortę, ita J
■priplepėjo nebūtu dalyku. Mietai ir reikalingus dokuinentuš,! SAXę«Į*^®K^P,P | 

. nebuvo tvarkos aimanuoja kpd tik rt paSą.
• J™ "y™“®“ M ją pasigavo Norkus ir pa-h^įt^^^O.'“'*

Buk yėiai kėlę betvarkę, atimi- -pasiža. «»
nėjo « dalintoją valgms ir tt. Lį^ viską jai įpinti iki

■ Mat jis mano tnomi sukelt, vai- vaodeni0t ir parūpino: dk- *sI®Si W 

t ;. t i * • i J • |ve ir bilietą į Antverpeną, ir uz | .muiTANlA .brangios darbininkams orgamza-Į t . _ . _ ik AamtA^-nta, ., . , ° . Į savo patarnavimą pasiliko apie camęronia
X%m“am/‘TapZt?'“kH600 *“ w7..
leivio” No. 21 tvirtina būk ir U.nM"k07. Sekantl /^“„oo EMPR,isS 0P 1¥®u' 

board direktoriai pnpasmę jo ap- Ju62ui st;
rašymą teisingu. k, ,, .; x, vTie “Paparčio’’šmeižti buvo! rQ0’y , + • •
pakelti minėtos kooperacijos pus-l “ ‘Sent afiidavit.. Wire Riga tol ’■T 
metiniame šėrininkų susirinkime, r grant visa and virė $75.00 Į PIRM, 
kur nutarta duoti sekantis atsa-1 through Baliinco, 361 Broadway,

-'Rymas. |So. Boston, Mass. Oną.yaliūniu- „
- Kadangi “Papartis“ nesiskaito te.’ (Siųskit afidavitą. Telėgra-1 PROt/R®7‘- 
jsu teisybe ir blausiai šmeižia ko-1 fuokit į Rygą vizos užtikrinimui I y am* 

operaciją, tai board direktoriai ir ir'siųskit $75 per Balfincoj..’), bet į *'___*
šilininkai nutarė pranešt Lietu-1Valiūniutė nelaukė tų afidavitų,ĮKABIBRlUSi— JtiftgĮ BŠcnevliSį*, '-/p!

** *
f

Jf I

Pranešimas.
tas greičiau, atkeliaus. TuTdą žy
diškos ir Lietuviškos agentūros; 
lenktiniuodamos ‘patarnavime* 
Lietuviams'išeiviamš~jsįtaisė het 
agentūras Kąune 'po, Lietuvos j

’ , v

g#QWĮĮl
ĮL 
M

I

jt» f

s

tu '
k-

k k įt

—

*

*

>
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?!??
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> *
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iBRIGHTONO LIETUVIAI 
ATEIKITE Į VAIKŲ 

VAKARĄ ”
. Nedelioj, Rugpjūčio 28 dieną 

J? Briglitono1 Lietuvių vasarine^ 
mokyklos užbaigimo bus vaka
ras. Dar tokio vakaro’ Brigh- 
tOne- nebitvo. Programas bus 
turiningas, ilgaš, viską atliks 

, vaikai. Nevienas neapleiskite to 
vakaro. ‘Visi turėtumėt’ ateiti j 
vaikų vakarą. Bus lietuvių sve
tainėj, Linooln st., 7:30 vakare. 

Komisija

. yvuu uzsiregiairavunui vietos rašysite i Due agentą arna W£m'p 
JULIUS ROTT^JNBERG/Inr. Nqw Enįland GeneralPsįsrAgent! U 

; ’ >rt ■••. v 1 St, Boatcm^igta. . « :a jf r-

H AMBURGAMERICAN Cm
i ’ i»
____ ___ j

l >
• k t

»

v’tTT-a f "1 ‘ > 1-
/
«

'- . i\ • J , ■--------—r;---?.
Ieškau d&lglu Antano ir Salvos Ka

zokų, Paeinančiu iš Lietuvos :. Leponų 
kalino, Valkininku par., Vilniaus rgij. 
Jie p^tls arba jiios žinantieji rašykite 
Pranciškui.Gllebui, 5 pčst D. L.' K. 
Keistučio pulkas, 5 kuop. 1 būrys. 
LITHUANIA.’ . v <

J
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ta?
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$125.00 L 
U- ĮlBo^oį:

■
* Tv 
asgosv^ -?■■- Ą j 
' .RugnJ. 23 f 

.... .RugpJ. 271 
-c. . .Rugp'J.' '27 I 

Ragęj; - 3 Į 
.^.Rugpj, ,7 Į

r

••-». • r» > *•• • •
• ••»•••••••■ C'-• *»«•• • • ta.

Į -- ----------------- -------- ■>.--1- -----__ ..
HALLSMUSZOS SIRDJjBSV.JKfAUfi .

DR-JO8 VALDrBOS ADRHfiAf I 
SO. BOSTOM, MAS& i
• ■ f • ■ ■, •’< 1 *'v-t*■•.: - > r* «* • Ii
’-t AViWb«< KšŪfiiV 7 Į

284 Flftk St, Boston^ lta Į 
VICE-PIRM. — Juozas Andrillunas, r 

'2,78 Fourth St. Sq. Boston, Maso, |
- Vincai Valkžnorius, L 

178 BkiIton St, Boetoh 27; kta [. 
7.‘ *T. — Pranas SlnieVtčlus, - ji 
132,Boweu St, Boston 27, Maaą l*b 

yių visuomenei, kad neatkreiptų [nei piųjgų, nes ana įtur^jo/Viską | 174 Bolton Štų Bisrt«m^fc3Raa.M
alįrdos 'ant 1 ‘Paparčio*’ purvinų I patiektą iš Amerikos, ir kbvo 241 rl

'korespondencijų ir tuo pačiu is- d. jau sėdo ant laivo Antverpene J Hng|rtnWmAilaikom! ka* pirmą 
reiškė padėką Vyčiams, ehoris- Norkaus tikslas buvo nugąsdint Ljaąienl. Hėkvieno «6n^o M

\tams ir kitiems, kurie-remia ko-1Valiūniutės gimines kad tĮęji išlpietnjhį..4M&0 Baltfiyttaąjųiall& dali 
operaciją ir jos labui darbuojasi, greitumo ir’ nusiųstų $75 1 Bos-l®!**®^ kta«a*‘ * ■ ; '
Bereikalo “Papartis kaltina vy- toną ir tokiu būdu karosas jau r" . , ji
Čius. Valgių niekas neatiminėjo pagautas. ■ 9y* I

. ’j*»v“}81? “w ”•». i v "■»”*» toki We«raml» Nortas • ■ —?■ : -'r- - !
I^iręio. . eigii aparta a|atsiuiite Ėlėnai Traškiutei j Bro-ĮpJBta- —* Ktota, įp.'-t
nevalgęs ta. jo paties kalte kad Lk ^^aamas Ctt vari. *JL*« 

jie su Stata noro btttn paganu- d’ EnuhJ0^ Sį^ugartes • iso s.™, Sį So. Beta^ l
v •>» . -t v 1 Trecią to© .telegramą Norkus pB(xp^BĄgT.^Keiaitei^v -A .*:■>

. aParcllu va " n atsiuntė Jokūbui Otta’ | Glendale, [ <7 Vate St, So. Boaton, M*M. į
nS į? butų neręikej^ aimanuoti . r&ikaia?damas $75 vOdeH^~M A
M? ,kitus šmeižti. hri<mJ . 4t Vale St.-So, Boaton, MaM. Į
'.7 Taip-gi susirinkimą* išreiškė ‘ < '' ĖZkSlERiVs A Wudžlūn*X. L *' I
pasipiktinimą ant “Keleivio“ už I krKetvirtą telegramą jis atsiun-Į ‘ 16 Vtofield St, SolBprtont ̂ *** I 
talpinimą tokią melagingą l■ Pa-Itė Joniu *>*<^.1 

parcio korespondencijų ir uz ar-Į reįkalaudauiąs $30 delei Petrone- nRųu3ieni vah po pletų Baši “ 
dymą darbininkų vienybes. Pa- lėą Galiūųskaitęs iš Bi^žų, fckats * t ’ '

Vįeraeijos vardo purvinose korės-
pondencijose, nes kooperacija ne-4 I
pnrtijinierns gipčams įsteigta, bet . «šentąruet Cf:.NTBąį»'is:s įr tfimses EUROPOS I
pagerinimni darbini 1-avio ne- , »’ J
žiūrint kokios partijos jis nobutij. Laivai ptaiikii į LIRPO JŲ p§r Danzig’^Tiesus penūinainVūaS. 1 

4 Pasirašo: ■ _ _• .. , ’, ^šuo Uiyo mt laiv^1 1 ' •
/ ■ Pirm. Vladas Jakas, »ut>S0j? .7k*ot.L..L.:..,iiągbjųčib M Sizifo X

** Sekr Adolf Petružis I PRINOES MOTOItCA ,,.Rugsėjo 15, SpitUo,22 Ir GnfodŠte Ipj
, . OVlkl. AUVU, *VViMZ.lO.| J,QTOjjĄ0 ____________ TtMlrtAU OO TK. 1« OtaMUlU e

------------- ... «
AMLųiClAį 1.1,«,, s? •*.•*?■ *'*. • t */■" * *•'

—_—, —„j- ,

«

i

Agentea^Uždėta' .O«į« Ja
_ , ' L

^4..♦£W».rt C! NM*ri ..-i?:.

1

* Paleškdu savo1 brolėno Pallonaro Ar 
JOk.slilho ;‘ kilęš iš Krinčino pah,*Dauč- 
kėnų kaimo ir Mikolo Kimbvlo, kilusio 
iš Pabiržė,par., Klausučių kaimo ir 
kitų giminių bęjL pažįstamų męldžlų at- 
įlšauk'ti šiuo adresu:

' i ' A. rR. MINIUKS,
4-1 WlUtney..St, . . Orange, Mtose.

’ . — -t—
,. Palpškiiu brolio Juozo ifiirkaus. 1 Du 
metu atgal gyveno Odesa, Ukrainoje ir 
tuęčjo krautuvu Gavau ir laiškų dar 
lpĮQ metais, Jiet. nebuvo adreso ir ne
galėjau fiUslrpšytL Dabarj apie jj tiie1, 
ko nęžlkau. Labai prašau jo paties 
ai?, kitet pranešti .žemiau paduotu 
adresų, ne?, turiu svarbų reikalų ir no- 
rfląiau susirašinėti.' ’ t- < 4 . «

, .j, aiRKA, ,t
401 ,WIndsor St, idambridge, Mass. 

U. S. A. .
■■■"— ■ -!■■ Il.ll. >
X

Paieškau' Antano ' Ališausko, kuris 
. ilU 13 metų kaip, Amerlke. Kas žino 
mr jjs - randasi; arba pats atslšauklt 

ant šio' adreso;. Antanina’rAllSaUskfė- 
U5, Alytatfs miestas? Alytaus ap'š^r,, 
Suvalkų rėd: ' LITltUANIA. 
...'• o .

t

Įp Antwerpeną, Ambųrgį, Bremeną,. Klaipėdą, 
'* Į| »Eįtkiįnusf ir Liepėjų ant: ^eriau-

*Jį šių ir greičiausahą ląivų.’ * Pasportūs išreikalau- 
I į WUV>; Pini-
a gWiWf^My? gia^nymas pagal oieniių kursą.
8 Išvažiuojant. į įietuvą tmainyti pinigus nepri- 
|f , verčią|iĮ|(į &tvaMuę^^

[ ka anįįątoties ir hągąžnįft |įiste£ąp. ant laiyor. <
i z Aisėmis
I tiškaLMfea^er.Iaiška.pąs^Sė»i*iX; netikrintą 
: ' ' '<W7

if- j WlĮlMllv4MAiL... aapvA e “ų 
f Visuotiną UžstĮkėjimų. igijąŪ 'teĮsiųguinU" Įr mano ^geru 
į : į ū^gagpėdinsiil it juk - «

’•» f?j “ 7 . - ' * ■. ' M i? * »•
' *Į" ' ■'‘* ’ *• ‘ -* ’" * ' ’ ' 7 . . Z - --- ----------- ’ ’ 1 llrf

™ 'j’ ' '' ■' 1 T-'JT- 1 1. ■■■ 1 ' -'7r-

: i? Jrel

h k

iij.

&?S 
-U.

«1

IESĮ KELIONĖ llfflVON,SŽ^
ehoris-1 Norkaus tikslas buvo .nugąsdint Į .iBldlenl kiekvieno mSneelo 8'vaMpo|| 

įq 
' ? fl
*.. į, i . IK.* ■;. 1 Iii

•i .

i

* KniiiUftuiHU- $135.00,.. | ’t •
lpčdą pėr fiamburgą $107.20, o J iiiipgįtį ................$14^.(X)- 

l ' * iffe&iri lalfin Išp&i&fa ka^šavaltel iVa^; ta± $5.00 f-
.l&AMt'-Ėl^A ‘ t .‘ ?i’ 1 ^XSAI-1^0Q
'į?Pinigai siutičianji per paiikaa W tSėgbįmti lomiausiu, kursu.** < č 

I .Keleiviai'pasitinkami ant dypų, aprūpimoji, ją bagažai ir apmoksimas' 
Olmcome Tai,”, gera nakvynė W palydčjiinas imt lidyų. Rašydanf >rh. 

f dėkite 2'ventu stenipa. i '?ų< ' - ’ "
[ ./ i4 womnio AGENORA, fc‘ . 
L J53 Mudso^Aye>W ų

t*

’ If : J
o. .■•
' ■

2.

t

<

j šluoja!’prašau Amerikos pll lietu- 
ylųi ^r. lietuvaičiu susirašynetl ir flalln- 
tfš šfivo gjrVėniiho Įspūdžiais ėu ma
lini I, res .tmtęivfo gyvenimas gan nuo* 
tjoduą Ir tojel IdeHvienas nors 4r 
trumpiausias laiškas bus /malonus Ir 
hus. priImtas sų,,gilia. padėka- Tųlp-gl 
^ra5|član, jot. tat bus' galima atsiusti 
.‘jūsų; ęęrb/fellęaBčių, žųrnąlų,3Jmyg<l 
■|r .‘kĮtĮį' tam 'panagu .įvairios literatt? 
tos/jęsč, gebįlna luitu ,mokslįskostųį 
rinlo^.pęs’ pas mus' kąr!uomenčj .|vai^ 
ylos literatūros at jaučiama'(ll’dete ste
ką ir ypač frante ngr galim|tyčs pasij 
luplntOS kur gaut.ft 4 ' “
•; JRU^ykit Šiuo, antrašu; LITHĮJ^IAį 
10-to pčsl iiarfampolčs pulko štabo 
Ūkio dalies raštininkui Stasiui Sau
ginų!.'

p. S?. Kitu laikraščiu prašau ab 
fepftufctlfnti.' i• i • , į... » . . . ♦ ■

• ’3 '.• *k ' i 'r 1

. * Piraįds ’įĖįe^pą įį^įi^as

tt?ye jytebesfeK^. r

E. Mh-St, So. Boflteį iiąiM.

; GerĘ Ąjpdrfeietėat Įprašau A- 
iwWs' ijįtuv&čių p^kaity&.si 
ndėno straipsnelį ir perslcaĮČins 
atmesti: i;Šali» Majonėčiau susira
šinėti su‘ Amerikos Uetu^mtėnįis. 
Kareivio gyvempiąs yra g^n vie
nodas. Tai dabar kol ginklai su
stabdyti, taf labiausia norčttlsi su* 
ąirąšinėti su amerikietėmis. Ka- 
yeivio:gyvenimą yra. didžiausias 
turtas fe kitos-Šalies gauti laiškas 
ąu, visokiomis žiniomis,'

Supę kantrumų, laukiu fe toli*, 
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