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LENKAI NEUŽGANĖ
DINTI.

Paryžius. *— Lenkų poįiti
škose sferose žymu didelis
ali jautais ąioužsigauėdiiii-
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Lietuvos Atstovybes
■ J Pranešimas.

Kryžius ir atsiųsti savo at- Benediktas XV paaukojo
stovus (ne daugiau kaip 5 nuo savęs 100,000 fr. ir įsakė

tam tikra komisija progra- nyeioms padaryti rinklevą.
mo išdirbimui ir konferenci- Kitų tikybų bažnyčiose irgi
$ rwy-YL.
y:
B3J592BQH
jos suruošimui. Kol kas pa-'padaryta rinklevos. Galima
IŠ priežasties metinių su
GENEROLAS ŽUKAUS- .
1918 metais Vasario 16 d.
tikėtis šimto milijonų fran- •
mus įvairią dokumentą, pra
KAS PASKIRTAS VY .. kaktuvių nuo laiko Lietuvos
kaipo vienat inė Lietuvių At dedant nuo Vasario 15 d.
BLAUSIUOJU VADŲ IR . kariu o m en ės orgat i izavimo
stovybę vaduodamas! apsi 1920 m., nustatomas yra
KRAŠTO APSAUGOS
MINISTERIŲ. VALSTY yra pasiuntusi Kaunan Mi- prigavo tada, kad abelna m o sprendimo teise, yra pas’igiją santikiai tarp saves nį0 Raudonojo Kryžiaus gloBĖS TARYBON PRIIMTI nisterią Pirmininkui tokį
dokumentų, kurie nepalie-,
Tolimesnis plėtojimas,ba. Daugelis komitetų įsteig
ATSTOVAI IŠ MAŽOSIOS telegramą:
dėlę armiją.
tomis valstybėmis, kame
ta tam darbui.
Iš priežasties metinių su
LIETUVOS.
Lietuviai gvvena. Nuo šio ninio, kaip tai, įgaliojimai mo karo ir taikos metu,
kaktuvių Lietuvos armijos
DARBO FEDERACIJA
Lietuvos karininkai pasiža
(daviernastis), metrikai ir
i.inh.vne i?.hw1a
susiorganizavimo, Lietuvos i
da kitu metu sukaktuves
i. t. reikia moKeii po t-.ou. Kryžius dar nepriimtas į lankiau svarbesnes įstaigas.
Misija siunčia- savo Kariuo DALYVAUS BUSIMUO
nuo laiko .susiorganizavimo
Jei toki dokumentai y ra is- Teiptautinio
Raudonojo įduodamas tam tikrus raštus
menei nuo Amerikos lietuvių SE RINKIMUOSE.
apvaikštynėti Vilniuje.
linkėjimų greičiausia išva Washingtonas. — Darbo tini gyvenimą, ir Balandžio duodami kariu nuo dviejų : Kryžiaus Draugiją (del prie kuriuose išdėjau šalies varLietuvos Atstovybė gavu duoti iš lenkų okupacijos už
kurias kitados nurod- gingą padėjimą ir nurodžiau
4 diena, 1919 m. yra priėmus arba daugiau ypatų viename
Federacija
nutarė
energin

si yra neoficialiai iŠ Kauno imtą Lietuvos teritorija su
pamatinius dėsnius dabar
gai
busimuose
prezidento
nuo Juk Bielskio, per Ber- sostine Vilniumi, kaip jį yra
; veikiančios
Konstitucijos. mamas už kiekvieną parašą, ųas dalivauti aplinkraščio, ir suvartojimui. Visur atradau
i rinkimuose dalyvaut i.
įišliuosavusi jau savo tėvvne
1 f ederacija
,
••
■
Lietuvos sienos nėra lai \ ra po $2.50 nuo kiek-,spocialio laiško prisiuntimu.
.
• c I Darbo
išimti-'
kią kablegramą:
reikalingi raštai pašinu
galutinai nustatytos, vienos y palos, išskiriant, j
nuo bolševikų ir plėšikų vo-jua} palaikysianti tik tu<*i
. ’’Lenkų Komisija atvyko
kuomet jųdviejų parašai busta Lietuvon
ir maistu.
kiečių. Visose lietuvių kplio-. kandidatus, kurie prielan-'
tartis delei apsimainymo belaikomi už viena.*
• pažymėli
> /-,•
( la noriu
tai, ,ką
Sunkus ir brangus dab'
mjese, kur teito Misijai būti n.iai atsineša prie darbinir.-'
Raudonasi persiuntimas dalykų (vau
Ikų unijų.. Gi griežtai prieKauno guneinija, vi I ž paliudijimus pardav i- ■ Terptautinis
piliečiai be skirtumo partijų slusis tiems kandidatams, |sa dniaus gubernija be da- mo-pirkimo dokumentu, do-i Kryžius ypač pabriežia:
Vileikos ap-1 vanojimo aktu ir t. t.• nokia
ir tautos, stato du pamatiniu kurie yra priešais organi-j
''mkua • kiekvienos Šalies RaudonaKričių, visa Itardyno gub., pnokėti už visus parašus kar-j
reikalavimu būtent sušaukti
musų V aidžios u:
saugos Ministerio. Atstovai Steigiamasis Seimas ir pa- zuotą darbininkų.
oe dalią Kobrino ir Lietuvių Įtu
pi'ia to viena peak l vįenat.^ 0 HP|)uti išsiskirstys vėžių bei vagonų
iš Mažosios Prūsų Lietuvos liuosuoti Vilnius; Ypatingai Visi darbininką milijonai, Brasto anskričiip ir visa Su- ta dalis \ ieno nuošimčio (1-o keletą ucpriguĮmingu nuo
kurie yra nariais Darbo Fenaliuosavimo lenku oknnnovalkų gub., be dalies SuvaL %) mokesnies nuo visos to’v:(
i kn Au gus k pfvpsA: riČfrf!"■
1 m Feo
fi dalyvum.
kilojamas
valiufa*-.
|
vos piliečiai, kurie paeina iš
dalivautu atstovai nuo vieno
Visi gymę ar išaugę ant
mas metinės sukaktuves vietų, kurios lenku yra oku nijoj.
liaus skai- faktinio Raudonojo
nuo Lietuvos kariuomenės puotos. Vi si noriai dedasi'
markivs 2oar])a ]<įfaįp kalbant,
Londonas. — Bolševikai tieT llu0 asmenų, kurie buvo
susiorganizavimo. Tose iškil
kiekvienos "rautos atstovai ga. Jau padaryta tam tikri
mėse dalyvavo Anglijos ir los šimtai siūlosi stoti lais- užėmė Odesą, pranešama iŠ
i tebešautieji Lietuvoje ar laiAmerikos misiją atstovai,
diimi važiuoti, affidavit!] ir'
A. Steponaitis,
Visiems .yra žinoma
vyriausias vadas ir štabas, menę, kad savo šąli paliuokiti] keliones dokumentu
Lietuvos Raudonojo
va, suruošta visame
Baltimore, Md. — Jau sepi
savus nuo paskutinio priešo.
Kryžiaus Įgaliotinis.
to. Kiekvienas karininkas Vileišis, Žadeikis ir Žilius.”
($5.00)
dolerius
nuo
kiek

m., karo
degtinės. Paskutiniuoju sy ičiais, jeigu jie nėra priėmę
vienos pilnametės ypatus.
5 Sausio 1920 m.
kiu pavogta 3.000 galimu].
Boston, Mass. — šio mies
mūši] Valstybės žinia. Vi
Didžiausia užuojauta (ova
siems jiems yra privalomi
LENGVAS PERSISKY
cijos) ir pritarimas buvo
čiamais dokumentais paliu- GERIAUSIA LIETUVON PINIGUS
liai priimti Airiu
RIMAS.
reiškiami Amerikos lietu
kos prezidentą De
mai.
viams. Lenkai spėja, kad gal
PASIUNČIA
but užpuolimų ir todėl kon
jos dar nepripažino
nosios Konstitucijos pamati- .gauti vizą paso
lisiu ministeriš
centruoja savo kariuomenę.
LIE TUVOS-AMERIKOS _
niai dėsniai nurodo piliečių išvažiuoti nėra
Musų kareiviai degte dega J
iu traukvto
PRAMONES BENDROVE
delei markių pardavinėjimo i Pirk Lietuvos Laisvės Bo jas . Kas savaitė jis perski- j straipsnyje 26 šios Koustitu dijimus nuo Fondų.
yra vyriausybės patvirtin- nu — gelbėk išlaikyti Lietu- ’La nuo 500 iki. 600 porų be :vijos pasakyta: \ isi \ aisty- Lietuvos Atstovybė Ameritas.”vos nepriklausomybę.
jokio tirinėjimo. Reikalauja
Siunčiama pinigai, parduodama laivakortės, išgau, tautybės, yra lygus
Jonas Vileišis,
prieš įstatymus. Luomų pri- (^„eralts Lietuvos Atstovas'ni'n,a Importai p<‘‘Suv. Am. Valstijose.
Dabartinis Pinigų Kursas su pasiuntimu toksai:
Londonas.
Bolševikai; Delei priedermių
100 markią arba auksinų................... $4.50
paėmė Krasnovodską. 1 ni*p-Į šios Konstitucijos šiaip LIETUVOS RAUDONO200
kuriose JO KRYŽIAUS SANTI. . . .$12.50
300
KIAI SU UŽSIENIU.
. . . .$16.50
400
.
'leisti! nauji] įstatymų, laikiPraga. — Social demokra
• n£.1;. r. f:n i-nv;n v,.n
. . . .$20.00
500
. . . .$40.00
1000
p e ne- tautiniai susirinkimai buvo
2000
$110.00
lietuvišką spalvuotą kalendorių su Lietuvos Prezi I vielų Rusijos.
3,000
ir su Raudonuoju Kryžium.
$140.00
dento ZA. Smetonos paveikslu.
4000
; cijos ^Pamatiniems dės Nūn, kuomet jau karo vėsu$170.00
Visi S. L. R. K. A. nariai ir ’’Garso” skaitytojai
5000
GAUKITE
los praslinko, Raudonasis;
niams.”
tą kalendorių gavo dovanai. Jei Tamsta dar jo ne10000
$300.00
’’Talkos” No. 3.
Vaduodamas! šiais des’kniais, Liet Atstovybė šiuomi
Jau sulaukėme ”Ta
’’Garso” skaitytoju, o tą puikų kalendorių gausi do
,_ | pareiškia, jog laikinai, iki ‘galo didelę >\ar >ą.
į
vardą, pavardę ir adresą to, kuris pinigus siunvanai. S. L. R. K. A. nariams kalendoriai išduoda
leiptaulinis
Komitetas
fainei vardo navardn ir nilnn adreso tn. kas niniems
nio mėnesinis žurnalas, lei- , Lietuvos Vyriausybės nėra
ma tiktai per kuopų raštininkus.
I išleista skirtinu Įstatymu
S. L. R. K. A. kuopos visose lietuvių kolionijose
cijos Bendrovių Sąjungos. ! delei apmokėjimo už pasus,
Amerikoje. Klausk informacijų apie kalendoriaus
sinu siunčiate. Išpirkite money orderį arba čekį (sumoje
gavimą ir Įsirašymą vietinės kuopos raštininko. Jei
Galite gauti nusipirkti
renciją Genevoj, kuri prasi pagal čion nurodytas kainas) vardu Bendrovės ir siųskite
“
Garso
’
’
spaustu

’ ’Garso ’ ’ Administracijoje
šiuo adresu:
adresuojant:
vei tuoj reikalin ir tęsis mažiausiai 10 dieni]
' S. L. R. K. A. CENTRO RAŠTINĖ
|Taipgi turime dar ir No. 2. gas rankinis zeceLITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
458 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
Komitetas kviečia dalivauti
Užmok esu i galite siųsti ir
ris.
visų tautų Raudonuosius
krasos ženkleliais.
456-458 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
------------- ■—»C

Ar Jau Gavai
t

Gražiausi Pasaulije
Kalendorių ?

»«

No. 7, vasario 12 d., 1920
tai yra legalia dalykas—jis atsakė kelta triukšmai prieš jį, tai niųjį kolionijų ir■ dabar va Taigi reikia išaiškinti žino-1 ilsinsime vėliau.
man, kad direktoriai yra taip nu-'
butą grynas liberalų išroka- zmeja. Šiuomi klikli misija nėms, kad toki gandai arba
Apart to neužmirštamas
tarę; Bei direktoriai galėtų. kasžinj
ikarines valsti- paskalai, tai tik Lietuvos ■ kiekvienas bono pirkėjas.
<a nutarti, tas neparodo dalyko, vmias sumažinti katalikų vi važinėja
priešų darbas.
le gališku mo.
į suomenes darbuotojų skai-Įja
Amerikiečiai veikėjai, kal Lietuvos Paskolos Bonai. dabar gauna atminčiai ženk
Visgi reiktų iuvcstigaciją to da eių. Jei. p. Mastauskas butų
lyko padaryti. Keikia bendrovės prieš tautą prasižengęs, tai bėtojai irgi su atsidavimu I Iš įvairių vietų gauname lelį, Bet dar pereitą savaitę ,
nariams pridaboti, kad dalykas, Misija jo nebūti] darban pa veikia. Į kuriuos kalbėtojus'u^klau simus, kuomet bus pa likosi išsiuntinėta visoms
kurs yra pustytas jų patriotiška
Amerikiečius nel buvo kreipigamini i bonai. Alums rašo, stotims. Przidento Smetonosdts su džiaugsmu ir savo sunkiai valia, jų pinigu, nenueitų Į kon kvietusi.
LIETUVOS LAISVĖS
tąsi, nei vienas neatsisakė kad jei butų bonai jau gata nedideli spausdinti paveiks
Liberalai ii
uždirbtu skatiku rčmū Bendrovę trolę žmonių, kurie kartais moka ir
PASKOLOS PASISE
padėti pravesti paskolą. Vie vi, atspaudinti, tai ir pasko lėliai su jo paties atsišauki
tikėdama, kad per ją, organizuotu apie tėvynės reikalus pamiršti.”
KIMAS.
bildu, ji valios lengviau ir našiau
nu žodžiu—visi su atsidavi la pasekmingiau sektųsi. mu i Amerikos lietuvius. Pa- ,
Mat kaip žmonės moka
mu veikia. Tiesa, nekurio Lietuvos Misija tą goriai su skolos rijikėj ai privalo tuos
Nėra abejonės, kad Lietu teikti ekonominę, o gal ir moralinę, bendrovę savo kontroėn pa
pašalpą tėvynei. Bendrovės agita
Ise kolionijose. iškila nesusi pranta, bet bonų negalėje Prezidento Smetonos pavos Laisvės Paskolos pravė cija liaudyje buvo paremta daž imti. Kažin ar ir dabar p. R.
pratimų ant sriovinio ar par pagamint i dėlei svarbių prie veikslius po vieną išdalinti
dini o pasisekimas daug pri niausia ant grynų patriotinių pa Karuža tvirtins, kad Atsta
Itijinio pamato, bet lai daui žasčių. Bonų atspausdinimai visiems, kas tik pirko boną
gulės nuo pačios Lietuvos fi matų; girdėjau pats prakalbose, tymo Bendrovė yra bepartyPaderewskis
norėjo,
jisai
su

I mažiau,:negu buvo laukta. Iš tai ne bile plakatos atspaus ir ateityje apart ženklelių
nansinės misijos. Amerikos kad žmogus nebegalėtų daviau su
daužė
savo
pianą
ir
atsisako
1 prakalbininkų Ymerikiečių dinimas; bonus atspausdinti duoti visiems, kas tik perka.
lietuvių visuomenė laukte ve lietuviu skaityti, jeigu jis pru
ant jo skambinti. Well, len dabar veikia
Bendrovės švento darbo nepprisi RENGIAMĄSI Į STEN
? pp. B. K' gali tiktai kelios Amerikoje Žmones lai iškabina savo bulaukė, kada Lietuva papra
dėtų, šiandien bendrovė yra šukė GIAMĄJĮ ŠEIMĄ.
kų imperialistai prieis prie Mastauskas,
Purvis, J-į spaustuvės. Bet tos spaustu- tų languose t paveikslą. Lai
šys iš jos paskolos. Galuti lusi virš pusės miliono dolarių ka
to, jog netik pianus, bet ir Milius, K. Čcsnulis, V. Jau-Vės nepriėmė to darbo tolei nelieka stubos, kurioje nebunai susilaukėme Lietuvos n ii pilnio—ir jau prižadama, kad ta
Lietuvoje ir kituose kraš savo galvas ims daužyt i, kad
. J. A rnikas, K. kolei nežinojo, kaip lin
sijos, kuri atsišaukė Į Ame sai kapitalas pradės dabar verstis',tuose gyvenant ie lietuviai
jiems Lietuvos ir kitų tautų
F. J. Bagočius, Lietuvos Laisvės Paskolos tauta turi savo vadus ir juos
tėvvnės ir Bendrovės1
rikos lietuvius, prašydamaJ'ant naudos
, . . ‘
: su nekantrumu laukia Lietu pavergt nesisel
Žiu ris, J. O. atsineša Suvienytų Valstijų gerbia, mes irgi .pagerbkime
piniginės paramos. Musų ta narių. Labai gerai.
vos Steigiamojo Seimo. Lie
Zimontas, ir valdžia. Kuometgi p. J. V susilaukę pirmą Lietuvos
rybos, didžiulės centrales or, Tie!iiiinme susirinkime pasiro lė tuvos laikraščiai praneša,
ganizacijos. bendrovės viską! į kad 1uli nariai buk Įnešę yra po kad Seimas jau neužilgo i- Jei Kaizeris ir su llolandi daugelis kitu Taipgi su at- leišis atsilankė AVasliingtonej Prezidentą.
$10.()<l0. Kadangi šoras parsiduoda
Rekordo sumušimas
į sali atmetusios stojo pri po $10, tokie nariai turėjo, sulyg vyksias. Seimui šaukti komi ja taip but pasielgęs, kaip su sidavimu vei i ir kunigai, ir maždaug išaiškino pade-(
Belgija, Lietuva ir t. t. tai kurie nas ? e parapijose jimus, tai]) greitai bonai li
buvusiai misijai pagelbon, Bcndrov
Įstatų, teisę atiduoti Į sija susideda iš pp. P. Leono I
Negalima nutylėti apie
dabar jau pasaulyj vietos ne t v erta stotis, visais dorais kosi paduoti spaudon ir jie
manydamos, kad jų organi- 1000 balsų metiniame susirinkime. Į A. Bžozauskio, L. Gariunkebeturėtu
budais agituoja už paskolą. bus pagaminti bėgyje 6-8 są- iWaterburio lietuvius. Jie 1
zatyvis prityrimas sekmin- Vienok niekas dar nėra pinigais,! lio, VI. Mačio ir Kum K. Sau .
Žodžiu—paskola teka gana ,vairių. Taipgi už bonų neat- 'Vasario parsikvietė Misiją ir
gesniam paskolos p ravedi arba savo brangiomis popieromis |
Tik syki ’’Perkūną
pasekmingai.
; spausdinimą, ne misijos kal surengė toki priėmimą, koki
mui būtinai bus reikalingas. $10,000 įnešęs. Tas dalykas man 1
pusėtinai keistas išrodė, lodei pa-j
ictrenkė. o jau
Bet iš kitos pusės atsirado tė, bet kaltė puoki ant tų ap- vargiai kas matė. Kartų su
Bet nežinia delko misija nuo klausiau vieno išmintingesnių <li-į GAVO PER NOSĮ
bolševiku ir liberalu
ir Lietuve priešij, kurie po bnkybii], kuriose prisienr rengė prakalbas trijose sve
Amerikos lietuvių tarybų ir rektorių man tą dalyką paaiškinti. Į
tainėse, nes nėra Watrburyvisuomenę leido nepamainotautininkai nuolat šmeižė
organizacijų atstovų sudary Tą jis maloniai padare. Paaiškin-j
je svetainės, kurioje butų
Jus
gandu
,
kad
girdi
Lietu
v.
B.
Mastauską,
jam
prita
šitaip:
Žinoma,
kad
nieks
neįmo

to komiteto nusisuko, ji atDovanos
Nespėjo liberalų tėvas!va dar nepripažinta indėj
kėjo visus $10.000 grynais pini is mete nebūtas daiktus. Atva
Visiems veikėjams, kurie nariai pasidalindami visur
Įmokėta iš pradžių 1ik 10 nuošim žiavus Amerikon Lietuvos Šliupas Latvijon nuvažiuoti, pinigai pražilsią
tam pa
Lietuvos Misija pati vie čių $10.000. tai yra $1000, o už
Misijai, ’’Darbininkas” iŠ kaip latviai ėmė ir susitari i našiai. Žinoma, toki gan su tokiu dideliu pasišventi atsilankė sulyg iš kalno nu
na pasiėmusi paskolos par liekamuosius $9000 žmogus duoda
mu kolionijose veikia, Lietu statytos tvarkos. Viena die
Misijos pareikalavo tarti žo su lenkais, lietuviams neina dai dikčiai kenk
davinėjimo naštą ir visą at- Bendrovei savo uotą —mokėdamas
vos valdžia pinigais atlygiu na Wat ei baryje grinais pi
di apie ]). Mastauską, už vi lomi šposą išskirsdami. Ta privalėtų užkirsti 1
bendrovei
nuošimti
už
tai.
O
kokį
sakomvbe, nežinia delko ėI našiems gandams, reikia vi-jti neg iii, tai butų nepakelia nigais surinkta paskolos 42
suomenė nerimavo. Misija bent ambasadorius.
mė nesiskaityti su visuome- užstatą tasai žmogus duoda, kad
t ūksiančiai dorelių. Tai su
isuomenei per prakalbas ir mos i
jis tikrai dabaigs tuos Š9000 Ben iki šiol nieko p. Mastausko
mės balsu. Vieni sako, kad
LIETUVOS LAISVĖS !susirinkimus išaiškinti, kad veikėjams suteiktos atmiu- muštas rekordas. Prieš Wadrovei atmokėti? Jis jokio užstato klausime nesako. Dabar tas
vai dėlto, jog iš /nepažinimo neduoda, man pasakyta. Jeigu taip
PASKOLA.
iindėti pinigai į Lietuvos čiai dovanos, kurios liudys, terburiečius šiandien niekas
\ios šalies gyvenimo aplinky tai kas nors visgi turi atsakyti už klausimas savaiini išsiriša.
Laisės Paskolą jokiu budu kad jų savininkai dirbo del negali pasistatyti.
Paskolos Bėgis.
\ių, kiti tvirtina, kad parti tai. Atsakymas; pdti Bendrovė vi Misijos ir 12 direktorių susi
Antra vietą užima NewarK
negali pražūti. Taikos kon- Lietuvos svarbiausiame Lieniais išrokavlmais komite- įsu savo turtu atsako. Labai gerai: rinkimų p. Mastauskas buvo
įlfcrcncija Lietuvos Valdžią tuvos istorijos momente. To- N. J. kur paskolos rinkimas
lietuviai
|s atstatytas ir daroma dau Bendrovė visu savo turtu atsako pakviestas kalbėti bonų rei
- pripažinta faktine Lietuvos mis dovanomis bus tikros fo- labai sparčiaį’varomas. Tre
nė netaktų. Paskolos pra- už tai, kad tas žmogus sumokęs kaie. P. Mastauskas apsiėmė- pradeda įsisiūbuoti Lietu. valdžia ir jos padaryti dar- tografijos Lietuvos Prezi- čia vieta priklauso Bostonui.
tuos $9000. gi balsus gauna už tai
. Uimui nemažai užkenkė no atsakomoji Bendrovė, bot tasaž p'asidarbuoti, kas direktorių vos Laisvės Paskolos darbe
ir Misijos maloniausiai buvo ♦Tau visose didesnėse kolioni- ' bai visuomet turės galę. Pa- denio Smetonos, ministeric

REDAKCIJOS PASTABOS
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riRį !
^ioI^ ''^Jsrono ’'‘ąi’a u gaiš
Jei misija ir toliau? taip ves
publikaciją, kaip iki šioliai
kad vedė, neišrodo, jog jai
rupi parduoti daug pasko
los. Ne misijos reikalas yra
skelbti tokius dalykus:

sut ikta.

t i su medine koja.
Alma gerai prižiūrėjo ir daug kartų šaly sėdėdama
Nuėjus į ligoninę, Alma pasijuto kaip ir nuraminta.
Ji manė, kad tarp kentėtojų sužeistų kareivių atrado tė manė apie abiejų laimingą praeiti.
— Luošas!... — jis Almai pratari
vyne ir savo didžia meile.
naudingas.
■— Sese, padėk man atsikeli! — prašė ligonis.
Alma i jo akis pažiūrėjo ir'suprato, ką jis nori tuomi
Alma veikiai atsisuka prie kareivio ir padeda jam

’’Jeigu kur kaip-kada ir
būti krikščioniška respubli
ka ar kai]) kitaip, tai tik be
reikalingas užsivarimas, nes
tokių pasaulis visai nežinote
nežino.”
Ar tai taip bonus skelbiant
manoma turėti geros pasek
mės? Toliau, tame pat rašte
del sriovių nesantaikos Det
roit, Mich, kaltinama katali
kai, kada ne katalikai, \ bet
tautininkai vienybę išardė.
Gi tas misijos ’’dešiniųjų”
kaltinimas už nebūtus daik
tus visiškai yra bereikalin
gas.
Kad misija savo tikslą at
siektų, būtinai turi išlaikyti
bepartyviškumą. Dabar iš
rodo, kad misija atvažiavo
ne Lietuva atstovauti, bet

Amerikos lietuvių visuo
mene rėmė ir rems Lietuvos
Laisvės Paskolą, tik iš misimisija

’’BUSINESS IS BUSI
NESS”.
Po tokiu antgalviu ’’Tė
vynės” 6 numeryje randame
p. K. Šliupo straipsnį. Pa’’Lietuvos Atstatymo Bendrovė
šiomis dienomis atlaike savo meti
ni yjtwirijikisMfr- Pasirodo, kad liau-

gabaus'nef Anglija skolina pirminiuko*p. E. Galvanaus-

Bendrovės švento darbo ne.prisi
Reiškia, kad prieš p. Mas kolos stotis, kitur dar tveria Liotuvai, tai yra—užsitiki, ko, Lietuvos Tarybos pirmi- .n i austomis vietomis yra Pem
nerizikuojantis neatsakantis, žino
gus. Taip man bent, paaiškinta bu tauską Misiją, nė tie dvilika si. lūetuvos .Misijos nariai tai kaipgi mes patįs negali- ninko p. šilingo. Lietuvos silvania valstija, bet juk živo. Paklausus tu direktoriaus ai direktorių nieko neturi. Jei jau apvažinėjoMaugeli didės | me pasitikėti savo jiegoms. dvasiškio vado vyskupo Ka-.noma, anglckasiai iki įsiju

— Del manęs toks pat meilus, kaip seniau, net meiles
nis... —■ giliai atsidusus atsakė Alma.
Ji nemelavo. Aldis buvo pajutęs, kad jį myli, tik ne
žinojo del ko jį, luošą myli; ueuorėjo tikėti. Dabar jis ne
bijojo. Pirmą karią linksmai nusijuokė.
— Būsi naudingas, mes suieškosiu) tau vietą, kur ne
Ak, <is laiškas! Almai diktavo kaž koks jaunas kt
riuinkas, kuri sunkiai sužeidė. Ryt po ryt jo daugiau g< reikės abiejų kojų — sakydavo Alma.
Jis gražiai nusijuokdavo...
nebus..., bet jis pats to nejaučia. Jis drąsiai žiūri Į ateiti.
Aldis gyjo. Alma buvo visai laiminga. Kaip savotiš
— Nerašyk tik nieko baisau — prašė jis sukandi
kai! Kuomet Aldis jau tiek atgyjo, kad galėjo atsikelti ir,
dantis,'— mano liga pereis... gi rodos... nesu
pasirėmęs kriukiais, vaikščiot, Alma pasididžiuodama žiū
sužeistas...
rėjo į savo širdies draugą. Jai rodėsi, kad ji nckuomet da
Almai matant ligonio mirtie
bar negalėtų neluošą mylėti — tiktai luošą. Meilesnis, kai
— Veikiai ateis paskutinė skausmų valanda, kuri su seniau, ir daugiau gerbiamas, kai]) kada buvo sveikas, tas
jos didvvris.
— Mūsų mylimieji! mūsą broliai!... ten—pas juos, ju laužys stiprą jauną vyrą, — dūmojo ji.
žaizdas, skaudėjimus palengvinti, jų prakaitą nušluostyt
Alma mokiuos pažinti jauną laimę. Matyt, kaip daug
— tai mūši] didžiausi norai. Kentėt su broliais, padėt ji daro gero kenčiantiems. Jų dėkingi žiūrai glamonėjo
jiems, dirbt del jų, nežinoti atilsio, miego.
jos sielą. Ligonių veiduos spindėjo nauja saulė ir ją la
Ir daug jų. leidosi sykiu su broliais Į karo lauką, bet biau pat raukė del jųjų dirbt ir dirbt. Ją taip pat šio skau
ir daug to padaryti negalėjo. . .
smo vaikai mylėjo.
Alma buvo laimingai Jos abu broliu savanoriais']
Vieną dieną, iš paskutinio didelio mūšio, ligoninė at
kariuomenę išėjo. Juos pasekė Almos numylėtinis, Aldis. nešė sunkiai sužeistų. Vieną jų Alma pažino.
Aplink mus kanuolės dunda
Tik kūnas Almos gyveno savo kampely, bet jos Širdis ir
Su džiaugsmu ir baime Alma žiūrėjo į jo nu vargusi
Taigi, vyrai, paklausykit!
siela buvo išėjus su mylimuoju, ten — kur ūžia, viską dra- veidą, kuris greičiau buvo panašus į šešėlių valstybę, kaip
Mūs Tėvvnė štai atbunda,
i gyvą žmogų.
Visos jos linksmybės .sustingo, jaunystė paliko kai
Jam niūšyj sužeidė ranką ir nukirto koją. Vienoj li
Priešai nor pastot mums kelią,
imki, nemaloni. Paprastus darbus dirbo, bet niekuo goninėj buvo nuimta aukščiau kelių koja ir jos vietoj ma
N or pagrobti-mūsų šąli. .
met nepnam jo naudingumo, tikslo. Jos dvasia, skaus tės tik apsuptas baltas ryšulys. Ranka buvo pririšta po
Stengias jungą mums uždėti;
kur jos mylimasis...
mai, baisenybės
Vyrai! reikia mums budeli!
Aldis du sykiu atrasi Jai rodėsi, kad tai iŠ kito pa , Alma buvo nerami ir bailinga. Jos mylimajam gyvy
Vėliavos jau ])lcvėsuoja..
šaulio. Alejo žinia, lead žuvo vyresnysis brolis, o kiek vė bė plevėsavo, kaip žvakės liepsnelė nuo vėjo," kuri kiekvie
Ant jų ’’Vytis” rodo kelią;
liau — be. žinios jaunesnysis brolis kaž kur dingo.
ną minutę galėjo užgesti.
Drųsiai karžygiai maršuoja... '
Linksmu ir laiminga l.ą diena buvo, kuomet Alma ga
Bot laikui slenkant ligonis gyjo. Koja taip pat gyjo,
T raukdami ka r 11 dainelę...
lėjo eiti i .Panevėžio -kuro lauką. į. ligoninę, į Ją puse, kur nors pamaži bet drąsiai. Prie gero rūpestingo apžiūrėjiAntupių Juozas
jos mylimasis buto išėjęs. Iš jo jau senai laiško negavo ijio nauja g; y bos gal ia grįžo. \ ieloj ištekėjusio kraujo
'
(Iš ’’Kariškiu Žodis’
ir Alma kiek sykių manė, kad gal... žuvo. Ir ji pati vieno gimė naujas Ligonis pakilo aukščiau mirties dugno. Jau

Lietuva tik ką atgimus ir tik ką sutverus savo mažą,
bet tvirtą kariuomenę, kovėsi su bolševikų imperializmu.
— Lietuviai kariauna! — praskambėjo po Lietuvos
kampus tūkstančių tūkstančiai jos piliečių balsai.
Tautos vyrai Šalta geleže ginklavosi ir tyliai ištisomis
eilėmis rinkosi į kuopas. Metė viską: savo seses,/tėvus,
širdies drauges, rūtų, mėtų darželius, kad krūtine save,
tėvų žemę gymis.
,
Tautos moterys nesuprato, kas nutinka: vična antros
klausinėja: — Kas čia bus, ką tas reiškia (
Pirma žinia apie Lietuvos sūnų aukas atėjo. Kai ku
rios tautos vyrų mylimosios pasijuto prasikaltusius prieš
lėvvne. Jų Ivg verkiančios širdvs pradėjo tėvvnės meile

KARO DAINA
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dina, tai reiko laiko, bet kaip
įsijudina, tai paskui jau juos
sunku sulaikyti. Dabar lauk
simo, ką pasakys didžioji
Chicago, Clovelandas, De
troitas, kur Lietuvos Misija
.dabar vyksta.

Lietuvos Pašto ženkleliai.
Daugelis kreipiasi į Lietu
vos “Misiją reikale pardavn
Dėjimo Lietuvos pašto ženk
lelių. Tą reikalą Lietuvos
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ganizacijoms ar čion ben
droms bepartyvėms organi
zacijoms, pavydžiui, Šau
liams, Lietuvos Raudonam

Kalbėta, kad reikia suras
ti kodaugiausiai kalbėtojų
ir jų prašyti, kad jie pasi
švęstu. Nužiūrėta pora desetkų kalbėtojų. Čia pat ant
vietos pp. B. F. Mastauskas

ir K. Česnulis apsiėmė apva
žiuoti Pensilvaniją. Toks
juodviejų pasiaukojimas vi
sų ir kartu Misijos buvo ma
loniausiai sutiktas. Pensil
vanijos lietuviai dar iki šiol
neperdaugiau šiai paskolos
stočių suorganizavo.
Lietuvos Misijos
Informacijų Biuras.

Iš Lietuvos

Amerikos Lietuviams, kurie nori užsisakyti ’’KariŠ- GERIAUSIAS BŪDAS
kio Žodį”, pranešame, kad kolei nesusitvarkys pinigų siun
tinėjimas, gali siųsti pinigus apdraustuose laiškuose.
'’Kariškių Žodžio” kaina Amerikoje metams 2 dole
riu, pusei metų 1 doleris.
Adresas: Krašto Apsaugos Ministerijos Literatūros
Skyrius, Gedimino gatvė, Nr. 19, Kaunas.
’’Kariškių Žodžio” Administracija.

Tauragė. Tu r būt nėra niekur tiek mėsininkų, kaip
Tauragėje. Mėsą vokiečiai supirkinėja net pūdais ir ga
bena per sieną. Tauragės mieste ir apylinkėje yra daug iš
rusų laikų vokiečių valdinių. Kaip taikos sutarty pasaky
ta, juos reikėtų skaityti Lietuvos valdiniais. Tuo tarpu
jie šalinas nuo tarnybos kariuomenėje ir smerkia Lietuvos
vyriausybę. Kiti jų buvo įstoję i bermųntninkų eiles, da
bar šnipinėja, jiems.

SIUNTIMUI
Į LIETUVĄ.

PAŠELPOS

Slavonian Trading Corpo
ra tion, Li etų viškai-Tarpt an
tiška Pirklybos ir Pramones
Bendrovė, užvadinta ’’Sla
vonian Trading Corpora
tion” dėlto, kad atsidarius
rubežiams manome Įsteigti
didele apyyarta Pirklyboje,
Promonėje' ir Industrijoje
tarp Slavišku šalin.
Mūsų Bendrovė užsiima
Išvežimu ir Įvežimu prekių
(tavorų), persamdymu laivų
ir abelna Pirklyba-Pramone
ir Industrija-Amerikoj c ir
kitose šalyse, kaip tai: Lie-

dams. Ženklelių prekė nu vestąjį jai darbą, teciau ji
statyta nominale, sulyg auk gerai nusimano, jog pačios
sinės valiutos, todėl jie par- paskolos pasisekimas daug nuo bolševikų fronto pailsėti viena dalis. Žmonės malo
pridera nuo aukšto susisieki niai sutiko kareivius. Kad išreiškiu Lietuvos kareiviams
Rozalimas. Spalių mėnesį čia buvo surengta, manifes
gulmybės fondų už vieną, do mo su Lietuvos visuomene pasveikinimą, sykiu su pasitikėjimu ir dėkingumu, per
tacija del nepriklausomybės pripažinimo ir demonstracija
lerį 4 auksinai. Lietuvos paš Amerikoje. Todėl varydama
to ženklelių reikaluose pra paskolą Lietuvos Misija pra ventojų buvo renkamos aukos (dovanos). Kaip apskri prieš visus Lietuvos priešininkus. Dalyvavo daug žmonių
šome kreiptis prie fondų vai šo susirinkusiu atstovu visa ties kaimų, taip ir miesto žmonės, nežiūrint tautos, auko iš miestelio ir aplinkinių kaimų. Dalyvavo ir žydų su 2 Mūsų Bendrovė inkorpo
tautinėm vėliavom — lietuvių ir žydų. Manifestantai čia
dybų.
me kame prigelbėti, kontr- jo su mielu noru, kas kuo galėdami. Aukų surinkta užtek pat tuoj sumetė fronto kareiviams tabakui 447 auks. ir 20 ruota ant $200,000.00 sumos
liuoti jos varomąjį darbą ir tinai, kuo manau bus užganėdinti ne tik viena dalis, bet ir sk. Manifestacijai rengti daugiausia pasidarbavo vietos (ir Bendrovės tvarka veda In
Agitacijos Komitetai.
žinieriai,
Pramonininkai,
kareiviai.
teikti visokiu nurodymu, ku- kitu< daliu
fcmokytojos ir ”pav aso įninku” jaunimo draugija.
Reikia kolabiausiai varyti rie pasekmingam jos prąvePirkliai ir Vertelgos, speagitaciją. Juk negalima pas dimui butu naudingais. Tuo
ciališkai išsilavinę Įvairiuo
dovanų malonu buvo atsiminti savuosius arba savąją my
Karklenai.
šaulių
kova
su
vokiečiais
plėšikais.
kolos reikalo tęsti
kele- tikslu Lietuvos Misija yra
€
se Amerikoniškuose Univer
limąją, kuri taip pat nuoširdžiai yra aukavusi ką nore sa
tą mėnesių; viskas turi užsi pasiūliusi norėčiau kaip vie
Vienas šaulys štai ką praneša: ’’Lapkričio 23 dieną sitetuose.
vo broleliui ar mylimajam berneliui.
baigti ilgiausiai į tris mėne na kartą daryti siu dvylikos
sužinojom, kad Pagių sodžiuj esą. apsistoję keturi bermon Mūsų Bndrovė užsiima
Kareiviai
dar
didesniu
pasiryžimu
ir
narsumu
neš
pa

sius. Stočių pirmininkai prie narių susirinkimą ir teikti
liniukai plėšikai, apiplėšė Kražių parapijoj Šiukštų ir persiuntimu pa šelpus siunti
vestą
jiems
priedermę,
gindami
Lietuvos
ramybę
ir
lais

kiekvienos stoties privalo su jiems visų reikalingų žinių
Preeiešauskių dvarus. Vieno vietinio partizano iniciaty nių į Lietuvą ir turi Reprevę,
nes
mato
piliečių
pasitikėjimą
ir
užuojautą.
organizuoti agitacijos komi ir informacijų paskolos rei
va susitarėm juos pasivyti. Susiradom vietoje dar penkis sen tat orius Europoje kurie
tetą arba komisiją. Tokio a- kaluose. Žinomą į tokius su
partizanus. Iš viso 7 žmonės išvažiavom Pagių linkui.
Joniškis. Vokiečiai, taip lapkričio 23-27 d. apleisda Pagiuose plėšikų neberadom. Mačiusieji pasakė, kad jie priima laivus ir išsiuntinėja
gitacijinio komiteto visas sirinkimus gali būti kviečia
mi Joniškio ir Žagarės sritį, didžiausiai plėšė. Sodžiuose ir iškeliavę į Karklėnus. Leidomės jų vytis. Prie pačių Kai-, siuntinius į visas dalis, į ar
čiausia gelžkelio stotį Lietu
mi ir kiti asmens, kurie ak
tos koplačiausią agitaciją tyviai dėsis prie paskolos. miesteliuose kratė beveik kiekvienus namus, ieškodami klėmi sutikom grįžtančius žmones, kurie buvo pavaryti voje, kur atsiėmėjas gyvena.
arklių, karvių, kiaulių, avių, žąsų, ančių, vištų; ėmė visa, plėšikų vežti. Paklausę jų, kur padėjo vokiečius, gavom
Tokio komiteto nariai neturi
Sutinkant su tokiu nusi-h<ag į rankas pateko, o labiausia pinigus. Nuo ūkininkų atsakymą, kad jie užėjo į Karklėm! kalvį arbatos gerti. Mes apdraudžiamo (inšiupraleisti jokios draugystės
arklius su ratais, jei kuris žmogelis pats sėsdavo važ- Paskubėję apsiautom kalvio būtą. Vokiečiai pradėjo šau riname) siuntinius nuo mu
ar kuopos susirinkimo, netu statymu, susirinkimas ^^iuo'
su sklado, 470 Greenwich
ri praleisti jokio baliaus. Jie klausimu via priėmęs šitokį; nyčiuoti, tai kiek varstų pavažiavę jį išmesdavo iš ratų, o dyti. Besišaudant krito vienas vokietys. Likusieji 3 dar Street, New York, iki pasku
iiutaiimą.
| paskui gąsdindavo rankinėmis granatomis. Satkūnų dva-i
laiką smarkiai pasišaudę pasislėpė tame pačiame navisur turi atsilankyti ir pa
tiniai gelžkelio stočiai/kur
Susirinkę
Sausio
29
dieną;re
Joniškio
valščiaus,
kur
ilgą
laiką
gyveno
pats
vou
der
me.
Mes
penis
pranesem
per
Kalvienę
savo
pasiūlymą
prašyti jiems leisti pakalbė
1920 m. Amerikos Lietuvių j Golcas, išvažiuodami vokiečiai išsivedė 12 arklių. Pavir- pasiduot geruoju ir atiduoti ginklus. Iš karto jie mūsų atsiėmėjas gyvena. Apdrauti bent keturias miliutas apie
organizacijų išrinktieji 3 ir čuvio dvare, 8 varstai nuo Joniškio, dvaro nuomininko, neklausė, bet kada pakartojom reikalavimą ir pagrasino džiame nuo ugnies, sugėdini0
tavoro, pavogimo, paskandi
kolionije stokuoja iškalbin 4 Gruodžio 1919 m. Lietuvių' Petručio atėmė 18 arklių, 30 karvių, kiaules, p pati Petru- me padegti namą, jei jie nepasiduotų geruoju, jie sutiko nimo laivo ir karišku perišPaskolos Komiteto direkto tį sumušė, reikalaudami atiduoti neva paslėptus 5,000 ir pasidavė — išėjo iš namų, numetė ginklus ir iškėlė ran
gesnių veikėjų iš centro siun
kadu.
riai priima domėn, jog Lie rublių. Žagarėj apipiešė daug žydų i]* nežydų krautuvių kas aukštyn.
• tinėjamos spausdintos trumTaigi jūsų siuntiniai bū
ti vos Laisvės Paskolos pra- ir šaip gyventojų namų, o Jonišky per vieną naktį padarė
* pos prakalbėlės, kurias pra
Iškratę juos, sudėjom rastus jų daiktus ir ginklus i tinai liksis persiųsti jūsų
vedimo bildu, delei patikri- arti 30 įvairių plėšimų, įsilauždami per duris ir langus;
mokus lengva jau pasakyti.
ntmo ii* visuomenės- kontro-' o sekmadienį'lapkričio 23 d., vaikščiojo po mibstelį po 3- vieną vietą, atsilyginom su kalviu už iš daužtusJangus ir broliams ir gęptiinsriheKįęiVisur kur tik galima, reikia
gu kas atsitiktų su siunti
ės, randa reikalingu, idant 4 apsiginklavę vokiečių kareiviai ir plėšė kiekvieną gataiškinti svarbą šios paskolos
ne rečiau kaip karta į mėne-ivėj pasitikę. Tuomet jie apiplėšė vietos notarą, grasinda- žiavom Kražių linkui. Suimtuosius plėšikus su dviem par niais, tai gausite pinigus Atsį Lietuvos Misijos butų mi jį sušaudyti. Upytės gatvėj arbatinės tarnaitę, mili- tizanais pasiuntėm Tauragės linkui perduoti mūsų kariuo
vai ncpriklausomybę.
Dabar rengiame trečią
šaukiamas šių direktorių su- cininką, šiaip darbininką vieną mokinį, kurį nusivedė į menei.
sirinkimas, kuriame butų su-! krautuvę ir liepė nusiauti naujus batus, ir daug kitu
Apžiūrėję atimtuosius daiktus, radom per 2000 rub. laivą į Lietuvą, kuris jšInformacijų Biuras. teikiamos apyskaitos ir visos Į Pas vaistininką Slaboką dvi savaiti gyveno vokietys ko- osto pinigų, apie 1600 rub. rusti pinigų ir visą maišiuką
reikalaujamos žinios ir in mendantas ir jis reikalavo ne tik jį šerti, bet ir visus jo įvaii’ių įvairiausių sidabro ir aukso brangumynų. Rusų greitai kaip laivas liksis priSvarbus Pasitarimas.
formacijos apie atliekamus svečius; išvažiuodamas vokiečių komendantas nieko už pinigus ir brangumynus palikome pas vietos inteligentus, pilditas. Po išplaukimui šio
paskolos darbus. Be to kiek- tai nemokėjo. Viso čia vokiečiai padarė milioninius nuo- kurie praneš suplėštųjų daiktų savininkams, kad jie ga- laivo, rengiame kitą laivą į
Sausio 29 dieną š. m. Lie
vienam iš direktorių plikiau stolius. Satkūnų dvare vokiečiai nužudė latvį, kurio lavo- lėtų savo daiktus atsiimti. Jei atsirastų ir tokių daiktų, Lietuvą.
tuvos Misijos bute New
so teisė kiekvienu laiku pra-1 nas buvo baisiai sužeistas. A’isus plėšimus, žudymus iri kurių savininkai nesusirastų, tai, praslinkus kuriam tai Taigi neatidėliokite pašelYorke, 257 AV. 71st St. įvyko
syti ir gauti šių informacijų skriaudimus sunku būtų vienam žmogui aprašyt.
kui, padaryti tų daiktų licitaciją ir pinigaus perduoti arba pos siuntimo savo broliams
pasitarimas taip Lietuvos
apie paskolos pravedimą.
,
Iš Joniškio vokiečiai išėjo lapkričio 27 d. 11 vai. rytą, šaulių Sąjungai, arba kitai kuriai visuomenės ar švietimo Lietuvoje, nes jie jūsų pašelMisijos narių ir išrinktųjų
pos didžiu balsu šaukiasi ir
Toliaus
susirinkusieji
j
Išeidami
sakės
pavasari
sugrįšiu,
paimsią
Mintaują
_____________________
_____________________
_
Lietuvos Paskolos Komiteto
su didžiausiu nekantrumu
svarstė
eilę
klausinių
delei
ir
Rygą
ir
eisią
susijungi
Maksvoj
su
Rusais.
Apsaugok
{
_
___
_
____
—
dvylikos narių, kaipo arti
jau atliktųjų Misijos darbų mus Viešpatie nuo antros tokios nelaimės!
Norintiems Pinigų Siųsti ar Lietuvon Keliauti Svarbu. ba ir apginkite juos nuo ba
miausių ir svarbiausiųjų Air įvairius sumanymus, kas
//lt \\
Geriausi laivai i&eina kas savaitė. I’os mus perkaumerikos lietuviui ir organiza
do ir šalčio.
tiems laivakortes mes pugolbstime atlikti visokius reiir
kaip
reikia
toliau
daryti.
Telšiai
Spalių
mėnesį
čia
buvo
surengta
Lietuvos
cijų atstovų. Posėdyje daly
pauperiais ir taksomis, pasitinkame mu« gelžr
Dėl platesniu informacijų
Delei pasekmingesnio Pas nepriklausomybės šventė, kurioj dalyvavo arti 10 tūkst.
kelio
ir palydimo amt laivo. Klaupdamas iaformaciju avavo pp. V. Jankauskas, A.
rašykite į general! biurą:
P'e laivu išplaukimu, ir pinige siuntimu, adresuok:
kolos rinkimo, nutarta, pra- žmonių minia. Dalyvavo iki 200 kariškių gaisrininkų!
B. Strimaitis, Kun. J. JakaiSlavonian Trading Corpora
LITHUANIAN AGENCY
kalbininkus siuntinėti į įvai draugija, vietos dailės ir teatro mėgėjai ’’kanklininkai”
4g6 Grand street,
Brooklyn, N. Y.
tion, Inc.
rias kolionijas ir jiems atmo su gerb. F. Milevičium priešaky, ’’pavasarininkų” drau
13-21 Park Row,
kėti jų išlaidas tame darbe. gija, tarnaičių ’’Zitiečių” draugija, moterų katalikių drau
Česnulis, J. O. Sirvydas, J.
New York, N. Y.
Bendrovės,
kurios
apart
gija,
krikščionių
darbininkų
ir
šiaip
darbininkų
grupės,
Romanan, L. Šimutis ir be to
niniwuuiiiuuiuiiiiiiiiiiin!iiiiinii)
keli svečiai ir lietuves Misi Misijos dar varo agitaciją visų mokyklų mokiniai. Į iškilmes atėjo ir žydų: vietos
Auklė nebenori, o vaikas
jos Biuro bendradarbiai J. nuo savęs, but atlygintos žydų jaunimo draugija ir vietos visos žydų mokyklos. Bu
dar žiojas.
, Šaliunas ir P. Norkus. Lie vienu nuošimčiu sumos jų su vo pasakyta 12 prakalbų atskirti dalyvautoji! grupių, ne
V

e
1
r
:iA.

ir prieš Amerikos lietuvių
visuomenę. Šiandien jau šio
dalykai paaiškėjo. Paskola
nėra-trukdoma, vra stačiai
daleista, o atvykus ir ki
tiems ’Misijos nariams uoliai
•ir galima pasakyti pasek
mingai varomą aviui plačio
sios Lietuvos visuomenes Amerikoj palaikymui ir jos
aiįmiausių vadovų pritari
mui.
Sutinkant su Lietuvos vy
riausybes Įgaliojimu, Lietu-

/

C*

7

Pirkite Lietuvos Pašto
Ženklus.

*

*

*

Gražus oras, saulėta diena kelte kėlė visiems dalyvaKad protą dalįjo, kame tu
J. Vileišis sveikina visus pri Tartasi apie atlyginimą!
buvusius narius ir išreiški stočių viršininkams ir vi-irusiems ūpo. Taip daugybės vėliavų buvo matyti anglų
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai buvai.
* * *
jiems ir jų atstovai! jomoms siems darbininkams. Pasiro-lir žydų tautinių.
Lietuvos Pašto Ženklai (markės), kurias yra atvežtos iš
Lietuvos, kad amerikiečiai nusipirkę galėtų nusiųsti sa- Kas moka valgyti, moka ir
organizacijoms padėką už
Semeliškės (Trakų apskr.). Parapijoj, kur 7000 žmo- viemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę sumą pinigų vie duoną riekti.
suteiktą jau iki šiol visokia- mos išlaidos. Tokiems uo
* * *
riopą pagelbą pravedimui liems darbininkams bus su- nių, nėra nė vienos lietuviškos mokyklos. Lenkai pristei- toje.
Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženkli} nema Begausi nuo žąsino avižas,
Lietuvos Laisves Paskolos tiekiamos dovanos atminčiai ge čia savų ir visokiais keliais agituoja, net žada vaikus
Amerikoje. Dar neatvykus jų pasidarbavimo, Lietuvos prirašyti prie’’kuchnios” ir dykai penėti. Bet vaikai kaž žiau kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą, kurį žas.
* * *
I ko dreba ir neina.
nusiuntus Lietuvon kartn su Pašto ženklais, Lietuvos Val
visiems Misijos nariams, o valstybės labui.
T. Šeimis kare išpraktikaLenkų bangos apsiautę slogina gyventojus. Vargiai džia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba Iždinės stotyse.
vientik Kun. Jonui Žiliui, Klausime ar rinkti aukas!
| kam per tiltą pasiseka pereiti. Net kunigas važiuodamas į
Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, vęs su savo ’’Lithuanian
Lietuvos Paskolos Komite
tas yra nustatęs pamatinius Prieita prie nutarimo kad ligonius kiekvieną kart turi maldaut komendantą leidimo. 50 ir 60 skatikų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 Booster” dabar dar pasekMiestelį dažnai lenkai krato, ieško visokių popierių. skatikų sudaro auksiną). Parsiduoda po 25 centus už auk mingiau Lietuvos priešinin
dėsnius šios paskolos, ir ne pirmoje vietoje turi būti bokams pliekia kailin.
žinant ar Amerikos Valdžios nų pardavinėjimas, o aukų Jokio iš Lietuvos laikraščio čia nepamatysi. Visą perver siną.
* * *
Lietuvos
Pašto
ženklai
persiduos
tik
iki
31
d.
Kovo,
čia,
peržiūri,
duobes
bulvėms
atkasa.
Kvapas
kepančios
rinkimas
turi
būti
antra-eibus tokia paskola leista ar ne
Apsidrausk savo gyvastį
šis Komitetas buvo priemes, liu reikalu. Prie to dar susi duonos sušaukia viso miestelio legionus ir koks ’’paruči- 1920 m. Mažiau kaip už vieną dolerį markių nesiunšiame.
Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo akyliuose ar- S. L. R. K. A., nusipirk Lieant saves, visa faktinę ir mo rinkimuos parengtuose bonų kas” relcvūzuoja dar krosny tebekepančius kepalus, del to
tuvos bonų, ”Flu” niekuoralę atsakomybę už ta pasko pardavinėjimui, aukos tega-* prityrę ūkininkai nebekepa duonos ir kenčia ’’apsaugos”
(13) niet neprisikabins.
Brooklyn, N. Y.
lą prieš valdžia, taip lygiai limos rinkti tik Lietuvos or- badą.

No. 6, vasario 5 d., 1920.
ATSKAITA Uz 4 BERTAINĮ 1919,
daryta sausio 1, 1920.
(Visi čia pažymėti ant I d. sausio buvo skolingi už
mėnesius ar daugiau.)

ST. LOUIS, MO.

tuvos Laisvės paskolos Koniiteto Didžiajame New Yor
ke susirinkimas. Šiame susi
rinkime kiekvienas draugi
jos nuskirtas delegatas turi
būtinai ateiti laiku, nes kar
tais pasitaiko, kad reikia
daugiau valandos laukti kol
susirenka. Taigi raginame
visus, kad kiekvienas ateitų
Rast.

Gerklės skaudom

uėje, inflaenzos, pasirodymo ženklui
82 kp. susirinkimas įvyks vasaJUS GALITE SULAIKYTI
rio 15 d. Malonėkite visi nariai at
S* PLAUKU SLINKIMĄ.
silankyti ir naujų atsivesti prisi
žtfjl
Dermafuua sulaiką plauku slinkirašyti. Atminkite, kad visi nauji
rna, prašalina pleiskanas, niežėjimą
odos ualvos, augina plaukus priduoda
lis, Julė Valkauskiute, VI. Šatrau-1 nariai gaus dovanoms puikų ka
ma jėms reikalinga maista.
ir
priiiengk
krutinę
vi'monę
mateįija.
lendorių, kurį giria visi Amerikos
41 KUOPA: Jurgis Augustina vi skas.
Neapsileiak taip, kad tavo pagautai) Šal
Dermafuua padarys kad Jušti plau
lietuviai.
Susirinkimas
įvyks
pobakai bus tankus švelnus ir skaistus.
tis
išsivystytu
i
p
’
eurisę,
pneumoniją,
če, Košt. Augštikalnis, Jonas Bul- 88 KUOPA: Petrone GajauskieOda Justi galvoje bus tyra, pleis
influenza’ir’i kitokias pavojingas ligas.
Nusipirk šiandieną sau parankiausi
kanos išnyks ant visados ir plaukai
vyeius, Monika Bulvyčienė, R. Ci- nė, Norbutas Izidorius. — Vaikų žnytinėje salėje, tuoj po pamaldų.
oje aptiekoje l‘ain-l''.šp(41crio 35c. ir
neslinka dauginus!
rienė, Tanias Daminaitis, Vincas Skyrius: Morta Šarkiutė.
HANOVER, PA.
Reikalaujant prisiusime Jum pačta suvis dykai išbandymui sampala.
i
Gudukas, Magdė Galeckicnė, P. Jc
240 kp. susirinkimas įvyks va
89 KUOPA: Jonas Alcnskas.
Prisiuskite 10 c. stampomis persiun
zavitas, Juzė Janulevičiene, Magdė Zofija Bonavičicnė, Bronislova Ku sario 15 d., 2 vai. po pietų, Juozo
limo lėšų, gausi išbandymui dežiutą
Derinafuros ir brošiūra.
Karaliūniene, Petronė Karpavičių činskiutė, Magdė Milašauskiute, Žadeikos salėje, kampas Pine ir
kitokiu pamainytu'1 arba
ARGIL SPECIALTIES CO.
tė, Jokūbas Linkeviiius, Petras Lin Marė Petronienė, Juozas Petronis. Bliss gatvių. Visi atsilankykit, nes
paničg'lž iojiiuu.
’’Živile”.
PHILADELPHIA. PA.
dą, Juozas Marcinkevičius, Izido — Vaikų Skyrius: Darata Alens- bus išduoto kuopos apyskaita.
F. AD. RICHTER č) CG.
McCaddin svetainėje, su
rius Petrauskas, Petras Strazdau- kiutė, Aižė. Alenskiutė, Marė Alcn
326-330 Broadway New York
Petras Grigas, rašt.
ckas, Anufras Skamarokas, Kazys skinte, Ona Katkauskiutė, Marė
katoj, balandžio 24 d., 1920,
BALTIMORE,
MD.
Tirlikas, Jonas Tautkus, Jonas Vai Katkauskiutė, Jonas Remeika.
Ekstra susirinkimas 13-tos kuoŠVIEŽIENOS.
čiulionis, Feliksas Žeimis.
91 KUOPA: Silv. Bružas, Marė l pos bus vasario 17 dieną, utarnin- gos 29 kuopa perstatys šitą
48 KUOPA: Katarina IVaškie
O. Šaliunicne, siuvimo vedėja
Jau atplaukė antras mime
Bružienė, Adolfas Cibulskas, Jo-j! ko vakare 7 :30 vai., ant kurio kvie
ne, Agota Jankauskiene. — Vaiku.
145 Congress Ave.,
nas Jankauskas. Juozas Ramanau-Įi čiame visus ateiti, taipgi ir tie, ku- rijoto duktė. Moterų Są-gos
ris ’’Talkos”. Laikraštis ski
Skyrius: Antanas Akelis, Alena AWaterbury,
Conn.
skas. — Vaikų Skyrius: Elena Mi- ji rie nepriguli prie Sus-mo. Bus pa 29-ta kuopa visuomet su
riamas kooperacijos reika
keliiitė, Jonas Gurevičius, Petras
■ koliunaite, Magdė Matusevičiūtė. I aiškinta apie Susivienijimą ir Iras
bos
is
musu
rengia puikius vakarėlius
Gurevičius, Ona Gurevičiūtė, Mi Ona Matusevičiūtė.
lams. Telpa labai daug svar
priimami
nauji
nariai.
Stisirinkiriai
nors
partijai
pasitarnau
A.
L.
R.
S.
Federacijos
kolas Kazlauskas.
pasilinksminimo. Taigi ir da
bių biznio raštelių. Paliečia
90 KUOPA: Jonas Krasenskas. nias bus Šv. Alfonso svetainėj.
47 KUOPA: J. Bacevičius.
Valdybos Adresai:
ma ir Amerikos lietuviai.
J. Butkus, rašt.
48 KUOPA: Juzefą Bukauskie Alze Kvaseiiskicnė, Antanas Len
kad
busite
pilnai
užganėdin

kelis,
Ona
Matulevičienė,
Mikalina
nė, Jonas Paulauskas.
PATERSON, N. J.
ti. Po teatro bus šokiai. Bu L. R. Kryžiaus Valdyba: Kun. J. Jakaitis — prezidentas, Visiems bizniu užsiinteresa
50 KUOPA: Alena Bratanavi- Stašauskienė, Tafilė Slančauskienė
65 kuopos susirinkimas bus va
41 Providence St.,
vusiems patartumem šį ”Tal
čiene, Alek. Banevičius, Paulina Simonas Žukauskas. — Vaikų Sky į sario 17 dieną, utarinnke, 7 vai. tu malonu, jeigu vietinės drWorcester. Mass.
Rev. J. Petraitis, pirm.
I
kos” numerį įsigyti. Jie gan
jos
ir
kuopos
paliktu
tą
va

Čeraukienė, Jonas Čerkiasas, Vin rius: Ona Seliekiutė.
I vakare, Šv. Kazimiero parapijos
Kun. Pr. Buoys — vice-preziden.
147
Montgomery
St.,
karu lino su.
cas A. P. Greičius, Juozas Janusas
!narni (kiek teks) ’’Garso”
(Bus daugiau)
‘salėje, 147 Montgomery St.
2634 W. 67-th St.
J
Paterson.
N
I
_
___
Antanina Kratavieienė, Ona Lipin
Komittas.
'
Chicago, Ill. Administracijoje.
CHICAGO,
ILL.
J. Tumasonis. sekret.,
skienė, Antanas Lipinskas, Stanis
Kun. F. Kemėšis — sekretorius,
Siuskite
25c. krasos ženk4.
PAIEŠKOJIMAS.
160 kuopos susirinkimas atsibus
456 Grand St.,
lovas Matulevičius, Karolius Palli
381 West minster Ave.,
lėliais į
Kazimieras Banis pa ieškau Teo vasario 22 dieną, tuojaus po panini
IEŠKAU kambario prie:
Brooklyn. N Y
nis, Antanas Rudvalis, Antanas Ra
Detroit,
Mich.
filės Kižiutės, Gervalenų sodžiaus.
’’Garsas”
manauskas, Jurgis Roversteinas, files Kiziutes, Gervalenų sodžiaus. (]ų> Neka]to Prasidėjimo par. salėj, linksmos Šeiminos. Butų ge- p Vaškevičiutė iždin
./,
Mockui
—
iždininkas,
458 Grand St.,
Matas Šimonis, Alfonsas Švedas, Kvietini parapijos. Taip pat Patu- | 44 ir Fairfield Ave.
71 Warwick St1301 So. 50 Ct,
pių Jono, Pranciškaus ir jų sesers į
Juozas Šimuleviičia, Povilas SalicBrooklyn, N. liK
pianą arba kam reikalingas
EXETER BORO, PA.
Cicero, Ill
Newark, N. J
Marijonos, visi iš Kudžgalių kai
. kas, Paulina Staupienė, Juoz. Vro
57 kuopos susirinkimas atsibus pianas puikaus tono, ?kaU’ Į^TAVAVAVAVAVZyTAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV^Ič
mo. Papilio par., Kauno rėdybos.
bluskis, Kazė Valantinicne, Katrė
Apturėjau svarbių žinių iš Lietu vasario 22 dieną, 2 vai. po pietų, naujas išžiūri, pigiai par-i|>
Vroblauskįenė, Jonas Valantinas,
vos. Jie patįs ar kiti malonėkite p. Žvirlio salėje.
duosiu arba aut vargonų iš-,
Antanas Žitkevičius, Marė Zeneviatsišaukti.
Kas turite vargo
čienė, Juozas Zenevičius. — Vai
Kazim teras Ba u is
Susirinkimas.
kų Skyrius: Emilija Klikuniutė,
nus parduoti, atsišaukite.
231/2 Millbury St.,
Marė Šimulevičiutė, Jonas Šimulc(9)
Worcester, Mass.
Vasario 15 dieną, 3 vai. po
Kazim. Brownas,
vičius, Juozas Šimnlevičius, Moni
etų Apr. Pan. Šv. parap.
181
ka Šimulevičiutė, Petras šimuleviįšalėję bus trečias iš eilės Lie
čius, Pranas Zenkevičius, Jonas
Zenkevičius, Pranciška Zenkevičiute.
1) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVE
51 KUOPA; Uršė Ivanauskienė,
WARRIOR RUN, PA.
duoda didžiausią pagelbą Lietuvai. Užsirašo už $25,000 Lietuvos
Ona Kulikauskienė, Elena Skrip238 kp. susirinkimas atsibus 15
• Laisvės Bonų ir pasiryžo išparduoti minėtų Bonų bent už kelis
- kiute. — Vaikų Skyrius: Marė Idieną vasario, toje pačioje vietoje,
vanauskiiitė, Povilas Stalonis, Ašimtus tūkstančių dolerių. Visi pirkite Lietuvos Bonus per Lie
kaip visada, 2 vai. po pietų. Kvie
dolfąs Žuroniskis.
tuvos Amerikos Pramones Bendrovę.
čiu rastis narius atsilankjdi ir nau
53 KUOPA: Tam. Grabauckas.
paprastai pašoka influenza, gripas ir uskiminiaš. Tai yra labai
2) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ
kankinantis apsireiškimas, ir todėl turėtų but prižiūrimas t ne
56 KUOPA: Jonas Grinkevičius, jų atsivesti prisirašyti.
P, ^ctįfdiauskas, rašt. |
jaus,
sumažinant
skausmus
ir
palengvinant
ligoni.
— Viiikų Skyrius: ‘Juozas Šimo
goriausia ir teisingiausia patarnauja savo žmonėms persiuntime
nis,' Albertas Šimonis.
daigių Lietuvon, už ką Lietuvos Prezidentas atkartotinai dėkuoį
57 KUOPA: Amilija Savickie 194 kp. susirinkimas bus vasario
vo antrame laiške rašo:
nė. — Vaikų Skyrius: Marė Sur- 22 dieną, 2 vai. po pietų, Kazimie
’’Laivas Jūsų rupesniu išsiųstas į Liepojų ateis
dokiutė, Anelė Surdokiutč, Antan. j ro Pūkelio salėje. Kviečiu visus na
tuo metu, kada nei rusų, nei vokiečių kariuomenės
rius atsilankyti. Bus priimami ir
Surdokas.
Lietuvoje nebebus ir tokiu budu paliks liuosas kelias
\
58 KUOPA: Pranas Mažeika, nauji nariai, kuriuos todėl nepa
į Liepojų. Tas drabužių prikrautas laivas bus nema
v Petornė Mažeikienė, Marė Žcmai- mirškite i atsivesti.
taitienė, Antanas Žemaitaitis.
S. Dubickas, rast.
ža paspirtis Lietuvai ir didelis moralinis pastiprini
60 KUOPA.: Izabelė Laučiene.
mas jos kovoje del nepriklausomybės. Mat musų vi
NEW PHILADELPHIA, PA.
(Sevcros Balsamas Plaučiams) yra nuoširdžiai rekomenduoja
61 KUOPA: Juzė Draugclicnė.
suomenė pajus, kad Amerikos Lietuviai gelbėja Lie
51 kuopos susirinkimas bus va
mas gydyti kosulį visuose tokiuose sunkumuose. Jis gydo užsi
Ona Ivoškiene. — Vaikų Skyrius:
sario 15 dieną, 1 vai. po pietų.
tuvą, kuo ir kiek galėdami.”
degusias gerklės plėves, tuomi sustabdydamas užkimimą, palen
Adomas Bagdonavičius, Petras Čegvindamas kvėpavimą ir sumažindamas kosulį. Jis turi malonų
Kviečiami nariai susirinkti koskai(Pasirašo) A. SMETONA,
snavičius, Jonas Čcsnavičius, Juo
skonį ir kaip vaikai, taip ir suaugusieji jį mėgsta. Pamėgink jį.
tlingiausia ant minėto susirinkimo
Lietuvos Valstybės Prezidentas.
zas česnavičius, Juozas Giliš, Vin
Kainos: 25 ir 50 centų, ir 1 ir 2 centai taksų.
ir
naujų
atsiveskite
prisirašyti.
cas Grabauskas, Vincas JunaviJonas Abromaitis, rast.
3) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ
čius, Juozas Klimavičius, Bladas
NEVIRŠKINIMAS
GRIPAS.
daro didžiausią apyvartą ir Bendrovės turtas užaugo ant tiek, kad
Paulukonis, Adelė Paulukoniutė.
PITTSTON, PA.
paprastai
yra
priežastis
Įeitų
dabar yra beveik kasdieni
šėrai tuoj paliks dvigubos vertės.
63 KUOPA: Kun. F. Alinskas,
7 kuopos susirinkimas bus vasa
ligų. Jis apsireiškia su kito
nis atsitikimas visur. Jis at
mis ligomis ir dėlto reikia kad
Morta Stupinkevičione, Andrius rio 15 d. Todėl malohėkite visi na
eina netikėtai ir neapleidžia
4) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ
dirbtų reguliariskai ir tai pa
Sarkauskas.
riai atsilankyti, nes daug dalykų
taip greitai. Tvirtai sutaisy
daryti galima vartojant Seve
moka didžiausius dividendus, net 8% nuošimti, ir jau pirmutinį
tos gyduolės yra reikalinga,
64 KUOPA: — Vaikų. Skyrius: yra apsvarstymui. Taipgi „nepamir
rn
’
s
Balsam
of
Lift)
(Severos
kad panaikinus jį ir čia Seve
dividendą išmokėjo 15 d. sausio, 1920. Antras dividendas mokėskite atsivesti naujų narių prisi
Agnė Totoraičiutč.
Gyvasties Balsamas), žinomas
rą’s Cold and Grip Tablets kaipo panaikint o jas vidurių
65 KUOPA: Krist. Žemaitis. ' rašyti, nes kaip praneša iš Centro
(Severos Pastyles nuo Peršali
užkietėjimo, vartojamas sykiu
tai visi gausite po kalendorių, kat
67 KUOPA: Ona Sokelienč.
mo ir Gripo) ateina pagelbon.
5) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ
su kitais vaistais. Kaina 85c.
Jos rekomenduojamos gydyti
69 KUOPA: Emilija Mažulai- rie prisirašysit pirmam bertainyj.
ir 4 centai taksų.
j-ui atidarė pinigų siuntimą į Lietuvą. Kuomet iki šiol nekurie
influcnzų, slogas ir gripų. Pa
Taigi visiems yra proga įsigyti' į
čiene.
mėgink jas. Kaina 30 centų ir
įvairiaisč garsinimais žmones viliojo, mos patarėme palaukti iki
73 KUOPA: — Vaikų Skyrius: savo namus tokį puikų kalendorių.
NUGAROS SKAUSMAS
2 centai taksų.
T. F. Palūpis, prot. rašt. {
bus persiuntimas užtikrintas, ir išmintingesni žmonės paklausė.
Magde Nakviutė, Juozas Narvas.
padaro žmogų nolamingų ne
_ _ __
__ _
galintį pildyti savo pareigas.
Dabar mes pinigus persiunčiame tikrai, greitai ir saugiai. Siųs
75 KUOPA: Antan. Mažeika.
PLAINS, PA.
UŽKIMIMAS
Paprastai tai yra is priežas
kite dabar visi pinigus į Lietuvą per šią Bendrovę.
212 kp. susirinkimas įvyks va
yra pirmas slogų apsireiški
ties inkstų nesveikumo. Var
Jonas Kuldigauskas.
mas. Netik nemalonumų, bet
sario 15 dieną, 2 vai. po pietų, Pa
tok Severn’s Kidney and Li
6) LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BENDROVĖ
ir skausmų suteikia. Plalik ger
77 KUOPA: Katre Biziene, Sa- prastoje vietoje.
ver Remedy (Sevcros Gyduolė
klę su Severn’s Ansisepsol
jau priruošė ir laukia patogaus laiko pradėti fabriką Lietuvoje.
Kepenims ir Inkstams) ir at
lionio Bagdonienė, Stasys Jančaitis
K. šeškaitis, rašt.
(Severos Antisepsolius), jis iš
rasi, kad tai yra puikiai su
Imu ir vilnų išdirbystės, o ypač tai konstrukcijos skyriaus užve
Juozas Židžiunas. — Vaikų Sky
gydys skaudančias vietas. Var
NEW YORK CITY, N. Y.
taisyta gyduolė inkstams. Kai
rius: Steponas Blinstrupis, Adele
tok jį nosies plovimui. Pamėdimo: statymui fabrikų, namų, tramvajų, taipgi išdirbinio cemen
na 75c. ir $1.25 ir 3 ir 5 centą
106 ką?, susirinkimas pyks vasa
gink, Kaina 35 centai ir 2c.
Blinstrupiutė, Dominika Ncvedom
to, plytų, rakandų etc.
taksų.
rio 15 d., 6 vai. vakare, Aušros
taksų.
ckiutė, Alfonsas Vaičiūnas.
Vartą parapijos salėje.
Didelis tai yra darbas, naudingas ir pelningas ir kiekvie
78 KUOPA: Ant. Navickas.
ŠVARUS KRAUJAS
LINIMENTAS
nas gali būti sandarbininku ir dalininku jo, kas tik prisidės prie
”eynon, PA~
yra reikalingas musų gerbū
79 KUOPA: — Vaikų Skyrius:
turėtų but kiekvienuose na
viui. Jei kraujas nešvarus ir
80 kuopos susirinkimas bus va
Šios Bendrovės. Kas nori stoti į aktyvi ir naudingą darbą Lietu
Jurgis Joras, Vincas Joras.
muose. Kasdien jį prisieina
silpnas,
jis
pakenkiu
visai
sis

vai ir sau, dar gali prisidėti kol yra proga, kuri neilgai tęsis, tik
vartoti. Severa’s Gothard Oil
80 KUOPA: Augustas Sakavi sario lo dieną, paprastoje vietoje.
temai ir reikalauja sudrutiJ.
Jokūbaitis,
rašt.
(Severos
Gothardiškas
Alie

čius, Antanas Treigis, Pranciškus
tol, ko] išsibaigs išpardavimas seni ir kuriuos dabar dar galima
nančio vaisto. Imk Severn’s
jus) yra puikus linimentas reu
Blood Purifier (Severos Valy
Zaraba.
“ CHICAGO, ILL.
gauti tiktai po $10.00.
matizmui ir neuralgijai-, žo
tojas
Kraujo),
kuris
panaiki81 KUOPA: Stan. Versiackas.
100 kp. susirinkamas ‘bus vasadžiu, linimentas visur duoda
Siunčiant pinigus į Lietuvą, perkant Lietuvos Laisves Bo
• na išbėrimus ir spuogus, kurie
palengvinimų. Kaina: 30 ir 60
83 KUOPA: Vincas VasikonLs. rio 15i d., 1 vai. po pietų, Aušros
atsirandu iš priežasties nešva
nų ir užsirašant serų, visados adresuokite ir siųskite pinigus šiuo
centų, ir 2 ir 3 centai taksų.
85 KUOPA: Rože Juząitienė, 1
raus kraujo. $1.20 ir 5c. taksų.
■Va rtų parapijos svetainėje.
adresu:
J uozas Kaniauskas, Stanislovas OI
PHIL A, PA.
berkis, Staibis Kubuževiče, Natali
Severos sutaisytos gyduolės yru parduodamos vaistinyčioso visur.
10 kuopos susirinkimas bus vasa
ja Šokuite, Joana Šukiene, Julė
Jeigu negali jų gauti savo vaistinyčioje, pasiųsk savo reikalavimų mum
rio 15 d., bažnytinėje salėje.
sykiu iudėdamas reikalingus pinigus.
Satkaitč, K. Varanavičienė. — Vai
J.
Hodclis,
rašt.
ką Skyrius: Valerija Juzaičiutč,
86 KUOPA: Košt. Kundrotą.
THROOP, PA.
87 KUOPA: Antanas Stankevi 225 kuopos susirinkimas bus va
čius. — Vaikų Skyrius: Bron šau- kario 22 dieną, paprastoje vietoje.
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Liet u vos=Amerikos Pramones
Bendrove
Daro Didžiausį Progresą

Susirmkimai.

severs s

Lithuanian American Trading Co

, W. F. Severą Co., Cedar Rapids,la.

112 N. Greene St.,

Baltimore, Md.

5

XTebruaiy) 19 d., 1920.

Lithuanian R'C Alliance ofAm
CENTRO RAŠTINĖ, ORGANO ’’GARSO” RE
DAKOIJA IR ADMINISTRACIJA:
456 - 458 Grand Street,

Brooklyn, N. Y.

Telefonas Stagg 3837.

CENTRAL® VALDYBA:
Juozas S. Vasiliauskas, Pirmininkas,
112 No. Greene Street!, Baltimore, Md
Antanas J. Sutkus, Vice - Pirmininkas,
1317 So. Victory Street, Waukegan, Til
Povilu.* Molis, Raštininkas, Knygius ir Organo Administrat.
456—458 Grand Street Rrooklyn N

Juozas Stulgaiiis, Iždininkas,
140 So Meade Street, Wilkes-Barre. Pa

Innas Jaroša. Iždo Globėjas,
271 Central St.,, Springfield, Mass

perstato visą Susivienijimo ti ir sutiktų parduoti, norėtų šis namas Susivienijimui ne duoti nariams nubalsuoti iki mui ir Centro Valdybai re............. kiek
■ ■ narių įgauti'■bent porą mėnesių
. -lai. , visais
. . atžvilgiais
..... yra atsa- 1 dienai
■ —
’■
-1920 m. komendavimui
išrenkama
Balandžio,
stovį, pažymint
Komisija, į kurią įeina: P*
_________________
‘ir namą parduoti, gavus naskaitlius padidėjo, kiek iž- ko, kad
davus nariams refe- i kautis,
das užaugo, Įdek kokiuose :rendumu namo pardavimo I Kadangi yra proga dabar rių pritarimą. Pakol nariai Molis, Kun. N. J. Petkus, L.
fonduose yra pinigų, organo :reikalą, nubalsuoti. Agentas gauti už namą $40,000.00, | nubalsuos šio namo pardavi Šimutis, O. Beudoraitienė ir
Administracijos turto ir prižadėjo pasitarti su pirkė Kadangi toji pelningo par’mą, Centro Valdyba rūpin- K. J. Krušinskas. Komisijai
knygyno stovį.
jais ir ant rytojaus mums1 davimo proga iki Seimui ne- sis surasti atsakantesnį na rekomendavus, Centro Val
mą, nešantį didesnę naudą, dyba spręs nupirkimą.
2) Raštininkui išduodant pranešti. Centro Valdyba galima pratęsti,
raportą, paminėta ir apie na tame reikale išneša sekančią Todėl Centro Valdyba no-'gi nesuradus kito tinkames- 4) Sekančio seimo laikas.
Skaitoma Chicagos Apskri!riams voltui suteiktus ka rezoliuciją: Kadangi C en- re dama sužinoti narių nuo- nio, šio namo neparduoti.
(Tqsa ant 7-to pusi.)
lendorius. Centro Valdyba tro Valdyaa suranda, kad monę nutarė šį klausimą! Tinkamesnio namo suradi
išreiškė pasitenkinimą Raš
Ma^MSSS®SE^aa2SB^52KgEWSg^ffiE^ESffiSS^®®aESSa^83»a5H5ate«SSWaEB®MSfflBKS«B!»Mai
L-Xjfjr ■ e
tininko atliktu darb.u kalen■ dorių pagaminime ir tuojaus
kįlo klausimas apie išleidi'mą 1921 met. kalendoriaus.
Visos čia skelbiamos Knygos S. L. R. K. A. nariams atiduodama puse kainos.
Mat paaiški, kad vasaros
rome antspaudas. Be specijalių inspaudimų su bila
MAU3AKNYGĖS.
No. 2°. PETRAS ŽEMAITIS. Graži apysakė
metu spausdinant ir iš laiko
draugijos ar kuopos numeriu ir vardu kainos yraj
lė del Lietuvos vaikelių. Lietuviškai
No. 1. ANIOLAS SARGAS. Juodais apdarais. 51.00
No.
150. METALINE, lengva antspauda, tin
prisirengiant atsieina kiek No. 3. ANIOLAS SARGAS. Juodos skuios
vertė T. Astramskas. Plymouth, P*.,
kama kišeniujo laikyti .............
93.75
.25
1900, 72 pusi...........................................
pigiaus kalendoriaus išleidi
apdarais ................. . .............................. $1.50
No. 151. METALINE, šanki, dideliuose ršNo. 80. DIEDAI IR GRAŽINA Eilės, vers
rnuose ........................................................ 94.00
mas. Vienok Valdyba randa No. 4. DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ Balto#
ta Jr. Jono iš Ad. Mickevičiaus. Ply
skurdės apdarais . . ................ $1.25
No. 152 ROBERINĖ (guminė) antspauda .. 91*79
praktiškiaus 1921 m. kalen.26
mouth,
Pa.,
1899,
kaina
sumažinta
iki..
Juodo*
No. 5. DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ
TIK DEL 3. L R. K. A NAKIŲ:
i dorių reikalą palikti iki Sei
skutos apdarais
.......................................
$1. 50
No. 31. LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA Di
S L. B. K. A. ŽENKLELIAI.
mui. Pertrauka pietums.
džiajame New Yorke, Liepos 4, 1918.

Sesija II.

64 pusi

Tą pačią dieną, 3:30 P. M.

• Ona Rendoraitienė, Iždo Globėja.
168 Union Avenue. Rronklvn. N 51

Kun

V

7

Petkus. Dvasios Vadovas.
259 North Fifth Street. Brooklyn. N

TEISMO KOMISU x
.4 / Nutfruw. 1317 S Victory Si. WankegHn 111
ffuri. 4 Skrypko, 4557 So Wood St.. Chicago Ill
./ ./ Stonkus, 11140 So Michigan Ave. Chicago III
Kun M Krušas. 3230 Auburn Ave.. Chicago Ill.

APS VIETOS KOMISIJA
A. Aleksis, IRO Cardoni Ave., Detroit. Mic.h
Kun. P. Kemėšis, 381 Westminster Ave., Detroit, Mich.
Dr J. J Bielskis, 703 - 15-th St., N. W., Washington. D. C

LABDARYBĖS KOMISIJA:

Ant. Šlikas, 1340 Hamilton SL, Grand Rapids, Mich.
Kun. K Skrypko, 37 N. Grandview Ave., Kansas City, Kans.
Af. ŠauČiuvėnas, 5143 So. Paulina St., Chicago. Ill.

APSKRIČIŲ VALDYBOS ir 0RGANI2AT0RIAI
\

Chicagos Apskritys:

B. Jakaitis, pirmin., 901 W. 33-rd St., Chicago, Ill.
V. Balanda, raštininkas, 3258 So. Union Ave., Chicago, III.
K, Varanalvyčienė, iždininke, 715 W. 28-th St., Chicago, III.

Bostono Apskritys:
V. J. Kudirka, pirm. — 37 Franklin St., Norwood, Mass.
If. Kilmoniuti, vice-pirm. — 249 River St., Mattapan, Mass.
J. IT. Vicraitis, rast., 195 Perry Ave., Worcester, 31ass.
O. Paul(nčiukė, ižd. — 249 River St., Mattapan, Mass.
V. Jakavičius, iždo glob.— 37 Jefferson St., Cambridge, Mass.
I. tardeckas, iždo glob. — 166 Bolton St., So. Boston, Mass.
į. GUneckas, organizat. — 282 Silver St., So. Boston, Mass.

Connecticut Apskričio:
Jonas Riktcraitis, pirm., 875 Bank St., Waterbury, Conn,
J. T. Kazlauskas, pagclb., 443 Grand Ave., New Haven, Conn.
J. J. Simohunus, rail., 40 Woodland St., New Britain, Conn.
J. Dvūevičius, ižd., 15 Rock St., New Haven, Conn.

Pennsylvaniaos I-mo Apskričio Valdyba:
P et. Kubartavičius, pir., 600 W. Pine St., Mahanoy City, Pa.
A. T. Lesltauskas, vice-p., 404 Mah. Avė., Mahanoy City, Pa.
T. P. Križanauskas, I rast., 137 S. Main St., Shenandoah, Pa.
J. J. Skirmantas, II rast., 1117 Jackson St., Easton, Pa.
Juozas Lazaravižius, izd., P. O. Box 617, Minersville, Pa.

Pennsylvania os 4-to Apskričio Valdyba.
S. Pileckis, pirm., 45 Sheridan Str., Wilkes-Barre, Pa.
J. Pocavičius, rast., 187 N. Main Str., Pittston. Pa.
A. Seinus, H rast., 664 Swallow Str., Kingston, Pa.
M. Makauckas, ižd., 656 Swallow Str., Kingston, Pa.

kaip ir pirmoje sesijoje.
3) Susivienijimo namo rci
kalas. Reportuojama, kad yrą siūloma už namą $40,000,
jei greitai parduodama. Pir
kėjai, kaip sakoma, perką
vien žemę su tikslu musų na
mą nugriovus toje vietoje
No. 32 PAŽINKIME SOCIALIZMĄ Para
šė P G. Išleido ’Darbininkas’, Kiek
statyti teatrą. Svarstoma
vienas darbininkas turi pažinti sočia
tinkamumas ir šio namo Su 4 o. 6. DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ. Nelužtan
lizmų tikroje šviejose Gyvenant šioj
$4.00
čiais
skaros
apdarais
...........................
šalyj su tuomi klausimu kasdien ausisivienijimui pelningumas.
durinmo Nusipirk knygų ‘’Pažinkime
No, 7. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE. Juodos
Administratorius perstalo
.85
drobės apdarais ......................................
Socializmų”, o su tuo klausimu puiskaitlinėmis namo reikalą. No. 8. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE. Juodos
kiei susipažinsi. Kaina...........................
.65 No. 33. LIETUVIAI KA TALIK.AI IR KI
drobės apdarais ....................................
Pažymi, kad nuo namo nu
TOS SROVES. Parašė Uo«is. Gražiai
pirkimo iki jam užimant vic No. 9. PULKIM ANT KELIŲ. Maldaknygė,
išleido ’Darbininkas'. Kas skaito Uo
šv. Kazimiero Dr-jos leidinys, Kaune.
tą Liepos 9, 1917, pajamų ir
sio raštus, tas gerėjasi. Jo raštus visi
Perspauzdinta ’Darbininko’ spaustu
skaityt privalo Amerikos lietuvių gy
vėje. 550 pusi. Kaina tiktai................. $1.85
išmokėjimų vien namo rei
venime yra apsireiškusios keletas sro
Maldaknygę ’’Pulkim ant Kelių” yra sutaisęs
kale negalįs čia intalpinti. nokslinčius
vių. Apie jas nesame gerai susipaži
pralotas kun. Dr. A. Dambrauskas, ku
nę. Viršminčtoji knyga tų klausimų
Perstato namo reikalą s ka lt ris per ilgus metus redagavo ir dabar dar redaguo
nuodugniausia nušviečia. Kabia tik...
linėmis pajamas ir išmokėji ja ’’Draugiję”. Knyga begalo gražiojo kalboje
parašyta. Lietuviai katalikai, nusipirkite šių mal- No. 34. APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR
mus
nuo
Liepos
9,
1917,
iki
daknygęl
Ar namioje, ar Bažnyčioje iš jos melsi
JOS REIKALINGUMĄ. Parašo Ams- '
<
tės, visuomet rasite kuodidžinusį užsiganėdinimę,
sausio 1, 1920.
terdamo Liet. R. K. parapijos klebo
nusiraminimų.
nas kun. J. Židanavičius. Knygelė ver
Vasaryje, 1917, Susiv. na
ta 10 syk savo kainos, nes nuodugniai
10.
PULKIM
ANT
KELIŲ.
Maldaknygė
No.
mas
ir
lotai
pirkta
už
$29,religijos
pradžių ir jos žmonijai reika
to pačio turinio ir tos pačios laidos,
X
K 193.20.
lingumų
ikgvildcna. Laida ’’Darbinin
kaip ir No. 9, tik jos viršeliai daug
ko”. Kaina tik............................
geresni, gražiom, tvirtos skujos. Kaina. $2.60
Skaitant 6% ant investy-Į
No. 35. SVARBUS KLAUSIMAI. Ar yra
tų $29,193.20 nuo liepos 9,
Dievas? Ar Kristus Yra Dievas? Ar
E
žmogus turi dūšių? Ar kilo žmogus iš
1917 iki sausio 1, 1920, ture-;
beždžiones? Ar apsunkina žmogų Die
jome gauti $4374.60.
vo įsakymai? Famislyk tiktai! Su tiek
ĮVAIRAUS TURNIO KNYGOS.
klausimų susipažinsi tų knygų nusipir
Taxes, apdrauda, pataisy No. 15. PATARLĖS IR IŠMINTIES GRUkęs Laida ’’Darbininko”. Kaina....
DELIAI. Surinko P. Mulevičius. Chi
mai, tarnysta, naujo namo
37. METRAŠTIS. Amerikos Lietuvių
.25
cago, Ill., 1917, 48 pusi..........................
Katalikų Metraštis 1916 m. yra tai
pienų dirbimas, bila sužeidi
šioje knygelėje tilpsta gražus rinkinys lietu
vienatine lietuvių kalboje knyga pa
me moters, ir visos išlaidos vių ir kitokių patarlių ir įvairių trumpų, suglau
saulyje. Jojo rasi visas informacijas
Č
stų išsireiškimų.
namo
ir
lotų
reikale
per
tą
apie lietuvių gyvenimų Amerikoje, ap
«
No.
16.
LAISVĖN
BEŽENGIANT.
Amerikos
rašymų visų organizacijų, galybę pa
>■ patį laiką $5,112.90.
Lietuvių Visuotinojo Seimo Protoko
veikslų, dailiosios literatūros ir įvai
Č
las ir paveiksluotas aprašymas. Tvar
Viso į namo ir lotų nuosa- j
rių informacijų. Jos verte niekuomet<< vykę. įdėta $38,680.70.
kė
ir
išleido
P.
Mulevičius.
Brooklyn,
nepasens. Puslapių 448, dailiais mar
'
N. Y., 1918.......................................... 75
gintais viršeliais. Lietuvių Katalikų
Per tą patį laiką už namą
Spaudos Draugijos leidinys. Tvarkė ir
šioje knygelėje tilpsta visų Seime buvusių de
redagavo kun. P. Lapelis. Chicago, Ill.
rendomis surinkta $5,955.97. legatų vardai, su pažymėjimu nuo kokių draugi
Kaina tiktai .......................................
kas atstovavo. Seimo komisijų ir vedėjų pa
Skaitant tiktai 6% ant in- jų
veikslai. Seimo vakaro pasakytos kalbos. Viso*
vestytų pinigų namą galima priimtos rezoliucijos lietuvių ir anglų kalboje
butų parduoti gaunant tikt Labai gero popiero ir lietuviškų vėliavų vaizd'
TEATRAMS VEIKALAI.
aanČiais spalvuotais viršeliais.
$32,724.73.
No. 51. DAINA BE GALO. Komedija vieno
No. 17. MARIJOS MENUO arba apmųstymai
atidengimo. Parašė J. V. K...S. Trum
kiekvienai mėnesio dienai apie Man
Aplamai imant, vien lia
pa ir juokinga, lengvai perstatoma ko
jos gyveninių, dorybes ir Jos garbę.
nas neneša pelno. Bet imant
modijėlė. Kaina ......................................
Surinko Kun. M. J. D—as...................
lonion, kad prie namo pri No. 18. RAKTAS SVEIKATOM IR LAI
No. 52. DANGUS BRANGUS. Komedija 2
atidengimų. Paraše J. V. Kovas...........
jungtieji lotai kelia namo
MEN. Parašė Dr. J. J. Bielskis. Bro
No
53.
SCENOS [VAIRUMAI Šioje kuyge
.
.2f
oklyn, N. Y., 1918, 64 pusi..................
vertę, neriamiama to, kad
lėje
telpa aštuon; tinkami scenai leng
Perskaitęs šių knygelę ir gyvendamas sulyji
lamas neštų didžius nuosto- joje nurodymų, išvengsi daugelio sveikatai p>
vai perstatomi vaizdeliai. Paraše J. V
Kovas Kaina .......................................
ius. Svarstoma tojo namo vojų ir tai nieko tau nekainuos.
No

RASTINES
SUS. L. R. K. A. CENTRO
VALDYBOS SUSIRINKI
MO PROTOKOLAS.

Sesija I.

.26
Kaina tik.....................

ftioje knygelėje telpa 30 pn veikslų-iliustraci
jų, Amerikos himnas ’’Star Spangled Banner”.
Lietuvos himnas ’’Lietuva. Cėvyne Musų”, ap
rašymas Lietuvių didžiausios demonstracijos, vi
si joje nešti obalsiai lietuvių ir anglų kalbose
■uirnftns ir paveikslai ialyvnvusių draugijų, bu
taftas >itsi*nkinsių iemonsfacijoje lalyvauti dr
jų menamų bolftevikiškų) Toje rar ir lietuvių
pagarho# diplomą
užpelnyti; garbės ženklą
auo New Yorke mieąto majoro ^uraša* musų
politinių įstaigų — fondų ir tarybų suraSBR pir
’mosios ‘laisvos Lietuvos ministerijos Nei vienus
nesigailės nusipirkęs šią knygelę

VisuC. C. V. nariu
nuomonė
4•a, kad šis namas ofisams
spaustuvei ir Susivienijimo
•eikalų jame tinkamai ap
rūpinimui nėra pilnai atsa-

No

19. KUN. A. BURBA, Jo Gyvenimas ir
Darbai. Parašė Jr. Jonas. Plymouth
Pa., 1898 36 pusi..................................

2h

20. APIE APDLiAUDĄ Parašė J. 8. Va

siliauskas, 16 pusi.................... .
N o.

No

21. EUROPOS ISTORIJA Parašė Edw
A. Freeman. Iš angliško vertė J An
džiulaitis. Su žemlapiais. Plymouth,
Pa., 1891, 320 pusi..................................

tin

-&e

Sausio 29, 1920, 12:45 po jarduoti, pardavimo klausi No. 22. KELIONE J EUROPĄ Kun. J. Ži
,16
linskas. 52 pusi......................................
piet, Centro Raštinėje.
No. 23. KRAŽIŲ 8KERDYNE ir jos pasek
Pribuna
Pirmininkas,
J.
mės. Paminklas del Kražiečių nuo ASausio 28,1920, Centro Ra
meikos lietuvių. Parašė Kn. Jonas 2.
štinėn atvyko Iždininkas ir S. Vasiliauskas, Raštininkas Centro Valdyba fkiri teise!
77 pusi....................................................... .15
Iždo Globėjai, kurie tikrino P. Molis, Iždininkas J. Stul- namo pardavimo ir pirkimo į
25. LIETUVIŲ-LENKŲ UNIJA. Para
Raštininko, Iždininko ir Ad gaitis, Iždo Globėjai J. Jaro ui„.■ No. šė J. Gabrys. Keli praeities ruožiai pa
minėjimui 500 m. sukaktuvių Gardelio
ministratoriaus knygas. Per ša ir O. Beudoraitienė. ii
unijos (1413—1913). Philadelphia, Pa.
kė, kad pirkėjai ilgų su mu
68 pusi.................................................
.35
J.
Petkus.
mis
derybų
negali
vesti:
ar

stovį, peržiūrint bankų, kny
No. 6. LIETUVIŲ TAUTOS PADĖJIMAS
ba
jie
perka
veikiai
užimanti
SUsiiTiikima
atidaro
PirRUSŲ VALSTYBĖJE (Rusų kalboj).
geles, bondsus, morgečius,
VShamokin, Pa., 1S96, 128 pu.il........... $1.00
etc., ir viską radę tvarkoje, inininkas, pakviesdams Dva ir mums apleidžiant apiei
No. 27. KONRADAS VALENRODAS. Jr. Jo
ukalbėti malpasirašė ant Raštininko, Iž
no vertimas iš Mickevičiaus. Plymo
kgentui perstatyta, Į
dininko ir Administrato dą.
uth, Pa., 24 pusi.
.10
riau knvpii.

54

KOMED1JĖLES Čigonės atsilnnky
was. Dvi Kūmutės. Dvi Sesutes i»
Girtuoklė su Blaivininku Parašė U’
šulė Gurkliutė Išleido ’Darbininkas
Nueipirksi knygutę už 10c., bet prisū
juokui nf 50 do) Kaina tik................

Rolled Gold po $1.00
10 k. Solid Gold $1.50

S
5?
s
&
d
C/2 '
K
• ■4

.10

.10
14 karėto £8.00
Prisiysk piršto mietą
popieros šmoteliu
KABUTE $1.00

,10

No. 201. Vyriškas (Sriubelių) 10 karato aukso
No. 202. Vyriškas (Sriubelių) auksuotas....
203. Vyriškas, laikrodėlio kabutė (fob).
No. 204. Moteriškas (spilkutė) 10 karc aukso
No. 205. Moteriškas (spilkutė) auksuotas.
No. 206. Motei, (spilkutė) Beniaus darytas
No. 207. Krūtinei Sagutė (brooch pin)... >
----- 1

$1.50
91.00
91.00
>1.50
91.00
. .70
91.50

□. L. R. K. A. KUOPOMS FINANSINĖS KNYGOS

.10

Del S. L. R. K. A. kuopų tiktai parduodama
tam tikslui pritaikytos mokesnių kvi t avimu! kny*
gos. Darytos liuesai išimamais lapais. Parsiduoda
atskiram viršeliai už $1.00. Atskiri lapai iki 25
imant po 2c. už lapę, imant daugiau kaip 25 anj
sykio, po Ic. lapas.

S. L. B. K. A. NARIAMS DUODAMA DYKAI,

.75

.20

.20

4< >

Kiekvienam S. L. R. K. A. nariui duodama
dykai organas ’’Garsas” kas savaitė.
Narystės paliudijimas (diplomas) išrašomas if
prisiunčiamas per kuopos raštininkę, kaip greit lie
ka priimtas j 8. L. R. K. A.
Konstitucija, mokesnių knygelė,
Del kuopos suteikiama dykai 8. L. B. K, A
reikalais šios blankos:
Mokesniams siųsti lapai.
Laiškams rašyti antgalviai.
Persikėlimo į kitas kuopas blankos.
Pomirtinės pervedimo blankos.
Pašalpos ligoje išgavimui blankos No. 1, 8, 8
Velykinės atlikimui korteles ir blankos.
Neužaimokėjusiems paraginimui ar j susirinki
ną pakvietimui kortelės.
Vaikų Skyriaus aplikacijos ir konstitucijos W
mokesnių pakvitavimu.
Naujiems nariams aplikacijų blankoa.
Siuntimui pas Raštininkę iar Iždininkę a dr6
«uoti ko pertai

Informacijos apie S. L. R. K. A. lapeliai,
Visi tie dalykai gaunami idykai pareikalavo*
<r nurodJinK kiek kokių norima.
10

Er=^-==]

No. 55. GYVENIMO VERPETE Penkių
paaiškinimas
veiksmų drama iš dabartinio lietuvių
Užsakant bile kų iš kataliogo visad reikia p>
gyvenimo Amerikoje. Labai gyvas ir
žymėti vardų ir numerį. Užmokesnj žemiaas dole
lengvai perstatomas, nesenai Bl Ka
rio galima siųsti krasos ženkleliais. Virš doleri*
dagučio parašytas veikalas. Išleido
ižpcrkant krušoje ar exprese ’’money order’.
. .45
’’Aušrelė”, Worcester, Mass............
Jei esi fi. L. R. K. A. nariu ir nori knyg»»
E==^J
gauti puse kainos, pažymėk prie kokios kuopos prt
No. 130. ’’TĖVYNĖ” 1 metų (1896), pilnas
klausai, tai yra parašyk savo kuopos numerį. Viso*
$1.26
kompletas .........
..............................
ča pažymėtos knygos 8. L. R. K. A. nariams par
No. 131. ’’TĖVYNE” H motų (1897), pilnas
duodamos puse kainos, ženkleliai, antspaudos i>
kompletas $1.26
.....................
. .............knygos tokia kaina, kaip šiame kata*
finansinės
No. 132. ’TĖVYNĖ’ III metų (1898), pilnas
liogo rodoma. Ant šių niekam nėra nuleidžiama.
komplvtat) .$1.25
..................................
Visais čia pažymėtais reikalais kreipiantiesi U
No. 133. ’’TĖVYNE” IV motų (1899) pilnas
siunčiant pinigus adresuokite:
kompletas $1.26
............ .......................
No. 134. ’’TĖVYNES” pavieniai numeriai
(kurių turime) .............................................. 15
Sasiv. L. R. K. A. nariams parakdama visos čia
pažymėtos knygos puse kainos.
ANTSPAUDO3 (Pečūtys).
Organizacijų kuopoms, draugystėms, parapi
joms, notarams ir pnvienioms asmenims mes pada

456=458 Grand Street
Brooklyn, N. Y

'0361 ‘'P 7,Į OumA ‘L ’OJS
vargsi ant iems Liet uvoje.

I/. Dulinskas, sekret

KORESPONDENCIJOS
IŠ LIETUVIŲ NAUJOKYNU AMERIKOJE

tiilIlillililiilĮilIlIlIliilIĮilIilIlIlIiIIIIIiiilllIlIlIlIlililIllilililIlIiĮilIlilIiiilIlIlIilIlIliniilIlIilIlIlIllhlIIIIiiilIllilIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIllIlIllS

■ S- VASILIAUSKAS
Generalis

SHENANDOAH, PA.
Pereitą vasarą vietos lietuviu i
tarpo susitverė. L. Raud. Kr. Reine-'
i u skvrius.

M IT* a m ■

INKORPORUOTA ANT
Milijono Doleriu

K —

■

Lithuanian American Trading Co.
DIREKTORIAI:

direktoriai
J. S. Vasiliauskas
Kun. J J. Kaulakis
Kun. J- Petraitis
L Šimutis
A. J- Mekšras
S. Radaviėius

J- B. Kaupas
Aleksandra Klimas.
ŠERAI PO $10.00.
nauskas. Ona Križanauskiene, Dr. Į A. J. Staknis
Pirkti galima kiek norima;
KINGSTON, PA.
HAZLETON, TA.
("1u prižiūrėti.
B. S ai i tinas
C. J. Kalinauskas. Jurgis Valaitis, j J.
nuo vieno iki tūkstančiui Šerų.
M. Milukas
Miisu kolionija laiku prisiuntė Dr. Martin Pelriek, Petras Karvo- į
Imant 5 Šerus ar daugiaus
K. Česnulis
parduodama
ir ant išmokesčio.
jus, Juozas Vaičiūnas, Jonas Bart-! P. Molis
savo quota Liet. Kami. Kryžiui
kevičius, Vincas Tamulionis. Mat-!
gai Lietuvon, ir ten
$250.00 kuriuos surinko sekančiai:
jošius šukevičius, Viktoras V. A uis i Šerus užsirašyti galima jau šiose kolionijose pas šiuos B-vės įgaliotinius
minga i darbu oi is Lietuvos
A. P. Krikščiūnas, Nuo nariu po 1 dol. ir daugiau
norą, Mat. Mastauskas, Adomas'
$207.00
gerovei.
Laukiam
Lietuvos
MAHANOY CITY, PA.
AKRON, OHIO
visu
Juškauskas, Uršule Bridickienė,
Tošaitis,
613 W. Mahanoy St.
j.
Lietuvos 1/iuosybės Kliubas 37.40
S. Radavičius, 130 Wooster Aro.
Misijos, kuri manau ir pri
j. Žarnauskas, 518 W. Pine bt.
I Alek. Levanavičius. Frank W. MacALBANY, N. Y.
Jndamnin navoikslu
36.19
duos daugiau drąsos nuvar
Į
derinanti. Vincas Katlubauskas,
M.
Martinkus,
190 Second St.
MASPETH, N. Y.
9.41
NEWARK, N. J.
Smulkios aukos
A.
J..
Valanti
e jus, 4 Lexington Av.
AMSTERDAM, N. Y.
I,Adomas Visockis, St. Bartkevičius,
gusiai lietuvio sielai.
Visu pirma prabilo i
Vlad. Rusilas, 16 Swan St.
MIDDLEBORO, MASS.
Juozas Mcdelinskas, Pranas StnaPranešimas.
AURORA, ILL.
viso
$290.00
P. Pinskas, 14 Lane St.
Šoris, R. D. 2, Box 100
MINERSVILLE, PA.
Drapanų nuo birž. Id. iki liepos
BAYONNE, N. J.
Visi
užsimokėjo
po
Įstojimo
.00
Jonas
Mikutavičius.
p. Sedvydis, 652 Boulevard
mėnesinis 1d. drapanų 8 skrynios ir 2 skryn. viso labo $23.00.
MT. CARMEL, PA.
čeverykų. Taipgi pinigų surinkta
BALTIMORE,
MD.
Jonas
Demkus, 251 S. Oak St.
T. P. Križinauskas, sekret.
J. S. Vasiliauskas. 112 N. Greene ' Kun. V. Dargis, 312 S. Poplar St.
$09.30, iš kurių išmokėta pasiunti
Gir būtis.
Lietumikas, 821 W. Hollins St.
NEWARK, N- Jniui: centran drapanų $18.46. nu
K. Žvinglis, 717 W. Lexington St. A. Kazlas, 56 New York Avė.
GRAND
RAPIDS,
MICH.
vežimą ant stoties $<>.00. A iso išei
.1. Butkus, 658 W. Saratoga St.
NEW BRITAIN, CONN.
Anast. Bajoriutė, W. Lexington St. J. šimaliunas, 40 AVoodland Av.
WASHINGTON. CONN.
gų
2'3.46.
Taigi
viso
pasiųsta
centPriegtam busiančiame sū
Liet. Raud. Kr. Rem. skyrius gy
Mikolas Nevulis, 10 "V ale St.
BLOOMFIELD, N. J.
vuoja. neprasčiausia. Prisirašė se
A. J. Staknis, 85 Bay Ave.
NEW HAVEN, CONN.
|kanti nariai. Įmokėdami po 1 dol.:
BRIDGEPORT, CONN.
klau- Aukotoju vardai:
dą vineiimo
Bonu. praeitame s
A. J. Diržius, 183 Franklin St.
J.
šaučiunas,
450
Park
Ave.
I’o $5.00 P. Polockas. S.Rimša.
J. Margelis. Pr. Kučinskas. J.' Ant. Velička, 39 Park Terrace
F. J. Rumskas, 44 Walnut St.
simas,
kuris
reik
Po $3.00—P. Peleckienė. Po $2.00- Banis. J. Vaičiūnas, J. Kuvautavi-;
be j om e apie
M. Jakubaičiutė, 549 State St.
BROOKLYN, N. Y.
lauš apsvarstymo.
Kun. J. Kudirka.P. J’oi čekai t is. G. (čius,2. J. Rakauskas, U. Brazaite, j P. Molis, 458 Grand St.
Milukas, 454 Grand St.
D. Kašėta, 549 E. 12 St.
Dudinas, F. Venckus. S. Gurgelc- O. Brazaite. O. Kamautauskienė, j M.
budo ligoniams už pirmą lii šimutis, 456 Grand St.
PATERSON, N. J.
vičia. P. Kužulis. P. Lambarta. V. O. Steponaitienė. M. Grubliauskas. | J. K. Milius, 456 Grand St.
Kn. J. Petraitis, 147 Montgomery St.
ant kvietimo Lietuvos misiDrabišis, 456 Grand St.
PHILADELPHIA. PA.
Pf'tkovičia, J. Kuklauskas. I. Šeš P. Lukša. J. Akama.vičius, K. Ska-! o. Bendoraitienč,
L.
V.
”
Valdyba.
168 Union AVO. Kun. J. Kaulakis. 324 Wharton St.
los.
kaina. O juk dažnai pasitaitakauskas. T. Pilipavičių, P. Diksa, rulis, A. Štavienė, K. Areikaifskas,
’’Garso" Ofise, 458 Grand St.
P. Grajauskas, Salmon and Venango
J. Juknis. Po $1.00—A. Liūkelis, P. Dedynas. A. Slabinokiutėė, J.
CHESTER, PA.
J. Grigaitis, 308 Earp St.
A.
J.
MekSraa.
806
W.
11th
St.
DAYTON.
OHIO.
I.
Jenkevičia,
V.
Dbušinskas,
A.
EJ. Hodell. 341 Wharton St.
tę sunkiai sergama ir tas pa
Aleksaitės, J. Kulbokas, S. Slavėnas
Jon. Mikoliūnas, 618 E. 8-th St.
M. M. šlikas, 241 Federal St.
Vaičių, t. y. 20 d. sausio. U sikartoja keletą, syk į metus
linskas, I. Starzdauskas, S. Kube V. Norkus, M. Brazienė, J.Šiuika.
J.
Čiurlionis, 3412 Mercer St.
CHICAGO,
ILL.
Nor ir vėlai, bet jau ir pas lius, J. Jeserekas, F. Tamošiūnas.
Jur.
Pranckunas, 316 Earp St.
st.
Alex.
Augustinas,
717
W.
18-th
J. Banis, sekret.
ir ligoje pašelpos toksai na
PITTSBURGH, PA.
A.
Bacevičius,
1726
Girard
St.
M. Baržinskas, J. Aukudevičia, V.
Bonus yra begalo palelius rys negauna. Dažnai pimioP
o
v.
Bajoras,
1419 Faulseway St.
P. Baltutis. 3261 So. Hnlstcd St.
davinėjimui Lietuvos Bonų, Aukudevičia. F. Aukudavičia, J.
Rev. A. Tamoliunas, 2112 Sarah St.
P. Cibulskis, 2343 W. 23 Pl.
E. ST. LOUIS, ILL.
kuriuos bus galima įsigyti Mizeras. A. Gribauskas, T. NevcMr. B. Vaišnoras, 1514 Carson St.
Alex. Dargis. 726 W. IS-th St.
‘ ir daugiau esti iš parapijos klebonijoje. 328 ras, 1. Marcinkevičia. A. SidaraviB. Jakaitis, 901 W. 33-rd St.
Rev. J. Vaišnoras, 408 Tabor St.
Mes Lietuviai sutverėme Lietu
Stas.
Jucevičius,
726
W.
ISth
St.
PITTSTON, PA.
laidu daktarams
ir t. Z t., ne- Alaska St., Daytono Lietu įeia. P. Sevčia. A. Planaitis. T. Rek- v os Raudono Kryžiaus kuopa.
€
R. Kaljnauskas, 2919 W. 40 St.
Kun J. Kasakaitis, 65 Church St.
Laitionė. J. Kasparas. A. Pilipavi
J. Klimas, 4442 S. Whipple St.
L. Vasaits, 18 Sand St.
viai neatsiliks nuo kitu ko- čių, M. Tamošiūnas, M. Ramanaus Sekanti nariai užsimokėjo:
st.A. Ruseckas, 31 Welsh St.
B.
Nemartonis,
4412
S.
Richmond
Tuo tarpu esama atsitiki lionijų, nes kaip iki šiol, taip
Po $4.00—M. Mikalunas, Vi n- j M. Panavas, 1902 W. 47-th St.
RACINE, WIS.
kas, 1. Treigis, M. Grontkauskas, B
mų. jog visai mažai sirgda ir toliau visokioms tautos Gvazdinskas, K.» Matulevičia. J. centas Beržunskis. Po $2.00—Kle Ch. Petkus, 3667 Archer Ave.
Don. Jackus, 1825 Meade St.
ROCHESTER, N. Y.
Sakalauskas, 4031 S. Rockwell St.
mas. me nesi ar kitą, turėda  reikalams buvo
duosnųs, Ješinonta, L. Diksa. J. Drabnis. I. mensas Žukauskas Zidorius Šlamu I.Ant.
Ave
Run.
J.
Kasakaitis, 1006 Clifford Av
šalčius 4630 S. Francisco A
mas mažai išlaidų, visiškai taip bus tolimesniai, nes ir Pctkevičia. J. Plat ūkis, F. Platu- tis. Jonas Pranokus, Barbora Ži-1 V. Stančikas,
ROCKFORD, ILL.
1543 W. 46-th St.
mantauskienč,
Petras
Bagdonas,
A.
Pr. Steponaitis, 430 Island Ave.
kis.
V.
Kasparayičia,
V.
Mizeras,
bereikalingai
gauna
tokioje
A.
Stulginskas,
715 W. 19-th Pl.
yra priskaitomi du atstovai
musų kolionijos lietuviai tu
K. N. Barsis, 1114 S. West St.
V. Stulpinas, 921 W. 33-rd Pl.
j J. Vanscvičia, J. Markūnas, J. Mi- Sabuaienė, Bileli Sideravicz, Alek.
nuo kiekvienos draugijos ir
Mažinauskas, 637 Island Ave.
J. šlikas, 4233 So. Mozart St.
ri savo širdyse tą pačią mei
lliauskas. A. Lapifiskas, M. Lapins- Grinius. Po $1.00—Juozapas StašAv.
ROSELAND, ILL.
Kasp.
Yodelis,
1412
Central
P
’
k
organizacijos. Lietuvos A’.
lę, ką ir musų bočiai turėjo kiutė. J. Didžerekis. A. Cikanavi- tevicia. Jonas Kescrauskas, Anta Jur. Žakas, 3227 Union Ave.
J. Janušauskas, 10625 Lafayette Av
P. Bonai vra remtini,7 valdv• ti Susivinijimo seimą, kad ir nepasigailės ne tik pinigit čia, A. Žakauskas, M. Jusaitienė, nas Uga, Bladislavas Rozenikaš,
SCHENECTADY, N. Y.
CLEVELAND, OHIO
J. G. Max, 224 Second Ave.
isserman
ir
Lasos.
Juozapas
Bal

narys išsirgęs pilną savaite
J.
Dubickas,
8006
Bellvue
Ave.
kurių'dabar kiekvienas turi, J. Mocejunienc. M. Lavandauskas, tus, Jeroimas Šimkus, Elzbieta ŽeSHENANDOAH, PA.
Adolf KaJtoverskis, 1221 E. 172 St.
gerų norų vietiniams lietu gaut ii pašalpą nuo pirmos
J. Raulickas, M. Rugcliutė, A. AP.
Križanauskas,
137 S. Main St
T.
V. Runta, 7602 Aberdeen Ave.
bot
reikalui
ir
progai
priėjus
belienė,
Nikodimas
Žebelis,
Laurilačinskicnė.
V.
Kei-špila,
A.
ValinSCRANTON, PA.
M. J. Šimonis, 1345 E. 66 St.
viams kad galėtumėm page! .susirgimo dienos. Gi neišsirnas
Tveri
kus,
Ignacas
Vaišvilas,
un.
J.
Kuras, 116 Theodore St.
A.
žaliaduonis,
1620
E.
43
St.
nepasigailės
ir
gyvasties
už
' čius. M. Kačenauskas, R. Ablačinsbūti nuvargusią Lietuva ir
SIOUX CITY, IOWA.
kieno, F. Neverąs, A. Jurgelcvičia, Vincentas Grinius, Pranciškus Ali
CICERO, ILL.
padaryti gerą Įspūdį apielin negauna. Žinoma, ligonių savo tėvvnę.
St.
Raukus,
1530
S.
50-th
šauskas.
Juozapas
Bileviče,
Petras
J.
Zabulionis,
2616 Chicago Ave.
J. Linkelis, A. Glamzda. B. BačJ. Rasimas, 2400 Grand St.
CURTIS BAY, MD.
K
Kun. M. C.. kauckienė. T. Diksa. A. Diksa, R. Kavaliūnas, Kazimieras Gedeika
Radauskas, 2 Hazel St.
O. Smetonienė, 2520 Wash. Ave.
Stanislovas
Gedeika,
Jonas
Poška,
J i otų DERBY, CONN.
Stama. J. Kulbinskus, V. StašausS. S. OMAHA, NEB.
Adomas
Kinis,
Kazimieras
Mozep.
Versiackas.
5311 S- 33rd St.
viams ligi šiol
I.
Chcsnups,
30
Elizabeth
st.
kas, A. JuiTvičia, A. Straikauskas,
SO.
BOSTON,
MASS.
DETROIT, MICH.
K. Baranauskas, S. Stanulis, V. rienė, Vincentas Boksas, Vincentas
nepradėjo — kuošauuiausiai
Steponaitis, 242 W. Broadway
K. Abyshella, 204 CarJoni Avė.
Kazanauskas, Stanislovas Karpa
Sta.šauskas,2,
I.
Černauskas.
M.
Juoz.
šūkis,
nuveikė. Tik iiažvelp'kim nra
EASTON, PA.
vičius,
Ignacas
Martišius.
Jonas
ST. LOULS, MO.
A. Kazlauskas, P. ©.
Kautulis, A. Uždarinis, F. Platu, o pamatysime
4) > East Wilk B arr Street A. živaitis, 1641 Toxas Ave.
kis, J. Žilis. P. Rudelis, J. Dastikas Stankus, Kazimieras Kinderis, J.
SPRING VALLEY, ILL.
EDWARDSVILLE, PA.
S. Vizgaitis- V. Stanšauskas, M. Blažis, Danielus Raukas, Leonas Ze
J.
Augustaitis,
118 W. 5-th St.
Pr. Burba, 456 Main St.
nuosa
Vahikonis. V. Jenkauskas, I. Kan- leekis, Karolis Morkevičius, Juoza
STRUTHERS, O.
ELIZABETH, N. J.
vybė iki centui. Tautos Fon
K.
Stupinkevičius,
Box 945
taravičius, P. Česnavieia M. Ka- pas Žagarius, Juozapas Tamošaitis,
Ign. Balčiūnas, 248 Clark Pl.
Kazimieras
Karpius,
Jonas
PavSUGAR
NOTCH,
PA.
ELLSWORTH, PA.
čiuba. M. Zajenkauskas, Z. Bar
dui pasiųsta apie $3,000, L.
Kun.
J.
šupšinskas,
624
E. Main st.
J. Ulickas, Box 634
kauskas, V. Bartušaitis, A. Bartu lavskis, Stanislovas Flažinskis, J.
TAMAQUA, PA.
E. ST. LOUIS, ILL.
Duršas. Vincentas Remcikis, Kaz.
T. P. Zelionis,
sevičiūtė,
Boston
Hardware,
M.
Ka
J. A. Blažis, $14 N, 15-th St.
pasiuntė drabužių skrynią ir
Dūda,
U.
Balakis,
Mikolas
Knibu!
TORRINGTON, CONN.
nevičienė, J. Silickas, A. StenkeviGILBERTON,
PA.
D. Diskeyičius, Central and Wash.
$400.00 į centrą, o neužilgo
čia. K. Šaueiulis, P. Grimas, I ris. Jonas Uga, Kun. S. Kolešinskas
A. LauruSeviSiufl, Box 43
UTICA, N. Y.
padarysime apie $200.00.
Šiaučiūnas, A. Gvazdinskas, P. La- mJurgiš Kcserauskis, Jurgis Bendi
FOREST CITY, PA.
J. Russas, 611 Whitesboro St.
Vine. Maliauskas, Box 599,
benska, J. Degutis, F. Matulevičia-•7 kas, Jonas MikulŠLs, Petras Bart
Pereitą vasarą Wilkes Bar
WATERBURY, CONN.
kus, K. Rutkauskas, Pr. Levonaviče
GIRARDVILLE, PA.
B.
D.
Gauranskas, 46 Congress Av.
K.
Kantaravičia,
B.
Treigis,
A
re miestas rengė iškilmingą
S. Bauaoras, 10 N. Second St.
Jonas Račiūnas, 33 Congress Ave.
Jonas
Laugalis,
Jonas
Samanaviče,
Treigis, K. Šlama, J. Žilinskas, J
HARTFORD CONN.
parodą ir papuošimą gatvių
J. B. Šaliunas, 145 Congres Avi
J. Mončiuaas, 4% Hungerford Av. J. Sauris,
Tai kas nepaprasto. Nustebinantis laikrodis, naujo išradimo, apie kuri dar Kaknevičia, S. Žukauskas. T. Čita- Juozapas Grinius, J. McKinis, J.
pasitikimai kareivių iš karo nesi girdėjos. Laikrodis yra naujausiu išradimu laikrodžiu srityje, Apie jo vičia, M. Sakaliauskiutė, I. Ma.r- Velikis, Adomas Zeverkas, Jonas
HOMESTEAD, PA.
WAUKEGAN, ILL.
Kun. S. J. Cepanonis, 318 4th Ave.
lauko. Buvo nuskirta miesto praktingumą kalba žeminus paduotas aprašymas: .1—Rodo valandas ir ininutns cinkevičia, I. Juknis, K. Pilipavi- Adomavive, Jonas Kleinauskis, A.
Pr.
Bujanauckas,
1112 — 10th St.
KEARNEY, N. J.
kaip ir paprastas laikrodis, !—padarytas iš geriausio metalo taip kad gali būti
A. J. Sutkus, 1317 So. Victory St.
J. Volikns, 118 Devon Terace
valdybos vienas blokas kiek
čiute, A. Šinkauskas, I. Karėjus, B. Stonis, Jonas Albrect, A. Savickis,
vgnyje ir nesudega ir gali išlaikyti per visą tavo gyvenimą.
V.
Sereika,
144
Tappan
St.
Užsukti reikia
WILKES-BARRE, PA.
vienai-tautai. Ir čia pribuvo tik sykį Į 8 dienas. 4—Laiką laiko geriau negu koks nors kitas laikrodis ir nc- Bereikis, J. Cirkelis, Bridickienė, Vincentas Stribis, Mikolas Kimutis
KENOSHA, WIS.
J. Stulgaitis. 140 S. Meade St.
K. Mildažis, Juozapas Norkus, S.
J. Blaževičius, 15 N. Main St.
WORCESER, MASS.
suvelins nei minutos. 5—Gvarantuotas ant 25 metu. 6—Sveria 10 svaru. 7— J. Narušcvičia, I. Dabralauskas, A.
Rap. Baliauskas, 61 Brackett St. Jur. Aleksa, 14 Milbury St.
Aurila,
M.
Martišius,
Leonas
Dovl'uri skambutį, kuris taip smarkiai skambina, kad ir kiečiausiai miegantį prike,- Ploplis, M. Šarakojis, V. Tupka,
V. Staraševičius, 609 Fleet St.
Kun. J. Jakaitis, 41 Providence St.
čiąm papuošti lietuviu gat ba
iš miego ir iškelia iš lovos, kad jį nutildytą. S—Nakties tamsoj nereikia kel I. !Marcinkcvičia, I. Žukaus'kas, A. linskis, I. Urbonas, J. Pužauskas,
KEWANEE, ILL.
P. Piušas, 107 Ward St.
vės bloką su Lietuvos ir A- tis ir žiebti zapalkas, idant pamatyt kokia valanda, tik paspausk guzikutį ir
Jonas Vaitkus, 19 Claytun St.
I. Dambrauskas, 326 W. 6-th St.
Kavaliauskas, I. Ramaškcvičia, F. Mikolas Kinčius, V. Kescrauskas,
BLANTYNE, SCOTLAND.
visas
laikrodis
apsišviečia
elektros
šviesa.
9
—
Gali
kartu
šviesti
ir
skambinti,
LINDEN, N. J.
Jonas Butkus, M. Martišius, S. Ka
merikos vėliavomis, su pavei
Kinderis,
T.
Kinderis,
I.
AntanaviR.
Darkšus, 41 Anchineth Rd.
J. Ludvinaitis, Box 411
gali būti kaipo kambarinis ar ofisinis varpelis del pašaukimo reikalaujamos yzilionis,
K.
Jenkauskas,
P.
Pužaus

palos. 10—Turi egzamenuojamą lemputę del ištyrimo akies, burnos, ausios, ger čia, I. Kubilius, J. Augustaitis, F.
tuvos Prezidento Smetonos, klės, nosies ir danty, lt—Turi elektrikos bateriją labai pasekmingą, gydymui Čirkelis, J. Geldota, A. Navickas, kas, Jonas Mikalauskas, M. Balan
nervišku ligą. .12—Turi savyje nesudegamąją bankinę spintelę dviem perskyri J. Eselekis, B. Bartkus, J. Radi- dis, Juozapas Sugintas, J. LevinsSugebąs lietuviai yra kviečiami už Pramonės Bendrovės
mais, vienas pinigams, antras brangaknienims sudėti? Bankas aprūpintas slap šauskas, M. Raulickis, J. Ališauskas kis, Antanas Grobis, M. Pužauskas,
agentus. Kuriose kolionijose dar nėra Bendrovės įgaliotinio,
sa gėrėjosi lietuvių papuoši tingomis durelėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Su kožnu
Juozapas Rasinskis, J. Grimaila,
iž
tokių kolionijų pageidaujama kad tuojaus prieteliai atsi
mu. Dabar gis kaip girdėti, laikrodžiu prisiunčiamo pilnas informacijas. Kombinacijos numeris užsistato. J. Aleksejunas, S. Dragūnas, D. Zidorius Milius, Jonas Gerzulis, K.
šauktų.
Dabar pamislyk. Kiek naudos ir parankumo gali turėti iš tokio laikrodžio. Ne Stepanauskas, J. Lapinskas, K. Na- Našlunas, M. Skimutis, J. Vistards
Bendrovės įkūrėjai, kaip ir rėmėjai yra patyrę visuome
jauni vyrukai žaliukai ruo daro
vickiutė,
M.
Dulinskas,
I.
Dabuskirtumo, kokį laikrodį pirktam, vis gi geresnio už šitą uogausi, šitoks
nės veikėjai, su autoritetu.
šiasi stoti i L. Sargų Sąjun- laikrodis privalo rastis kožnoj šluboj, nes jis yra W'etik reikalingu, bet ir pa šinskas, J. Žakas, M. Bartuševičia, Juozapas Klevickas, K. Miškinis
Kiekvienas šios Bendrovės šerininkas turės sau už garbę
Smulkių
auloj
surinkta
$10.30
būti
šios Bendrovės nariu. Šios Bendrovės nariai sudaro
gražinančiu namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktu. Ba B. Liutkevičia, J. G-aniprauskas,
viso labdM’128.30. Šie Pinigai yra
terija tame laikrodyje gali užtekti ant keliu metų, o paskui labai lengvai indėti
LIETUVOS PRAMONĖS KĖLĖJŲ ARMIJĄ.
T. Rauliškis, V. Bodvičius, A. Nokolos Bonus vra įsisiūbavęs, naują.
Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia, bot mes gi del jų daugybės per
pasiųsti L. Raud. Kr. Reni. Cen
tik laukia atsakymo nito Lie trumpą laiką pardavinėsime tik po $11.95. Laikrods yra tokis, kaip aprašytas. ruševičia, V. Skirbantienė, A. tram
jums nepatiktų, grąžiname pinigus. DYKAI, VISAI DYKAI išsiųsime kož Grinkus, J. Marcinkevičia,
Užsirašyk sulyg save Išgalies.šios Bendrovės Sorą Šiandien. .Jei
tuvos Misijos, kada bus ga- Jei
Mes E. St. Louis lietuviai pasiro
tavo laikas pavelija ir sugebi, reikalauk informaciją ir įgaliojimo būti
nam šitą geležinį gražų laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas mus aprašytą nau linauskicnė, V. Ališauskas, I. Kra
gios Bendrovės agentu ir ragink savo draugus Į Lietuvos Pramonės
jo išdirbinio laikrodį. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems žmonėms, nes sti šinskas, F. Andriuškevičia, K. Ka dome, jog ir mums rupi musų tėvy
Kėlėją Armiją
nė Lietuvą. Nors lietuvių Čia ir neBaigdamas tą žinutę, tei prus jo lukštai ir tvirtais viduriais, laiko laiką teisingai. Parduodamus po $4.00 čenauskas, J. Kirtiklis.
Klausiant informaciją ir siunčiant pinigus adresuok:
ir daugiau, o mos duosime jums DYKAI tik per trumpą laiką, jei užsisakysi
perdaugiausia gyvena, bet nemano
singą, paremtą faktais, dar tuojaus
L.
R.
Kr.
R.
skyriaus
valdyba
stebuklingą naujo išradimo laikrodį. Taigi jei nori pirkti sau ar kam
noriu tarti padėkos žodį ger. nors dovanų, tai prisiųsk mums rankpinigių tik $1.00, o mes tuoj išsiųsime laik taria širdingą ačių vietiniam kle pasiduoti kitoms kolionijoms.
kanauninkui kun. J. Laukai rodį sų laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daiktus. Norėdamas pasinaudoti bonui už jo gera agitaciją. Taipgi Dabartino L. R. Kr. Roma. skyproga, rašyk tuojaus.
Lietuviij Laisvės Kliubui už prisi. riaus valdyba yra sekanti: Jonas
čįui, kurs atvažiavęs taip
dėjimą su auka. Taipgi ir visiemsi Uga, pirm., J. Mikuličius, kasinin
PRACTICAL SALES COMPANY,
gražiai pakalbėjo į mus, kad
lietuviams ir lietuvaitėms už jų at- kas, K. Kinderis, raštininkas, 600
Chicago, Ill. jautima savo broliams sesutėms Exchange Ave., K. Kinderis, sekret.
regis visai nauja dvasia ap- 1219 N. Irving Ave.,

Dovana Visiems Dykai
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Lithuanian American Trading Co.

112 N. Greene St.

Baltimore, Nd.

i-.

W.

i

n

No. 7, vasario 12 d., 1920.
(Tąsa nuo 5-to pusi.)
čio raštininko p. V. Balan

Sesija III.
Sausio 30, 9:30 ryte.

kada salė gaunama ir reko sugrįžęs praneša, kad pirkęmenduojama 17, 18 ir 19 die
nos Birželio, 1920. Neesant džiui nesutinka tęsti. Pasiū
lo viena savaite
c v laiko musuc
mehduojamą laiką keisti, nuosprendžiui ar namą su
Centro Valdyba Apskričio tinkame veikiai parduoti, ar
rekomendaciją užgyrė ir ap
skelbia, kad SLRKA. I-mas Centro Valdyba su namo su
dvimetinis ir 35-tas metinis ieškojimo' komisija tarėsi

Susivienijimo investita tur- paine laike ir Susivienijimo
tą bondsuose, nukarpė, jau narams bus pranešama apie k
išmokamus nuošimčiu kupo- pasekmss.
i
nūs. Bonai laikomi First
P; Molis,
i
National Bank of Brooklyn
SLRKA. Raštininkas, j
nusamdytoje saugioje dėžė
ta
je, kurion patsai vienas Raš
Auka Kvituojama.
tininkas niekuomet negalį
187 kp. Frackville, Pa. su-j
ieiti be Pirmininko.
aukavo $2.30 ir 190 kuopa iš |
davimo agentus surasta Su- Detroit, Mich, aukavo $2.60
n v. tinkas ir
vietoje namas.
fi

ir 19 dienomis, 1920, Chica
go, 111. Svetainės užsamdymą ir adreso pranešimą pa
veda S. L. R. K. Chicagos

a

\

j \

Burnos švarumas,
kaip ir nosies, yra būtinas norint, apsi
saugoti nuo tokiu Ilgu, kaip gripas ar
ba fluzės, kurios gali būti pavojingiau
sios iŠ visu žiemos nesmagumu, bei li
gų. Taigi, prisirengkite iš kalno ir
laikykite po ranka arba parankioje
vietojo

\ \
■1J

a

B
i

ly ?

a

VAGDf.'. “Ak, kaip man niežti galvą I Išbandiia i >-is->kiu>i maigojimtu,
ti [likimus. m\ ar tinus — ir viskae los
nieko nepag< tl>r/o tino tu bjauriu plei»l.aitv... Man gėda net darosi!”’
.d.l/i.V. “Na, tai kam tau kęst bereikalingai /) Žiurėk, kokie mano plaukai gražus, gurinus
įpsli. O tai
todėl, l;ad aš vartoju RUFFLES!”

Kas tai yra RUFFLES? Ar
tai gyduolė? Ne!! Ar kveĮ piantįs vanduo? Ne!! RUF> IĮ FLES yra tai paprasčiausia
~
1 :
"
plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausant i grožį. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
j-li

i

i
g

į panaikina pleiskanas 1 Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
Q trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
c pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkart čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
j 65c.. bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
| pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
| atsiųskite mums 75c. pačio markėmis, ar monej' order šiokiu adresu:
»♦«>«■»>«»<>« f. AD. RICHTER čb CO., 326-330 Broadway, New York

H

i

nupirkti vietas, kad palygi
(Severos Antisepsoliu). Vartokite ji
P. Molis, rast
i
nariai.
3
valanda
kasdieną gargaliavimui ir i nosi išperkamo
ir
parduoda.'^
oln
į
s
^
os
nus, _
niirkgtimui Jis taipgi vartojamas,
kaipo antiseptiškas plovimus žaizpo
pietų
pp.
J.
S.
Vasiliaus-*
dams, nusidrėskimams ir odos išbėri
mo kainas delei orientaci
mams. Jisai pagydo užgautas vietas,
palengvina užkimimą ir palieka malo
jos.
Pirmininkas sutinka kas, P. Molis, Kun. N. J. GREENFIELD, MASS.
nu skoni burnoje. Kaina 35 et. ir 2o S
taksu. Parsiduoda visose aptiekose.
Petkus,
L.
Šimutis,
O.
Benbent dieną ilgiau užgaišti
šio klausinio aprūpinimui.
r®!
limas. Svarstyta reikalas S Jeigu surandama tinkames kas, apžiurėjo surastą namą
9
geras
būrelis
lietuvių.
nį Susiv. reikalams namą ir kuris visiems patiko ir visi nil (ills in eta 111 s a a 1 d. a 1.) o 11 i j !H|i||||!l!!i!!!llllll!llilllll!lil!lll!!l!l!lllll'
voje, kur iš Amerikos nuva fsuliginus pardavimo ir pir pripažino kad namas Susiv.
the
tinkamesnis,
negu
dabarti

žiavę nariai galėtų persikel- kimo kainas butu Susiv.
uis, raštininku Antanas Kvc;
nis.
Pardavėjai
neparduoda
l Vienintelis Anglų kalboj lietuvių laikraštis.
naudos Centro Valdybos na
Leidžia Thomas Shamis
rimtus žygius šiame klausi riai nutarę tuomet ta namą jo be $40,000.00. Susirinkę
<
B
nezis.
Vieniems
metams
$1
OO
Vienas
numeris 10c.
me daryti nutarta teirautie- parduoti tuo pačiu laiku ki- Centro Valdybos nariai, na
j
Adresas: The Lithuanian Booster,
mo suradimo komisijos na- Linkime geros kloties nau j
E
si, kad galėjus prirengis me
500 Fifth Avenue,
New York, N. Y.
•iams
surasto
namo
vertę
ir
džiagos Seimui.
bę prieš Seimą.
6) Čarterio registravimo
9) Lietuvos Paskolos Bo
reikale. Rasta, kad yra kvie- nn
Liet. Misija žada visokia
L reikale nutariama tam
juojama organizacijos turto karte pirkti bonų už $10, tariama, kad apsimokėtu i'š- agentūra užiimillėti, per- ■ Didelę atydę atkreipia publika
000.00. Pinigus išmokėti ait- nainyti dabartinis namas siuntime pinigų ir t. t. Ka-į stebėtiną gydymą Patrūkimo, Hy
”flu” dar neužmokėtus mo- torizuojama Iždininkas gau tnt nužiūrėtojo, kuris randa Žili ar Misijos tokiu smul-’‘h‘°cele ir Nervišką arba trotiim
nant bonus. Didesnę sumą ’.i dar arčiaus Williamsburg kiieiu bizniu užsiėmimas ne- i v£i(,l<-s
Da'?!,rl} A"drę
ji
nizacijos labą ir jos įvairio rekomenduojama Seimui.
O Malley iš Silkes Barre, Pa. bt
Padarysi ilgiausiai atme
cėlus Susivienijimo turtą pakenks Liet. L. Paskolos! vartojV„ peilio ir opcracyos ir is
namą savo giminėms ar pa
į skiriant aršesnius atsitikimus, ne
dar kartą .primenama na Paskolos • Visuomeniškąjį ’r dargi neėmus iš kasos per- pravedimui ?
žįstamiems dovaną, užrašy
i reikalauja trotinti laiką nuo dar
*
riams išreiškiant pageidavi- Komitetą p. J. G. Miliaus ukraustimo ir pardavimo
damas jiems laikrašti ’’Gar
i bo ar kito užsiėmimo.
■ mą, kurie nariai ir kuopos pavaduotoju nuskinama p. 'ėšoms nutarta už senąjį bau
są”. Lietuvon ’’Garsas” da
idmi rmm.n/ln-iA
r.
4ko<1
L. Šimutis, kuris p. Miliui lyti gauti $4'5,000,00. Pirkė bolševikus deportuoja. Išpa- žmnu® P’'Prastai
bar eina be kliūčių ir jo pre
v.
nesiranda gydymo dei patrūkimo
mokėti, kad veikiai pradėtų nepribunant dalyvautų toje jams sutinkant ir už $40,000.
numerata į Lietuvą metams
niškoji klu irgi nemažiau Raįp tit su pagelba operacijos, be’
ir išgalint sumokėtų 1% nuo komiteto posedžiosc atsto- gaunant Susivienijimui tin
tiktai $3.00. Prisiųsk mums V
pavojingesne yra už bolševi-į,as xra tik netiesa- šiandien Di
kamesnį
ir
vertesnį
namą
ap
apsaugos sumos, kas paleng vaujant SLRKA.
i
i. i • 4
•
-]
O’Mallev praleido didesnę dalį sa
$3.00 ir aiškų adresą tuojau.
kus,
tad
ir
ta
ponia
reikėtų.
n
•
V
,
.
vins organizacijos legalizaraštai
4
" vo daktaravimo del ištyrinėjimo n
Mes išsiųsime jums labai in- *
varyti ton is kur ji paeina. gydymo patrūkimo be skausmingom
domią knygą dovanų ir siun
i operacijos ir pasisekė jam išpildj
Čarterio reikalą reportuoja- mo globom
g
tinėsime
’
’
Garsą
”
į
Lietuvą
lllilIilIlIilIlI'lilIlIilIlilIlilIlIlIiiilIlIlIlIlIlIlIlIlIilllllilHllllinHi^
i ti savo norą, taip kad nėra apie ta
ma, kad ten apijus pirmiau
visus metus.
g
statomas klintis, dabar kve-

i

i

I
S
j
2
?
j

VĖL EINA

LITHUANIAN BOOSTER

. Ligonis netrcllna darbo laiko.
Be peilio, be operacijos.

Siųsk Lietuvon ir Gauk Drovaną

•C|

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO: I

skyriaus

šelpos

mokesniu

13) Įgaliojama redakto
rius susižinant su Literatišvieno
I OPgaiią

xv.xvinenvmvja

]

Influenza

K

tivišką brošiurėlę. Kad kuo- išleidimą.
1

•

1 —v

-t 1

•

mijama

rezolucija
i

10%> nuo~ SLRKA. emble-m ycw Jersey Apskričio, ii
Ui 1.1.0 ij I J. X _ J11\ l C11. I J.I X L C ("1.1 | nutariama gražinti paint‘or-|
Kuopos nereikalaudamos žc mnojant tame reikale Ceu-'
nklclių parimkime ir apValdybos nutarimais.
i
mokėjime savo pridėti, bet
15) Reikale Juoz. Šometo,

Toliam

Iv.
X. organizacija būdama Menei.

M.

Domiko

Sm/i vi unijinio nu, nutarta tą.ja
pos nemokėti.
timu už Susivienijimą agita 17) Pomirtinės
vusiu, upas laikinai atšalsta
kas organizacijai neina nau
dom Rekomenduojama užsi
tarnavusiems Susivienijimo
0 kuopos m

kad buvusią

1 Negaliu rasti žodžių įvales jums pa
■ dėkoti už stebėtiną patarnavimą de
Įd manęs, išgirdydamas mane nuo dubel
tavos rupturos. nuo kurios kentėjau pei
lįrh devynis metus ir negalėjau dirbti
įęą. Bandžiau visokius dakt.aras, bet mar
Dabar esmių svei
negalėjo pagelbėti. ~
jKj; Į kas, ačiū Dr. O'Malley iš Wilkės-Bar
^4'-, re, Pa. Aš esmių Lietuvis 70 metų am
žiaus ir išimtinai rekomenduoju Dr
Lj O’Malley, del kiekvieno Tautiečio, ku
VĮ ris yra tame pačiame padėjime, kaij
kad aš pirmiau buvau.

Severą's Antisepsol 35 centai ir 2 centai taksui.
Severą’s Gold and Grip Tablets 30 centų ir 2 e. taksų.
Severą’s Balsam for Lungs 25 ir 50 centų ii’ 1 ir 2 centai
taksų.

lių išparduoti, kas išeitų ii'j«aitį mpart,a. painformuoti

ant naudos.

o

Sugrįžus epidemija ”Flu” yra pavojinga. Saugok savo
ir savo šeimyną, saugodamas savo sveikatą. Pirmi ženklai yra uždegimas akių, slogos, skaudėjimas nugaros, galvos ir ran
menų, šiurpulys, karštis ir keistas pavargimo jausjims. Kaipo
sulaikytoją ir pirmą gydymą patariamo sekanti.', ,Plauti ger
klę ir nosį su Severos Antisepsoliu, vartojant jo vieną dalį ir
šilto vandens tris dalis. Turint šiurpulį ar karštį, imk vieną
Severos PlotkeliiĮ nuo Gripo ir Peršalimo, ir atkartok kas tris
valandos, kol viduriai Ims liuosi. Užsiklok gerai. Jeigu per
dieną nebus palengvinimo, jiašauk gydytoją ir klausyk jo pa
tarimų. Šios gyduoles pagelbės tau apsisaugoti nuo šitos epi
demijos. todėl jas visuomet reikia turėti namuose. Jas galima
gauti visose vaistinyčiose šiomis kainomis:

veikalo pei
knygoje

žiedą visiems C. V. pripažin kunigo ir daktaro parašu.

ju laiku. Taipgi visiems, ku- žiūrėta dar karią tame rči
rie arba iš kurių priežasties kale dokumentai ir rasta ga
;į SLRKA. insirašys bent 10 netlna autorizacija p. P. r/Ai
narių. Taipgi užginama su-1brickui čeki atiduoti,
manymas duoti kuopoms JO
% nuolaidos nuo ženklelių
imtų po vasario l, 1920. Tai
Prierašas.
pogi užginama ir raštiniu-'
kili pavedama išleidi
,ur
gi t ą t y v ės b rosi urė 1 ės.

prie darbo arba šventadieniams, tai nelauk ir
rašyk (nujaus jį. Tas laikrodėlis yra taip vadi
mat- senosios sulies systemos ’’Roskopo Patentu;
kuris yra žinomas geriausias
ru vidutinio didumo, labai tvirto mechanizmo
laiką laiko iki miliutus, turi gražius tvirtus
su gTužiu ciferblatu ir gali 1:
kur negausite geresnio laikrc
rudelis yra vertas $9.00. nm;
supažindinimo .publikos parduosime
priedu kiekvienam duosime DYK.ar

ių, o likusiu;
phinidumi laikrodėli ir mušiu
tuojau* ir adresuokite:

PRACTICAL

ir brangiau, mes ją

JJlvt

T
•?

Brooklyn, (N. Y,

458 Grand Street

I

;

Nevzarko ir Apielinkšs, N. J. valstijos Lietuviams!
....Brolau ir Sesuo, jei nori gauti gerą darbą sugrjžęs į Lietuvą ir būti ♦
savininku dirbtuvių (fabrikų) Lietuvoje, tai pirk Šerų

Jonas Gedminas,
Box 63. Beverly, N. J

>

(Tikra gromata randasi mano ofise.

LIETUVOS - AMER. PRAMONĖS BENDROVĖ
ggš”
Moka 8 centus ant dolerio dividendų.
Serus galima pirkti už pinigus ir duodame ant lengvų išmokėjimų. t

DAKTARAS O’MALLEY SAKO: —

Dykai Rašomoji Mašinuke

ras, numerius ir raštiškus ž

OJL U-M ui

1
'

Penki metai atgalios po dviejų
metą ištyrinėjimo, išradau naujų
Jei negali gauti savo vaistinyeioje. reikalauk stačiai nuo
.būdą gydymo Patrūkimo ir vadint
<♦♦♦
ff.-l
tų būdą gydymo ’Cheinie-Electro
būdas gydymo Patrūkimo dd šim
/S.
tų Patrukusių žmonių. Nebuvo di
dėsnio išradimo medicinoje, nei g>
(tymuose nuo laiko išradimo X' RA Y ir daugiau svarbesnio žino
i ui jai. Jeigu esate vienas iš tų skar
lingu kenčiančių, sergančių ant to:
neapkenčiamos ligos ’’Patrūkimo’
Kum turi rašyti .su plunksna, kadangi DV- aš galiu jus išgydyti.
Nelaukite
vAI gali turėti gerą drukuojamp mašinėlę
Jeigu reikalaujate rodos, tai nieki
Typewriter), kuri parapo gražiai ir uiikiau,
icgu su plunksna. Ant tos uuišinalės gali 1 nekasi uos, kaip tik parašymas gro
- matos ar atsilankymas i mano ofi
' .
. .
.
są asabiškai. Rašykite, prisiųsdam
dokumentus. Labai paranki tiems, k
gali gerui rašyti plunksna. Padaryta
. už Gc. štampų, o gausite paveiks
• niekados neužsikerta, rašo
i luotą knygutę apie Patrūkimą.

menką atminties- dovanėlę, išmokei i jos vyrui
Ji parsiduoda po iyJ.OO
VUS autorizaci ją graboriui, I luoilanm kukvienani DYKAI, kas pirks musų laikrodėlį.
TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK
aukso žiedą.
kuomet advoka
Jeigu norite turėti gražų ir tvirtą Laikrodėlį,

vedami sau priklausantį or
ganą persiusti Lietuvon, tū
I ri primokėti $1.50.
'ž'

Beverly, N. J., Aug. 14, 1917 !
Brangus Dr. O’Malley:—

Gera Proga Darbininkams,

'

sučėdyti pnigus, sulaukti geresnio gyvenimo ir būti laimingu senatvėje.
Nelauk ilgiau, šiandien nusipirk šėrų pas vietinj ingaliotini:
A. Kazlų. 56 Nev? York Ave„ Newark. N. J.

i

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
112 No. Greens Street,
Baltimore, Md.

j

;

P. S. Informacijas ir Senis galite kasdien gimti nuo 7 vai. ryto iki |
10 vai vnknre
Ir šiuomi pranešu, kad užlaikau gardžių Gėrimų, Cigarų, ir šiaip vi |
šokių daiktų — visada galima nžeit.i.
t

Pertrukimas kasiusi

Ž(

3

'

!i Septyni tūkstančiai paguldomu kas
i
i-net
palaidojimo liudijimuose parašyta
ji ’’Pcrtnikiiuas”. Kodėl? Dėlto kad ne
, laimingieji save apleido ar neatkreipė
f
' atydos Į pasirodžiusį ženklą suputiiną
1I Ką jus darote? Ar atydos neatkreipi Į M
D
' -jave, nešiodamas paraištį, prietaisą, ar
Adresuokite :
kitką kokiu vardu jų nevadintume!. IŠ
i geriausių, paraišlis yra tik užvadas iš
: bėdos — blogas ramstis prieš griuvau
Į čią sieną — ir negali daugiau veikti,
<7
kaip tik grynai mechaniškas užlaiky.
i masi Rišuliais veržimus sustabdo krau
(SPECIALIST)
jo cirkuliaciją, tokiu buriu trinant nu
Tik vienas iš šio būrio už
J
raumenis, kada jio daugiau27 So. Washington Street i silpnusius
sisakė “DRAUGĄ”, bet “drau- &
šia reikalauja maitinimo.
•gas” taip indomus, kad visi s
užsisukusiojo draugai ir prie- %
Mokslas rado būdą ir kiekvienas nuo
Wilkes-Barre, Pa.
toliai jj nori skaityti.
j paraisčių kenčiantis šalyje yra kviečia
Kur kalbasi ir rašosi lietuviškai.
Kam lysti kaimynams
į
mus Veltui ištirti privačiai savo numuo
.akis,
prašinėjant
“
DRAUGO
”
■c. PijAPAO metodą be klausimo yra
pasiskaityti, kam kitiems nes
moksliskiausia, logiškus ir pasekmingas £ magumus
daryti.
kad gali
nuo pertrukimo savęs išgydymas, ko
pats sau “DRAUGĄ” išsirašy
kio svietas dar nėra mate's.
ti. Dienraštis "DRAUGAS” me
tams
kainuoja $4.50, Chicagoje
PLAPAO PADL'ŠKAITS pridėta ar
$6.00.
Vienas numeris pamaty
ti prie kūno negali nuslinkti ar pak
ŠERAI’!
mui siunčiamos dykai.
,
rypti nuo vietos, todėl negali erzinti ar
i
Adresas
:
gnybti. Minkštas kaip aksomas — len
“DRAUGAS”
Jį
tieji užsirašyti Lie- gvai gaunamas — nebrangus. Vartoja
Lithuanian Daily Friend
mas miegant, ir dirbant, Be diržu, 'be S
&
CHICAGO. ILLsagučių.
Amcrikos Pramonės

I’

I
H

B

pas Bendrovės Įgaliotinius
Chicago, m. ’’Garso” ofise.

Pažink, kaip uždengti pertrukimo ali
dengimą, kaipo gamtos žadėtą, taip per
trūkimas negali mažėti, l'iišįųsk savo
vardą šiandien l’LAl’At) CO., Block
St. Louis, Mo., dėl uždyką l’lapao ir tam roikuliugų informacijų.

Nusipirkite Lietuvos Lais
vės Bonų.. Galite, gauti jų
|’’Garso” ofise,

•

No. 6; vasario 5 d., 1920.

Blaivininkams.
a

me. Smukle-

rymo ant tolinus.
Su metine švente rišusi
blaivininku savaitė. Pagal
mūsų Įstatus kiekviena blaiv

Paieškojimai.

V

i

i

VIETINES ZIHIOS
Pranešimas.

ti.
Aniolu

LIETUVIO APTIEKA.
6iuomi pranešu, kad mano aptiekoja randasi visokios gyduolės, kaip
Amorikoniškos, taip ir Europėjiškua. Žeminti pagadinu tiktai tokias gyduo
les, kurios taukiausiai yra reikalingos del apsisaugojimo arba del prašalinimo tokių ligų, kaip šaltis, su viso kūno skaudėjimu, reumatizmas, arba
kaulų gėlimo ir nuo skilvio uemalimo. Pria tų paprastų žmogaus silpnybių
Vitos didesnės iigos prisideda.
Miltelei nuo šalčio ir viso kūno skaudėjimo 75c.
Miltelei nuo reumatizmo ir kaulų gėlimo 75c. Hkilvinis Bitteris $1.00.
Medicina ir Bahamas gerti ir tepti nuo visokio reumatizmo $1.50.
Todėl, laiko reikalo kreipkitės prie tautiečių, o busite konogoriausiai
nžgaučdinti.
Lietuvis Aptiekorius
FRANE A. URBAN
151 Metropolius Ave-,
Brooklyn, N.

PAIEŠKOJIMŲ KAINA:
I Vienų kartų talpiname už........... .. 50c.
Du kartu už.......................................... 85e.
Tris kartus už...................................... $L0o
Susiv. L. R. K. A. nariams, pažyrotn! tiems tavo kuopos numeri, talpiname:
Vienų kartų už......................................
Du kartu už..........................................
Tris kartus už...................................... 85c.
UŽmokesnĮ galima siųsti krasos žen
kleliais drauge su paieškojimu, adre
suojant:
•’GARSAS”
458 Grand Streep
Brooklyn, N. Y

Komitetas pamažu eina pir
vaikščioti blaiv. savaitę va myn ir pamažu atidaro vie- sada pirmą nedėldienį kiek
stomažino ant t i ('k, jog (langel i sario mėnesyje. Laike tos
vieno mėnesio, nepaisani ar Aš Juozapas Balt rūšis pajieskau
savaitės tur but i surengi i
tas nedeldioiiis pripuls i>ir- s;1
(riu-lbent trys vakarai su tinkanAmerikoj ir meldžiu jei •
iną dieną mėnesio, ar vėliau, g?
laikraščiuose
buvo
paminė

aiv|- čioinis pramogomis ”T. R.”
labui. Privalo gauti kuodau- ta, kokiose vietose yra gali- turite būtinai ateiti ir užsi-1 "ip1<Iz!U
i,nzls!inm-' P'-mesti
(lekuoti,
; y. 1 -.. i al>ie jį sekančiu mitrašiu:
par. Conn., Ill., Xow sves Paskolos Bonus, tai bu no už pirmą šių metų bei tai-i
onn. valstijose blai-!tl} sera1’ kad lr viptos lielu- ui.
Kp. Raštininkas.!
rbai kaip ir užs.nudo!vial žlllou-’’ kas ,uri teis? rin
ri per girtuoklybę nieko ki- ’
Kauno apskričio'.
išrašy
t
i
Liet
uvos
1
*
s
S
®
>
;
to nematė, išvys dabar blai-'
(Alsišaftkusiam ir pi isinnčiant
tu rime viltį gabiuose
lioinis
ir
kolektuoti
'
Lietuvių
Kriaučių
Korpora.
što lėšas mes prisiusimo originali
vios saulės spindulėli.
|! veikėjuose
..............................
esančių tose koei
i
a,
929
Flushing
Ave.
Dabar jau litrinio pradėti lonijoso, kad jie tuoj blaiv 111110 ^moilKl Plūgus. Šit isii
naują darbą. Darbą, kurs y-. veikimą atgaivis, stversis kimi Lietuvos piliečiai turi; Pranešame, jog yra išnio-;
Brooklyn. N. Y.
gavę knygutes užrašymui ir ikami dividendai. Malonėsite
'nariai atsiimti. Kurio nega- PAIEŠKAU brolio Bltulo Bliu
greičiausiai užsimokėjusios
L' J^’ilite pribūti patys, inalonėki- zus, Vilniaus rėdybos, Trakų apsk.,
.
•
,
ii,'Krusmskas,
P.
Alontvila,
..o...* ir miestelio Nemunaičio. Pirmiau gy
r ’
, . . , ’ ().L„
, |te pusiųsti sa^ o antrašą
nes su blaivybės dora. Žmo prisiusiu savo duokles i cen ... .
\ r •
<■ ‘
Okiute, J. ^tatulaitis, J. Ma v n
.
veno Pittsburgh, Pa, o dabar ne
... ..
'
seio numaiL
gus neprivalo būt blaivas tik tra. Alokostis i centra nuo
žinau kur. Malonės pats atsišauk
1
iciulaitis, P. Molis, J. Tuma-;
. , t
.v.
„
i
dėlto,kad jis negauna svaigu praeit o seimo jau po 10 cent..
ti. ar kas kitas pranešti, o aš bu
. _
.
L
.
v ; sonis, J. Anumavicius, \ . Do
Komitetas.
lų, bet kad pratintis kriks-. t menesi. Nuoširdžiai prašo-. .. ... , . t
siu jums labai dėkinga. 'Puriu la
v
, ,meika, Bandoms, A. Dienia
J. P. Tovjanskas. bai svarbu reikalu. Atsišaukti šiuo
; .
r .r %
čioniškose dorybėse. Kaipo me kad visi no lik užvilktas1
,
.
i x .v . ,
v .
nas, A. Augimas. J. M. Da:idr; su :
~,
-r
rionys-katalikai privalome duokles, bet is kalno uzsimo-. .

Juozas (linkus
LIETUVIS FOTOGRAFAS
BROOKLYN, N. Y.
Kas myli gražins paveikslus, padirbtus pagal
aaujausį Fotografiškos Dailės būdų, meldžiu užeiti
mano Studijon, kur nš fotografuoju V'esclijas, Šeimynas, Grupas ir Pavienius. Atnaujinu senus, padidiuu mažus ir darau spalvuotus Portretus. Ant
užkvietimo einu fotografuoti pagrabus ir kitokias
sueigas.

j /

Didžiausia Brooklyn®
Lietuvio
Čeveryku Krautuvė

Užlaiko geriausių išdirbiscių čeverykus:
W. L. Douglas, Em
erson ir kitokius. Už |
eikite persitikrinti.

Simam Poetes

t

127 GRAND ST.
(kampas Berry Street)
Brooklyn. N. Y.

Justina Jirinzailč,

tra siustu.
nūnai dalimi šios šalies k on s
’’Tautos Rytas”

Ambraziejus, A. Kundrotas,
P. Vaitekūnas, V. Sirvydas,

su pildomos. Užlaikydami padengimo lėšų. Dabar jau
jas lavinamos blaivybės ir senas bilas atmokėjom, bet ()Livnp
1 šie: P. Kulis, J. Bernotas
dabar mūsų naujo darbo dir- dymui iždo panelė V. Varž. Kabasinskas ir St. Šaut
va. Dirva plati prakilni ir paaukavo penkis dol. auksu
šventa. Dorvbės nevien virš- ’’meškeriojimui.” Pradeda
iol per viršminėtų rin

bet ir natūralūs mums neat- kus bus ’’meškeriojimas” pa apie $16,000.00. Kaikurie pa

22 — 5-th St.,
.|
Waterbury, Conn.' J

PIANAI ir FLATERIAI!

Pas mus galite pirkti mažą nuo
šimti Įmokėję ir po mažą dalelę
kas mėnuo mokėdami. Galite įgyti
viena iš puikiausiu PIANŲ. Taipv.
gi galite gauti lietuviškų rolų del
pianu, vargonėlių ir fonografų
Aš Domicėlė Petrai! ienė pa ieš
daug pigiau, negu kur kitur.
kau brolio Antano Ramanausko ir
332 South 2-nd St r.
švogerio Marl yno Lukošaus. Jie pa
eina i.š Kauno rėdybos ir Kauno
apskričio, parapijos Airogalos, kai
mo Kalniškiu. Jie patys ar kas ki
Tel. Stagg 4068
, Dr. NICHOLAS LAWREY tas prašau atsišaukti nes turiu di-

Gerai jaitėmykite adresų:

sekmadienyje didžiausiais
būriais prie šv. Sakramentu.

į Tarpe Grand ir Powers Sts, ix DR. H. MENDLOWITZ į
f
271 Berry Street,
!«;
Brooklyn,
N.
Y
1 Švęsdami metinę šventę šv. par. salėje bus sulošta 6;
iMix-IšEi«®
pasirodykite kuom esame, o j aktų drama su dainomis —
ir negaiškite su i centrą siun! ’Alariutė, Vargoninko Duktimu mokesčių. Netrukus mū !
Rengia Aprtnsk. P. Šv.1
Bidzites Paskolas Buomams
su darbo vaisai praplis netik 'parapijos bažnytinis choras. |
visiems lietuviams.
čion bet ir Lietuvoje.
| Po ,p5i,nui bus da,n1’ sol°
Ant Deimantę, Laikrodėlių, Brangakme
„
_ T T įduotu, kvartetu ir choras.
nių ir ant visokių drabužių.
Kun. P. J. J. '
. ”
i. ....
Dainuos .pagarsėję dainmni

14Y*

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

NAMAI ANT PARDAVIMO
RIDGEWOODE: 2 fam. naujas mūrinis na
masWILLIAMSBURGE:
11 kambarių ir maudynės
— $4,900.
fam.
21 Filmoro
FL, 33 fam.
mūrinis su 17 rūmų ii- mūrinis
maud., prekė
$6,000
iki
$7,000.
(i
fam.
po
namas, 13 kambarių su maudynėm, 5pre
kambarius, su maudynėmis,
raudos57$1,200,
6 
kė $(5,300.
Unionprekė
Avė. $8,500.
5 fam. 6sufam.
štorupomūri
kambarius, su maudynėmis,
randus
$1,400,
prekė
$10,000
iki
$11,000.
nis, raudos $900, prekė $7,500. 2 fam. su 9 kam.
EAST NEW YORKE:
2 fam.
su 95 kambar.
maudynė
— $900,
$4,000.
prekė
$3,500.
fam. su irštoru,
raudos
pre
2 fam. su 11 kamb. mūrinis,
$5,000. 3 fam. su maudynėmis, mūrinis,
kė $6,500.
$6,000 — $8,000. 3 fam. mod. su 17 kamb. $5,000 — $6,000. 6 fam. po
4 kamb. ir maud. $7,000. 6 fam. po 5 kamb. su maud. 9 iki ln tukst.
___________________

!
I

B

B. ZINIS REALTY CO.
BRANCH OFFICE:

420 Lorimer St. (Pagal Grand St.) Brooklyn, N.Y.
Tel. Stagg 3929.

maipgi parduodam deimantus ir laikrodžius už pusę kainos.

ŠVEICARIJA NEIŠ
DUOS VOKIEČIŲ.

ti Holandijos premierą ir
neišduoti alijantams karo
kaltininkų vokiečių, kurie

Kuriose galima gauti visokios MĖSOS, užlai
komos pagal krajavą madą, kaip tai; Skilandžių,
visokių Dešrų ir visaip padarytos Rūkytos Mosos, i
Jaunų Paršiukų, Kumpių, Krajavų Taukinių ir
Kudų Lašinių.
Visados šviežia mesa ir čystai (švariai) užlaikoma.

t

ta

organui.
Šiemet turinio dvigubą
priedermę pasidarbuoti savo
organizacijos labui. Pirma

laite DIDEIES BUfifflES

juos. Jie paeina iš Lenkučių kai
mo. Kražių vals., Raseinių pavieto,
•lie patys arba kas apie juos žino.
meld a me
Kaz. Dočkus,
325 W. 4-th St.,
■ Spring Valley, Hl.

jų žmogus negal būt žmogų-(kurios tur knygeles trumpu i
mi pilnoje prasmėje. Ūkiniu laiku jas
ir kartu! į ir perduoti bile rinkėjui, ne
- išparduoti ...
kas dirbdamas savo žemę su pinigais centro pirminiu-, Įau]<t koj tasai ateis pas juos
visųpinna
pra- kui sugražinti.
. į namus.
šalinti negeistinas žoles. Ja\ Geistina kad kiti apskričtai panaš.ai ”T. R.” pramoR p. Kom. spkl.
gęs gerai žemę, tada tik sėja
S. L. A. Daktaras
i ją gerą sėklą, tikėdamas su Turėdami didesnį kapitalą Lietuvio šeimyna dauginasi. I
Domicėle Petrai tie n č,
283 So. 2-nd St.,
pagcrin'sime ”T. R.,’’ išleiBox 577.
(arti Marcy Are.) Brooklyn, N. Y.
Branch Office:
Wilburton. Okla.
Mes ir-gi jau i srovėm iš sime apie blaivybę knvg-eles. | Ponlls JurSl ir Marijona ; Ofiso valandos:
9—10 ryto.
166 Meeker Ave.
.
.
Tumasonius atlankė garnys.
shvo dirvos usnis ir piktžo Antra
priederme, kurios |
’
6—8 vakaro.
2 iki 5 po pietų.
les dabai' pradėkime sėti ge- dėlei turime sukrusti veiki
Ant svetimos kumelės ne
P. Tumasonis yra visiems
me, tai mūsų tėvynėje esan
toli nujosi.
gerai
žinomas,
Dasižvmėies
dora.
čiu broliu labas reikalai! ja.;>
__
Prarijęs musę, jau neiš
......
..............
‘
viešame
darbe.
1
ra
Liet.
R.
i
PRANAS
GRAZIS,
Netrukus apvaikščiosim Savo veikimu turime žengti
.Lietuvon, ten jiems blaivybę
> torium.
itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii
čių. Pasirūpinkime kad ją platinti padėti. Jogei LietuLinkėtina tėvams ir jau-1 levoju ir taisau šalygatvius
šiemet dar iškilmingiau a})- voje tas darbas reikalingas
Tel. 1950 Greenpoint.
'liukui geros sveikatos.
Gydau ligpnius su Įvairiomis ligo®
vaikščiotume. Eikime visi kiekvienas sugrįžęs tikrina.!
mis, o vpae mano specialė,
— MOTERŲ LIGOS —
[«
toje dienoje arba šokančiame
Todėl broliai ir sesers blai1
rantuoju.
S
K
DK. H. MENDLOWIT7,
K
Brooklyn, N. Y. Ž
K271 Berry St.,
giausiai naujų narių; rinkti ininkai sukruskite prie nau :
227 Leonard Str
Kampas So. 1-nios gatvės
aukas ir prenumeratas savo j jo darbo blaiv. savaitės gan-! Teatras, Dainos, Šokiai.

j TumaS0niS)

M. MIERZWINSKAS

Aš. Kazimieras Dočkus, pa ieškau
savo brolio, sūnų Igno ir Kazio Do
čkų. Tėvas jų yra mirus jau metai

JUDENIČIUI LEISTA
IŠVAŽIUOTI.

| goję bus smagus šokiai prie
■ gražios muzikos.
Kas nori linksmai vakaru

M. BruckMier Sons
705 Grand St.,

Near Graliam Avė.,

Brookl)

Tel. 3438 Stagg
(^E£S3BZneSXSSSemL_

Londonas. — Iš Revelio, na atsilankyti
t ii sostinės, pranešama,

Rengėjai.
rusų šiauivakarių armijos y
vadui, su keliais štabo ofi- Pati kiaulė maišą’ drasko
LENKŲ SOCIALISTAI
cieriais leista iš EstonijosP1* pati žvengia,
GRŪMOJA.
išvažiuoti.
. .Warsava. — Socialistai
SUSIRINKIMAI.
paskelbė, kad general is vi
Sus-mo Liet. R. K. A. 134
soj Lenkijoj streikas bus goma.
sario 15 dieną, 1 vai. po pie
bolševiku taikos pasiūti j i- Jeigu aruode pele pastip- tų, ant kurio yra kviečiami
risi nariai būtinai susirinkmą. Primena, kad visos dar-

LIETUVIS FOTOGRAFAS IR MALIORIUS
Paveikslus padirbu visokiomis spalvomis, kaip
mažus, taip ir didelius. Vestuvių, Šeimynų ir pa
vienių ypatų padirbu pngal naujausių madų, tik
rai artistiškai atnaujinu senus ir atmaliavojų iš
kolių ant vieno paveikslo. Prekės labai prieinamos.
Studija atdara subatoms, nedaliomis ir šjokiomis dienomis. j

MOTIEJUS K1O1IAS
227 Bedford Avenue,

Brooklyn, N. Y.
Tarpe North 4-tos ir 5-tiis gatvių.

Tol. 4428 Greeapoint.

Dr. J. Walukas
Valandos:
nuo 8 iki 10 iŠ ryto,
nuo 1 iki 3 po pietų i»
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
NodSliomis pagal sutarimų.

161 No. 6-th Street,
BROOKLYN. N. Y.
_ ______________ _ ____ —/
t Telefonas Greenpoint B85L

i Juozas Levandaackas
GRAB ORIU 8
272 BERRY STREET,

BROOKLYN. N. Y.

TEL. 2320 GREENPOTNT

Parsamdau automobilius ir ka
rietas veselijoms, krikštynoma
ir Šiaip pasivažinėjimams

231 BEDFORD AVĖ.,
E

BROOKLYN, N.-V.

■

264 FRONT ST.
B

CENTRAL B'KLYN

■

No. 11, kovo 11 d., 1920.

”G A R S A S”
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tvarkė ar netvarkė, bet lie
Severą’s Kidney
tuvaitės seserys, o ypač lie syti parapijos vardu lenkes
Severn’s Regulator..
and Liver Remedy.
tuvaitė perdėtinė, manos vis seseris, o tuo tarpu jam tebė
( Severos
Gyduolė
(Sovoros
Rcgulatosant, provincijos perdėtinė
nuo Inkstų ir Kepe
rius) yra puikus vais
1 pradedant mokslo metus Šv.
' X (Fragmentas).
nų) yra nuoširdžiai
tas
moterims
ir
mer

vinėčiau. O žmonėse girdė- išduoda verdiktą, kad vysku
rekomenduojama gyginoms, kurios kert
1 Kazimiero parapijos mokyk josi neužsiganėdinimas iš j pas uždaro mokyklą. Tą pa
sitinka iŠ priežasties
čia ir kurios • ieško
Lietuvės seserys vienuo- lojo praeitą rudenį įvyko se
Neleisk kosuliui insigalėti. Sustabdyk jį tuojaus
dymui
ligų, kurios at
palengvinimo
jų
ne
kol jis dar nėra išsivystęs į aršesnę ligą. Reikia
endėkės sesers, kuri sėjo ne čia dieną vakare atšaukia it
suirimo inkstų ir pus
I seru permaina. I seseris mo tvarką ir plėtė lenkiškumo lietuvaites
reguliariškumuoso.
turėti gerų vaistų, tokių aut kurių visuomet gali
seserįs mokyto
sipeluė sau vardą, kaipo ga-Į j
.
lės. šio vaistai pagcl
Daugumas yra para
pasitikėti. Todėl, klausyk musų patarimo: vartok
bes prašalinti nuga
šę dėkonės laiškus pa
,^ -hjos mokytojos lietuvių pa-į įkė sesuo, kuri baisiai neap dvasią mokykloje. Vieną die jas. Tad gi, lietuviai, džiaug
tos skaudėjimą, ap
girdamos gydymo yi 7 buvo tai vasario 17 7d., už kites; del vienos endėkės lie
layiijinėse mokyklose čia A-j kentė lietuvių ir jų kalbos na,
svaigimą ir vaikų lo
patybę tų vaistų. Pa
voje šlapinimą. Kai
mėginkite.
Kaina
.Amerikoje. Tiesa, jos buvo iš Mokykloje skleidė tarp vai- dusęs vaikas atbėga į klebo tuvių mokykla uždaryta!
ros:
75c. ir $1.25, ir
$1.25
ir
5e.
taksų.
niją ir šaukia mane, kad kuo Žmonės dagi rd ę ir įžeisti
auklėtos lenkų akademijose,
3 ir 5 centai taksų.
tad gi visai noįstabu, kad ra-1 vjsaįp išneikindama lietu- greičiaiusia pribūčiau į mo Lietuvos (Vėliavos išn ei kini
Severą’s
Severą’s
dosi, kurios buvo persiėmę!^ Tarpe geseni lietllvai kyklą. Nueinu ir didžiai nu- mu, išreiškia nenorą laikyti
Blood Purifier.
Balsam of Life
lenkes
seseris,
o
reikalauja
(Severos Kraujo Va
Idikų dvasia.
Bet tokių j
jr ieu]^ų pradėjo sėti no
(Severos Gyvasties
(Severos
Balsamas
Plaučiams).
Tai
yra
malonus
lytojas) pasekmingai
Balsanias) yra geras
mažai tebūta. Ir, jeigu l)a-|SUfjirimus. Del jos vienos, se dėti. Tuo sykiu klebonas ne lietuvaičių seserų sugrąžini
vaistas nuo kosulio kaip vaikams taip ir suaugu
naikina iš bėrimą,
mo.
Vas.
22
d.
laiko
susirin

vaistas kuris turėtų
buvo
namie.
Ir
kas
gi
atsiti
siems.
Jo
pasekmės
greitos
ir
naudingos.
Jis
visuo
spougus ir kitas nega
imsime paskutiniuosius lai_Įserįms lietuvaitėms buvo už
būti imamas kaipo
met palengvina skausmą, paliuosiuoja flegmą ir
kimą,
o
vas.
25
d.
važiuoja
les kurios yra iš prie
kus, tai matomo didelį jų ])ajjrausta lietuviškai Šnekėti
paragint ojas
gydysumažina atakas.
žasties
kraujo nesva
nlui tokių ligų kaipo
siaukavimą ginti Lietisos|pas|<uį uždraudė joms koply Konkordija, pamačiusi Lie
rūmo.
Jis
sustiprina
Pamėgink. Tuojaus pripažinsi, kad musų puta
vidurių sukiet čiinio.
tuvos
vėliavą,
pakabintą
jos
lietuvių
pareiškimo,
žinoma
J
visą systemą ir labai
reikalus, įkvėpti vaikučiuo-Į^ojc
Jieturiškos' maldo
skilvio
ncnialinio,
rimas buvo teisingas. Jis rekomenduojamas gydy
gerai dirba kaipo su
dyspepsijos ir kitų
se Tėvynės meilę ir net vie- ku;gės melstis; vėliau kon kambary, davė įsakymą, kad palaiko lietuvių pusę ir pri
drutinantis
vaistas
mui kosulio slogų, užkimimo, spazmotiškų krupų,
tam panašių ligų. Jis
pavasaryje, atgaivin
Šurnoje jos darbavosi ir dar-j&k.av0 visas lietuviškas nuimti. O kuomet vaikai to žada, kad visi keblumai bus j
kosulio laike influenzos ir gerklės uždegimo.
paragina kepenų v ei
nepadarė,
tai
ji
pati
nuplėšė
damas ir sustiprinda
buojasi LietiiA os labui ir ge]kn^gas. pa.ga]įos išakyta
kimą. Kaina 85c. ir
mas. Kaina $1.25 ir
Kainos: 25 ir 50 centų, ir 1 ir 2 centai taksų.
vykti.
1 centai taksų.
Toveh Už tat priklauso joms!joms buvo melstis vien tik' nuo sienos, prie vaikų pamy5 centai taksų.
,nė po kojų ir visu piktumu
Severos prirengti vaistai šeimynoms yra pardavinėjami visose vaistinyčiose. Reikalaukite Seve•numetė i gurbą, užreikšda- klebonas prašo manęs sykiu i
Kiek man yra žinoma, tai- daugi vieną syki hetuvaitė|m!1 knfl ,nnkvk'lnip 11P vipta
ros, neimdami nieko kito j jų vietą. Jeigu negalite gauti, siuskite reikalingus pinigus mums.
važiuoti ir išdėti visaC dalvChicagos provincijos lietu sesuo pridėjo ir už lietuvis
i Lietuvos vėliavai. Tuo gi ji ką vyskupui. Aš prižadu,
W. F. Severą Co.,
Cedar Rapids, Iowa.
vaitės seserys vienuolės Na' Įžeidė jautriausius lietuviu bet vėliau manos .sykiu nezarietės galėjo ir gali lietu tuvaitė sesuo gavo
jhu-.-įjausnnis. Visi vaikai mokvk siima. Pietų sulaukus l<]e.-{]ni|į||Įi!j|||||||i|||ĮĮ|||||||||||j||||!j!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||n
viškiau gyventi ir pasižy tą,” kurią mines visą savo'
bono sesuo man įsako, kad!
mėti. Atsižvelgus gi. i Pitts gyvenimą. Aš gi lankiau
norėjo apleisti mokyklą, jei apleisčiau namą. -• ’’Kame!-!1! pasakojo, kad vas. 22 d.
HARTFORDO IR APIELINKĖS LIETUVIU
burgho provinciją, tai lietu mokyklą ir mačiau, kad ta
gu endėkė pati neprasišalins priežastys?” klausiu. Alsa- Išsakęs nekuriems savo pa
ATYDAI.
vaičių seserų vienuolių Na endėkė sesuo ne tik kenkia
Ji gi užsiliko tame pačiame ko, buk aš ’’sukursčiau žino- ’‘apijonams, buk aš nukenGerbiami Tautiečiai! Turim už garbę pranešti, kad mes pirmi Hart
zariečių padėjimas buvo ir pačiai mokyklai, gadina
nes, kad pasikesmį^ną puda-JŪiau
lietuvybę, nes vieni
fordo esame Lietuviai Graboriai, ir savo tautiečiams visados esame ga
yra baisiai suvaržytas ir jos tvarką, bet dar sėja papik
tavi patarnauti kuo prielankiausia. Taipgi turime BaLsamuotojų Laipadaryti? Numalšinau vai ryti ant jos gyvasties.” Ašpk ^el 30S ’ Praradau” gerą
snius iš ’’Board of Health.”
labai daug kenčia del lietu tinimą vaikučiuose; apie tai
kus, prasitardamas, kad pa savyje jokios kaltės nema-p^c^a- Aš didžiai nusistebė
Turime savus automobilius kaip del laidotuvių, veselijų, krikštų ir
vybės. Iš savo gi pusės už pranešiau pačiam klebonui,
kitokių išvažiavimų. Parsamdome automobilius piginus negu kiti. Visi
sakytų tėvams apie tą atsiti čiau ir atvirai pareiškiau:!-iau ir dar pareiškiau: ”iš satam panašiais reikalas kreipkitės žemiau pažymėtu antrašu:
priedermę laikau tą dalyką j bet jis uždraudė man kištus
kiina4-7
ir, kad ateitu
ir dažino ’’njekuomet neišsitariau nie vo Puses aš labai džiaugiuos,
f
c
VAŠKELEVIČIUS IR AUKŠTAKALNIS
viešai iškelti, paskelbiant į tuos reikalus ir nuo Kalė
ko blogo nei prieš jumis nei J<a(^ apleidžiu ’ geradejinTel. Charter 2393.
vos tik kelius faktelius, ku du nebelaukiau mokyklos, oi
16
CHARTER
OAK
AVE.,
arti Main St.,
HARTFORD, CONN.
taip pasielgė; nes man buvo prieš kleboną, bot dar sten-!&’us ’ man namus, bet, gerrių nebegalima užtylėti, nes pats klebonas prisižadėjo
■/Ųbiamasis, pasakyk man: del
uždrausta į tokius reikalus
sivko nekaltos lietuvaitės turi
Pittsburgho žmonėse. Mat,
Ne mano žinioje ar jis
kentei, del ko yra persekio Prisiusk tik du doleriu!
Prisiusk tik du doleriu!
jamos ir už ką gi?” Man at
TIK PIRM ŠVENČIU!
'pats klebonas visai nelankė mą, bot nesmagu man
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM
VICTORY PHONO
sakyta:
”
u-gi
už
Tėvynę!
”
klos. Sulaukus ryto- girdėti ’'sufabrikuoti” įta-,
GRAPH su įtaisomis į
IŠLEIDŽIAME NA UJA
vairių tonų, patogiai iš
.jaus, Pelenės, vas. 18 d., po rimai,” — laukiau ! klebono: Labai malonu man buvo iš
dirbtomis kamaraitėmis,
mišių nueina (kolėtas mote sugrįžtant. Tuo tarpu išgir-i girsti tuos teisybės žodžius
labai tvirtai iš raudono
LAIKRAŠTĮ
rų į mokyklą ir viena iš jų dau, kad sėja apie xnaue me-! ir jauku pasidarė krutinėję,
medžio pdirbtas su ni
o
mintyse
uŽAurpo:
’
’
Dulcc
kelio aptaisais - graina
inėjus į jos kambarį, buvo lagingas žinias. Žmonės, da-l
visus Rekordus, ir yra
ėst m ori pro Pa trial”
Užsirašykltc laikraštį '’’ŪKININKŲ ŽINIOS”, kurį pradėsime išleidi i užklausta: ”ko tu čia.ųori?”!girdę, kad noriu apleisti, vi-!
geriausiu Phonograph u
©
šiandie ant marketo.
nėti nuo pradžios balandžio mėnesio. Eis kas dvi savaiti, BEPARTYVIš- ''Moteriškė gi atsakė: ’’nore |si užreiškia, kad mane'pasiKaina krautuvėse yra
kinyn
ir,
kuomet
sukruto,
iš
PAS, iliustruotas, žurnalo formoje. Talpins iš viso pasaulio geriausias ži čiau dažinoti, del ko sesuo i laikys parapijoje. Klebonui,
$28.00, o musų dirbtu
nias; naujausių būdų ukininkystės raštus Su pamokinimais ir patarimais apie 'Konkordija paniekinai mu- i sugrįžus 5 valandą, užklau-j tariau: ’’Sudiev, Pittsburvės kaina tik $14.45. Ir
ghe!
”
slėpdamas
savo
širdar mes aukojamo prie
polningiausj būda ukininkystės vedimą: daržininkystė, sodininkystė, paukš su tautos vėliavą?” O ji at‘siaa: ’’Kame dalykas?” Jis!
kiekvienos
mašinos dy
atminimu atminimus,
čių ir gyvulių auginimą. Talpinsis gaspadinių pasikalbėjimai apie namų tvar sakė: ’’jos ir nereikia.” To j teisinosi nieko priešingo ne-i dyn
kai 12 rekordij ir garan
kuriu
ne
vienas
dar
pasklys
tuojame
ant 15 metų.
ką vedimą, apie apsirėdimą ir madas drabužių, apie valgių pagaminimus ir kiame
atsitikime užgauti] j sakęs žmonėms ir nieko prie
Turėaito puikų papuošalą namuose ir pirmos rūšies muziką, kada tik jus
konservų darymus. Tilps satyros ir jaunuomenei meiliški, linksmus pasiskai
kiekvieno lietuvio jausmus. į, singo ypatiškai neturįs prieš j spaudoje.
panorėsite
Siubodamas traukiny, lyg
tymai, turgų žinios ir visokį apskelbimai. Kiekvienas lietuvis ūkininkas ir
Nemokėk didelių kainų krautuvėse — pirk tiesiog iš dirbtuvės ir taupyk
Tos moteriškės jausmai ii
laivyne
ant
jūrių,
savęs
ka

pinigus.
miestietis vyras ir moteris, vaikinas ir mergina, neatbūtinai užsirašykite tą
į siikursčiaii žmones prie su
Prisiusk du doreliu su užsakymu šiandien, o likusius užmokėsi, kada jau
inai įtino jau: Del ko tokie da
puikų mokslo ir gerų’pasiskaitymų laikrašti, iš ko busite užganėdinti. Kaina
Victory Phonograph gausi į savo namus.
lykai atsilaiko? Del ko liemetams $1.50, pusei metų $1, i Lietuvą $2.50 metams. Pajieškome agentų užPrisiusk užsakvma:
lu, ir-gi neroiraŠiuėjimui ’’ŪKININKŲ ŽINIŲ” ir rinkimui apskelbimų. TURIME PAR
VICTORIA PHONOGRAPH CO.,
Ikams, kad jų vaikai pribūtų tuvaitės seserys yra peršo
ki ojamos? Del ko lietimų ne
429 E. 16-th Str.
DUOTI geriausių ūkių gatavu didžiausioj lietuvių ūkininkų kolionijoj Ame
nutraukė jos vėlioną. Ji tuo .ir dažinotų priežastį, delko tik jausmai yra užgaunami,
New York, N. Y..
rikoje. Parduodame, siunčiame į miestus valgomus produktus, kiaušinius, svie
lendekė
nuplėšė
Lietuvos
vėjau davė žinią savo provinci
bet ir pati tautos garbė yra
stą, lietuviškus surius, medųf daržoves, bulves, grudus, šieną. Turime daug
jos perdetinei, kuri be klebo iliava nuo mokvklos sienų, užgaunama? Del ko lenkės
parduoti vaisių medelių įčiepyty ir visokių žolynų pagrąžinimų, krūmų ir ro
no žinios atšaukė iš mokyk- i pamynė po kojų ir numetė i
žių. Rašykite, gausite kainas. Su visokiais reikalais kreipkitės i LIETUVIŲ
| gurbą. Aš visuomet stovė
los
visas
lenkes
Seseris
ir
ki aušimą. į lietu viii mokykŪKININKŲ DRAUGIJOS Adm. Antaną Kiedį.
nuvažiuoja tiesiog pas J. M. damas Lietuvos vėliavos ap
gynime, vadinasi, užsipel
vyskupą
Regis
Cane
vin
’
ą
ir
LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA
niau kaltininko vardą. Žino
perstato lietuvius barbarais.
Robinson Building, •
Scottville, Mich.
rodosi, bet yra Washington o
Klebonas ’’dažhiojes” tik damas gi savo nekaltybę ir
IIIIIIM
vas. 20 d. visa atsitikima, I matydamas, kad per akis už kurią didvyriai kariavo
; ’’fabrikuoja'’ melagingas žiInias, pasakiau, kad ilginus ir šventai tebekartai! j a. Tad
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai
'nenoriu užsilikti ir. kuomet
Lietuvos Pašto Ženklai (markės), kurios yra atvežtos iš
A. Tamoliunas. Lietuvos, kad amerikiečiai nusipirkę galėtų nusiųsti saATMINKITE, KAD .TUSŲ GERIAUSIAS DRAUGAS YRA RANKOS KNYGUTĖ,
• leidžiau ’ ’geradej ingus naviemsiems netik del laiškų, bet ir didesnę sumą pinigų vie
»
PER KURIĄ SUDĖTI JŪSŲ ATLIEKAMI PINIGAI.
ty i mus.
toje.
VYKINAMA BOLŠEVI
Taigi pradėkite taupyti saugiausioje vietojo:
Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nema
S' Vas. 23 d. 10:30 ryte bil KŲ TIKSLAI.
žiau kaip už 5 auksinus ($1.25) gauna paliudijimą, kuri
BOSAK
STATE
BANK
du
nusiuntus Lietuvon kartu su Pašto ženklais, Lietuvos Val
|Kji vin’ą ir apsakiau viską.
tikrai sėkmingai vykina gy džia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba Iždinės stotyse.
Šioje Rankoje padėti pinigai bus geriausiai apsaugoti. Šis Bankas per daugelį motų
Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40,
pasigailėjimą. Po nuošir venimai! savo tikslus. Jų L.
sąžiningai tarnavo visuomenei ir todėl yra geriąusis ir smarkiausiai augantis krikščioniš
di džiai kalbai, užklausė: ”ar M. P. S. Susivienijimo Cent 50 ir 60 skatikų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100
kas Rankas.
<v< turiu aš vietą?” Man atša ro iždininkė pilnai suprato skatiku sudaro auksiną). Parsiduoda po 25 centus už auk
Jeigu norite važiuoti i Lietuva arba ka nors parsitraukti iš Lietuvos, visuomet kreip
kitės į musu Rankos UŽRUBEŽINĮ SKYRIŲ.
ir reikalau- bolševikiška užduoti, ėmė ir siną.
Kuris patarnaus visuomet ir visuose reikaluose jūsų. Atminkite, kad musų Užrubežinis
Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo,
ju reikalingų man raštų, paspriuko su visu bolševikių
Skyrius yra didžiausis visoje apylinkėje ir visiems gerai žinomas savo teisingu ir atsakan
čiu patarnavimu. Jeigu kokis nore agentas ar šiaip jau kokis nors šiuleris pasakoja — ne
tuomet paliepė kancli erini moterių susivienijimo iždu. 1920 m. Mažiau kaip už vieną dolerį markių nesiunčiame.
klausykite. Kreipkitės prie musų ypatiškai ar per laišką, o mes suteiksimo jums įvairias
Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose ar
m sudaryti tinkamus liudijiinformacijas teisingai, už dyką ir prigimtoje jūsų kalboje. Už musų atliktą darbą gvamus. Ir, kuomet - vyskupas ’duodame iš ’’Laisvės” pra- ba. pas centro sekretorių, K. J. Krušinskas, 456 Grand St.,
rantuojame.
Atidarą iš ryto nuo 9 ligi 6 vai. vakare.
Brooklyn. N. Y.
(13)
ųjį I padėjo savo parašą ir vysku | nešimą:
Sukatomis nuo 9 ryto ligi 9 vakare.
įpijos antspaudą, širdingai! ’’šiuomi pranešame, kad L. M.
Visuomet kreipkitės sekančiu adresu :
K. Potrikienė,
| todėl su visu iždu pabėgo.
'padėkojęs, paprašiau palai-!S. Centro iždininkė Žilinskiutė merių.
L. M. P. S. Centro Sekr.
s) ; minimo ir linksma širdimi |PrasŲalino 511 Susivienijimo iždu,
Todėl visos kuopos malonėkite ne
ill
Taigi mat kokią pažangą Lenkas Vilniuj tebesėdi,
išėjau
iš
J.
M.
vyskupo
kan434 Lackawanna Ave.
siusti jos vardu Centrai mokesčių,
musų bolševikai daro. Žilin- Vykim laukan tą begėdį!
pakol
mes
nepranešime
naujos
iž

Scranion, Pa.
Dar apsilankiau pas porą dininkės vardo. Pranešimas bus skiutė pabijojo, kad L. M. P. Nepakenčiam baudžiavos,
lietuvių kunigų. Vienas man vienume sekančių ’Laisvės” nu- S. netaptų kapitalistiškas, Pirkim Laisvės Paskolos.

^me Priežastys?

I

Ar Kosi?

Severą’

Balsam for Lungs

v

Pirkite Lietuvos Pašto
Ženklus.

AR ŽINOTE KOKIA SVARBĄ TURI TAUFiNIMAS?

Scranton, Pa.
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S. L. R. K. A. FINANSINE ATSKAITA

už 4-tą bertainį 1919m.

Pajamos, Spalio, 1919.
No.

965'
966
968
968
969
970
971
972
973
973
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
10141015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
3041
1042
1043
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068

No. 11, kovo 11 d., 1920.

M

Kp.
No.

Diena
(Tąsa)
Pana, Ill.
Chicago, Ill.

68
100
98
202
217
187

13
13

13

80
216
67

13
13
13

10
13

169
164
116
197

13
13

206
207
6
142

13
13
13
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

131
184

3
188
50
83
217
18

98
241
124
161
64
146
67
129
191

165
149

211
33
70
61
231
229
111
116
94
185
208
243
232

221
48
114
101

19
19

29
29
29
29
29
29
29

111
30
85
195
106

29
29
29
29
29

233
233
76
99

226
240

4.56
1.00
21.69
8.40

Worcester, Mass.
Chicago Heights, Ill.
Oakmont, W. Va.
6.33
Frackville, Pa.
73.62
Waukegan, Ill.
Eynon, Pa.
Man chest er, Conn.
78.47
Racine, Wis.
60.59 1089
Donora, Pa.
Nuošimtis nuo Šv. Kazim. Seser 400.00 1090
1.56 1091
Freeland, Pa.
65.43 1093
Philadelphia, Pa.
60.00 1094
Nuošimtis už Bondsus
21.17 1095
Sioux City, Iowa
10.63 1096
Columbus, Ohio
43.44 1097
So. Manchester, Conn.
3.44 1098
New Haven, Conn.
1099
Elizabeth, Pa.'
25.34 1100
Dorrisville, Pa.
9.16 1301
Peoria, Ill.
13.82 1102
West Frankfort, Hl.
1103
1104
Cleveland, Ohio
191.93 1105
Scranton, Pa.
’
2.40 1106
Westernport, Md.
11.92 1107
Newton Upper Falls, Mass.
1.80 1108
Plains, Pa.
1109
Elizabeth, N. J.
1110
41.83
Albany, N. Y.
120.14
Cleveland, Ohio
1112
185.30
Scranton, Pa.
1113
8.92
Oakmont, W. Va.
3114
Tamaqua, Pa.
1115
17.01
Glen Lyon, Pa.
113 6
Worcester, Mass.
Springfield, Mass.
1118
28.12
1139
| Bridgeport, Conn.
Fitchburg, Mass.
1120
Collinsville, Hl.
E. St. Louis, Ill.
So. Bethlehem, Pa.
[ Spring Valley, Hl.
Racine, Wis.
Gary, Ind.
Dayton, Ohio.
North Arlington, Mass.
Harrison, N. J.
W. Hammond, Hl.
Chicago, III.
Bentleyville, Fa.
Moline, Hl.
Roseland, Hl.
Old Forge, Pa.

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19 E. Moline, Hl.
19 Korn Krest, Pa.
19 Plymouth, Pa.
19 | New Haven, Conn.
19 Nuošimtis už Bondsus
Westville, Ill.
19
19
19 Trevcskyn, Pa.
19 New London, Wis.
19 Amsterdam, N. Y.
19 Elmira, N. Y.
19 Miners Mills, Pa.
La Salle, Ill.
19
19 Cicero, Hl.
29 Rhone, Pa.
Chicago, Ill.
29 Nuošintis ant paskolos
29 Castle Shannon, Pa.
29 Port Chester, N. Y.
Tariffville, Conn.

60
118
196
69
238
242
238
235

29
29
29
29
29

29
29
29
29

8.11

1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
3081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088

Girardville, Pa.
Plymouth, Pa.
Ashley, Pa.
Warrior Run, Pa.
Branford, Conn.
Warrior Run, Pa.
Columbus, Ohio.
Curtis Bay, Md,
Plymouth, Pa.
Scranton, Pa.
Chicago, Ill.
Moon Run, Pa.
| No. Amherst, Mass.
Brooklyn, N. Y.
Washington Depot, Conn.
Port Griffith, Pa.
Cannerton, Pa.
Kenosha, Wis.
Westville, Ill.
W. Hazleton, Pa.
Rhone, —Pa.
Sheboygan, Wis.
Shamokin, Pa.

88.65
1123

18.52
11W- 1125
143,82
1127
168.5-' 1128
7.04 1129
1130
1131
61.10
39.9-’ 1133
75.90 1134

36.74 1136
1137
1138
14.53
91.43 1140
150.82 1141
170.73 1142
1143
1144
1145
1146
1147
14.74 1148
76.84 1149
31.88 1150
49.66
1152
42.46
159.28
15.60
1156
1157
1158
24.89 1159
24.50 1160
27.13 1161
18.41 1162
14.89 1163
16.78 1164
10.63 1165
63.00 1166
155.40 1167
1168
1169
20.95 1170
1171
17.19 1172
1173
7.27 1174
67.10
86.17
75.81
32.00
76.72
47.75

57 29 Exeter Boro, Pa.
191 29 Dayton, Ohio
224 29 Tilden, Ill.
54 29 Grand Rapids, Mich.
228 29 Nashua, N. H.
110 29 Athol, Mass.
174 29 Brooklyn, N. Y.
227 | 29 | Port Washington, Wis. A
100 29 Chicago, Hl.
222 29 Brooklyn, N. Y.
21 29 So. Boston, Mass*
170 29 Niagara Falls, N. Y.
82 29 St. Louis, Mo.
56 29 Breslau, Pa.
144 29 Freeland, Pa.
31 29 Mahanoy City, Pa.
33 29 Chicago, HL
90 29 W. Hazleton, Pa.
49 29 Reading, Pa.
210 29 Glen Carbon, Hl.
153 29 Lee Park, Pa.
132 29 Philadelphia, Pa.
78 29 Du Bois, Pa.
115 29 Brooklyn, N. Y.
*
97 29 Westfield, Mass.
86 29 Portage, Pa.
181 29 Chicago, Hl.
26 29 Lewiston, Maine
230 29 Detroit, Mich.
178 29 Akron, Ohio
73 29 Hudson, Pa.
17 29 Wilkes-Barre, Pa.
212 29 Plains, Pa.
194 29 Inkerman, Pa.
204 29 Rockdale, 111.
218 29 Granville, HL
105 29 Braddock, Pa.
215 29 Wilson, Pa.
39 29 Chicago, HL
35 29 McKees Rocks, Pa.
154 29 Aurora, Ill.
89 29 Hartford, Conn.
199 29 Beckmeyer, 111.
32 29 Ansonia, Conn.
171 29 Detroit, Mich.
158 29 Pittsburgh, Pa.
102 29 Duquesne, Pa.
i ūl 29 New Philadelphia, Pa.
1 200 29 Linden, N. J.
87 29 Pittsburgh, Pa.
136 29 Wacrvlict, N. Y.
22 1 29 | Lawrence, Mass.
Easton, Pa.
93 11 29
77 29 Swayers, Pa.
130 29 St. Clair, Pa.
16 29 Chicago, HL
184 29 Newton Upper Falls, Mass.
1 44 29 Haverhill, Mass.
187 29 Frackville, Pa.
I 104 | 29 | North Adams, Mass.
20 29 Philadelphia, Pa.
29 Nuošimtis ant paskolos
91 29 Waterbury, Conn.
11 29 Waterbury, Conn.
80 29 Eynon, Pa.
28 29 Luzerne, Pa.
10 29] Philadelphia, Pa.
225 29 Throop, Pa.
214 29 Melrose Park, Ill.
236 29 Kansas City, Kansas
135 29 Brooklyn, N. Y.
133 29 Vandergrift, Pa.
6 29 Plymouth, Pa.
135 29 Brooklyn, N. Y.
134 29 Brooklyn, N. Y.
13 29 Baltimore, Md.
220 29 Reinerton, Pa.
194 29 Inkerman, Pa.
84 29 Meriden, Conn.
137 29 Rockford, HL
160 29 Chicago, HL
7 29 Pittston, Pa.
7 29 Pittston, Pa.
8 29 Cleveland, Ohio
66 29 Elizabeth, N. J.
139 ' 29 Bridgewater, Mass.
209 29 Kingston, Pa.
216 29 Manchester, Coim.
3 29 Elizabeth, N. J.
14 29 Wilkes-Barre, Pa.
17 29 Wilkes-Barre, Pa.
36 29 Newark, N. J.
41 29 Worcester, Mass.
12 29 Shamokin, Pa.
63 31 Youngstown, Ohio
92 31 Bentlyville, Pa.
198 31 Shamokin, Pa.
82 31 St. Louis, Mo. ’
168 31 Kewanee, Ill.
1 31 Edwardsville, Pa.
126 31 Coal Dale, Pa.
109 31 New Britain, Conn.
177 31 Waukegan, Ill. •
183 31 Pittston, Pa.
31 Nuošimtis iš Savings Bankii.

95.07
6.09
45.00
8.54
11.43
14.06
32.98
13.63
5.19
50.36
102.68

Chicago, Ill.
[Kun. J. J. Jakaitis viceprezidentas
41 Providence Str.,
Ne nuo žodžių — nuo dar-j
Worcester, Mass.
bu pažinsi patrijotą. Musų
Kazys Česnulis, vice-prezidentas
tautininkai kaip tik priešin
456 Grand Str.,
gai tai supranta.
Brooklyn, N. Y.
Jonas E. Karosas, sekretorius,
Gavėnia. Liberalai node-,
laikinas antrašas
liomis valgo silkę, gi pėtny-Į
381 Westminister Ave.,
,
kad!
čiomis drožia lašinius,
Detroit, Mich.
į

o

t 7

O

£

34.93 kiasi.
17.04
Baisius darbus dr. J .Šliu
4.60 pas Europoje būdamas nu
170.10 veikė — lietuvius su latviais
supiudė ir latvius su lenkais
10.54 suartino.

Federacijos Tarybos ir Am.
50.00
Liet. R. K. Federacijos
39.99
Valdybos Antrašai.
15.92
Kun. Pr. Bucys, prezidentas,
2634 W. 67-th Str.,
24.73

133.69
191.88
37.08
159.96

18.96
266.10

Brooklyn, N. A.
Iždo globėjai:
Kun. M. Pankus,
443 Park Ave.,
Bridgeport, Coim.

L. Šimutis,
456 Grand Str.,
Brooklyn, N. Y.

APSKRIČIŲ VALDYBOS ir ORGANIZATORIAI
Chicagos Apskritys:

ft Jakaitis, pirmin., 901 W. 33-rd St., Chicago. Til.

i

v Balanda, raštininkas, 3258 So. Union Ave., Chicago. Id.
K V aranavyčienė, iždininkė, 715 W 28-th St., Chicago, III.

Bostono Apskritys:

r J. Kudirka, pirm — 37 Franklin St.. Norwood.
u Kilmoniutė. vice-pirm — 249 River St.. Mattapan. Mass

4.00

’’Naujienų” su ’’Kelei
žodžiais
118.44 vio” redaktoriai
84.70 neva už Lietuvą, bet darbais
27.88 eina prieš ją.
Buožė.
5.04
52.18
VYRIAUSIAS KATALI
KŲ .KOMITETAS

K. J. Krušinskas, iždininkas,
456 Grand Str.,

I
s
<<

ill. Vieraitis, rast., 195 Perry Ave., Worcester, Mass.
O Paulaičiukė, ižd — 249 River St.. Mattapan Mass
V Jafaiviteus. iždo glob.— 31 Jefferson St.. Cambridge. Mass
1 Žarde.ckas. iždo glob - 166 Bolton St.. So Boston Mass
Gli.nec.kas. organizat — 282 Silver St.. So Boston. Mass.

Connecticut Apskričio
Jonas Rikteraitis, pirm., 875 Bank St., Waterbury, Conn.
J. T. Kazlauskas, pagelb., 443 Grand Ave., New Haven, Conn.
J J Aufu/hunas, raJtt., W Woodland St., New Britain. Conn
J Dvilevičius. ižd. 15 Rock St., New Haven. Conn.

Pennsylvanijos I-mo Apskričio Valdyba:
Pet. Kubartavižius. pir., 600 W. Pine St., Mahanoy City, Pa.
4. T Leskauskas, vice-p., 404 Mah. Avė., Mahanoy City, Pa
T P Križanauskas, I rast., 137 S. Main St., Shenandoah, Pa
J J Skirmantas, 11 rast., 1117 Jackson St., Easton, Pa.
Juozas Lazaravičius, ižd., P. O. Box 617, Minersville, Pa.

Pennsylvanijos 4-to Apskričio Valdyba.

Susirinkimai.

KINGSTON, PA.
209 kp. mėnesinis susirinkimas
115.52 įvyks 14 diena kovo 2 vai. po piet.
po bažnytinėj salėj. Visi kuopos
nariai yra kviečiami p’vmininko
Jono Ramanausko kad pribūtų ant
susirinkimo, nes yra svarbus reika
las.
.
Ant. Agurkįs, rast.

5. Pileckis, pirm., 45 Sheridan Str., Wilkes-Barre, Pa.
* J. PocaviČius, rast., 187 N. Main Str., Pittston, Pa.
A. Šelmis, II rast., 664 Swallow Str., Kingston, Pa.
M. Makauckas, ižd., 656 Swallow Str., Kingston, Pa.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS

LIETUVIŠKAS UŽEIGOS NAMAS
ARBA KOTELIS NEW YORKE.
Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!

BAYONNE, N. J.
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas
60 kp. SLRKA Bavonne N. J.
J- BARTAŠIŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus,
Parduoda Laivakortes ant visų linijų į Lietuvą 'ir iš Lietuvos.
susirinkimas atsibus 15 d. Kovo
Išmainom ir siunčiam pinigus į. visas dalis svieto pagal dienos kurso.
1920, nedėliojo ant 2 po pietų. P.
Parūpinant išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkant žmones ant golžkelio
Milvido salėj, risi nariai privalo' stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų,
Suteikiam nakvynes, nes užlaikomo namų su 38 kambariais. Palydime ke
pribūti.
leivius
ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpinamo
Komitėtas.
kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi į musų viršminetą. Agentūrą, su reikalais.

56.12
233.65
106.43
29.8^
12.29
56.66
111.23
86.31
118.06
10.00
129.74
70.23
12.12
156.22
4.03
113.58
43.20
220.64
187.63
58.90
6.69
19.80
261.73
40.91
46.87
89.93
89.43
63.41
135.39
19.48
53.75
6.52
1.05
2.91
11.71
217.05
78.43
158.12
26.33
47.23
1000*59

• Viso pajamų spalio men.
Vi-So pajamų Lapkričio mčn.

$14094.86
9941.20

Viso pajamų Gruodžio men.

$13459.16
$37495.22

NIAGARA FALLS, N. Y.
GEO. J. BARTASZIUS
170 kp. susirinkimas atsibus 14 498 Washington Street,
New York City.
diena kovo 2 vai. po pietų. Parapi
jos salėj. Kviečiame visus atšilau lllillIlIlllllllllIlIlIlIllIlIlllIllllHllllllllllIlillllllilllIllilllllllIlIH
kyti ir naujų atsivesti.
Jei du neturi, užsiprenumaruok krikšč.-demokratų dien
J. Gicnis, rast.
raštį

DAKTARAS NAMUOSE

„DRAUGĄ”

Tik ką išėjo iš saudos nauja kny
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje
Adresas:
Kaina:
aprašoma visokios vaistiškos žolės,
’’DRAUGAS” Bubi. Co., Saviem Valstijose:
šaknįs, žiedai, lapai ir t. t. nuo ko
1800 W. 46th Street,
metams .................. $5.00
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
Chicago, Ill.
pusei metų .............$3.00
Į Lietuvą ir visur į užsienius:
ma. Su lotyniškais užvardijimais.
taip, kad kiekvienas gali juos gauti
metams ....... $6.00
bile aptiekoje. Bet o yra daugybė
pusei metų ........................ $3.50
geni pamokinimų, slaptybių ir re
Chicago jo:
ceptų. Tokia knygute yra rcikalin
metams ................ $6.00
pusei metų .......... $3.50
ga kiekvienam.
Kaina $1.00.
M. ZUKAITIS,
451 Hudson Ave., Rochester, N. V. IIIIIIIIiIiillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIN

SVEIKATA - BRANGIAUSIAS
TURTAS
Kuomet sveikata nyksta, gyvenimas pasilieka tuščiu. Tankiai žmo
gus pražudo sveikatą kartu ir džiaugsmą del neapsižiūrėjimo.
Neduokitc^savęs apsigauti, bet patįs persitikrinkite. Pabandykite

BOSAK’S GYDANČIO HORHE VINO
Kuris yra naturališkai gydantis įvairias, o ypač vidurių ligas. Taip-pat
pagelbsti nuo galvos skaudėjimo, nuo nervų ligos, nuo nusilpnėjimo ir
daduoda kraujo.
Pasiteiraukite apie BOSAK’S HORKE V1NO pas savo pažįsta
mus ir vartokite jį pagal nurodymus, o išvengsite daugybės ligų.
Galima gauti vaistinėse (aptiekosc), krautuvėse (grosernčsc.
Arba stačiai kreipkitės prie

BOSAK MANUFACTURING CO.
Scranton, Pa.
Prekė: 12 bonkų už $14.00; G bonkos už $7.50; ir viena bonka $1.50.
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No. 11, kovo 11 d., 1920.
OLD FORGE, PA.

Abekas SLRKA turtas 1920 metus pra
"’JO kp. susirinkimas bus 14 d.
dedant...............
$209,643.45
kovo, 2 vai. po pietų. Visi nariai
SLRKA skolos (neišmokėtos pomirtinės
būtinai turi ateit.
delei įvairių priežasčių) ...
$4,450.00
S. Malinauskas.
SLRKA visų narių apdrauda išneša .... $3,563,350.00
PITTSTON, PA.

LlTHlANttNR'C^ŪiANCEofAMfMe/^

f
I

CENTRO RAŠTINE, ORGANO ’’GARSO” RE
D AKCIJA IR ADMINISTRACIJA:
, 456 - 458 Grand Street,

C. V. Masaitis, rast.
P. O. Box 18,
Westfield, Mass.

BROOKLYN, N. Y.
SLRKA. 135 kp. laikys mėnesi
nį susirinkimą 14 dieną kovo, Ap
reiškimo Panelės Šv. parapijos sajėle-, North 5th ir Havemeyer gat
vių. Susirinkimas prasidės tuoj
po sumai. Visi nariai ir narės ma
lonėkite ateiti į minėtą susirinki
mą, nes turine svarbią dalykų.
K3C

3SSSSSES

■-c

Pirk Lietuvos Laisvės Bo
nu — gelbėk išlaikyti Lietu
-vos nepriklausomybę..

Brooklyn, N. Y

Telefonas Stagg 3837

Kaip Susivienijimas auga.

CENTRALĖ VALDYBA

Pirmoje savaitėje kovo
mėnesio pirmi) vietą užėmė

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

Antanas J, Sutkus. Vice - Pirmininkas,
1317 So Victory Street. Waukegan, III
Povilas Molis. Raštininkas. Knygius ir Organo Administrat.,
456—458 Grand Street Brooklyn N Y
Juozas Rtulgaitis. Iždininkas,
140 So Meade Street, Wilkes-Barre, Pa

Jonas Jaraša. Iždo Globėjas
84 Eastern Ave., Springfield, Mass.
Ona Rendoraitienė, Iždo Globėja,
168 Union Avenue, Brooklyn, N. Y

Kun. N. J Petkus, Dvasios Vadovas,
259 North Fifth Street, Brooklyn, N. Y.
i

7 kp. mėnesinis susirinkimus į
1919m. nauju
narių insirašė
1827, persikėle į kitas sky- I vyks 14 d. kovo, bažnytinėje salėj ’
•« .
. .
.
i? rilis 115, išsibraukė 724, mirė 142, per 1919 metus lianų tuojaus po sumai, todėl nepamirš
kit kiekvienas narys atsilankyti ir
skaitlius padidėjo 1076.
naujų atsivesti.
P. Molis,
V. F. Palūpis, Prot. Rast.
SLRKA Raštininkas.

WESTFIELD, MASS.
97 kp. susirinkimas atsibus 14d
kovo toj pačoj vietoj, tuoj po suma i. Visi nariai būtinai turi susi
Kurie nariai gyvenate kitose
mieštose ir negalite atvažiuoti pra
šom mėnesinę prisiųsti kuopos ras
tininko antrašu, nes jau yra skobngų virš 3 mėnesius,

TEISMO KOMISIJA:

A. J Sutkus, 1317 S.' Victory St., Waukegan, HL
Kun. A Skrypko, 4557 So Wood St., Chicago, Ill.
J. J. Stonkus, 11140 So. Michigan Ave., Chicago, Ill.
Kun. M Krušas, 3230 Auburn Ave., Chicago, Ill.

tolio, Mass., kuri atsiuntė
Centrai! septynias aplikaci
jas . Ją seka 50 kp. iš Cleve
land, Ohio., su penkiomis.
Išviso per tą savaitę Cent
ran atėjo 46 aplikacijos iš 21
kuopos.
Devynios kuopos prirašė
po vieną nanį septynios po
du, viena.—tris, ir dvi po ke
turis.

GARSO” KATALOGAS
Visos čia skelbiamos Knygos S. L. R. K. A. nariams atiduodama puse kainos.
MALDAKNYQfia.

No.
No
No
No.

'lllllllllllllllllllllllliiillllllllllllllllllllllll
WANAMIE, PA.
. .Ir pas mus susiorganiza
vo L. L. Paskolos stotis. Vai
dyba susideda iš pirm. A.
Šerkšnos, pagclb. B. Petrau
sko, ižd. E. Frankos, rast.
M. Juknevičiaus, iždo globė No.
jai: V. Kamarauskas ir P. :
Šerkšna. Kolektoriai: M. No.
Šliuželis, B. Marcekevičius,

Nu. 2°. PETRAS ŽEMAITIS. Graži apybekl*
lė del Lietuvos vaikelių Lietuviškai
1. ANI0LA8 SARGAS. Juodais apdarais. 81.00
vertė T. Aatramskna Plymouth. Pa.,
3. ANTOLAS SARGAS Juodo.* skutos
i 9(Ki. ?2 purtl..................................
apdarais ................................................ 81.50
No. 30. DIEDAI IR GRAŽINA • Eilės, vers
4. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE Balto*
ta J r. Jono iŠ Ad. Mickevičiaus Ply
skurelės- apdarai? ................. .
81.26
mouth, Pa., 1899, kaina sumažinta iki.. .26
5. DANGA08 ŽVAIGŽDUTE Juodos
skurns apdnrats .................................... 81.50
No. 31. LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA Di
džiajame New Yorke. Liepos 4, 1918.
64 pusi. Kaina tik.................................
Šioje knygelėje telpa 30 paveikslų-iliustracijų, Amerikos himnas ’’Star Spangled Banner”,
Lietuvos himnas ’’Lietuva, Tėvyne Musų”, ap
rašymas Lietuvių didžiausios demonstracijos, vi
si joje nešti obalsiai lietuvių ir anglų kalbose,
nurašąs ir paveikslai dalyvavusių draugijų, su
rašąs atsisakiusių demonstracijoje dalyvauti drjų (menamų bolševikiškų). Joje ras ir lietuvių
užpelnytą garbės ženklą — pagarbos diplomą
nuo New Yorko miesto majoro. Surašąs musų
politinių įstaigų — fondų ir tarybų, surašąs pir
mosios laisvos Lietuvos ministerijos. Nei vienam
nesigailės nusipirkęs šią knygelę.

rome antspaudas. Be spccijalių inspaudimų su bile
draugijos ar kuopos numeriu ir vardu kainos yrai
No. 150. METALINE, lengva antspauda, tin
kama kišeniuje laikyti ....................... 83.75
No 151 METALINE, sunki, dideliuose rė
muose ...............
54.00
No. 152 ROBERINfi (guminė) antspauda .. 81.7B

TEK DEL S. L. R- K. A. NAlcIĮF:
SLR. K- A. ŽENKLELIAI.

Rolled Gold po 81.00
10 k. Solid Gold $1.50

No. 32. PAŽINKIME SOCIALIZMĄ. Par»fiė P. G. Išleido ’Darbininkas’. EZiokvienas darbininkas turi pažinti sociaA. Aleksis, 180 Cardoni Ave., Detroit, Mich.
6. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE. Nelužtanlizmą
tikroje šviejose. Gyvenant šioj
Kun. F. Kemėšis, 381 Westminster Ave., Detroit, Mich.
84.00
čiais skuros apdarais ..........
Šalyj su tuomi klausimu kasdien susi
Dr. J. J. Bielskis, 703 — 15-th St., N. W., Washington, D. C.
7. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE, Juodos
duriame. Nusipirk knygą ’’Pažinkime
drobės apdarais .... ...
.. .85
Socializmą”, o su tuo klausimu pui
LABDARYBĖS KOMISIJA:
kiai susipažinsi. Kaina.............................
No. 8. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE, Juodos
.
.65
drobės apdarais..........
Ant. Šlikas, 1340 Hamilton St., Grand Rapids, Mich.
No. 33. LIETUVIAI KATALIKAI IR KI
M.
Juknevičia,
rast.
Kun. K. Skrypko, 37 N. Grandview Ave., Kansas City, Kans.
TOS SROVES. Parašė Uosis. Gražiai
No. 9. PULKIM ANT KELIŲ. Maldaknygė,
M. Šaučiuvėnas, 5143 So. Paulina St., Chicago, Ill.
išleido ’Darbininkas’. Kas skaito Uo
šv. Kazimiero Dr-jos leidinys, Kaune.
sio raštus, tas gerėjusi. Jo raitus visi
Perspauzdinta ’Darbininko’ spaustu?
skaityt privalo. Amerikos lietuvių gy
vėjo. 550 pusi. Kaina tiktai...... 81.85
AKRON, OHIO.
venime yra apsireiškusios keletas sro
Maldaknygę ’’Pulkim ant Kelių” yra sutaisęs
vių. Apie jas nesame gerai susipaži
mokslinčius pralotas kun. Dr. A. Dambrauskas, kuSLKKA. 178 kp. nariai , ris per ilgus metus redagavo ir dabar dar redaguo
nę. Vlršminėtoji knyga tą klausimą
nuodugniausia nušviečia. Kaina tik....
susirinkime 8 d. vasario pa ja "Draugiją”. Knyga begalo gražioje kalboje
14 karėto £8.00
Lietuviai katalikai, nusipirkite žią mal- No. 84. APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR
aukavo ant bėdini našlaičių II parašyta.
Prisiysk
piršto mierą
daknygę! Ar namieje, ar Bažnyčioje iš jos melšiJOS REIKALINGUMĄ. Parašo Ams
popieros
šmoteliu.
sekančiai: Viktorija Janu- : tės, visuomet rasite kuodidžiausj užsiganėdinimą,
terdamo Liet. R. K parapijos klebo
j' ’
£7 KABUTĖ $1.00
nas kun. J. Židanavičius. Knygelė ver
Šytė $1.00, Viktoras Parulis nusiraminimų.
ta
10
syk
savo
kainos,
nes
nuodugniai
ANT KELIŲ. Maldaknygė
No. 201. Vyriškas (šriubeliu) 10 karato aukso 81.60
50c., Juozas Sebestinas 50c.. No. 10.toPULKIM
religijos pradžių ir jos žmonijai reika
pačio urinio ir tos pačios laidos,
No. 202. Vyriškas (šriubeliu) auksuotas.... fi.oo
lingumą ikgvildena. Laida ’’Darbinin
kaip ir No. 9, tik jos viršeliai daug
No. 203. Vyriškas, laikrodėlio kabutė (fob). 81.00
ko
'
’
.
Kaina
tik
.................................
.
geresni,
gražios,
tvirtos
skuros.
Kaina.
82.50
No. 204. Moteriškas (spilkutė) 10 kar, nukao 81.50
na Petrauskienė 50c.
No. 205. Moteriškas (spilkutė) auksuotas... 91.00
No. 35. SVARBUS KLAUSIMAI. Ar yra
Viso su smulkiais $5.50
No. 206. Motei, (spilkutė) seninus darytas.. . .76
Dievas? Ar Kristus Yra Dievas! Ar
No. 207. Krūtinei Sagutė (brooch pin)...... 81.50
VALSTIJOMS IŠDUOTI RAPORTAI .
žmogus turi dūšią! Ar kilo žmogus iš
beždžionės! Ar apsunkina žmogų DioIšduodant už 1919 metus įvairioms valstijoms ruportiL Iraugams.
vo įsakymai? Pamislyk tiktaiI Su tiek
ĮVAIRAUS TURNIO KNYGOS.
A.
Petrauskas,
sek
r.
S. L. R. K. A. KUOPOMS FINANSINES KNYGOS
klausimų susipažinsi tą knygą nusipir
iš SLRKA biznio ir stovio parodoma buvo sekančioNo. 15. PATARLES IR IŠMINTIES GRŪ
kęs Laida ’’Darbininko”. Kaina.......
Del S. L. R. K. A. kuopų tiktai parduodama
DELIAI. Surinko P. Mulevičius. Chi
skaitlinės, kas, manau, bus indomu žinoti ir interesuojan $5.50 gauta ir perduota
37.
METRAŠTIS. Amerikos Lietuvių
NO.
tam
tikslui pritaikytos mokesnių kvitavimui kny
cago, Ill., 1917, 48 pusi...........................
-25
Katalikų
Metraštis
1916
m.
yra
tai
Našlaičių
Fondan.
gos. Darytos liuosai išimamais lapais. Parsiduoda
tiems SLRKA nariams:
Šioje knygelėje tilpsta gražus rinkinys lietu
vienatinė
lietuvių
kalboje
knyga
pa

atskiram viršeliai už $1.00, Atskiri lapai iki 26
vių ir kitokių patarlių ir įvairių trumpų, augl&u
P. Molis,
Sausio 1, 1919, SLRKA turtas sulyg fondų buvo:
saulyje.
Joje
rasi
visas
informacijas
imant po 2c. až lapą, imant daugiau kaip 25 an i
stų išsireiškimų.
Centro
Raštininkas.
apie
lietuvių
gyvenimą
\merikoje,
ap

sykio, po 1c. lapas.
1) Pomirtinių fonde............... $89,008.51
No. 16. LAISVĖN BEŽENGIANT. Amerikos
rašymą visų organizacijų, galybę pa
E
2) Vaikų skyr. fonde............. 5,066.33
Lietuvių Visuotinojo Seimo Protoko
veikslų, dailiosios literatūros ir įvai
B. L. B. K. A. NA31Al»t3 DUODAMA DYKAI
las ir paveiksluotus aprašymas. Tvar
rių informacijų. Jos vertė niekuomet
3) Pašelpų fonde .
kė ir išleido P. Mulevičius. Brooklyn,
nepasens. Puslapių 448, dailiais mar
Kiekvienam 8. L. R. K. A. nariui duodam*
17.16
4) Našlaičių fonde
N. Y., 1918.................................................... 76
gintais viršeliais. Lietuvių Katalikų
dykai organas ’’Garsas” kas savaitė.
SUSIRINKIMAI.
3,904.41
Spaudos Draugijos leidinys. Tvarkė ir
Narystės paliudijimas (diplomas) išrašomas b
5) Lėšų fonde ...
Šioje knygelėje tilpsta visų Seime buvusių de
WORCESTER, MASS.
redagavo
kun.
P.
Lapelis.
Chicago,
Ill.
iriaiunčiamas
per kuopos raštininką, kaip greit Uf
legatų vardai, su pažymėjimu nuo kokių draugi
Kaina liktai ..................................... .
□ priimtas į S. L. R. K. A.
41 kp. SLRKA mėnesinis susirin
jų kas atstovavo. Seimo komisijų ir vedėjų pa
$113,574.71 dinas
Viso pradedant metus buvo.............
Konstitucija, mokesnių knygelė.
veikslai.
Seimo
vakaro
pasakytos
kalbos
Visu>
atsibus 14d. Kovo 1920n>.
Del
kuopus suteikiama dykai B. L.. R. K. A
priimtos rezoliucijos Lietuvių ir anglų kalbus
Per 1919 metus pajamų j fondus turėta:
pirma valanda L. Šv. Kazimiero
*ukalais šios blankos:
Ijtibai gero popioro ir lietuvišką vėliavą vaizrt
>ar. salėj. Visi nariai kviečiami pri
1) Pomirtinių fondan (priskaitant ir
TEATRAMS VEIKALAI.
Mokesniams siųsti lapai.
uanČiais spalvuotais viršeliais.
)uti
ant
šio
susirinkimo.
Taipg
Laiškams rašyti antgalviai.
No 51
DAINA BE GALO. Komedija vieno
'Jo. 17. MARUOS MENUO arba apmąstymai
eksta flu) ..............
$68,626.57
Persikėlimo j kitas kuopas blankos.
tviečiame ir naujų, narių atsivesti.
■itidengimo Parašė J. V. K...s. Trum
kiekvienai mėnesio dienai apie Man
2) Vaikų skyr................................ 3,378.42
Pomirtinės pervedimo blankos
pa ir juokinga, lengvai perstatoma ko
jos gyvenimą, dorybes ir Jos garbę
xTauji nariai gaus puikią dovaną
3) Pašelpų ‘............... -................. 42,497.48
Pašalpos ligoje išgavimui blankos No. 1, 3, B
aiedijėlė Kaina ....................................
Surinko Kun. M.. J. D—as...................
joninį kalendorių su paveikslu Li<
Velykinės atlikimui kortelės ir blankos.
4) Našlaičių fondan..................... 306.36
No 52 DANGŪS BRANGUS. Komedija 2
uvos respublikos prizidento Am 40 18. RAKTAS SVEIKATOM IR LAI
Neužsimokėjusiems paraginimui ar į susirinkt
atidengimų Parašė J. V. Kovas...........
MEN. Parašė Dr. J. J. Bielskis. Bro
5) Lėšų fondan inskaitant spaustuvės,
Smetonos. Tad pasinaudokite p n
mą pakvietimui kortelės.
’
53
SCENOS ĮVAIRUMAI. Šioje knyge
No.
oklyn, N. Y., 1918, 64 pusi....................... -2b
Vaiky
Skyriaus
aplikacijos
ir
konstitucijoa
s*
adm. namo ineigas............ 53,391.65
Įėjo telpa aŠtuoni tinkami scenai leng
Perskaitęs šią knygelę ir gyvendamas sulyg
mokesnių
pakvitavimu.
zl. Čiginskas.
vai perstatomi vaizdeliai. Parašė J. V.
joje nurodymų, išvengsi daugelio sveikatai pa
Naujiems nariams aplikacijų blankos.
Kovas. Kaina ....................................... .
vojų ir tai nieko tau nekainuos.
Siuntimui pas Raštininką ar Iždininką adzeViso 1919 metais pajamų turėta...........$168,200.4t
No. B4. KOMEDIJELES. Čigonės atsilanky
No. 19. KUN. A. BURBA, Jo Gyvenimas ir
suoti' kopertai.
Per 1919 metus iš fondų išmokėta:
228 kuopos susirinkimas įvyks
Darbai. Parašė Jr. Jonas. Plymouth,
mas. Dvi Kūmutės, Dvi Sesutės ir
Informacijos apie 8. L. R. K. A. JapeliaL
14
diena
Kovo
mėnesio,
puse
po
Pa., 1898, 36 pusi..................................
Girtuoklė su Blaivininku. Parašė Ur
1) Iš pomirtinių .7..........
$32,150.00
Visi tie dalykai gaunami dykai pareikalavo*
šulė Gurkliutė. Išleido ’Darbininkas’,
linuos, nedėlioj, paprastoj salėj. No. 20. APIE APDRAŪDĄ. Parašė J. S. Va
i? nurodžius kiek kokly norima,
25 Iš Vaiku skvr. fondo.............. 599.45
Nusipirksi knygutę už 10c., bot prisi
siliauskas, 18 pusi............................. .
Malonėkit visi nariai atsilankyti ir
[
3) Iš Pašelpų fondo .
juoksi už 50 dol. Kaina tik.....
įaujiĮ atsivesti.
No. 2L EUROPOS ISTORIJA. Parašė Edrr,
PAAIŠKINIMAS
No. 55. GYVENIMO VERPETE. Penkių
4) Iš Našlaičiu fondo
A. Freeman. Iš angliško vertė J. AnK. J. Nadzciku, rast.
veiksmų drama iš dabartinio lietuvių
Užsakant bile ką iš kataliogo visad reikia pa«
džiulaitls. Bu žemlapiais. Plymouth,
gyvenimo
Amerikoje.
Labai
gyvas
ir
žymėti
vardą ir numerį. Užmokesnį žemisus dole
Pa., 1891, 320 pusi................................
NEW PHILADELPHIA, PA.
tuvės, Adm. namo ir 1.1. . . 49,662.05
lengvai perstatomas, nesenai BĮ. Kario galima siųsti krasos ženkleliais, Viri doleriu
dagučio parašytas veikalas. Išleido
51 kuopos susirinkimas įvyks 14 No. 22. KELIONE Į EUROPĄ. Kun. J. 2iišporkant krasoje ar exprese ’’money ords?".
linskas. 52 pusi........................................
"Aušrelė”, Worcester, Mass............
licną.
Kovo.,
Bažnytinėje
salėje,
IJei esi S. L. R. K. A. nariu ir nori knyga*
Viso 1919 metais išmokėjimų turėta $118, 851.2:
r="- i
23.
KRAŽIŲ
8KERDYNE
ir
jos
pasek

No.
gauti puse kainos, pažymėk prie kokios kuopos pri«
ną valandą po pietų.
No. 130. ’’TĖVYNĖ” I metų (1896), pilnas
mės. Paminklas del KražieČių nuo ASausio 1, 1920 metais Balansas sulyg fondų:
klausai, tai yra parašyk savo kuopos numerį. Visoj
Rasi. Jonas Abromaitis.
kompletas ....................................
81.26
merikos lietuvių. Parašė Kn. Jonas 2.
ča pažymėtos knygos 8. L. R. K. A. nariams par
1) Pomirtinių fonde............. $125,485.08
No. 131. "TĖVYNĖ” II metų (1897), pilnas
77 pusi.................................. ....................
duodamos puse kainos, ženkleliai, nntspaudoa b
ST. LOUIS, MO.
2) Vaikų Skyr. fonde................ 7,845.30
kompletas 81.25
....................................
finansines knygos tokia kaina, kaip šiame kats*
No. 25. LIETUVIŲ-LENKŲ UNIJA. Para
No,
132.
’
TĖVYNĖ
’
III
metų
(1898),
pilnaB
.
susirinkimas
iv
lioge rodoma. Ant šių niekam nėra nuleidžiama.
3) Pašelpų fonde...................... 21,636.10
šė J. Gabrys. Keli praeities ruožiai pa
81.23
kompletas ....................................
Visais čia pažymėtais reikalais kreipiantieji M
minėjimui 500 m. sukaktuvių Gardelio
4) Našlaičiui fonde . . .
No. 133. "TĖVYNĖ” IV motų (1899) pilnas
siunčiant pinigus adresuokite:
iai ateikite.
unijos (J413—1913). Philadelphia, Pa.
81.25
kompletas ....................................
7,634.01
68 pusi....................................................
No. 134. "TĖVYNĖS” pavieniai numeriai
Jonas Bavtininkaitis
(kurių turimo) ......................................
26. LIETUVIŲ TAUTOS PADĖJIMAS
Viso piniginis balansas...............
$162,924.0; i
Susi v. L. E. K. A. Dariams parkuodama visos čia
RUSŲ VALSTYBĖJE (Rusų kalboj).
BALTIMORE. 51 D.
pažymėtos knygos pučo kainos.
Shamokin, Pa., 1896, 128 pusk....... 8L90
Kur tie pinigai laikomi nariai sužino,s Iš 4-to bertaim-

APŠVIETOS KOMISIJA:

finansinės Centro atskaitos, kuri telpa organe.
Raštinės rakandai, nesumokėti ekstra ir

į

J3-tos kuopos bei’taininis susi•inkimas bus kovo 21 d., 2 vai. pu No. 27. KONRADAS VALENRODAS. Jr. Jo
no vertimas iš Mickevičiaus. Plymo
pietų, šv. Alfonso salėje.
uth, Pa., 24 pusi.................................
J. Butkus, Rast.

Garsas

ANTSPAUDOS (PečėtyS).
10
Organizacijų kuopoms, draugystėms, parapi
joms, notarams ir pavienicms asmenims mes padą-

456=458 Grand Street
Brooklyn, N. Y

'

No. 11, kovo 11 d., 1920.

”G A R S A S”

—i— -

•a

--

ištikimu savo tėvynei Jei°ri
INKORPORUOTA ANT

.S. VASILIAUSKAS

KORESPONDENCIJOS l

Lietuvai daugiau pagelbėtume. Greit pirkdami padary
tume daug mažiau išlaidų

zš Z-/£7’t7wy m7u/<i7<'K amerikoje^

PHILADELPHIA, PA.
iebmond).

prie'riai ir šiai]) daug žmonių ate

žmonių sąžinės, atitraukti
nuo tėvynės meilės. Grieb
tasi kitokių būdų: ponai

A. Petrauskas, rast... tinio patarnavimo. Visiems

Lithuanian American Trading Co.
DIREKTORIAI.

DIREKTORIAI:

ir stoviu iždiniuKamspaiengvintume, nes veltui dirbanti

J. B. Kaupas
A. J. Staknis
J. B. Šaitanas
Al. Milukas
K. Česnulis
P. Molis

bosią.

Bali inioširdimi
rėš lietuvių
ture
aciu.
SWOYERS. PA.
ateinant
jo pasilinksminimo vakarą
A. Katkevičia, kp. rast. lauksiu vai
po no. 112 No. Vvroeue var
savo nariams Lietuvių Mu- visiems žinomas, tai vienasvės, ir tikiuosi, kad Baltinio
BALTIMORE. MD.
piečiai nebus paskutiniais.
skaičius pribuvo ir gražiai
kolas Jamilevičia, 43 m. am-'
J. Karalius, Stoties Ižd.
pasitarnauti
poli! ika,
Jais ir dainom.

ŠERAI PO

$10.00.

Pirkti galima kiek norima;
nuo vieno iki tūkstančiui Šerą.
Imant 5 Šerus ar daugiaus
parduodama ir ant išmokesčio.

J. S. Vasiliauskas
Kun. J. J. Kaulakis
Kun. J. Petraitis
L Šimutis
A. J. Mekšras
S. Radavičius

dal v vavnsiemsi

vii

veikimui,

komiteto

Bonu. Jau daugelis Balt nuo
rės lietiniu pirko bomi, bet
daviiiėjimą ir išniekini i bei moterį. 1 ris stilius ir 4 dūks kait
nuversi i Lietuvos valdžia.

Tins ’’ateitininkus”, nurodė
s i u on i laiku v ra.

trio 21 d. su bažnytinėmis

snrengt

via i kliubo

n (\s

vavo kunigai: lir-iura, Šan- jau trumpas laikas, o

de p-lės V. Bainniaitės
dol. įirietam ;nariali nutarė

ir Šimkevičius.

kiauru

bėjo neminėsiu,

llllllllilllllllllillllllllllllllllllllliliilllll^

kuriuos ir perdavė klebonui,
kad nusiustu į Lietuvą. Po

niekino

tonos valdžia tik

si dėjo
niai.

’’Ru

nieriai Bartkevičiai, sanda
nariais, taip ir iždu. riečiai ir kliubas atsineša
mėnesini*. susirinkimą*.
valdžios. Todėl kas tik jau
sididino nuo paskutinio kon čiatės esate lietuviais, kiekcerio, kuris gerai pavyko ir yieno priedermė butų pro
testuoti prieš tautos išsigi
Pe Ga. mėlius.
(

Juozukas.

Brangus Vaistas
Priedermės uždėtos ant skilvio ir vir sunkios, palėkančios
tuos kūno organus silpname padėjime. Ligonis ieško vaistu
tokiu, kurie netik ji sustiprins, bet privers virkinimo orga
nams dirbti taip kaip gamta reikalauja. Tokiuose ątsitikimuo
se daug pagelbsti greitas vartojimas

EVERA’S
Esorka
(seiliaus žinomas kaipo ’’Severos Skilviais Bitteris)), kuris
yra pasitikėtinas skilvio sužadintojas ir vaistas viduriams pa
liuosuot.i. Jo sudėtuos dalis padaro ji pasitketinu vaistą feydy
mui viduriu sukietėjimo, nevirinimo, dyspepsijo?,- apetito fru
kūmo ir nusilpnėjusos virškinimo systemos. Pamėgink bonku
tę šią vaistą šiandien. Pradėk kelionę Į sveikatą?— Kainos:
75 oolitai ir 1'1.50: taksai 3 ir (i centai’. Parilavinčjhma visose
vaistinyčiose.
.jZ

CAMBRIDGE, MASS.
Kas gali užginčyti, kad
laisvamaniai sandariečiai nė

GIRARDVILLE, PA.
Liet. Laisvės Paskola.

ziai. i>tai jųjų jiasielgimas stočiai, pradėta
smarkus'
'ir lojališkumas. Cambridžiui ’ ’ d r iv a s ’ ’. .Pa rda vi n ė j imas
yra susitveręs bendras 14
draugijų komitetas. Jo tiks 29 vasario per p. Mastausko

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa
MiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiM

EUROPOS KARŠ ANT SAUSŽEMIO, ANT
JŪRIŲ IR ORE.

parduota už apie $2,000.00,

Bonus

kevičins su Sidabru. Jau bu
J . Raibikio.
•ii. Tik paminėsiu, kad už to
kį pasielgimą draugiją ko
mitetas savo susirinkime, valdybos.

Stasys Daunoras.

sliprašdti komiteto ir gerb
AKRON. OHIO.
lenu. Juškaičio. Ir nuo to lai
ko p. B. daugiau kojos neke Vasario 15 d. mirė SLR K
lia. į komiteto susirinkimus,
bet slapiais budais su savo skienė . Sus-mo kuopos na
bendradarbiais niekino vei riai velionės grabą papuošė
kiantį komitetą, ji šmeižia, gražiu gėlių vainiku. Tapo
nesigaili purvu drėbti į akis .palaidota su bažnytinėmis
veikliausiems žmonėms, nia iškilmėmis, kurias atlaikė

kimui. Bet vietos lietuviai Paliko nubudime savo vy
gerai žino ko yra verti virš rą Antaną ir dukterį.
minėti asmenįs’ir jų organas
SLRKA. 178 kp. susirin’’Sandara’b Todėl savajam
Šlamšte begėdiškais šmeiži Nariai, ateikite ant susirin
mais negalėjo apj’uodinti kimo, gi nenoriai irgi atsi-

MAHANOY CITY, PA.
AKRON, OHIO
J.
Tošaitis,
613 W. Mahanoy St.
S. Radavieius, 130 Wooster Ave.
J. žarnauskas, 518 W. Pino St.
ALBANY, N. Y.
M. Martinkus, 190 Second St.
MASPETH, N. Y.
AMSTERDAM, N. Y.
A. J. Valantiejus, 4 Lexington Av.
Vlad. Rusilas, 16 Swan St.
MIDDLEBORO, MASS.
AURORA, ILL.
P. Pinskas, 14: Lano St.
V. Šoris, R. D. 2, Box 100
MINERSVILLE, PA.
BAYONNE, N. J.
CHESTER, PA.
Jonas Mikutavičius.
r. Šedvydis, G52 Boulevard
MT. CARMEL, PA.
BALTIMORE, MD.
usitvėrė Lietuvos L.;
Jonas Demkus, 251 S. Oak St.
j. S. Vasiliauskas, 112 N. Greene bt’Kun. V. Dargis, 312 S. Poplar St.
>s stotis. 15 vasario
Lietuvnikas, 821 W. Hollins St.
NEWARK, N. J.
K. Žvinglis, 717 W. Lexington St. A. Kazlus, 56 New York Avė.
J. Butkus, 658 W. Saratoga St.
NEW BRITAIN, CONN.
inąs. Stoties valdyba: Pirm.I Anast. Bajoriutė, W. Lexington st. J. šimaliunas,
40 Woodland Av.
BLOOMFIELD, N. J.
Mikolas Ncvulis, 10 Vale St.
A. J. Staknis, 85 Bay Ave.
BRIDGEPORT, CONN.
NEW HAVEN, CONN.
J. šaučiunas, 450 Park Avo.
J. Diržius, 183 Franklin St.
,T. Rumskas, 44 Walnut St.
Ant. Velička, 39 Park Terrace
M. Jakubaičiutė, 549 State St.
kolitinas, A. Bundonis,
BROOKLYN, N. Y.
NEW YORK, N. Y.
P. Molis, 458 Grand St.
M. Milukas, 454 Grand St.
Kašėta,
549 E. 12 St.
n.
L.
šimutis,
456
Grand
St.
PATERSON, N. J.
man on i s, P. Adomonis , P
J. K. Milius, 436 Grand St.
Kn. J. Petraitis, 147 Montgomery St.
A. Drabišis, 456 Grand St.
Monkaitis, O. Linskutė, D
PA.
O. Bendoraitienė, 168 Union Avo. Kun.PHILADELPHIA.
J.
Kaulakis,
324
Wharton
St.
Slivinekas, Izabelė Benu’’Garso” Ofise, 458 Grand St.
P. Grajauskas, Salmon and Venango
CHESTER, PA.
šiene.
J. Grigaitis, 308 Earp St.
A. J. Mekšras, 806 W. llth Rt.
J. Hodell, 341 Wharton St.
Jon. Mikoliūnas, 618 E. 8-th St.
M. M. šlikas, 241 Federal St.
CHICAGO, ILL.
J. Čiurlionis, 3412 Mercer St.
BENTLEYVILLE, PA.
Alex. Augustinas, 717 W. 18-th st. Jur. Pranckunas, 316 Earp St.
PITTSBURGH, PA.
A. Bacevičius, 1726 Girard St.
L. L. Paskolos stoties val
Pov. Bajoras, 1419 Faulseway St.
P. Baltutis, 3261 So. Halsted St.
P. Cibulskis, 2343 W. 23 Tl.
Rev. A. Tamoliunas, 2112 Sarah St.
dyba parinko kolektoriais
Alox. Dargis, 726 W. 18-th St.
Mr. B. Vaišnoras, 1514 Carson St.
B. Jakaitis, 901 W. 33-rd St.
Rev. J. Vaišnoras, 408 Tabor St.
Stas. Jucevičius, 726 W. 18th St.
PITTSTON, PA.
R. Kaljnauskas, 2919 W. 40 St.
Kun, J. Kasakaitis, 65 Church St.
villiečiai, kai pas jus atšilau
J. Klimas, 4442 S. Whipple St.
L. Vasaits, IS Sand St.
B. Nemartonis, 4412 S. Richmond st. A. Ruseckas, 31 Welsh St.
RACINE, WIS.
M. Panavas, 1902 W. 47-th St.
Don.
Jackus,
1825 Meade St.
Ch. Petkus, 3667 Archer Avo.
I. Sflkalauskas, 4031 S. Rockwell St.
ROCHESTER, N. Y.
tuos asmenis atsako stoties
Ant. šalčius 4630 S. Francisco Ave.Kun. J. Kasakaitis, 1006 Clifford Av
valdyba priešakyje su ižd.
ROCKFORD, ILL.
V. Stančikas, 1543 W. 46-th St.
Pr. Steponaitis, 430 Island Ave.
P. M. Gramu, kuris yra po
A. Stulginskas, 715 W. 19-th Pl.
R. N. Baršis, 1114 S. West St.
V. Stulpinas, 921 W. 33-rd Pl.
kaucija.
J. U-kas.
J. šlikas, 4233 So. Mozart St.
Mažinauskas, 637 Island Avo.
Kasp. Yodelis, 1412 Central P’k Av.
.
ROSELAND, ILL.
J|įr. Žakas, 3227 Union Ave.
J. Janušauskas, 10625 Lafayette Av
F ARM A IR BIZNIS
CLEVELAND, OHIO
SCHENECTADY, N. Y.
j. G. Max, 224 Second Ave.
J. Dubickas, 800G Bellvue Ave.
Parsiduoda labai pigiai didžiausioj
SHENANDOAH, PA.
Adolf Kanovcrskis, 1221 E. 172
lietuvių kolionijoj. Tupėdamas dvi far
T. P. Križanauskas, 137 S. Main St.
V. Runta, 7602 Aberdeen Ave.
inas ir biznį abiejų fisMuių negaliu ap
M. J. Šimonis, 1345 E. 66 St.
SCRANTON, PA.
Kun. J. Kuras, 116 Theodore St.
dirbti. užtai vieną parduodu labai pi
A. Žaliaduonis, 1G20 E. 43 St.
giai. 148 akerių farma, geri budinkai,
CICERO, ILL.
SIOUX CITY, I0WA.
jaunas sodas, 60 akerių dirbamos že
A. Račkus, 1530 S. 50-th St.
j. Zabulionis, 2616 Chicago Ave.
mės, ir apsėta rugiais ir kviečiais; že
CURTIS BAY, MD.
j. Rašimas, 2400 Grand St.
A. Radauskas, 2 Hazel St.
mė gera, viskas auga, 88 akeriai gero
o. Smetonienė, 2520 Wash. Ave.
DERBY, CONN.
miško ir ganeva gera, per ganevą upė
S. 8. OMAHA, NEB.
p. Versiaekas. 5311 S. 33rd St.
bėga, labai žuvinga, vienas blokas iki
I. Chesnups, 30 Elizabeth st.
SO. BOSTON, MASS.
geležinkelio stoties ir apie tą stotį
DETROIT, MICH.
J.
Steponaitis,
242 W. Broadway"
daug vasarnamių,—iš jų padarome In- I
K. Abyshella, 204 Cardoni Ave.
Juoz.
Sukis,
bai gerą biznį, parduėdame viską naEASTON, PA.
ST. LOUIS, MO.
A.
Kazlauskas,
P. ė.
j inie. Bei platesnių žinių kreipkit ės la iA.
živaitis,
1641 Texas Ave.
4)5
EastWilk
B
arr
Street
, šku, įdėdami markę už 2 centu.
SPRING
VALLEY, ILL.
EDWARDSVILLE, PA.
J.
Augustaitis,
118 W. 5-th St.
Pr. Burba, 456 Main St.
Peacock. Mieli.,
Lake County.
STRUTHERS, O.
ELIZABETH, N. J.
K.
Stupinkevičius,
Box 945
lęn. Balčiūnas, 249 Clark Pl.
sSUGAR NOTCH, PA.
ELLSWORTH. PA.
Kun. J. šupšinkkas, 624 E. Main St.
J. Ulickas, Box 604
TAMAQUA, PA.
Didesnius mušius Francijoj, Rusijoj, IE. ST, LOUIS, ILL.
I.
P.
Zelionis,
talijoj, Galicijoj ir Turkijoj? Ar tu no
J. A. Blažis, 914 N. 15-th St.
TORRINGTON, CONN.
ri matyti, kaip eroplanai kariavo oro?
GILBERTON, PA.
D. Diskcyičins, Central and Wash.
Ar nori matyti kaip submarinai karia
A. LauruSevičius, Box 43
UTICA, N. Y.
vo vandenyje? Tą viską gali matyti sa
FOREST CITY, PA.
J.
Russas,
611 Whitesboro St.
vo namuose su visai mažomis išlaido
Vine. MalianskRs, Bex 599,
mis. Mes aplaikėme daugybę paveiks
WATERBURY, CONN.
GIRARDVILLE, PA.
B.
D.
Gauranskas, 46 Congress Av. '
lų tinkančiai dėl stereoskopų. Kada žiū
S. Daunoras, 10 N. Second St.
Jonus
Račiūnas, 33 Congress Ave.
ri ant paveikslų per stereoskopą, jauHARTFORD, CONN.
B. Šaliunas, 145 Congres Avt
■ tiesi lyg aktuališkai dalyvautum karės
J. Mončiunas, 4% Hungerford Av. J.
J.
Šautis,
lauke. Stereoskopas, kaip matai žemiau
HOMBSTEAD, PA.
WAUKEGAN, ILL.
Kun. S. J. Čepanonis, 318 4th Ave.
' kaštuoja tik 75 centai.
Pr.
Bujanauckas,
1112 — 10th St.
KEARNEY, N. J.
A. J. Sutkus, 1317 So. Victory st.
J. Volikas, 118 Devon. Terace
V. Sereika, 144 Tappan St.
WILKES-BARRE, PA.
KENOSHA, WIS.
J. Stulsraitis. 140 S. Meade St.
J. Blaževičius, 15 N. Main St.
VC’OBGESER, MASS.
Ray. Baliauskas, 61 Bsaokett st. Jut. Aleksa, 14 Milbury St,
V. StaraSevičius, 609 Fleet St.
Kun. J. Jakaitis, 41 Providence St.
KEWANEE, ILL.
P. Piušas, 107 Ward St.
Jonas Vaitkus, 19 Clayton St.
I. Dambrauskas, 326 W. 6-th St.
BLANTYNE, SCOTLAND.
LINDEN, N. J.
R.
Darkšus, 41 Anchineth Rd.
■J. Ludvinaitis, Box 411

Ar tu nori matyt

viai, kurie stambias aukas
džiai.
dėjo ant Lietuvos aukuro
Bet la i s va n i a n i ai -s a n d a - per Tautos Uondą ir dabar
riečiai tam darbui priešingi, nepasiliks paskutiniais su
visokiais budais nori paken L. L. Paskola, tą liudija ir
kti komiteto veikimui ir sy-

ba valdybos pirm. S. Dauno

Šerus užsirašyti galima jau šiose kolionijose pas šiuos B-vės įgaliotinius

Su šio prietaiso pagalba gali įsitaisyti teatrėlį namie. Galite juo
rodyti vėliausius veikimus ore, ant žemės ir po jūrėmis.
Priegtnm galite parodyti paveikslus iš Kristaus laikų, rodyti pa
veikslus, kokius krutamujų paveikslų teatruose užtikti gulima.
Ar negerai butu, draugams į svečius atsilankius, užgesinus šviesas
ir indvjus prietisan paveikslus, parodyti ant sienos ar drobes įvai
rius vaizdus, žmones, jų veikimus!
Specialio mokinimosi prietaisą vartoti nereikia. Jis begalo leng
vai operuojamas. Nereikia nė elektros lempos, nes duodąhioji lempa
gamina didesnę už elektros šviesą.
Prie kiekvieno aparato mes duodame lempą ir tris prtĄ-ėikšlus dovanui, o jei daugiu norėtumėte, gausite kiek norite, už; kiekvieną
5 centus primokant. Mes turime daugiau 1000 rūšių.
Prietaisas kainuoja $11.85, bet dabar galite gauti už $4.25.
Geresnis ir didesnis $6.50.
Atminkite, kad su juo galima rodyti ir kintamuosius paveikslus.
Nereikalaujame pinigų iškalno. Atsiųskite savo vardą,' adresą ir
$1.00 ir pažymėk katro nori, o likusius pinigus užsimokėsite, kaip
šį prietaisą gausite.

UNION SALES COMPANY
429 E. 16 St.,
New York, N. Y.

75c.
50 skirtingų karės paveikslų
50 paveikslų Gyvenimo Kristaus 75c
25 paveikslai kelionė apie pasaulį 50c
Išviso kaštuoja.... $2.75
Siųskit Money Orderį.

EUROPEAN PICTURE CO.
429 E. 16-th Str.
.NEW YORK, N. Y.

Užsirašyk snlyg savo Išgaliea.šios Bendrovės Šerų šiandien. .Jei
tavo laikas pavelija ir sugebi, reikalauk informacijų ir Įgaliojimo būti
šios Bendroves agentu ir ragink savo draugus į Lietuvos Pramonės
Kšlšjų Armiją.

Silpnybes, paeinančion nuo persidirbinio, pailsimo, sąnariu ir ratiraenu
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant
“Draugą Reikale77

Klausiant informacijų ir siunčiant pinigus adresuok:

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, dauginus be jo neapsieina.
Yra tik vienas Paiu-Expelleris ir del jusu apsaugoji-no‘ jis yru paženklintas
musn vaizbaženkliu

Lithuanian American Trading Co.

112 N. Greene St.

Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio
neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70e Taipgi gulima gauti pas išd .bėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, Nev/ York

Sugebųs lietuviai yra kviečiami už Pramonės Bendrovė?
agentus. Kuriose kolionijose dar nėra Bendrovės įgaliotinio,
iš tokią kolioniją pageidaujama kad tuojaus prieteliai atsi
šauktą.
Bendrovės įkūrėjai, kaip ir rėmėjai yra patyrę visuome, nės veikėjai, su autoritetu.
Kiekvienas šios Bendrovės serininkas turės sau už garbę
būti šios Bendrovės nariu. Šios Bendrovės nariai sudaro
LIETUVOS PRAMONĖS KĖLĖJŲ ARMIJĄ.

,

Baltimore, Md.

No. 11, kovo 11 d., 1920.

’’GARSAS

Raseiniai. Š. m. lapkr. 16 dieną Raseinių gimnazijos
mokiniai iškėlė vakarą gimnazijos knygynui padidinti.
Buvo suvaidinta 1. Grybo ’’Rytojaus diena”, 3-jų veiks
mų scenos vaizdelis iš lietuvių rašto draudimo laikų ir
Marės ’’Kurčias žentas”—vienaveiksmė komedija. Be to,
dar buvo gyvieji paveikslai.

Laižuva, Mažeikiu apskr.
Čia labai varo degtiną
net viešai ją parduoda. Turgaus dienomis ar šventėmis
pas Kropmaną, Norvaišą ir kit. Del neklausymo valdžios
šiomis dienomis Mažeikių koųicndantas nubaudė Lunkui]
3.000 auks. ir Bludcukį 1,000 auks. žmonės tuojau suprr
to, kad čia nebjuokai. Ir teismui reiktų dėti didesnių pa
baudų degtindariams ir šmuglininkams, neg dabar po 80
arba 100 r. arba 2 savaičių namų arešto. Kiekvienas nu
teistas dabar tik juokias ir tą pačią dieną dar smarkiau
šmugeliauja. Prie bolševikų buvo taip pat atsiradęs deg
tindarys, bet patupdytas į šaltąją ir pamokėjęs dar kėlė
tą tūkstančių rub. pabaudos, metė degtinę bedaręs.

arba tam tikras tepalas privalo vi
suomet rasties namuose, idant at
sitikimuose, kur reikalaujama te
palas paviršutiniu m vartojimui,
galėtumėt tuojąus apturėti greita
ir pasekminga palengvinimu nuo
įvairiu nesmagumu. Pasielgsite
iSmtntingai nusipirkdami

8

MAGDE. “Ak, Irnip mar niežti gal
vų l Jšbandšia't visokius mazgojimus,
trinkimus, mwUui:io.its — ir pūkas tas
nieką nepagelbėjo c.io tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!'’
MAUS. “Xa, tai kam tau kęst be
reikalingai ! Žiūrėk, kokie mano plau
kai. grains, švelnus ir įlieti. O tai
todėl, kad aš .artoju RUFFLES.'"'

g
I

Kas tai yra RUFFLES? Ar
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra tai paprasčiausis
plaukų ir odos sustiprintojis,
kurjs prigeibi gamtai suteikt žmoguii pri
priklausanti grožį. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

Severa’s
Gothard Oil

į panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
j trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike ji^ jau nei žymes neliks ! Paskui tik retkarI čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik
bgc., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėti prie kiekvienos bopkutės. Jei negausite jūsų aptickoje, tai .
I atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: j

ii
i

i

Mariampolė. Batai. N. k-doj buvo 1 sausio dieną
S
(SoveroR GothardiSko Aliojanj),
vakarėlis su muzika ir šokiais. Atėjo daug karininkų, dak i kurs
vartojamas, kaipo llnlmentas
H ^>aMOM«on AD. RICHTER <3 CO., 326-330 Broadway, New York►<>■«»<>•■»•<♦>
arba paprastas tepalas nuo rheumutizmo, neuralgijos, persitempi
turu ir kitokių svečių. Labai svečiams vakarėlis patiko.
mo, tinimo, padidintu gyliu, rau
i
menų Ir sąnariu sustingimo ir nuo
Bataliono vadas kareiviams sakė, kad jie dažniau gale
8 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB
visokiu diegliu ir skaudėjimu.
Kainos: 30 ftt. ir 2 et. tagsu, arba
Panevėžys. .Po Kalėdų atostogų ir mes jau prade šią tokių vakarėlių daryti.
60 ot. ir 3 ot. Uksu. Pariduoda vi
sur aptiekose.
jom darbą. Musų gimnazija šiemet daug geriau sutvarky
ta. Mokytojai beveik visi profesionalai ir gerai mus mo
jį.R
$
s
ko. Tik viską pas mus gadina tos rusų šalinės klasės. ASkuodas. Sausio 1 d. atvažiavo į Skuodą, vienai
pie jų tikslą žmonės visaip kalba, sako net, kad čia vėl su Latvijos gyventojas ir papasakojo Skuodo gyventojams. | Illlllllllllllllliliilllllllllllilllllllllllllllllil
ka lizdą bermontininkai.
kad latviai labai daug kariuomenės sutraukę į Lietuvos]
Nesenai musų gimnazijoj buvo lenkų vakaras. Ro sieną.
Vienintelis Anglą kalboj lietuvių laikraštis.
dos, lenkų vakarams nebėra kitos salės Pane vėžy j. Musų
Sausio 2 d. nuAUižiavau į Ober Barta va (Kurše), te
Leidžia Thomas Shamis
pačių mokinių vakarams direktorius labai priešingas.
nai vienas latvių kareivis pranešė, kad latvių lietiunų pa
Vieniems metams $1 00
Vienas numeris 10c.
sieny, nuo Palangos iki Mažeikių, esą trys (3) pulkai lat
Adresas.- The Lithuanian Booster,
500 Fifth Avenue,
New York, N. Y.
vių kariuomenes, o kuriam tikslui, ar sų lietuviais kariaut
Papilės valsčiaus, Šaulių apskrities. Kai Bennontas ar kam kitam, jie patys nežiną.
Ligonis netroiina darbo laiko.
’ompanija teisinas, jog jiems žinant nebuvę plėšiama
Prieš du tris mėnesius Skuodo ir apylinkės gyvento
ir nieko iš valstiečių neimdavo, mes paduodame žinių tik- jai nupirko Latvijoj daug malkų. Dabar atsiradus žiemos Be peilio, be operacijos.
rai parodančių jog, ir ’
keliui, nuvažiavus Lietuvos gyventojams malkų parsi Didelę atydą atkreipia publika .
vežt, latviai pasakė, kad jie nebeleisiu nieko iš Latvių į stebėtiną gydymą Patrūkimo, Uy
1. Šiaudinės dvare, Papilės valst. stovėji? geležinės Lietuvą išvežt, kol lietuviai pašalinsią, ’’muitinę” nuo drocele ir Nervišką arba trotimi
divizijos štabas pas Vladą Taraškevičių nuo lapkr. 28 d. Latvių sienos.
veislės ligas, per Daktaru Andrev *
Padarysi ilgiausiai atme- |
lig gruodžio 5 d. Buvo paties majoro Bišofo paimtas ap
Su Lietuvių komendantų arba apskr.. Anršinikų duo O’Malley iž Wilkes Barre, Pa. bt
namą savo giminėms ar pa- |
klotas 60 auks. vertės; 3 sidabruoti šaukšteliai 30 auks. tais leidimais važiuot i Latvius latviai neleidžią ir nežiiir vartojimo peilio ir'operacijos ir iš
5.
žįstamiems dovaną, užrašy |
vert. Šituos daiktus išvežė automobiliu pats Bišofas 5 rėdami leidimo, kiek tol parodyta važiuot, teleidžia tikį skiriant aršesnius atsitikimus, ue
damas jiems laikraštį ’’Gar-- |
gruodžio; yra mačiusiųjų.
10 verstų nuo sienos į Lat vių pusę. Norint toliau važiuoti, i reikalauja Protinti laiką nuo dar
bo ar kito užsiėmimo.
3 są”. Lietuvon ’’Garsas” da
reikia turėti „sienos pasą.”
š
ir pusę parų sušėrė 100 centnerių dobilų ir šieno. Mokėjo
bar eina be kliūčių ir jo pre
Atvažiams Latviams į Lietuvą niekas neklausia, ar Žmonės paprastai mislino, kac
nesiranda gydymo del patrūkimo
rusų rubliais 441 rub., o skaitant po 7 auks. cent r., dar li jie turi leidimą arba sienos pasą, ar ne.
numerata į Lietuvą metams
kaip tik su pagelba operacijos, be
tiktai $3.00. Prisiųsk mums 9
ko neprimokėta 259 auks. Paimta karvės oda 200 auk.
tas yra tik netiesa- Šiandien Di
vert., išdeginti du aviliai bičių 200 auk. Sukūrenta malkų
$3.00 ir aiškų adresą tuojau.
Vilkaviškis. Išsikrausčius vokiečiams visi laisvai at O’Malley praleido didesnę dalį sa
l’/o ašies—180 auk.
Mes išsiųsime jums labai insiduso. ”Na, dabar tai jau dirbsim niekelio nekliudomi”. vo daktaravimo del ištyrinėjimo '■
domią knygą dovanų ir siun §9
Ir ėmė darbuotis... Kiekvienas savo egoistiniams tikslams. gydymo patrūkimo 4»e skausmingo*
Žeimelis.
Per tris karalius vakarą vaidino ’’Slid Kas kur tarnavo, kaip elgės taip tebesiclgia, kas snaudė operacijos ir pasisekė jam išpild}
tinėsime ’’Garsą” į Lietuvą
žiais takais” dainavo, sakė monologų. Gryčias pelnas pa — tebesnaudžia ir ligi šios dienos. Bet štai naujas mini- ti savo norą, taip kad nėra apie ta
visus metus.
abejonės.
skirtas Lietuvos Raudonajam Kryžiui. Žeimely senai ne sterių kabinetas paskelbė rinkimus į savivaldybių orga
buvo buvę,4. tokiu*. 4. vakarėliu.
rėdami sau priklausantį or iŠ&
nus. Laukiam visi išsižioję, — tai bus džiaugsmo, darbo, DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO
N. J„ Aug. 14, 101'?
prakalbų, susirinkimų, tiesiog virte virs visas miestas. Brangus DrBevorly.
■ ganą persiųsti Lietuvon, tu
O’Malley: —
Saločiai (Pasv. apsk.) Čia siaučia epidemija, kuri Štai jau ir atėjo nuskirtoji rinkimų diena. Nuej.au į mie
ri primokėti $1.50.
Negaliu rasti žodžių Įvalcs jums pa
■nJ
__
__
E»3igl
SĮĘĮK3Į
žmonėms nebuvo žinoma; nuo jos baisiai ėmė mirti žmo sto Komitetą ir ką išvydau: be kelių žydelių ir Kibelių, dėkoti už stebėtiną patarnavimą de
nės, daugiausiai jauni. Nėra dienos, kad nelaidotų 6, 7 ar 8 maža kas atėjo į rinkimus. Nieko, lauksime vaisių, nes sa manęs, tšgydydamas mano nno dube)
S ”
tavos rupturos. nuo turioa kcntfijan pm
numirėlių. Medicinos pagalbos no visiems sergantiems koma, kad pabaiga visa lemianti. Ir štai iš trijų tūkstan devynis metus ir negalėjau dirbti
Brooklyn, (N. Y.
458 Grand Street,
tegalima suteikti, nes ji toli, už 25—30 varstų. Esti, kad čių pilnateisių Vilkaviškio piliečių balsuoja vos 777 arba Bandžiau visokius daktarus, bet mar
pagelbėti. Dabar ermiu svel
kitos šeimynos po 3-4 narius išmiršta, kai kurią net visi.
iš 100 tik 26 žmonės, o visi kiti rodos kaž kur buvo dingę. negalėjo
kas, ačiū Dr. O’Malley iš Wilkes-Bar

auks. 70 skat. Gryno pelno liko 1513 auks, ir 2 rusu nib.

VĖL EINA

THE LITHUANIAN BOOSTED

Siųsk Lietuvon ir Gauk Dovaną

I
PIRKITE UKES Didžiausioj Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj .Amerikoj, kuri yra uždėta per ANTA
NĄ KIEDT, ir apgyvendinta su 480 lietuviais ūkininkais, kur per praeitą vieną vasarą nupirko 69
ukes lietuviai už $241.450 vertės. Visoj Amerikoj tiek lietuvių neišperka ūkių kiek vienoj musų koloni
joje, Turimo 5 lietuviškas Ūkiškas draugijas Laisvas ir Katalikiškas, 2 Parapijas ir Kunigą. Greitai ti
kimės įsigyti savą vaikams ir lietuvišką, mokyklą. ANGLAI FARMERIAI musų kolonijoj nerimauja,
kad tiek daug lietuvių apsigyvena. Palieka mums ukes arba, tuoj kraustosi laukan. Naudokitės proga.
Mes turimo paėmę ant pardavimo daugybę ūkių mažų ir didelių su budinkais ir sodnais ir su gyvu
liais ir mašinomis. Parduodame ukes. gyvulius ir mašinas ant lengviausių išmokėjimų. Musų kolonija
yra gražiausia, ir parankiausia drl lietuvių ant. geni ūkių apsigyvenimui. Laukai gražus, Ij’gus su ge
rais žvyruotais keliais, apgyventais puikiomis ukėmis. Yra daug gražių žuvingų ežerų ir upių.
Oras
sveikas, vanduo geras, ŽEME geriausia, molis^su juodžemiu ir molis su smielžcmiu maišyta, Derlingiausia del visokių javų auginimo: KV1 EČ'IŲ, RUGIŲ, AI1EŽIŲ, AVIŽŲ, ŽIRNIŲ, BINZŲ, KORNŲ,
KULBIŲ, DARŽOVIŲ, SODNŲ, DOBILŲ, ŠIENO IR GEROS GANEVOS. Geriausia transpertacija
laivais ir gclžkcliais. Miestas Scottsville, Mich., yra pačiame vidury musų kolonijos, didžiausis ūkinin
kų turgų miestas. Yra valgomų produktų, sukeuavimo fabrikai, SVIESTO, SŪRIŲ išdirbystės, Dan
kos, Bažnyčios, Teatrai. .Magazinai, \ isokios krautuvės. Už 8 mailių yra antras musų kolonijos miestas
LUDINGTON, 3IIC1I, kuris yra ant kranto EŽERO 3IKTIIGAN,i kuri kas dieną atplaukia daugybe
LAIVŲ iš Chicagos ir Milvaukės ir kitų miestų, kuriame yra daug visokių fabrikų ir dar 3 fabrikus
naujus budavoja. ten yra ir visokių uždarbių. Lietuvi. 'apsigĄ-veuk niusų kolonijoj, o busi pats ir tavo
šeimyna laimingi gyvendami musų kolonijoj, tarpo savų žmonių.
Turime ukiu parduoti ir kitose !> vielose, tik tose kitose vietose yra žemė ir kraštai daug prastesni, negu apic Scottville. Atvažiuokite, mes jus su automobiliu apvažiosiom ir aprūdysime, iš kurių gulėsite pasirinkti sau
ūkę.
(
HART, Michigan yra 22 mailius nuo musą kolonijos, ten ims turime daugelį ūkių paėmę parduoti, tik ten tėra
tikusias SODNŲ, RYČIŲ, VYŠNIŲ ir AVIEČIŲ auginimui ir- Rugių, Griky, Bulbią auginimui, uos ten žeme
per agentus per
nuota, smėlis su žvyrių, ant kurios lietuviški javai nemėgstą augti. Jen ta viela yra
daug metu, o tik 6 ar 7 lietuviai dar teapsigyveno. Tai galite suprasti, kad ten žeme lietuviams netinka, pertai yra
daug tuščią ūkią. Kurie norėsite atvažiuoti sodnams žemės pirkti, rugiams įr gr.ikaras sėti, mes uuvešime į HART,
Mich., kalvas.
PEACOCK ir IRONS, Mieli., yra už 29 mailių nuo musę. Tose dvejose vietose žemė mažai tikusi javų augini
mui, .tik gerai tinka gyvuliu laikymui, nes ganevos yru liuosos. Ten laukuose tebėra kelmynai ir pust.yuės. .Mes ten
turime apie 20,900 akeriu tu kelmynu žemės parduoti po $5 ir ligi $18 už akerį. Kuomet atvažiuosite, mes, jei norė
site, ir teu nuvežime aprodyti tu lauką.
mailių nuo mus miesto SeottFOUNTAIN, Mich., yra už U mailią nuo musą miesto CUSTERIS, Mieli., j
viljes; mes tose vietose turime labui daug termą paėmę ant pardavimo, mažų ir didelių, su budinkais ir sodais, su
gyvuliais ir mašinomis parduodame suvis pigiai tas termas. Ątvažiuolute pasirinkti tinkamiausią ūkę.
•
PARSITEĄUKIT per musu draugiją valgomų produktų, pagamintų aut mytsą kolonijos ūkių, iš kur gausite
gerus ir šviežius produktus.
TURIME l’ARDVOTl 290,000 vaisingą medeliu ir diegą gntayą jeįcpytą del pcrsodbiiiao; turimo
pavėsio medeliu ir žylančią krunią ir rožių.
nu
IŠLEIDŽIAME ŪKIŠKĄ LAIKRAŠTĮ. ’’ŪKININKŲ ŽINIOS”, kurį užsirašęs turėsi geriausi
muosc, kuriame rusite ūkininkai ir miestu lietuviai ir gaspadinės geriausią paturimą ir pamokinimu ir visokią geni
ir Įįrksmą pasiskaitymą. Kaina metams $1.50, pusei melu $1. L'žrubežyje $2.50 metams. Užsirašykite tuoj.
ŪKININKŲ DRAUGIJOS Administratorių, Antanu >
Su visokiais reikalais atvažiavę kreiplŲitės į LIETU
suės ūkės ir pagelbės tisuose reikaluose pradžioj gyKicdis, kuris jus apvažiuos po ukes ir nurodys, kurios yri
veninio aut ūkės. Atvažiuokite arba rašykite aut adresu:
LIETUVIŲ ŪKININKŲ

ROBINSON BUILDING

DRAUGIJA

SCOTTVILLE, MICH.

re, Pa. Aš esmių Lietuvis 70 metų am
žiaus ir išimtinai rekomenduoju Di
O’Malley, del kiekvieno Tautiečio, ku
ris yra tame pačiame padėjime, kai)
kad aš pirmiau buvau.

Pirksi bonų, tai žinosi,
Kad duosi lenkui poruosi!
_
2,
TRIS DIENOS DAUGIAU (

SIUNČIANT PINIGUS T. LIETUVĄ

j0DM Gcdmbjas.

Tik per tris dienas daugiau pasiuto ;
Bos 68) BevprIy( N. j
me čeverykus nupigintomis kainomis į
$1.95. Po Kovo 14d. kaina, pakįla iki I (Tikra gromata randai mano ofise
$7.95. Skaityk apie tai žemiau. Tikros į DAKTARAS O’M ALLEY SAKO:—
geros skaros čcverykai del ’ ’t ikrai vy j
i riško darbo.”
Atlaikys žeberklus1 Penki metai atgalios po dviejų
.sunkaus apsiavimo \f laikys ju gerą. iš I metų ištyrinėjimo, išradau nauja
1 vaizdą.
/ būdą gydymo Patrūkimo ir vadini
Tik prisiųsk mietą ir tie paikus
linijos darbo vovery kai ateis taoj į įu.' tą būdą gydymo ’Chemic-Electro
są namus. Tikros aržuolinės skaros pu būdas gydymo Patrūkimo dd šim
da.i. Pažymėk šaunios ekstra rūšies ska tų Patrukusiu žmonių. Nebuvo di I
ra! Gėrėtis jos nepaprastu patogumu. Česnio išradimo medicinoje, nei gy
Rizikos musų—turi jus nudžiuginti, ar
dyinuose nno laiko išradimo Xbu mes nepurduosim mokėk tik $1.95
I čevery’--------------’ į RA Y ir daugiau svarbesnio žmo i
nijai. Jeigu esate vienas iš tų skai- ;
, uimas.

I lingu kenčiančių, sergančių ant to>
] neapkenčiamos ligos ’’Patrūkimo’
'aš galiu jus išgydyti. Nelaukite
Jeigu reikalaujate rodos tai nieki
į nekaštuos, kaip f k parašymas gru
j matos ar atsilanlŲ'in:'"' j mano ofi
są asabiškai. Rašykite, pvisiųsdam
už 6c. štampų, o gausite paveiks
i luotą knygutę apie Patrūkimą.

NESIŲSK PINIGŲ.
Tik $4.95 atėjus nąmuosua.
Persiuntimas dykai. Ailni-

pelną. Pirk tiesiog iš dirbtu
Gvarautuojauie, tie čcvcrykui yra
$7.00 iki $S.OO vertės, juos aūdamosi
busi užganėdintas, arba mes prisiusimi'
nauja porą veltui.
International Sales Uo.,
Box 108, Sta. p,
New York, N. Y.

I’risiij.-k čeverykus išmėginimui. Ma
j no pinigus grąžini, jei aš panorėsiu. AŠ
j nieko nerizikuoju.
. AJicru ...
Adresas ...

siųskime visus, nes didesne pusę siunčiamų pinigų pasilieka
žydai. Mano kursas su nusiuntimu:
500 auksinų ................. $7.50
1.000 auksinų.......... $14.50
3,000 auksimi.......... $42.50

5,000 auksinti................$70.50
10,000 auksinu........... $140.00
20,000 auksinų ■........... $280.00

Pinigus prisiųskiio per pašto money orderi ir adresą to,
kuris turi gauti pinigus Lietuvoje. Jūsų pinigai bus išsiųsti
be užvilkinimo ir jus gausite kvitas nuo priimtų pinigų.

P. MIKOLAINIS,
1304 Sutter Avenue,
Brooklyn, N. Y

Pirk Lietuvos Laisvės Bo

;

vos nepriktausomybę.
a

į Septyni ■ tūkstančiai paguldoma kas
I -net palaidojimo liudijimuose parašytu
} ’U’&rlrukimatU’. Kodėl? Dėlto kad nu: laimingieji save apleido ar neatkreipė
' atydos į pasirodžiusį ženklą suputimą.
' Ką jus darote? Ar utydos neatkreipi į
• save, nešiodamas paraistj, prietaisą, ar
Adresuokite:
* kitką kokiu vardu jų nevadintumoi. Iš
geriausių, paraištis yra tik užvadas iš
bėdos — blogas ramstis prieš griūvan
čią sieną — ir neguli daugiau veikti,
kaip tik grynai mechaniškas užlaiky| mas. Rišuliais veržimas sustabdo kruu| jo cirkuliaciją, tokiu budu trinant nu
raumenis, kada jie daugiau27 So. Washington Street. silpnusius
siareikalauja maitinimo.
Mokslas rado būdą ir kiekvienas nuo
Wilkes-Barre, Pa.
paraiščių kenčiantis šalyje yra kviečia
Kur kalbasi ir rašosi lietuviškai.
' mas Veltui ištirti privačiai savo namuo
-e, PLAPAO metodą be klausimo yra
moksliškiansia, logiškus ir pasekmingas
Į nuo portrukimo savęs išgydymas, ko
i; kio svietas dar nėra matęs.
I PLAPAO PADUhKAITE pridėta ar
Ii prie kūno negali nuslinkti ar pakŠERAI! ŠERAI!!
1 rypti nuo vietos, todėl negali erzinti ar
įgnybti. Minkštas kaip aksomas — lenNorintieji užsirašyti Lie -1 g.vai gaunamas — nebrangus. Vartoja
mus miegant ir dirbant. Bo diržų, be

03. A. W. O’MALLEY

ŠVIEŽIENOS.
Jau atplaukė antras nume
ris ’’Talkos”. Laikraštis ski
namas kooperacijos reika
lams. Telpa labai daug svar
bių biznio rašteliu. Paliečia
ma ir Amerikos lietuviai.
Visiems bizniu užsiinteresa
vusiems patart umėm šį ”Tal
kos” numerį įsigyti. Jie gan
narni (kiek teks) ’’Garso”
Administracijoje.
Siuskite 25c. trasos ženklėliais į
’’Garsas”
458 Grand St.,
Brooklyn,

tuvos - Amerikos Pramonės lK!lsuCi^
n
,
• i
I'ažiuk, kaip uždengti portrukimo ati
Bendroves serų Kreipkitės . dengimą, kaipo gamtos žadėtą, taip per Nusipirkite Lietuvos Lais
->->oc "Pmi rlmr-no I 1 Ir, t T-n L t o tnikiiuus negali mažėti. I’rjsiųsk savo
pas Bendroves Įgaliotiniu^ vardą Šiandien I’LAPAO CO.. P.l<><’k vės Bonų.. Galite, gauti jų
J11>U.

pao Įr

2722, St. Louis, Mo., del uždyką VIareikalingų iut'oriuaeijų.

laiškas iš Lietuvos. Atsišauki!
Silvestras K i r ve 1 a v i č i u s.
N. Hili Si..
Brooklyn. N. Y

Rinkimas aukų pasisekė.
Pereitų melų paskelbtoji
’'Kalėdiniii Dovani]" Liet.
Rami. Kr. Rem. rinkliava
pasisekė kuogeriausiai. Bu
vo skelbiama surinkti 25.30,000 dol., kuriui dalis buvo
tuojaus pasiųsta Lietuvos
Raudonajam Kryžiui (500,000 markių), gi kiti išleisti
pirkimui vilnų ir kitokiems
svarbiems reikalams.
100,000 dol
Pastaraisiais laiku
gau
ta iš Lietuvos Raudonoje
Kryžiaus laiškas, kuriami
jie prašo jiems pagelbėti
Jiems vra būtinas reikalai

SUBRUZKIME

Binokly niočiai Lietuvos
\ alstybės boim pirkim^ kaž
kodėl nelabai skubinasi. Vis
laukia, ant toliau atidėlioja.
Atminkite, kad dabar Lietu
va porgy vena didžiausi krizi, tad reikėtų visomis pa
jėgomis eiti savo tėvynei pa
gailiom Geriausias būdas'
Lietuvai gelbėti jos sunkioj!
kovoj už nepriklausomybę,1
tai nusipirkti Lietuvos Lai
svės bonu.

Vincas Skuja,
Jonas Ambrozait
Juozas Retokas,
Stan is
Tamas
A Tot ioj
Simonas Lekavičius
Adomas Survila,
Jonas Kelio,
Marė Lnkošcvičiciu
Petras Cilcins,
Povilas Jadviršis,
Jonas Šimulis,

PAIEŠKOJIMŲ KAINA
50c.
Vienų kartą talpiname už...........
85c.
Du kartu už......................................
$1.00
Tris kartus už.................................
A. nariams, pažyminSusi v. L. R.
tiems savo kuopoB numerj, talpiname:
V ienų ka rtų už....,........................... 40c.
Du kartu už........... .............................. 65c.
Tris kartus už...................................... 85c.
ūžmokesnį galima siųsti k rasos žen
kleliais drauge su paieškojimu ad re
cuojant:

’’GARSAS”
458 Grand Street,
Brooklyn,

Paieškai; Juozo Rušinsko. kuro
pirmą gyveno Waterbury, Conn,
dabar nežinau kame. Prašau pa
čiani, ar kas kitas apie jį žinotų
man pranešti.
.1/otiejus Kalinaws/ai.s,
-173 Milwaukee Ave..
R. P,- D. Tavlor. Pa.

Paicšknu sesers Alenos Burneikiutės. po vyru Vilkauskienė. Jinai
yra kilusi iš Vilniaus red.. Traku
.. Almės par.. Meškasalio kai
Seniau gyveno Boston. Mass.
nežinau kame. Praimškit :
Viktorija LcnkicnL
21 Brennon Street,
Union Cilv, Conn.

Paieškai! Aleko Skirbueio, kuris
yra kilęs iš \ ilniaus rodybos. Kai
nių par. Bulkėmio kaimo. Prie jo
turiu svarbi) reikalą. Jo paties ar
ba kas apie jį žinotu, meldžiu atsi
šaukt i :
./uotas Rata uskas.
Duller Street,
Davton. Ohio

geminių, šedpimui
ir galybės kitokių
Taigi Liet. Rami. Kryžiaus ni<
Kun. V. Daugis,
Paieškai! pusbrolių Stanislov
Pajiešau siavo sesers sūnaus, Le
Rėmėjai, kaipo vienatinė
Kaz. M iknevi'ius ir
ir Antano Frankų, paeinančių ' ono Rudžio, iš Kalino gub„ Telšių
, kurios L. R. K. Kryž. Rėmėjų 1
Karolis Kazlauskas.
Budrionių sodžiaus, Pušaloto p.- apsk.. Vuilges valse., Sodos Mižoitikslu yra šelpti Liet. Rau skyriaus susirinkimus Įvyk
Pasportus išrūpino Matas rap. Apie 9 metai Amerikoje. Taip
donojo Kryžiaus Įstaigas, kovo 11 d.. 8 vai. vakare, K; Milukas, 456 Grand Street, gi Jono Janušavičiaus, Puodžiumi kų. Apie 6 metai Amerikoje,
niiaus gyveno Cliester. Pa.,
šiuomi paskelbia, kad šiemet ralienės Jiniimlų Par. salėji Brooklvn, N. Y.
sodžios. Pumpėnų parapijos. Jie Hudson St. Kas žino, meldžiu
ši organizacija turi būtinai kadgi visi nariai esate kvi<
pats ai’ kas kitas atsišaukite šiuo nešt i.
surinkti nemažiau
kaip žiami atsilankyti ir. kurie
šiuo adresu:
Marijona Tinkutailė
100,000 clol. aukų.
Pranas
Bali
rimas
dar ueužsimokėjo
ž 1920 Kelionei Europon bent kiek su
324 Cherrv St., New York, ?
1006
E.
151
St.,
Bronx,
N.
Y'.
metus, malonėkit! užsimo- sitvarkius, ir lietuviai pradėjo sa
Turės visi prisidėti.
(H)
Prie šio mielaširdystės keti ir gauti šių metų ženk vo tėvynėn keliauti. Iki šiol dau
Agota Kalinauskienė paieško sa
darbo yra pakviesta 265 A- lėlį. Būtinai visi ateikite giausiai važiavo italai ir lenkai.
ies
vra
labai
svarbus
reika
Paieškai!
brolio
Pranciškaus
Dabar beveik nėra Europon plau
vo sesers sūnaus Juozo Riišiiiskumerikos lietuvių kolionijos
K
raino,
kilusio
iš
Kauno
red.,
Ra

kiančio nė vieno laivo, ant kurio
čio, Suvalkų red. Yilkaviškio aps.
prisidėti su savo auka. Yra
seinių
apsk.,
Rictavos
par.,
Gerdnebūtų vieno ar kelių lietuvių,
Pustapėdžių kaimo. Taipgi paieš
manoma pasiekti kiekvieną
vainių
kaimo.
Jau
apie
30
metų
savo gimtinan kraštan, it pavasario
kai! iš Lietuvos. Prašau atsišaukti
Amerikos kampelį, kur tik
G-avo
nasnortus
gyvena
A
marikė,Brooklyne,
N.
Y.
paukščiai, t r a u k i a nč i ų.
ant šio adreso:
lietuvio geroji širdis randa
Prie
jo
turiu
svarbų
reikalą.
Jo
Af/ars Kalison,
si. Kiekviena kolionija gaus
Pastaruoju laiku paspor- Pereitą savaitę per Lietuvių A- paties ar kito, kas apie ji žino, pra
473 Milwaukee Ave.,
paskirtą savo "quota” ir tu Uis Lietuvon keliauti gavo genturą Lietuvon iškeliavo Juo
Ša
u
atsišaukti.
Taipgi
paieškai!
zas Pliekas. Petras Lukoševičius
R. F. D.
Tavlor. Pa.
rės stengi ies ją surinkti, nes Šio asmenys:
pusbrolio
Antano
Dromanto.
Jis
ir Leonas Yaitkus.
argi nevisi] priedermė šelpti Antanas Lukas,
taipgi gyvena Brooklyne. Atsišausavuosius Lietuvoje. Yėliau
mes pagarsinsime laikrašč
Paieškai! švogerio Juozo Diedo
kiek kuriai kol ioiii jai/reikės j
nio, kilusio iš Suvalkų rodybos, Ma
surinkti. Kurios liet, kolio
rijampolio apsk., Pakanio par. So
nijos pereitais metais dau
dybii kaimo. 8 metai, kaip išvažia
M. PETRAUSKO DVIAKTĖ OPERETĖ
giau pasidarbavo, toms bus
vo iš Lee. Pa. Jis yra apie 50 m.
Paieškau švogerio Stanislovo senumo. Jei kas žinotų kur jis yra
duotas kreditas, t. y. jos
STATOMA
SU
B
A
TO
J
Straukd, kurs du metai atgal gy praneškite šiuo antrašu:
’’quotoje” turės surinkti
veno Springfield,Ale. Yra kilęs iš
mažiau aukų. Taigi kviečia
Petras A. Tamošiuaas,
Kauno red. Teisių apskričio, kaimo
me visus, pagal išgalės pri
P. O. Box 163,
Daugcdų. Pats atsišauk, arba kas
sidėti su auka. Aukų rinki
Mocanaqua, Pa.
apie ji žino, praneškit:
mas tęsis iki lapkričio 1 d..
McCADDIN HALL
S’ t av Liovus š im k u s,
1920 m.*
357 Watson Street,
Aš, Jieva Doeienė (Montviliutė)
Drapanų reikale.
Aurora, 111..
paieškai! savo pussesere Magdės
Taipgi šiuomi pranešama,
Glaveckiutės. Penki metai atgal gv
kad liet, kolionijos surinkti]
veno Tarafil, Kanadoje. Ji išteko
senu drabužiu mums nesiu Kas nežino tos gražiausios dainos:
Paieškau švogerio Jurgio Rutc jusi bet vyro pavardes nežinau.
"Ant marių krašto Palangos miestelyj,
stų, juos palaikytų pas save
lionio paeinančio kaimo Giraitė- Gavau laišką iš Lietuvos del jos.
Kur
gyven
musu
broliai
žemaitėliai,
Yra vien prašomi L. R. Kr
lių, Lazdijų pai'apijos. Girdėjau, Ji pati arba kas apie ją žino
R. skyriai, kad jie stengtųsi
Y r’ augštas kalnas Birute vadintas,
gyveno Pittston, Pa. Jam vra svar meldžiami atsišauki i.
Žalioms pušelėms visas apsodintas.” ,
Jieva Dočitnė,
reivių ..drabužius, ir juos
Box 276,
Bentleyville, Pa.
Šioje operetėje bus atvaizdintas anasai historiškas
kaip galima greit prisiųsti atsitikimas, kuomet gražią Palangos mergaitę Birutę no
Centram Juos manoma pa
llllllllllllilillllllllllllllillllllilllllllllllllll
rėjo paimti sau už žmoną vokiečiui mistras, ir kaip gudriai
naudoti geram tikslui.
Mūriju,
cementuoju,
ma
Lietuviai mokėjo nuo vokiečių atsikratyti; taipgi, kaip
Visais L. R. Kr. R cm
Tel. 1950 Greenpoint. |
levoju ir taisau šalygatvim
kalais kreipkitės pas:
anoji kaimo mergaitė tapo Lietuvos kuningaikštiene,.
Gydau ligpnius su įvairiomis ligo g
mis, o ypač mano specialu,
J. Tumasonis,
ŠĮ originali veikalą stato scenoje pragarsčjtisi OPE ir skiepus. Visą darbą ga
— MOTERŲ LIGOS —
Į
DR. H. MENDLOWIT7
L. R. Kr. R. Seki
RETĖS DRAUGIJA, dalyvaujant visam chonii ir įžy rantuoju.
Brooklyn, N. Y.įS
271 Berry St.,
456 Grand St.,
Kampas
So.
1-nios
gatvės
miausiems solistams.
x
Gerai isitėnivkile adresų:
Brooklvn, N.
227 Leonard Str.,
BILIETAI PO------------ --------------- 75c., $1.00 ir $1.50. i
| DR. H. MENDLO WITZ g
Parsiduoda "Garso’’ redakcijoj, pas J. Ambraziejų, ! Tarpe Grand ir Powers Sts
271 Beny Street,
Kovo 7 buvo Mikelsono neva pr:i 168 Grand St., pas J. Gint ų, 499 Grand St., pas K. Lutku,
Brooklyn, N. Y
kalbos. Tšpeikė Lietuvos valdžią, ”\'i(‘ii. Liet.”, 120 Grand St., ir pas visus Choro narius
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kun. Laukaiti ir p. Yčą. Agitavo
nepirkti Lietuvos Paskolos bonų.
Kalbėjo, kad reiktų jiems nu
siųsti savo partijos atstovus ant
seimo Lietuvoj. Žmonių buvo keli
tuzinai. Aukų surinko $17.45. Iš
šito bus visiems aišku, kaip maža
intekmės turi cicilikai ir bolševi
kai taiųie lietuvių.

SUSIPRATO.
Siuvėjai turi išrinkę komisiją
tyrinėti kiek pabėgęs delegatas Be
kampis (Mockaitis) padarė nuo
stolių unijai, slaptai susinešinėdamas su bosais. Sako, suradę tik kad
koteliuose turėjo mitingus. Bet kaž
tokio yra toj komisijoj, kad vis bi
josi drąsiai kalbėti, jieško užtarė
jų už B. Mockaiti. Gal ir čia drau
giškumo yra.

1920

FRANK A. URBAN
Brooklyn, N

151 Metropolitan Ava.,

Didžiausia Brooklyne
Lietuvio
Čeverykų Krautuvė

Užlaiko geriausių iŠ
dirbi scių Čeverykus
W. L. Douglas, Em
erson ir kitokius. Už
eikite persitikrinti.

Simanas Pociais
127 GRAND ST.
(kampas Berry Street)
Brooklyn, N. Y.

iko OKIES BMEBllESU

Kuriose galima gauti visokios MĖSOS, užlai
komos pagal krajavą madų, kaip tai: Skilandžių,
visokių Dešrų ir visaip padarytos Rūkytos Mėsos,
Jaunų Paršiukų, Kumpių, Krajavų Taukinių ir
Kudų Lašinių.
Visados šviežia mėsa ir čystai (švariai) užlaikoma.
Mierzvvinskas

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

NAMAI ANT PARDAVIMO
WILLTAMSBURGE: 21 Filmorc PI., 3 fam.
mūrinis namas, 13 kambarių su maudynėm, pre
ke $6,300. 57 Union Avė. 5 fam. su storu mūri
nis, raudos $900, prekė $7,500. 2 fam. su 9 kam.
prekė $3,500. 5 fam. su storu, randos $900, pre
kė $6.500.
RIDGEWOODE: 2 fam. naujas mūrinis na
mas 11 kambarių ir maudynės — $4,900. 3 fam.’
mūrinis su 17 rūmų ir maud., prekė $6,000 iki $7,000. 6 fam. po 5
kambarius, su maudynėmis, ramios $1,200, prekė $8,500. 6 fam. po 6
kambarius, su maudynėmis, raudos $1.400, prekė $10,000 iki $11,000.
EAST NEW YORK!.
fam. su 9 knmbar. ir maudynė — $4,000.
2 fam. su 11 kamb. mūrinis, $5,000. 3 fam. su maudynėmis, mūrinis,
$6,000 -— $8,000. 3 fam. med. su 17 kamb. $5,000 — $6,000. 6 fam. po
4 kam b . ir maud. $7,000. (i fam. po 5 kamb. su maud. 9 iki
tukst.

B. ZINIS REALTY CO.
BRANCH OFFICE:

420 Lorimer St. (Pagal Grand St.) Brooklyn, N.Y
Tel. Stagg 3929.

Tel. 4428 Groenpoiat.

Didz tusias Paskolas Duota
visiems lietuviams.

SE Didelis Išpardavimas
Pijanų, Player-Pijanu ir Phonografu, prade
dant nuo Kovo 6 iki Kovo 20 d. dideliu kainų nu
piginimu, ir sutaupymas nuo $75 iki $150 visiškai
užtikrintas.
Geros išlygos, geras patamavi
mas, ateik ir pats persitikrink.

Ant Deimantų, Laikrodėlių, Brangakme
nių ir ant visokių drabužių.

aipgi parduodam deimantus ir laikrodžius už pusę kainos.

M. Bruckheimer Sons.

705 Grand St

Ita Graliam Avė

Brooklyn, M. Y

Tel. 3438 Stagg

Or. J, Walukas

JUS GALITE SULAIKYTI

FI KUKU SLINKIMĄ
D< rmafuca sulaiką plauku slinki
mą, prašalina pleiskanas, niežėjimą
odos Kalvos, augina plaukus priduoda
ma jetns reikalinga maistu.
Dermafu«a padarys kad Jusū plau
kai bus tankus švelnus ir skaistus.
Oda .Tusu <za.lvoje bus tyra, pleis
kanos išnyks ant visados ii plaukai
nesl’nks Jautriausi
’eikalaujant prisiusiihe Jum pačta s ,tvis dykai išbandymui sampala.
Prisiuskite 10 e. stampomis persiūn
timo lėšų, rrausi išbandymui dežiutę
Dermafuros ir brošiūra.
<

Valandos:
nuo 8 iki 10 iš ryto,
nuo 1 iki 3 po pietų ir
nuo 0 iki 8 vai. vakare.
Nedėliomis pagal sutarimų.

161 No. 6-th Street,
BROOKLYN. N. Y.

u

ARGIL SPECIALTIES CO.
I OX 37.

PHILADELPHIA. PA

LIETUVIS FOTOGRAFAS IR MALIORIUS

VARGONININKAS
Reilcalingas tuojaus atsakantis var
gonininkas, žinantis gerai savo a
matą
Susižinokite adresuojant:
V. G., ’’Garsas”,
458 Grand St.,
Brooklvn, N. Y

LIETUVIO APTIEKA.
Šiuomi prascSu, kad mano aptickoje rnn<lnp:. visokios gyduolės, kaip
Amerikoniškos, taip ir Europojiškos. Žemiau pagarsinu tiktai tokias gyduo
les, kurios tankiausiai yra reikalingos del apsisaugojimo arba del prafiali-nimo tokių ligų, kaip šaltis, su viso kūno skaudėjimu, reumatizmas, arba
kaulų gėlimo ir nuo skilvio nemalimo. Prie tų paprastų žmogaus silpnybių
visos didesnės ligos prisideda.
Miltelei nuo šalčio ir viso knno skaudėjimo 75c.
Miltolei nuo reumatizmo ir kaulų gėlimo 75c. Skilviais Bitteris $1.00.
Medicina ir Baldamas gerti ir tepti nuo visokio reumatizmo $1.50.
Todėl, laike reikalo kreipkitės prie tautiečių, o busite konogoriausiai
užganėdinti.
Lietuvis Aptickorius

S. Dreylinger Piano Co.
422 Broadway
Brooklyn
,
•/
Near

Hewes Street

Paveikslu8 padirbs visokiomis spalvomis, kaip
mažus, taip ir didelius. Vestuvių, šeimynų ir pa
vienių ypatų padirbu pagal naujausią madų, tik
rai artistiškai atnaujinu senus ir atmaliavojų iš
kelių ant vieno paveikslo. Prekės labai prieinamos.
Studija atdara subatoms, nedėliomis ir šiokio
mis dienomis.
MOTIEJUS K1CHAS
227 Bedford Avenue,
Brooklyn. N. Y
Tarpe North 4-tos ir 5-tos gatvių.

Pirk Lietuvos Laisvės Bo
nu — gelbėk išlaikyti Lietu
vos nepriklausomybę.
Telefonas Groenpoint 2851.

Juozas Levandauckas
GBABORTUS
272 BERRY STREET.

BROOKLYN

TEL. 2320 GREENPOINT

Parsamdau automobilius ir ka
rietas veselijoms, krikštynoms
ir šiaip pasivažinėjimams

231 BEDFORD AVĖ,
□

BROOKLYN. N. Y.

S

No. 13, kovo 25 d., 1920
iiominų bei luominių skirtumų. Du
nešimų, bus tai. pirmas siuntinys
nekaltŲ kalbų plctkai sudaromi.
me nuo alkio daug mirtį su mo, Ir stebėtis reikia, kada
faktorių -skiria • mušu visuomenę į
tiesiog pasiekęs Lietuvą. "
Vieną gražią dieną miestelyje tiko. Rekvizicijos (atiminė lietuviai taip mušė vokiečius
tam tikras grupes tai pasaulėžiūra
. Pradžioje 1920 m. Bendrovė įP. susitiko kun. A, sociologas B.,
jimai) arklių, karvių, kiau išlenda anglij-francuzij misi
sten gė pinigų siuntimo ir Lietuvon
ir taktas.
politikas'C.
ir
moksleivris
D.
ir
beKovo 20, 1919, New Yorke įvy
lių ir javų nuolatiniai. Žmo ja ir sustabdo mūšius ir duo
Pasaulėžiūra dalina i dvi dali: ko pirmas Lietuvių Amerikiečių keliaujantiems patarnavimo agen-ji Yra pasakymas, kad visur ir vis bekalbėdami apie šį, apie tą, už
Įkas keičiasi. Gaji būti tas yra tiesa.
kliuvo ant kolionijos X. Mokslei nėse nusiminimas didelis da progą vokiečiams prisi
tikybinė dalis ir prieštikybinė. Tak Biznierių- susirinkimas, tikslu ap
|Bet
toje
tiesoje
randamo
išėmimų.
vis D. žinodamas kolionijos X stor buvo. Ypač, kad nesimatė vogtą turtą išsivežti ir dar
tas ši dvi dali išskirsto į tam tikras kalbėti, kaip pagelbėjus Lietuva/, pasportii išgavimo ir Lietuvon iš
sroves. Bet visas srove riša Tėvy ekonomiškai. To susirinkimo pasek leidime brolių Lietuvių Amcrikio- Lietuvių Amerikiečių naujokyno.se žieviškumą nesuprasdamas to viso galo, o čia vokiečiai kasdien daugiau prisivogti. Siiviiv
yra kolonija, kurios bent lietuvių
nės meilė ir Nepriklausomybės o- mė buvo sutvėrimas Lietuvos-Ąme‘Bendroves siekiai
. . . <.yra ne vien padėtis, jų veikimas, tautiškasis priežasties užklausė esančiu vete gyrės naujais laimėjimais šum pusmetį vokiečiais koL
ranų kame priežastis, kad kolioni
balsis.
rikos Pramonės Bendrovės su pa
Širdis jautė, kad pasaulis čakais apsimetę skriaudė
susipratimas,
pažanga
stovi
kaip
biznio varymas, kad dalininkams
joje X lietuvių katalikų pažanga
Prie tikybinės dalies priklauso matiniu kapitalu $1,000,000.00.
stovėjusi dešimtį metų atgal. Per neina kartu su kitoms kolionijoms. nepasiduos vokiečiams, tad Kuršėmi-šiauliu apylinkę,
šios srovės: Kr. demokratai. Pažan ■Jau vieni motai praslinko ,nuo dividendus uždirbus. Domos krei
tą dešimtį metų kitose lietuvių ko- Sociologas B. atsiiliepė: ”Šį klau ,ir žemaičius drąsinau saky •tai nū jokia misija nematė,
ga ir Žemdirbių sąjunga. Nelikybi pradžios organizavimosi L. A. Pra piama daugiausiai, kad Lietuvai
lionijose tautiškasis atbudimas, ka simą pritikti! geriausiai rišti mu damas: Jeigu Dievas neap negirdėjo, du sykiu Šiauliuo
inėj grupėj: Santara, socialistai monės Bendrovės.- Per tuos metus pagelbėjus atsistatydintii iš griuvė
talikų liaudies atbudimas pažengęs sų gerbiamam dvasios vadui, bet leis, kiaulės nesuės. Su žmo
se vokiečiai lietuviu karei
liaudininkai ir social, demokratai. Bendrovė tinkamai susiorganiza sių ir apsaugojus nuo svetimtau
yra ant tiek, kad sulyginus su pa pavelykite man bandyti atspėti.
čių
išnaudojimo.
Bendrovės
vedė

Prieštikybinį obalsį musų kairioji vo. Sukėlė kapitalą. jaU į bertainį
dėjimu prieš dešimts metų buvu Jei tinkamai atspėsiiu, patikrinsi nėmis gyvenau geruoju ir vius nuginklavo, tai jiems
jai
daro
pienus
namų
sta.tymo
sky

labai giliai slepia, nes 99% visuo milijono dolerių. Užvedė namų' sta
sių ir '.mažas vaikas suprastų skir te. Kolionijos liaudies upas išsiauk- tikrai nežiūrint visų karo dykai praėjo, misijos tylė
menės yra tikinti, parodę aikštėn tymą susidėjusi 'su Lietuvių Staty lių veikiai perkelti Lietuvon, taip
Viekšniuose jo. Kada gi lietiniai kantry
tumą. Gi kolionijoje X lietuvių tau lėja sulyg atatinkamo mokinimo, nemalonumų
galėtų visai savo intakos nustoti. mo Bendrove, Akron. Ohio. Ten gi ten steigti dirbtuves viluų ir
tiškasis atbudimas nčsikeičia : kar sulyg pasielgimo mokytojų. Kad į- daug linksmiau gyvenau, bės pritrukę šoko ant vokie
Taigi pas’mus Lietuvoje tikybinio laikinai kapitalą indėjus uždirba linų išdirbinėjimui — būtent autais padaro žingsnį pirmyn, bot skiepijus dorą, neužtenka‘vien mo negu Amerike. Vokiečiams čių ir tikrai but visus Lietu
dinyčias.
^balsio niekas viešai beužpuldinėjo. Į dalininkams dividendus. Su pa
Tų pienų jvwkinimas nėra tai
kintu doros, reikalinga, kad pats netikau, 1916 metais krei- voj esančius sumušę ir nulet, žinoma, kad galėtų kairieji sauliniu bertainiu 1919 m. pradevienos
dienos
nei
vieno
asmens
dar

Kitų kolionijų darbuotojai pi mokytojas butų doras ir savo gyve zamtas du kart rašė vysku- ginklavę tai atsiranda komilimėti, tai konstitucijos ir įstaty dant jau moka 8% metinio divibas.
Tas
priklausys
kaip
musų
pla

lep susirūpino tuonti priešingu nimu, savo darbais duotų pavyzdį
tų sudarime tuojau pradėtų kišti (]en(]0
pui, kad mane atimtų iš sijos, kurios sustabdo mučioji
visuomenė
tam
pritars
ir
sa

gamtai apsireiškimu." Kuomet vi- savo mokiniams, Mokinimas to.
imažu aikštėn ir jirieštikybinį oBendrovės Direktoriai 1919 m. vo sudėtais doleriais prigelbės.
su r viskas keičiasi, kolionijos X už ko pats mokytojas n op rakti kuo ja, A’ickšnių, žadėjo net i Vokie šius, nes vokiočia.i esą prii pabaigoje matydami, kad papras- Dirbtuvių įsteigimas reikalauja
sispyrimas ant vietos stovėti. Ame ko pats mokytojas pavyzdžiu ne tiją vežti. Po to buvau 2 rengę 60 tūkstančių kariuoAtleisk, ųian Tarusia^ kad dhi*Gaįs ]ie],įais, faį yra expresu ir kru
spėkų ir ne šimtų tūkstančių, bet rikos lietuvių darbuotojai į tai at patvirtina, geidžiamų vaisių nene metu lygiai Šiauliuose. Čia menes Lietuvos pasienyj.
nėsiu vieną ir paskutinį klausi- jsa, uetuvai jokios pagalbos negamilijonų dolerių- kapitalo. Jeigu kreipė ypatingą domę. Viešuose A- ša ir negali nešti. Tuomet yra tik teko pergyventi bolševikų Jeigu taip, tai ką gi mums
lį, tai koks tikslas Tamstos A- pma pristatyti-, nutarė dėti Bendį'iper vieną metą musų prieteliai A- merikos lietuviu katalikų darbuoto demoralizavimas. Ant kiek aš at laikus. Šiemet nuo gegužio
•ikon atvykimo?
reikia manyti apie ententą!
roves pastangas, kad specialiu lai Įmcrikiečiai jau sudėjo į bertainį
simenu
ir
pažįstu
kolionijos
X
pra

jų
suėjimuose,
irgamzacijų
sei'Ot, Tamsta! Mano kelionės tik vu į Lietuvą persiuntus lietuvių amilijono, tai tuo pačių pirmųjų muosc pradėta kelti klausimas, eitį, ten pavyzdingo dvasios ir do mėnesio gavau Kairius, už- Nejaugi vokiečiai apgalėti
tai nušviesti žmonėms, kad Lie merikiečių giminėms dovanas, sustipresni už ją!
metų žingsniu žengiant kol pilną kaip išgelbėjus
ros
mokytojaus nebuvo. Vienas :.Š
šiandien labai reikalauja žino- sidedančios iš rūbų ir maisto. Tuo milijoną sudarys ims keturius mo
Mums liūdna, kad prakil
prapulties. Mat tosios kolionijos mano draugii kunigų yra man sa- nuskriaude vokiečiai, kai
m iniciativa ir kapitalu. Daug j pačiu laivu Bendrovė priėmė per
tus laiko.
geografiška šlovei nė yra labai svar i kęs. kad ka Dievas baudžia, tiems nežinau kaip b eats i gausiu nus Wilsono dėsniai tėra tik
^apleistų. Prekyba svetimų ran siuntiniui il* Lietuvių Raudonojo
Pirmieji motai' Bendrovės gyva- bi Amerikos lietuviams katalikams. netinkamą vadą atsiunčia. Koloni
ant popiėrio.
micstai-niiesteliai laukte lau- Kryžiaus Rėmėjų organizacijos su
vimo rodo ncnuolaidą, rimtą pro- Toji kolioniją visos kitos lietuviams ja X tokiu būdu turbūt ir yrą Dinšovė, ratus išvažiavo, antis, Du priešu musų kariumeonių, kad kas juos keltų, kul- rinktus drabužius ir maistą pergresą. Jc<i taip seksis ir ateityje, katalikams priešingos sriovės pra vo nubausta. Tenaiitinių vadai pirm
„vH‘m<ų. Lietuvoje dabar genu ka siutimui
žąsis išpiovė, drabužius iš nė išvarė: bolševikus ir vo
Lietuvos Raudonajam Bendrovės inkurėjai ir jos rėmėjai
dėjo
sukties
sau
lizdus,
kuomet
vil

takumai
nebuvo
mokytojai
savo
pitalui lokata. Tikslas sukelti noro Kryžiui Kaune. Laivas išplaukė
netapo apvilti. Dabar Bendrovėje tos lietuviui katalikai ramiai sau mokinimą patikrinti pavyzdžiu, piešė kokius tik rado neap kiečius, lieka lenkai. Delko
žmonėms ir-bizniaus reikalu grįžti pradžioje gruodžio 1919 m.; gi ko
. v .
i
.
.
I
;
darbuojasi šio Amerikos lietuvių tarpe savęs ginčelius
darinėjo. Kad | Dabartiniai eina taip pramintu lenkiant nė juodos bieliznos. ta Ententa nenustato rubeLietuvon. Ypač dabar Amerikie vo 15 d., 1920, gauta žinia nuo p.
ekonomistai: Cent raliui ame ofise tąją kolioniją nuo kitų sriovių pra- keliu. Jų sugyvenimas su apielin- .Išnešė net juodytą, kotelius, žių, delko ji palieka ginklo
čiams gera grįžti Lietuvon, prie to J. B. Kaupo, Bendrovės Direkto
Baltimorej e p. J. S. Vasiliauskas, žuties išgelbėjus toliau matantieji j kės sądraugais yra toks, koks yra paišelius, šaukštelius ir tt. griebties lietuviams ir prieš
kio valiutos skirtumo.”
riaus Kaune, kad jau siuntiniai ke Konstrukcijos skyriuje Akrono. p.
darbuotojai įvairių priemonių b’.i-įjų kolionijoje mokinių. Mokinys
lenkus, sunku suprasti. Ne
Padėkojęs nuoširdžiai gerb. sve lyje iš Liepojaus j Kauną. Nors
A. J. Staknis.Tinigų Siuntimo Sln* vo sumanę. Sumanė į lają kolioni-! niekad negal būti tobulesniu už mo
čiui už suteiktas žinias su pilnu 'su daug vargo ir trukdosių, visgi
klos bailes, kaip nuo vokie- jaugi jie trokšta svetimo
riuje Brooklyne. p. M. Milukas.
ją perkelti buveinę didelių katuli- kytoją.”
pundu žinių-žinelių grįžau namon. Bendrovės siųsti siutimai savo tik- Pastaruoju laiku yra nutarta
kraujo!
kiškų įstaigų, kad tuomi tai kolio
Kun. A. palingavo galvą patvirL. Šimutis, islą pasiekė. Sulyg iš Lietuvos pra- kelti didžiąją dalį viso Bendrovės
ni jai davus dauginus katalikiškos tindamas sociologo B. atspėjimą, 21 į 22 jėškojo manęs nušau
veikimo Lietuvon, ir jau į ten ren inteligentijos, sustiprinus joje kata gi moksleivis D. paačiavo ,už jam ti, kam aš skambindamas kesuis, bet pakenčiamus, iš
giasi vienas iš Bendrovės valdinin likų dvasią ir padarius reakciją interesingo klausimo išrišimą,
varpeliu davęs žinią lietu skyrus tas vietas, kur užeina
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kų, kuris rūpinsis jau daromų pie nesikeičiančioje kolionijoje. Suma
Ir todėl tos kolionijos lietuviai viams. Šiaip taip išsisukau, priešai ir smaugia be gaile
nų tonai įvykinimui ir dabos Lietu nymas neta.ip jau sunkiai įvykin- katalikai tarp savęs ginčelius tebebet šautuvu grūmojo apie stingumo.
voje abelnus Bendrovės reikalus. tas. Sumanyta tuo pąčiu tikslu ki
galvą. Ir tuom tik užsiganė Buk Šveikas ir linksmas.
Konstrukcijos skyrius Akrono bus tų Amerikos lietuvių naujokinų or
Tavo Mykolas..
dino ačiū savo kaimynui vo
pelningai likviduojamas ir kclia- ganizacijos atstovams suvažiuoti į
n,
imas Lietuvon kaip greit tonai delei kolioniją X save reikalų aptarti,
kiečiui, kurs atsiuntė žmonis
Į to kelias ir sąlygos bus prirengtos. kad tuomi supažindinus tosios kokesnius vokiečius, kad aš
Hžsįrąšykito laikraštį ’’ŲKĮNINKŲ ŽINIOS”, kurį pradėsime išleidi- Į Amerikiečiai liietuviai-plejms ir
Lietuviškas Graborius
galėčiau
iš
slepiamosios
vieį
nėti nuo pradžios balandžio mėnesio. Eis kas dvi savaiti, BEPARTYVIŠ- Ivisą darbą pastūmės pirmyn dėda tuvių katalikų organizacijų tikslais
i tos išeiti. Suvirs 3 savaites
miesi prie Bendrovės užsirašant ir juosius išbudinti. Tas irgi pada
KAS, iliustruotas, žurnalo formoje. Talpins iš viso pasaulio geriausias
•kun. J. Petrą i- del vokiečių žiaurumo nebu-1
joje šėrų kiek kas išgali. Bendro- ryta. Siųsta j tą kolioniją specia
nias; naujausių būdų ukininkystčs raštus su pamokinimais ir patarimais apie
Puikiausia, pigiausia ir su tin-»
I vės šėrų pirkimas yra pelningas do liai misijonicriai, tautos darbinin ciui, uatersou, i\. J.
vau Kairiuose. Paskutiniuo
pclningiausį budę ukininkystčs vedima: daržininkystė, sodininkystė, paukšViekšniuos išbuvau 2 me ju du vokiečiu, pavogusiu j karna paguoda viskas y.ra atlio-T
lerių indėj imas ir iš to bus nauda kai, kad pakėlus joje lietuvių kata
čių ir gyvulių auginimų. Talpinsiu gaspadinių pasikalbėjimai apie namų tvar Lietuvai.
likų dvasią. Kitos kolionijos maty tu ir 2 mėnesiu, iš to laiko iš klebonijos tarp kitų daly- i į karna. Dieną ir naktį esu ant Ju-1
kų vedima, apie apsirėdimų ir madas drabužių, apie valgių pagaminimus ir
P. Molis.
damos, kad tiek daug domės krei- 10 mėnesiu teko pabūti ad ku kamža, stula, bažnyčios ! S1J patarnavimo.
I

Metines Sukaktuves.

Ginčelius Tebevarineja.

IŠLEIDŽIAME NA UJA
LAIKRAŠTI

Baisiuose Laikuose.

konservų darymus. Tilps satyros ir jaunuomenei meiliški, linksmus

pasiskai

min is t ra t o r ium.

Ja nil a i t į antspaudą, lietuviai pašovė

dėti. Bet nežiūrint visų tų pastan vokiečiai buvo i Vokietiją
PRANAS GRAŽIS,
gų, nežiūrint visų duotų atbudimo
miestietis vyras .ir moteris, vaikinas ir mergina, neatbūtinai užsirašykite tą
Muriju, cementuoju, ma- progų tosios kolionijos lietuvių ka išvežę. Viekšniuose praleipuikų mokslo ir gerų pasiskaitymų laikraštį, iš ko busite užganėdinti. Kaina
talikų būdas, tautiškasis susiprati
metams $1.50, pusei metų $1, į Lietuvą $2.50 metams. Pajieškome agentų už- levoju ir taisau šalygatvius
mas stovi aut vielos. Kaip ir pirrašinūjimui ’’ŪKININKŲ ŽINIŲ” ir rinkiniui apskejbimų. TURIME PAR ir skiepus. Visą darbą b
miaus taiip ir dabar tos kolionijos
DUOTI geriausių ūkių gatavų didžiausioj lietuvių ūkininkų kolionijoj Ame
lietuviai katalikai
tehavarinėja galės paversti musų kraštą
rikoje. Parduodame, siunčiame į miestus valgomus produktus, kiaušinius, svie
ginčelius tarpe savęs. Draugijinia i tikrą vokišką provinciją.
227 Leonard Str.,
me gyvenime vietos gyventojai kas
stų, lietuviškus surius, medų, daržoves, bulves, grudus, šieną. Turime daug
Tarpe Grand ir Powers Sts. šeimyna tai lyg skirtinga viešpa Mokyklose beveik vien vo
parduoti vaisių medelių įčiepytų ir visokią žolynų pagrąžinimų, krūmų ir ro
kiškai temokino, mergaitės
Brooklyn, N. Y. tystė: viena kita, neužsitiki, neger
žių. Rašykite, gausite kainas. Su visokiais reikalais kreipkitės į LIETUVIŲ
bia, skersakiuoja. Pavydo, pietini, po miestelius su vokietukais
intrygiĮ veikmė, nepasiliauja. Vie
ŪKININKŲ DRAUGIJOS Adm. Antaną Kiedį.
VARGONININKAS
na šeimyna tos pačios pakraipos ■ čiavo—{flirtavo. Valdžios iReikalingas tuojaus atsakantis var gyvenanti!, vienoje pusėje gatvės
. V
staigose
vien
vokiečių
kalba.
LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJA
gonininkas, žinantis gerai savo a- nenor nieko bendro turėti, pasi
matą ’
Robinson Building,
Scottville, Mich.
pažinti su šeimyna tos pat jau pa
Susižinokite adresuojant:
kraipos gyvenančia antroje pusėje liii ir miestelyj vįsur voikišV. G., ’’Garsas”,
gatvės. Draugiški šeimynų suėji
458 Grand St.,
mai, nuoširdus pasitarimai, pasi galėjo ir nemanė. Už kepu
kalbėjimai, kaip kitose lietuvių rės nepakėlimą vokiečiu okatalikų rateliuose, čia visai nega
■ ficieriai daužė antausius mu
limi. Kiek naujai pribuvę čia tai
;. Jaunus vyrus
to bandė, tiek apsivylė. Is anų nuosi r-j
džių išsireiškimų likosi visad iš- gGlldc ant gatvių ir po soATMINKITE, KAD JŪSŲ GERIAUSIAS DRAUGAS YRA BANKOS KNYGUTE,
kreipta ir suprasta kas kitas ir iš džius — VCZė ant darbu, ka
PER KURIĄ SUDĖTI JŪSŲ ATLIEKAMI PINIGAI.
so 13 01=3=3 O K= OE==== OE3 O
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Taigi pradėkite taupyti saugiausioje vietoje:
U

tymai, turgų žinios ir visokį apskelbimai. Kiekvienas ' lietuvis

ūkininkas ir

BOSAK STATE BANK
Scranton, Pa.
Šioje Bankojc padėti pinigai bus geriausiai apsaugoti. Šis Bankas per daugelį metų
sąžiningai tarnavo visuomenei ir todėl yra geriausis ir smarkiausiai augantis krikščioniš
kas Bankas.
Jeigu norite važiuoti į Lietuvą arba ką nors parsitraukti iš Lietuvos, visuomet kreip
kitės į musų Bankos UŽRUBEŽINĮ SKYRIŲ,
Kuris patarnaus visuomet ir visuose reikaluose jūsų. Atminkite, kad musų Užrubežinis
Skyrius yra didžiausis visoje apylinkėje ir visiems gerai žinomas savo teisingu ir atsakan
čiu patarnavimu. Jeigu kokis nors agentas ar šiaip jau kokis nors šiulcris pasakoja — ne
klausykite. Kreipkitės prie musų ypatiškai ar per laišką, o mes suteiksime jums įvairias
informacijas teisingai, už dyką ir prigimtoje jūsų kalboje. Už musų atliktą darbą gvarantuojame.
Atidarą iš ryto nuo 9 ligi 6 vai. vakare.
. Sukatomis nuo 9 ryto ligi 9 vakare.
Visuomet kreipkitės sekančiu adresu:

•

O

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BEN-VES
o

8%

DIVIDENDŲ 8%

mti bertaininiai čekiai bus išsiuntinėti balandžio 15, 1920.

AR MES TURIME TAMSTOS VARDĄ IR ADRESĄ ŠEkO

INKŲ SURAŠĖ? Jei ne, tai šiandien užsirašyk Šerų, o gau

si dividendų čekius, kaip ir kiti Bendrovės šerininkai.

O

Dar šorai gaunami po $10.00. Už $50.00 gauni 5 šėrus, už

$100.00 10 šorų, už $1000.00 100 seni, kurie tau neš $80.00 meti
nio dividendo.
LAI TAVO PINIGAI UŽ TAVE DIRBA,
Adresuok:
i

434 Lackawanna Ave
Scranton, Pa

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
112 No. Greene St.
Baltimore, Md.
0=30

0=301
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Ignas Noreika
į
ant ežero. Vienas iŠ jų. mirė.
Lietuviams mūšiuose su vo- I 2428 N. Main Ave. Scranton, Pa. į

Į Bell
kiečiai nuo lietuviu bėgo I New

Phone 3495.
Phone 469 W.

3

taip kaip bolševikai nuo vo
kiečiu. Lietuviu drąsumas
buvo stebėtinas, nekurie kri Pirk Lietuvos Laisvės Bo
nu
to del per didžio neatsargriWaHBMll—------------------ BWAW11WM ■ ■ 1

UM

HARTFORDO IR APIELINKĖS LIETUVIŲ
ATYDAI.

f
|

Gerbiami Tautiečiai! Turim už garbę pranešti, kad mes pirmi Hart- x
fordo esame Lietuviai Graboriai, ir savo tautiečiams visados esame ga- E]
tavi patarnauti kuo prielankiausia. Taipgi turime Balsam uoto ją Lai-ft
salus iš ’’Board of Health.”
Turime savus automobilius kaip del laidotuvių, veselijų, krikštų ir R
kitokių išvažiavimų. Parsaindome automobilius pigiaus negu kiti. Visi Y
tam panašiais reikalas kreipkitės žemiau pažymėtu antrašu.'
v
VASKELEVIČIUS IR AUKŠTAKALNIS

Tel. Charter 2393.
1G CHARTER OAK AVE.,
arti Main St.,

A

.
HARTFORD, CONN,

Prisiusk tik du doleriu!
Prisiusk tik du doleriu!
TIK PIRM ŠVENČIŲ!

VICTORY PHONO
GRAPH su jtaisomis į
vairių tonų, patogiai iš
dirbtomis kamaraitėmis,
labai tvirtai iš raudono
medžio pdirbtas su ni
kelio aptaisais - graina
visus Rekordus, ir yra
geriausiu Phonographu
šiandie ant marketo.
Kaina krautuvėse yra
$28.00, o musų dirbtu
vės kaina tik $14.45. Ir
dar mes aukojamo prie
kiekvienos mašinos dy
kai 12 rekordij ir garan
tuojame ant 15 metų. <
Turėsite puikų papuošalu namuose ir pirmos rųšies muziką, kada tik jus
panorėsite
Nemokėk didelių kainų krautuvėse — pilk tiesiog iš dirbtuvės ir taupyk
pinigus.
Prisiusk du doreliu su užsakymu šiandien, o likusius užmokėsi, kada jau
Victory Phonograph gausi į savo namus.
Prisiusk užsakymų:

VICTORIA PHONOGRAPH CO.,
429 E. 16-th Str.
New York, N. Y..

No. 13, kovo 25 d., 1920

. S”

Sausio men., 1920, nauji nariai.
Kp. No. Vardas, pavarde
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35
35
35
38
38
38
40
40

40
40
40
40
40
41
41
42
42
50
51
51
51
51

sen. nauj. amžis Aps. sk.

Aleksienė Marė................
Degutis Juozas..................
Gudaitis Stanislovas .. .. .
Kamantauskas Pranas.. .
Lipinskas Stasys...................
Kamantauskienė Ona ....
Ancerevičius Ignas.............
Ancerevičienė Rožė .. ..
Rakauskienė Bronė.............
Anufras paurinavyčia ..
Vincas Stankus ....................
Laurinavičiute Pranė ....
Pukevičienė Agota.............
Smelstarius Juozas.............
Šalnas Juozas........................
Gedraitis Vincas...................
Gružas Kostantas.................
Motiejus Vizgaitis..............
Vincas Šaukščius..............
Šaukščiuvienė JNIagdė ....
Gružas Stasys.....................
Veličkiene Magde.................
Voška Martynas................
Vabalas Antanas...............
Marcinkevičius Adomas ..
Tunaitis Antanas...............
Mati j ožaitis Juozas.............
Urbonienė Rože...................
Ruzela Juozas........................
Matinis Adomas................
Valaika Vincas....................
Sartauckienė Ona............. ..
Talandis Vincas .. .
.
N
Savukinas Petras. /.'...........
N
Sartauckas Jurgis..............
I s
Nevinskas Stanis..................
■ N
Jenčius Jonas........................
Jenčienč Marė........................
.Baubonienė Juzė.................
Šlinkša Tadas ......................
Mineika Teofilius . ................
Seilius Juozas......................
Venskus Jurgis......................
Bružas Juozas........................
Brukąs Albertas....................
Lukoševičienė Marė.............
Žemaitis Stasys....................
Tescrskienė Barbora.............
Janušienė Domicėlė.............
Januša Jonas...........................
Jonavičius Jonas...................
Simonaitis Juozas..................
Juodžiukienė Marė...............
Glinckis Andrius....................
Malkevičius Vincas...............
Bansavičienė Benesė............
Bukauskas Juozas................
Onaitis Juozas.............. 2.. ■
Z'idolikas Jonas....................
Banis Antanas.........................
40 Į Burbienė Marė....................
| Bankietienė Rožė .. ..
| Serksnis- Juozas..............
| Baksa Jonas...................
Pačiukonis Antanas ..
Ramila Jonas...............
Skardžius Petras .. ..
Narušicnė Ona..............
Savetskis Jonas.............
Karvelis Bronis J. .. .
Janušaitis-Vincas .. ..
Lukšienė Agnieška .. .
Vasiliauskienė Anelė ..
Tamašauskienė Jieva ...
Paplauskas Jonas .. ..
Ambrazas Tanias .. ..
Guoba Vincas...............
Bendoravičius Antanas
Pupinikas Antanas .. .
Savickas Jonas.............
Kukis Antanas..............
Antanaitis Antanas .. .
Kavaiiauckiutė Morta .
Moliskas Petras..............
Vaičiulis Vincas.............
Lesinckas Juozas ....
Vaičiulienė Ona.............
Barkauckienė Jieva .. .
Klimaitis Kazys.............
Sarksnas Antanas .. ..
Račkauskas Vladas .. .
Jakienė Ona...................
Bagonienė Kadre ....
Kareckis Martinas .. .
Kašėta Klemensas .. .
Didžbalis Jonas.............
Kaliunas Petras.............
Versiackas Matas . .. .
Kaliunas Aleksandras .
Grudinckas Vincas .. .
Akstinas Kastantas ..
Kašėta Jonas...............
Janušaitis Jonas .. ..
Versiackas Jurgis .. ..
Šlevas Matas .. . . .. .
Bartininkienė Marė .. .
Raskevičius Antanas ..
Valasinas Martinas .. .
Valasienė Agota.............
Danila Vladas...............
Raskevičienė Petronė ..
Budrevičius Jonas .. .
Urba Jurgis....................
Žilinauskicnė M..............
Simaliunicnė Jieva .. .
Visakevičius Petras .. .
Savičienė Apolonija .. .
Rukauskaitū Marė .. ..
Lukoševičiutė Elzbieta .
Matonis Pranas.............
Lukoševičiutė Anelė .. .
Šaliunicnė Jieva.............
Levulis Jurgis...............
Milašauskas Petras ... .
Rutkauskas Vincas .. —
Rukicnė Ona...................
Žvirblienė Marcelė .. ..
Matulevičius Kazys .. .
Masaitis Stanis...............
Binkienė Julė...............
Bičkus Juozas..................
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250
500
500
250
500
500
500
150
1000
250
500
500
500
250
250
750
500
250
500
250
250
150
750
500
500
500
500
150
150
500
150
500
1000
250
250
500
500
150
500
250
• 150
500
250
150
250
250
500
500
500
500
150
1000
250
500
500
500
500
500
1000
500
1000
150
250
250
500
1000
1000
1000
1000
1000

P*š bk

$14.00
7.00
14.00

10.50
10.50

14.00
7.0(
7.00
10.50

10.56
10.5C
10.50
10|5(
14.00
14.0'
10.5f
14.0'
14.0i
14.0'

14.0'

7.00
. 14.00
7.00
7.00

14.0C
10.5'
10.5'
10.5'
14.0'
14.0
14.0'
14.0
7.0’
7.0'
7.0'
7.0
10.5'
7.0
14.0'
10.5'
14.0
7.0'
10.5'

7.0'
14.0

7.0'

14.0f
10.5'
14.0(
7.0C
7.0C
14.0t
10.5f
14.00
10.5t
14.00
10.50
14.00

92 j Sviažius Adomas..................
93 j Šatkauskas Petras..............
93 | Bakanauskas Klemensas ..
I Siekžda Antanas..................
| Kalnius Antanas.............. ...
| ‘Kurmis Pranas.....................
Tilvikas Ignas....................
Slepetis Jonas .. ,............
Ankstutis Nikodemas .. ..
Burdulis Mikolas...............
Žalis Juozas.........................
Šeštokiene Amilija.............
Jončius Petras.....................
Martišiunas Vladis.............
Toliušis Juozas ..
...
Toliušis Antanas..................
Pilaitis Matas.....................
Mišeikis Jonas....................
Žukauskienė Elze..............
Tvarijonos Juozas............. ,
Žukauskas Nikodemas .. .
Stasevičiene Anelė.............
, Čiunis Julius........................
Kungienė Apolonija............
Rumšo Kozys........................
.č'iunicnė Marė....................
Grinienė Petrone..................
Bartkus Antanas...............
Martinaitis Augustinas .. .
Navickas Juozas...................
Ambrazas Stasys..................
Lelešius Antanas..................
Vaikšnora Petras.................
j Arauskas Jurgis...............
i Baliunas Raimontas .. ..
j Viskaskas Matas...............
Kazlauskienė Marė .. ...
Į Pužauskas Ignas...............
' Pažėra Motiejus...............
į Brazauskas Simonas............
Į Varkala Antanas...............
| Šimkienė Monika..................
i Pulkis Juozas........................
I Jakučiavičius Vincas ....
1 Olšauskas Jurgis..................
[ Sadauskas Bernardas .. ..
Stankevičius Juozas.........
Bradaitis Jonas...................
Matakas Jonas ....................
'Ulozas Bernardas.................
Aidukonis Kazys..................
Dagis Juozas..........................
Kuzmickas Jonas................
Kleponis Kazys...................
Druskauskas .Stanis S. .. .
Bizauskienė Solomcja ....
Valiušis Izidorius..............
Bundza Jurgis....................
Beganskas Juozas..............
Karužis Jonas J......................
Bundzicnė Marė..................
Urbonas Vaitiekus...............
Kibartas Liudvikas..............
Vclioniškicnū Elzė...............
Malinauekas Simonas ....
Azerskienė Morta N. .. .. .
Bcrnatavičicnė Anastazija .
Bcrųatavičius Antanas . . .
Stumbras Benard...............
Dapkiene Magde............... .
Paulaiticne Julijona .. ..
Bagdonas Domininkas .. ..
Žuvienė Marė.........................
Zuris Juozas...........................
Zuris Simonas.......................
Raubicnė Veronika...............
Budrcvičienč Teofilė .. ..
Raubicnė Veronika...............
Stasiulienė Stanislova .. ..
Kimbris Juozas.....................
Karauskas Vladas.............. ...
Pangonis Juozas...................
Juškauskicnė Marė.............
Ramuza Levonas...................
Šalčius Tamošius ... ................
Abraitienc Marė..................
Petrulionicnė Jieva.............
Kasputicnė Petronė.............
Alušiutė Alena....................
Zerolis Jonas .. .................... .
Žemaitis Juozas.....................
Žemaitienė Mare..................
Šatas Silvestras.....................
Stačiulaųskas Vincas .. ..
Antanavičienė Marė .... .
Grudienė Veronika...............
Kasparavičius Juozas .. ..
Kasparavičienė Alena.. ..
Nadzcika Kazys J...................
Urbonienė Ant.........................
Gumbravičienė Ona.............
Utkienė Ona............................
Urbonas Cipras............... .
Diliunas Jurgis.....................
Gaudesius Domininkas .. .
Grigas
Petras .. .. .............
’40
Degutis Motiejus...................
’43

N

N

N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
N
N
N
N
N
S
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
s
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N
N
N
S
S
N
N
N
N
N
N
N

47
23
28
27
40
26
47
30
42
49
42
31
28
32
30
24
36
41
38
29
39
30
31
35
26
31
29
39
39
32
42
32
25
26
24
36
33
37
44
35
25
48
36
31
43
34
33
36
30

49
39
37
25
35
25
35
38
26
21
36
35
36
45
18
38
30
39
42
28
38
30
35
18

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

500
500
1000
150
150
150
150
150
500
250
150
500
250
500
500
1000
500
150
250
500
1000
150
1000
250
500
500
250
500
500
250
750
1000
1000
500
1000
500
150
150
1000
500
250
250
500
500
1000
250
'
750
500
250
500
500
nV 500
500
1000

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

14.00
10.50
7.00
14.00
10.50
14.00
14.00
7.00

ta

14.00
14.00
7.00
14.00
7.00
7.00
14.00
14.00
14.00
7.00
14.00
14.00
14.00
14.00
7.00

14 00

10.50
14.00

Kp. 171. Vcloniškiutū Elzė.
Kp. 200. Kazakevičiūtė Magdė.

Skučiškės. (Mariamp. apsk.) Mokykloj antrą Kalė
dų dieną mokytoja įrengė vaikų eglaite. Vaidino ’’Kalė
dų vakarą” ir sudainavo 3 daineles.
Be vaikučių buvo susirinkę tėvai ir jaunimo. Jauni
mas daug išgėrė degtinės ir paskui pasigėrę, švaistės,
st um dy da m i es mo ky kl o j.
Argi vaikų eglaitės ruošiamos tam, kad susiėję degti
nę mauktu? Gėda!
Pelėdos vaikas.

75c.

skirtingų karės paveikslų

o paveikslų Gyvenimo Kristaus 75c
paveikslai kelionė apie pasaulį 50c
Išviso kaštuoja.... $2.75
Siųskit Money Orderį.
EUROPEAN PICTURE CO.
429 E. 16-th Str.
.NEW YORK, N. Y.

Kybartai. Čionai Virbalio stoties saloj Pirmą. Kalė i
Buvo parengta vaikų eglelė. Vaikų ir sveči-ų pri

14.00 į saldainiais ir obuoliais linksmai degė eglelė.
10-60 .
Popika,itčs vedamas vaikų choras padainavo keliatą 1
dainelių. Buvo sakyta daug eilių, duetas ir kvartetas. Po į
14.00{koncertines dalies vaikai žaidė šoko, linksminosi ir, gave
14.00 i
- ■
----kiekvienas
po dovaną,
išsiskirstė,
džiaugdamiesi gauto
14.00
14.00 mis dovanomis.
7.00
7.00
7.00
3.50
3.50

Pakražantis, Raseinių apskr.) Vokiečiui kariuome $4.95.
$4.95.
nės, ėjusius i Vokiečius elgesys pranešė gal tatorių ar Iru-1 NAUJAS PATENTUO
nu žygius..— Gruodžio 9 ir 10 d. ’’Policei komanda”, lei
TAS PEILIS REVOL
tenanto Snippės vedama, apsistojusi Pakražanty, elgės ko
VERIS.
Tas nikeliu apvilktas naudingas
7.00 biauriausia: kareiviai spiaudč, stumdė, kojas kaišiojo vie
10.50 tiniam kunigui Stcikunui, šėrė, kratė,mynė jo pašarui? t tvirtas peilis ir revolveris yra ge
riausiu daiktu jūsų namuose. Galite
14.00
nekultus javus, laužė vežimus, iš klėties išvežė 30 cent-' jį vartoti kaip einate lauk, galite jį
vartoti kaipo revolverį savo apsi
14.00 nerių javų, paėmė pakinktus, išskerdė penimas kiaules,
gynimo
ir apsisaugojimo/
10.50
išnešė
mėsą,
lašinius,
taukus,
sviestą,
miltus,
kumpius,!
Kaina yra $4.95 ir 50c. ekstra už
7.00,
persiuntimų.
Prisiųsk užsakymų ir 50c., gauk
tuoj peilį — revolverį ir apsisaugok
save.
UNITED SALES 00.
Grand Central Sta.,
Box 13,
New York, N. Y.

7.00 medų, drabužius, kompiturus, patalynes,
14.00
klodes, marškinius, visus skalbinius, veidrodžius, kirvius,'
7.00
7.00 drobių rietimus, iš bufeto lėkštes, stiklines, peilius, saku- i
7.00 tęs, šaukštus, šaukštelius, žodžiu — kas pakliuvo, tai ar-!
10.50
7.00 ba paėmė arba sulaužė, sunaikino.
7.00
Sudaužė net indaujas ieškodami pinigų ir kitko. Nuo
7.00

7.00
7.00
14.00
14.00
7.00
10.50
7.00

Kp. 78. Mikelioniutė Marė.
Kp. 87. Lukoševičiutė Rožė.
Kp 92. Zeleuckiutė Viktė.
Kp. 102. Žaliutė Amilija, Radžiavičius Stanislovas, Žalis Jonas.
Kp. 108. Valantiejus Juozas K.
Kp 112. Žvirbliutė Marė, Žvirbliutė Pranė, Žvirbliutė Julė.

čio susivažiavimas įvyks balandžio
118 d., 2 vai. po pietų, S. HautmaD
j Hali, 756 Harrison Ave.,

ų

14.00
14.00
7.00
7.00
VAIKŲ SKYRIAUS.
7.00
7.00
Kp. 2. Petrauskas Antanas, Pctrauskiutč Teklė.
7.00
Kp. 3. Šivickiutė Julė.
7.00
Kp. 21. Šimkiutč Petronėlė, Joana Šaparniutė.
10.50
7.00
Kp. 25. Dovidžiutė Stanislova,. Dovidžiutė Anele, Dovidžiuto Ade14.00 ’'ė,
ė, Dovidas Stanislovas, Baubonis Edvardas, Bauboniutė Anelė, Kava14.00 ’auckas Adomas, Liolius Adomas.
Kp. 35. Juodžikieniutė Domicėlė, Juodžiukieniutė Silvija, Juodžiu7.00
kienas Juozas.
7.00
Kp. 36. Gudoniute Alena.
7.00
Kp. 70. Barkauskas Juozas.
7.00
Kp. 77. Stankevičius Jonas, Stankevičius Pranas, Matužiukc Jie7.00 va, Jakiutė Jieva, Jakiutė Ona. Zakiutė Anele, Zakutis Vincas, Zakutis
7.06 Kazyš, Vaičiūnas Alfonsas.

7.00
7.00
14.00
7.00

IS LIETUVOS |

šeštakavas. — Per Naujus 1920 metus ’’šaulių są Šis susivažiavimas bus
metinis
7.00 jungos” Įgaliotinio rūpesčiu šeštakave pakurtas ’’Šiaulių
- ir labai svarbus. Kuopos
7.00
sąjungos” skyrius. Visi rašosi noru. V ra daug kareivių,!^ nors svarbaus busiančiam sei14.00 dalyvavusių šiam pasaulio kare.. Jų tarpe yra kareivių!mui> gerai apsvarstę, paduokite
14 00, scneBų net po 65 m. Butų įsirašę ir daugiau, kad ne kai apskričio suvažiavimo sprendimui,
14.00 kurios ’’agitatorės” moterys, kurios atkalbinėjusios savu Į šį suvažiavimą visos kuopos dc14.00 j Vyrus nuo rašymosi.
legatus turi išrinkti,
14.00 J
j
Išrinktieji delegatai nesivėlinkit
14.00 ’
14.00;
Šiauliai. Šiauliuose dažnai galima sutikti gatvėj, y- pribuli susirinkinian.
7.00 Į
j E žemaitis
10-50' . vėlesni
, . v laiką, girtą kampaniją žaliais lankais kepurė-1
14.00 j mis, kurie šlitiniuodami ir vos apversdami burnoj liežuvį:
Rast.
10.50. užkabina praeivius ir net kimba i krutino.
7.00 į
1
Trumpą. laiką būdamas Šiauliuose dvejetą kartų ga
14.00|
14.00 vau pats visa tat patirt.
Ar tu nori matyt
14.00
Nuostabus tai ir nematytas niekur daiktas, TUO tilla,ušius Francijoj, Rusijoj, I*
14.00
14.00 pu piliečiai skundžiasi, kad spekuliacija ir degtinės vary -■talijoj, Galicijoj įj Turkijoj? Ąr tu no
ri matyti, kaip croplanai kariavo oro?
14.00 mas klestėte klesti.
Viešėjęs
kariškis.
Ar nori matyti kaip submarinai karia
14.00
vo
vandenyje? Tą viską gali matyti sa
14.00
ŠeŠtllkllVilS.
Sausio
1
<1.
šeštakave
i
vyko
L.
Šauliu
'vo
namuose su visai mažomis išlaido7.00
susirinkimas. Inštruktoris
p. j". i 1 tinkančiųaPi..ikėmo
daugybe paveiks-.
7.09 Sąjungos
steigiamasis
.
a
t
x
del stereoskopų. Kada žiu
1 ICZlllSKclS pliptlSclko j O tipic L. Š. S<ujllllgos tiksle! ir HU.ro-j ii ant paveikslų per stereoskopų, jaudė reikalą jungtis šauliams. Susirinkime pirmininkavo itiesi Be aktuaiiškai dalyvautum kares
-r Ar-i i
i
j
•
m
,
-k-r
•
• •
v- lauke. Stereoskopas, kaip matai žemiau
J.
Milukas,
sekretoriavo
P.
Sventickas.
Narių
prisirase
kaštUoja tik 75 centai.
14.00
v
.
7 00 į nemažas būrys. A anai apie savo reikalus pasitarę, įsreis,
14.00'kė pagarbos musų žuvusiems del Tėvynės laisvės karžy-!
700 giams atsistodami ir šaukdami valio!
14.00
14.00 norais kovoti del Tėvynės laisvės.
Sekretoris.!

14.00
500
500
500
250
1000
• 500
1000
750

NEW YOKE IR N. J.
STIJŲ KUOPOMS

stolių klebonui padaryta apie 50,000 auksinų. Radę klebo
no šautuvą, sakė, kleboną ir jo tarnus sušaudysių, jeigu
tik ką sugausiu. Klebonas, žinoma, pasirūpino pasislė-i
pti: persirėdęs slapstėsi miškuose, o tarnui taip-^pat pasi-į

EXTRA DOVANAI!

Virbalis. Virbalio stoties salėj L. K. Moterų Draugi-!
ja buvo paruošus stoties komendaturos ir Kybartų garni
zono kareiviams iškilmingų kučią.
Kiekvienam išsiųsimo pakelį teatri-.
Paskiau Antrąją Kalėdų dieną Virbalio ’’Žiburio” uių pinigų , iš kurių gali turėti daug
skyrius surengė ’’Palaso” teatre tiems patiems karei smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi
iliustruotą kataliogą geriausių laik
viams eglaitę su dovanomis, vaišėmis, loterija, šokiais ir rodžių
ir įvairių naujų išradimų, kas
žaislais.
prisius mums 15c. apmokėjimui siun1 timo lėšas. Rašykite tuojaus:
PRACTICAL SALES CO.

-----------------------------------------------------------------------------------
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ClfTCAGO
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v UlCAldJ.
__
ILL.

Jei da neturi, užsiprenumaruok krikšč.-demokratų dien

raštį

„DRAUGĄ”
Adresas:
Kaina:
’’DRAUGAS” Publ. Co., Suvien. Valstijose:
1800 AV. 4Gth Street,
metams ............. $5.00
Chicago, 111.
pusei metu................ $3.00
Į Lietuvą ir visur į užsienius:
metams ......... $6,00
pusei metu ............................ $3.50
Cliicagojc:
metams ................... $6.00
pusei metų ........... $3.50
‘

Jau išėjo naujo laikraščio
2-ras numeris.

„MEILE”
= ’
Tai MEILIAUSIAS” ir ĮS, = VAIRIAUSIAS lietuvių visuoE" f menės mėnraštis.

~~ -

Kas trokšta meilės lai nesigai=E = Ii $1.00 ant metų už ’’Meilę”.

'".Meilė” tinka visiems. ”Mei==: j lė” uždega meile visu širdyse.
T—~ [fll
.°
*•
= i
Užsirašykite ir platinkite
E~

llllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

j

’’MEILE”

_ _p2*

No. 13, kovo 25 d., 1920
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CENTRO RASTINĖ, ORGANO ’’GARSO” RE
D AKCIJA IR ADMINISTRACIJA:
456 - 458 Grand Street,

Brooklyn. N Y

Telefoną* Stagg 3837
PENTRALfi VALDYBA

buizas N

VasUiauskas. Pirmininkas
112 No Greene Street. Baltimore, M<1

Iv tanas J Sutkus. Vice - Pirmininkas.
1317 So Victory Street. Waukegan Bl
Pnvila> Molis, Raštininkas. Knygius ir Organo Ądm-inistrat.
456_458 Grand Street, Brooklyn N X

luotas Stulgaitis, Iždininkas,
140 So. Meade Street, Wilkes-Barre. Pa

Jonas Jaroša, Iždo Globėjas.
84 Eastern Ave., Springfield, Mass.

Ona Bendoraitienė, Iždo Globėja,
168 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
Kun. N. J. Petkus, Dvasios Vadovas,
259 North Fifth Street, Brooklyn, N. Y.

TEISMO KOMISIJA:

A. J. Sutkus, 1317 S. Victory St., Waukegan, Hl.
Kun. A Skrypko, 4557 So. Wood St., Chicago, III.
J. J. Stonkus, 11140 So. Michigan Ave., Chicago, HL
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn Ave., Chicago. Ill.
z

APŠVIETUS KOMISIJA:

A. Aleksis, 180 Cardoni Ave., Detroit, Mich.
Kun. F. Kemėšis, 381 Westminster Ave., Detroit, Mich.
Dr. J. J. Bielskis, 703 — 15-th St., N. W., Washington, D. C.

T
!
*''

I

LABDARYBĖS KOMISIJA:
Ant. Šlikas, 1340 Hamilton St., Grand Rapids, Mich.
Kun. K. Skrypko, 31 N. Grandview Ave., Kansas City, Kans.
If. Šaučiuvėnas, 5143 So. Paulina St., Chicago, Ill.

įvykinti.
Dabar keliaujantiems Lietuvon
ir nenorintiems nustoti SLRKA.
teisių patariama užsimokėti duok
les iš kalno nors ir už kelius metus.
Užsimokėjusiems duokles pomirti
nė bus išmokama nario paveldėjams nežiūrint kur tokis narys mir
tų. Tik pašalpa ligoje nebus moka
ma išvažiavusiems už ribų Suvieny.4
tų Valstijų ir Kanados. Kol Lietu
voje formalio skyriaus neturėsime,
keliaujanti Lietuvon iš pašalpos
skyriaus gali išstoti. Iškeliavę Lie
tuvon organą galės gauti, tik tolre
turės primokėti krasos lėšoms $1.50
i metus ekstra.

kiek laiko turi pamesti geriausias.
2634 W. 67-th Str.,
būdas yra apdrausti save ir vaiku-(
Chicago,- Ill.
102 kuopos susirinkimas pripuo- čius SLRKA. nes tai yra tvirčiau- Kun. J. J. Jakaitis viceprezidentas
lantis but 4 d. balandžio iš priežas šia organizacija Amerikoje.
41 Providence Str.,
ties. Šv. Velykų yra perkeltas ant
Worcester, Mass.
toliaus. Atsibus 11 d. balandžio, 2
VYKIAUSIAS KATALI Kazys Čcsnulis, vice-prczidentas
vai. po pietų, pas iždininką B. Jan
456 Grand Str.,
KŲ .KOMITETAS
kauską, 40 N. 3rd St. Kviečiami vi
si atsilankyti, nes tai įvyks berta i- Federacijos Tarybos ir Am.
Jonas E. Karosas, sekretorius,
ninis susirinkimas, nepamirškite
Liet. B. K. Federacijos
laikinas antrašas
atsivesti naujų narių ir tėvai kurie
381 Westminister Ave.,
Valdybos Antrašai.
turi savo vaikučius prirašę prie
Detroit, Mich.
apgaulingų inšiu.i'antų .mokėjai Kun. Pr. Bucys, prezidentas,

KAIP SUSIVIENIJIMAS AUGA
Savaitėje, kuri užsibaigė 20 d.
kovo, Centran suplaukė 35 aplika
cijos iš 24 kuopų, tai per pus dau
giau, negu pereitą savaitę, kuomet
atėjo 18 aplikacijų iš 5 kuopų.
Aštuoniolika kuopų prisiuntė po
vieną aplikaciją; dvi kuopos po
dvi; trįs po 3; ir viena keturias
(233 kuopa iš Port Griffith, Pa.)
41 kuopa iš Worcester, Mass.,
praneša : ’’Meldžiu prisiųsti 50 pri
sirašymo aplikacijų greičiau kaip
galima. Mat, pas mus darbymetė:
pereitame susirinkime prisirašė 16
naujų narių. Su pagarba A. Čegin
skas”.
Pp. P. Karvojus ir T. P. Križanauskas, Shenandoah, Pa.,
a., informuoja, kad jiems vyksta vietinės
pašaipiuos draugystes prie SLRKA
prirašyti; greitu laiku tikisi darbą
užbaigti prirašant prie SLRKA.
visą buri lietuvių. Tai vienas iš pra
kilniausių darbų gelbėti musų pa
šaipiuos draugijas kol dar jos visai
nesuirę Juo ankseiaus draugystės
susipras ir prie SLRKA. prisidės,
tuo bus visiems naudingiaus.
L
P. Molis,
Centro Raštininku

8. L. R. K, A. KUOPŲ

Susirinkimai.
APSKRIČIŲ VALDYBOS ir ORGAITIŽATORIAI
Chicagos Apskritys:
B. Jakaitis, pirmin., 901 W. 33-rd St., Chicago, UI.
V. Balanda, raštininkas, 3258 So. Union Ave., Chicago, Ill.
K. Varanavyčienė, iždininkė, 715 W. 28-th St., Chicago, Ill.

Bostono Apskritys:
V. J. Kudirka, pirm. — 37 Franklin St., Norwood, Mass.
M. Kilmoniutė, vice-pirm. — 249 River St., Mattapan, Mass.
J. M. Vieraitis, rašl., 195 Perry Ave., Worcester, Mass.
O. Paulaiėiukė, ižd. — 249 River St., Mattapan, Mas4
V. Jalcavičius, iždo glob.— 37 Jefferson St., Cambridge, Mass
I Žardeckas, iždo glob. — 166 Bolton St., So. Boston. Majas.
) Glineclcas, organized — 282 Silver St., So. Boston, Mass

Connecticut Apskričio;

'

Jonas Rikteraitis, pirm., 875 Bank St., Waterbury, Conn.
J. T. Kazlauskas, pagelb., 443 Grand Ave., New Haven, Conn.
ratu., 40 Woodland Si. New tSrilain, Lomi

/

J

>

Duilnmdtus. ižd. 15 Rock St., New Haven, Conn

Pennsylvanijos I-mo Apskričio Valdyba;
Pet. Kuburtavičius, pir., 60U W. Pine Si., Mahanoy City, Bu
A. T. Lesicauskas, vice-p., 404 Mah. Avė., Mahanoy City,
T. P K/tžanauskas, 1 rast., 137 S. Mam St., Shenandoah, Ph
J J Skirmantas, 11 rast., 1117 Jackson St., Easton Pa.
Juozas Lazaravižius, ižd., P. O. Box 617, Minersville, Pa

Pennsylvanijos 4-to Apskričio Valdyba.
8. Pileckis, pirm., 45 Sheridan Str., Wilkes-Barre, Pa.
J. Pocavičius, rast., 187 N. Main Str., Pittston, Pa.
A. Šcimis, II rast., 664 Swallow Str., Kingston, Pa.
M. Malcauckas, ižd., 656 Swallow Str., Kingston, Pa.

New York-New Jersey Apskričio Valdyba:

V. Bcndoraitis, pirm., 168 Union Ave., Brooklyn, *N. Y.
J. E. Žemaitis, rast., 184 New York Ave., Newark, N. J.
V Daubara, iždin., 669 Grand St., Brooklyn, N. Y.
A. Kazlus, aips. organiz., 56 New York Ave., Newark, N. J.

GRĮŽTANTIEMS LIETUVI)N.

SCHENECTADY, N. Y.
245 kp. susirinkimas įvyks kovo
28 d., 1 vi. po pietų, Trades Ass
embly Hall, 269 State’ll. Malonė
kite visi nariai susirinkti t ant tos
valandos, nes daug raportų reikės
išduoti. Galite ir savo draugus ai
si vest i.

WAUKEGAN, ILL.

177 kuopa laikys savo mėnesinį
msirinkimą nedėliojo, kovo 28 d.,
šv. Baltramiejaus parapijos salėje
■uoijau^ po bažnytinių pamaldų.
Visus narius ir norinčius prie
Susiv. prisirašyti nuoširdžiai kvie
čiame ateiti j minėtą susirinkimą,
ics yra daug laba svarbių reikalų
iptarti, ypatingai apie rengiamąjį
catrą. Už tat būtinai visi atsilan
kykite ant minėto susirinkimo.
Kviečiame visus
SLRKA. 177 kp. valdyba.
GREENFIELD, MASS.

246 kp. susirinkimas įvyksta ko
vo 28 d. Visi nariai ateikite ir nau;ų atsiveskite.
A. P. Kvedaras, sekr.

WILKES-BARRE, PA.
14 kp. mėnesinis susirinkimas ivyks 28 d. kovo, tuojaus po sumai,
bažnytinėje salėje.
Kviečiame visus narius atsilan-

DUQUESNE, PA.

K. J. Krušinskas, iždihinl
•
456 Grand Str.,
Brooklyn, N.

Iždo globėjai:

Kun. M. Pankus,
443 Park Avė.,
Bridgeport, Conn.
L. Šimutis.
456 Ground Str.,
Brooklyn, N. Y.

Visos čia skelbiamos Knygos S. L. R. K. A. nariams atiduodama puse kainos.
MALDAKNYGĖS.

No 2“. PETRAIS ŽEMAITIS. Graži apysuke

lė del Lietuvos vaikelių Lietuviškai’
No. 1. ANIOLAS SARGAS. Juodais apdarais. 51.00
vertė T. Astramskaa Plymouth Pa.,
No. 3. ANIOLAS SARGAS. Juodos
* skutos
1900, 72 pusi.........................................
apdarais J.................................................... 81.50
No. 30. DIEDAI IR GRAŽINA Eilės, vers
No. 4. DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ. Baltos
ta Jr. Jono iŠ Ad. Mickevičiaus. Ply
skurdės apdarais .................................. 81.25
mouth, Pa., 1899, kaina numažinta iki.. .25
No. 5. DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ. Juodos
ukuros apdarais ........................................ $1.50
No. 31. LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA Di
džiajame New Yorke, Liepos 4, 1918.
64 pusi. Kaina tik.............................
šioje knygelėje telpa 30 paveikslų-iliustracijų, Amerikos himnas "Star Spangled Banner",
Lietuvos himnas "Lietuva, Tėvyne Musų", ap
rašymas Lietuvių /iidžiausios demonstracijos, vi
si joje nešti obalsiai lietuvių ir anglų kalbose,
surašąs ir paveikslai dalyvavusių draugijų, su
rašąs atsisakiusių ••lemonst’’acijoje dalyvauti drjų (menamų bolševikiškų). Joje ras ir lietuvių
užpelnytą garbės ženklą — pagarbos diplomą
nuo Now Yorko miesto majoro. Surašąs musų
politinių įstaigų — fondų ir tarybų, surašąs pir
mosios laisvos Lietuvos ministerijos. Nei vienas
nesigailės nusipirkęs šią knygelę.

No. 32. PAŽINKIME SOCIALIZMĄ, Pa rafiė P. G. Išleido ’Darbininkas’, Kiekvienas darbininkas turi pažinti soeiaNo. 6. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE. Nolužtanllzmą tikroje šviojoso. Gyvenant šioj
čiaia skutos apdarais .......... • •••••• 54.00
šalyj su tuomi klausimu kasdion susi
7.
DANGAUS
ŽVAIGŽDUTĖ,
No.
Juodos
duriame. Nusipirk knygą "Pažinkime
drobės apdarais .».................
.. .85
Socializmą", o su tuo klausimu pui
kiai
susipažinsi. Kaina............... .
No. 8. DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ, Juodos
. .65 No. 33. LIETUVIAI KATALIKAI IR KI
drobės apdarais ...................
TOS SROVES. Parašė Uosis. Gražiai
No. 9. PULKIM ANT KELIŲ. Maldaknygė,
išleido ’Darbininkas’. Kas skaito Uošv. Kazimiero Dr-jos leidinys, Kaune.
šio raštus, tas gerėjasi. Jo raštus visi
Perapauzdinta ’Darbininko’ spaustu
skaityt
privalo. Amerikos lietuvių gyvėje. 550 pusi. Kaina tiktai................. $1.S5
venirae yra apsireiškusios keletas sroMaldaknygę ’’Pulkim ant Kelių" yra sutaisęs
vių. Apie jas nesame gerai susipaži
inokslinčiuB pralotas kun. Dr. A. Dambrauskas, ku
nę. Vlršminėtoji knyga tą klausimą
ris per ilgus metus redagavo ir dabar dar redaguo
nuodugniausia nušviečia. Kaina tik..
ja "Draugiją". Knyga begalo gražiojo kalboje
parašyta. Lietuviai katalikai, nusipirkite šią mal- No. 34. APIE RELIGIJOS PRADŽIĄ IR
iaknygę! Ar namiejtfp ar Bažnyčioje iš jos melšiJOS REIKALINGUMĄ. Parašė Ams
■ės, visuomet rasite kuodidžiausj užsigsnėdinimą,
terdamo Liet. R. K. parapijos klebo
maita minimą.
nas kun. J. Židanavičius. Knygelė ver
ta 10 syk savo kainos, nes nuodugniai
Vo. 10. PULKIM ANT KELIŲ. Maldaknygė
religijos pradžią ir jos žmonijai reika
to pačio urinio ir tos pačios laidos,
lingumą
ikgvildena. Laida "Darbinin
kaip ir No. 9, tik jos viršeliai daug
ko". Kaina tik.................................... .
goresni, gražiob, tvirtos skutos. Kaina. 52.50

164 kp. susirinkimas bus kovo No. 2L EUROPOS ISTORIJA. Parašė Edw,
28 d., 2:30 po pietų, 152 Eldridge
A. Freeman. Iš angliško verto J. Andžiulaitis. Su šomlapiais. Plymouth,
street. Gerbiamieji nariai, atsilan
Pa., 1891, 320 pusi..............................
kyki! ant šio susirinkimo kuoskai4lingiausia ir taipgi alsi veskit nau No. 22. KELIONĖ I EUROPĄ. Kun. J. Ži
linskas. 52 pusi. ... ..............................
jų narių-prirašyt.
No. 23. KRAŽIŲ 8KERDTNĖ ir jos pasek
164 kp. sekr. Vasiliūnas',

Rolled Gold po $1.00
10 k. Solid Gold 81.50

No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

Vyriškas (Sriubelių) 10 karato aukso
Vyriškas (šrinbeliu) auksuotas....
Vyriškas, laikrodėlio kabutė (fob).
Moteriškas (spilkuto) 10 kar. aukso
Moteriškas (spilkutė) auksuotas...
Motor, (spilkutė) seninus darytas..
Krūtinei Sagutė (brooch pin)...*,.

51.50
81.00
$1.00
11.60
81.00
. .76
$1.50

3. L. R. K. A. KUOPOMS FINANSINĖS KNYGOS

Del S. L. R. K. A. kuopų tiktai parduodama
tam tikslui pritaikytos mokesnių kvitavimui kny
gos. Darytos liuesai išimamais lapais. Parsiduoda
atskirum viršeliai už $1.00. Atskiri lapai iki 2-*
imant po 2c. už lapą, imant daugiau kaip 25 an<
sykio, po 1c. lapaa
J
S. L. B. K. A.'NARIAMS DUODAMA DYKA V

TEATRAMS VEIKALAI
No 51 DAINA RE GALO. Komedija vieno
atidengimo. Parašė J. V. K...s. Trum
pa ir juokinga, lengvai perstatoma komedijėlė. Kaina .............................. .
No. 52. DANGUS BRANGUS. Komedija 2
atidengimų Parašo J. V. Kovas...........
No. 53. SCENOS [VAIRUMAI. Šioje knyge

lėje telpa aštuoni tinkami scenai leng
vai perstatomi vaizdeliai. Parašė J. V,
Kovas. Kaina ........................................

KOMEDIJELEB. Čigonės atsilanky
mas, Dvi Kūmutės, Dvi Sesutės ir
Girtuoklė su Blaivininku. Parašė Ur
šulė Gurkliutė. Išleido ’Darbininkas’,
Nusipirksi knygutę už 10c., bet prisi
juoksi oš 50 dol. Kaina tik.................
No. 55. GYVENIMO VERPETE. Penkių
veiksmų drama iš dabartinio lietuvių
gyvenimo Amerikoje. Labai gyvas ir
lengvai perstatomas, nesenai BĮ. Kadagučio parašytas veikalas. Išleido
"Aušrelė", Worcester, Mass............
Į——73^3)

TIK DEL S. L. S. K. A. NAMŲ;

KABUTE 81.00

15. SVARBUS KLAUSIMAI. Ar yra
Dievas! Ar Kristus Yra Dievas! Ai
žmogus turi dūšią V Ar kilo žmogus iš
beždžionės f Ar apsunkina žmogų Die
vo įsakymai? Pamislyk tiktai! Su tiek
ĮVAIRAUS TURKIO KNYGOS.
klausimų susipažinsi tą knygą nusipir
■>10.
15. PATARLĖS IR IŠMINTIES GRU
kęs Lnidn "Darbininko” Kaina....
DELIA! Surinko P Mulevičius Chi
NO. 37. METRAŠTIS. Amerikos Lietuvių
cago, III., 1917, 48 pusi...... ........................... 25
Katalikų Metraštis 1916 oi. yra tai
šioje knygelėje tilpsta gražus rinkinys lietu I
vienatinė lietuvių kalboje knyga pa
viy ir kitokių patarlių ir įvairių trumpų, augiau
šaulyje Joje rasi visas informacijas
nu išsireiškimų.
apie lietuvių gyvenimą Amerikoje, ap
■Jo. 10; LAISVĖN BEŽENGIANT. Amerikos.
rašymą visų organizacijų, galybę pa
veiksli) dailiosios literatūros
I i te ra tu row iir įvai
Lietuvių Visuotinojo Seimo Protoko
rių informacijų Josi vertė niekuomet
las ir paveiksluotas aprašymas Tvar
nepasens. Puslapių <448. dailiais mar
kė ir išleido P. Mulevičius Brooklyn
gintais viršeliais
Lietuvių Kiitalikų
N. Y., 1918.............................................................. 75
Spaudos
Draugijos
leidinys.
Tvarkė ir
Šioje knygelėje tilpsta visų Seime buvusių de
redagavo kun. P. Lapelis. Chicago, Ill
legatų vardai, au pažymėjimu nuo kokių draugi
Kaina tiktai .................................................
Jų kas atstovavo. Šeirio komisijų n vedėjų pa

No. 54.

No. 15?- BOBERINĖ (gumine) antspauda .. 8L7E

14 karoto £8.00
Prisiysk piršto mierą
popieros šmoteliu.

No.

veikslai. Seimo vakaro pasakytos kalbos Visu,
priimtos rezoliucijos Lietuvių ir anglų kalbossLabai gero popiero ir lietuviškų vėliavą va-ied'
uančiais spalvuotais viršeliais.
>4 O. 17. MARIJOS MENUO arba apmąstymai
kiekvienai mėnesio dienai apie Mari
jos gyvenimą, dorybes ir Jos garbę.
Surinko Kun. M. J. D—as....................
Mo. 18. RAKTAS SVEIKATON IR LAIMEN. Parašė Dr. J. J. Bielskis. Brooklyn, N. Y., 1918, 64 pusi.................. , . .26
Perskaitęs šią knygelę ir gyvendamas aulyg
joje nurodymų, išvengsi daugelio sveikatai pa
vojų ir tai nieko tau nekainuos.
No. 19. KUN. A. BURBA, Jo Gyvenimas ir
Darbai. Parašė Jr. Jonas. Plymouth,
Pa., 1898, 36 pusi........................
No. 20. APIE APDRAUDĄ. Parašo J. S. Va
siliauskus, 16 pusi.................................

rome antspaudas. Bo specijalių inspaudimų su bil?
draugijos ar kuopos numeriu ir vardu kainos yra-'
No. 150 METALINE, lengva antspauda, tin
13.76
kama kifieniuje laikyti ...........
No. 151 METALINĖ, sunki, dideliuose rė
84-00
muose .............................................

Kiekvienam 8 L. R. K. A nariui duodam*
dykai orgauaa "Garsas” kas savaitė.
Narystės paliudijimas (diplomas) išrašomas b
prisiunčiamas per kuopos raštininkę, kaip greit !!•
kn priimta* į S. L. R K. A.
Konstitucija, mokesnių knygelė.
Del kuopos suteikiama dykai S. L. B. K. A
reikalais šios blankos:
BJokesniams siųsti lapai.
Laiškams rašyti antgalviai.
Persikėlimo į kitas kuopas blanko#.
Pomirtinės pervedimo blankus.
Pašclpos ligoje išgavimui blankos No. 1, 2, 1,
Velykiuos atlikimui korteles ir blankos.
Noužsimokėjusioms paraginimui ar į susirinki
mą pakvietimui kortelės.
Vaikų Skyriaus aplikacijos ir konstitucijos a»
mokesnių pakvitavimu.
Naujiems nariams aplikacijų blankos.
Siuntimui pas Raštininkę ar Iždininkę adre»
suoti kopertai.
Informacijos apie S. L. H. K. A. lapeliai.
Visi tie dalykai gaunami dykai pareikalavyl
ir nurodžius kiek kokių norima.
FAAISKLNIMA3

Užsakant bile ką iš katodiogo visad reiki* p*»
žymėti vardą ir numerį. Užmokėsiu žemiaus dol®»
rio galima siųsti krasos ženkleliais. Viri doleri!
išperkant krušoje ar expreso "money order’'..
Jei esi S. L. R. K. A. nariu ir nori knygai
gauti puse kainos, pažymėk prie kokios kuopos pri«
klausai, tai yra parašyk savo kuopos numerį. Viso#
81.25
ča pažymėtos knygos S. L. R. K. A. nariams p»r»
duodamos puso kainos, ženkleliai, antspaudos 11
51.25
....................................
finansinės knygos tokia kaina, kaip šiame katą*
Uogo rodomu. Ant šių niekam nėra nuleidžiam*.
?1.25
Visais čia pažymėtais reikalais kreipiantieji U
siunčiant pinigus adresuokite:
81.25
....................................
4

Lietuvon neįleido. Dabar liktai Lie
mės. Paminklas del Kražiečių nuo ANo. 130. "TĖVYNĖ” I metų (1896), pilnas
Šiuo laiku daugelis SLRKA. na
luva rengiasi prie Steigiamojo Sei
merikos lietuvių. Paraše Kn. Jonas ž.
kompietas ...............................
rių susirūpinę grįžimu Lietuvon.
77
pusi
.......................................................
No.
131.
’’TĖVYNĖ” II metų (1897), pilnas
mo, kuris nustatęs Lietuvos vaiDaugelis klausia kuopų viršaičiui dyinosi įstatus ir * mm lo priklausys
kompletas
No. 25. LIETUVIŲ-LENKŲ UNIJA. Para
No. 132. ’TĖVYNĖ’ III motų (1898), pilnas
ir Centro Raštinės ar jie jjavvažiašė J. Gabrys. Keli praeities možiai pa
d., jias Ant. Ignatavičių, 25 Union
kompletas ....................................
vę Lietuvon galės būti SLRKA.
minėjimui 500 m. sukaktuvių Gardelio
siji organizacijų.
No. 133. ’’TĖVYNĖ” IV motų’(1899) pilnas
nariais; ar SLRKA. turi Lietuvoje
unijos (1413—1913). Philadelphia, Pa.
kompletas
Ar Lietuvoje SLRKA. skyriui
68 pusi...................... ............................. .
savo skvriu.
«' k.
No.
134.
"TĖVYNĖS
”
pavieniai
numeriai
turėsime, priklausys didžiumoje ir
26.
LIETUVIŲ
TAUTOS
PADĖJIMAS
No.
Šiuomi paaiškinama visiems tuo
(kurių turimo) ..........................
nuo mus pačių. Jei mes per .savo
RUSŲ
VALSTYBĖJE
(Rusų
kalboj).
Susiv.
L.
R.
K.
A.
nariams
parakdama
visos čia
mi užsiinteresavusiems, kad SLR
organizacijos atstovus sekančiame J
Shamokin, Pa., 1896, 128 pu/i]....... ..
?i.oo
pažymėtos knygos puse kainos.
KA. savo skyriaus Lietuvoje dar SLRKA. Seime rasime reikalingu vo 28 d., nedalioj, tuoj po pamal
No. 27. KONRADAS VALENRODAS. Jr. Jo
neturi. Karo metu susisiekimas su
dų. Šv. Juozapo parapijos bažny
no vertimas iš Mickevičiaus. Plymo
ANTSPAUDUS (Peččtys).
Lietuva nebuvo galimas. Prieš ka ti, spėjamo Lietuvai bežengia hi t tinėj salėje.
uth, Pa., 24 pusi... . ....................
Organizacijų kuopoms, draugystėms, parapi
rą Lietuva dar bi'ivo globoje Rusi- neprigulinybčs vaga galėsime tu
joms, notaram# ir pavieni eina asmenims mes pada-

456=458 Grand Street
Brooklyn, N. Y

wK,1

No. 13, kovo 25 d^l^O

KORESPONDENCIJOS
lh

LIETUVIŲ NAUJOKYNU^ AMERIKOJE

bui užkenkti. Tūlas kliubo pirmi
ninkas žinodamas, kad tasai vaka
ras rengiamas Lietuvos nauda’’,
stengėsi visokiais budai kenkti, at
kalbinėdami žmonos, kad neitų i tą
vakarą. Sakoma, jis sušaukęs ko
kio ten kliubo susirinkimą ir įsa
kęs savo pavaldiniams neiti. Be to
dar landžiojęs po stubas ir atkal-

R

r

V'C'X

Lithuanian American Trading Co.

1c |

DIREKTORIAI.

DIREKTORIAI:
J. B. Kaupas
A. J. Staknis
J. B. Šaliunas
M. Milukas
K. Cesnulis
P. Molis

CAMBRIDGE, MASS.

inkorporuota ant

• S. VASILIAUSKAS
Generalis

ŠERAI PO

$10.00.

J. S. Vasiliauskas
Kun. J. J. Kaulakis

Kun. J. Petraitis
Pirkti galima kiek norima;
gi ją suklaidinti, bei nesitikėkite, do, kad šimtinė L. L. šargu bus ]id hm. Buvo atvaidinta du labai gra rėjo. atėjęs pats Į tą vakarą ir pa
nuo vieno iki tūkstančiui šėrę.
L Simutis
kad suklaidinsite. 14-os draugijų mi.
užus veikalai: pirmiaus vaidinta ”1 matęs. -kad žmonių pilna salė, gėdi
A. J. JVLekšras
Imant 5 Šerus ar daugiaus
komitetus.
į Aukavo šie:
josi eiti Į salę, o tik aplinkui traiA'i*. Juozapo Draugija ir
S. Ratlavičius
parduodama ir ant išmokesčio.
.7
noki
eigas
incidentas.
uv.ii]
su
lenkais;
veikalas
gra1
niojosi.
Kokių
lai
esama
susirinkiinas.
Kuomet Šv. Juozapo Draugijos nas Radzevičius 5.00, Ben. Budrai žus, bet dar artist ai gyvai jį suvai-i SLR K A. 82-ra kuopa stiprėja,
Šv. Juozapo Draugija iš vardo
Šerus užsirašyti galima jau šiose kolionijose pas šiuos B-ves įgalioti mr
susirinkime buvo pranešta draugi tis 3.00, A. (1 rebliauskas 3.00, Al. dino, tad publika negalėjo atsige-1 I r veikia. Bal. 10 d. SLRKA. 80yra katalikiška ir šventojo
MAHANOY CITY, PA.
nešioja, bet pažiūrėkime, kaip ji pil jų komiteto pirmininko, kad pini ir Ant. Šliumbai 2.00. BĮ. Morkū rėti. Dauguma verkė. Po to buvo i ta kuopa surengia balių, kuopos
AKRON, OHIO
J.
Tošaitis,
613 W. Mahanoy St.
naudai,
bus
su.
lakiojančia
krasa.
gai
jau
pasiųsti,
buvęs
finansų
raš
nas
200.
Po
$1.00
šie
aukavo:
pertrauka, kur kun. 51. A. Vitkus
S. Radavičius, 130 Wooster Ave.
do katalikystės pniederines, tada
J. Zarnauskas, 518 W. Pine St.
ALBANY, N. Y.
gražiai kalbėjo apie Lietuvos padė Dovanos paskiriama už $4.00. $3.galėsime spręsti kokis vardas ]iride- liniukas K. Sidabras labai nustebo J. Valiukevičius, E. Akromiehė,
MASPETH, N. Y.
M.
Mari
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41 kp. turėjo mėnesinį susirinkimą.
Rutclr. įlika vietomis juokėsi, vietomis ver- susivienijimo reikale, rodos norinJ. K. Milius, 456 Grand St.
Kn. J. Petraitis, 147 Montgomery St
Įsipiršo, kad jis galėti] draugijos
Susirinkimas gražaus įspūdžio darė
A. Drabisis, 456 Grand St.
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P. Grajauskas, Salmon and A cnango
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pos
valdyba
nepridavč
T.
F.
Sky

J. Hodell, 341 Wharton St.
Pavyko Lietuviu Diena.
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į
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M. M. Slikas, 241 Federal St.
žinia išpildytų 11 aplikacijų, jau
Į testonas dalyvaus katalikiškos drau
Vietos Draugijų Sąrišis kas met riaus raštininkui. Tai bus paskelb ' tę po $14.00, o numirę, kas kiekvie- |
CHICAGO, ILL.
J. Čiurlionis, 3412 Mercer St.
su gydytojų liudijimais. Be
Alex. Augustinas, 717 W. 18-th St. Jur. Prnnckunas, 316 Earp St.
iškilmingai pažymi savo tautos šv ta vėliau. Be to čia priminsiu arti-,
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’
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reikalinga — negaliu suprasti.
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Tai katalikų visuomenę džiugi ra dainų. Tolinus kalbėjo kun. A'. vaitienė, Onos — p-lė O. Bartinin- saugos). Linkėtina Palmertonie-j B. Jakaitis, 901 W. 33-rd St.
Rev. J. Vaišnoras, 408 Tabor St.
butų, kad be apmaudos tikinčių
čiams visiems Į Susivienijimą įsi- Į Stas. Jucevičius, 726 W. 18th St.
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Vi
n
PITTSTON, PA.
Vilkutaitis apie susiklausymą, nu
žmonių pasivadintų protcstoniiška
R. Kalįnauskas, 2919 W. 40 St.
Kun. J. Kasakaitis, 65 Church St.
vienybe, sutikimas ir artimo meilė, rodydamas, kad lietuviai sueitų i co — J. Simanavičia, Pldukovskio
Gerrio draugija. Iki kol ši draugiVasaits, 18 Sand St.
Prezidentas kuopos išrinktas Mi; J. Klimas, 4442 S. Whipple St. st. L.
tai be jokios abejones kuopa trum- bendrą veikimą dabartiniam kritiš — Pr. Ražaitis, Lankevičiaus — J.
A. Ruscckas, 31 Welsh St.
B. Nemartonis, 4412 S. Richmond
kas Maceika, rast. Jonas Visockis, , M. Panavas, 1902 W. 47-th St.
])U laiku i milžiną išaugtų.
RACINE, WIS.
kam laike, nes vienybėje dirbdami Mockus, Kareivių — B. Kazukaitu
talikai privalo pasistatyti ir išrauti
Don.
Jackus,
1825 Meade St.
Iždininkas
Mikas
Bizauekas.
Ch. Petkus, 3667 Archer Ave.
Lietuvai atnešim pagalbą. Kalba ■ K. Vuosaitis, Al. Kiškis ir L. Lazvisus tuos gaivalus iš draugijos,
ROCHESTER, N. Y.
Reporteris, j I. Sakalauskas, 4031 S. Rockwell St.
dauskas. Lietuvaičių nelaisvių O.
visiems patiko.
kurie bando sėti tarp katalikų proAnt. šalčius 4630 S. Francisco Ave.Kun. J. Kasakaitis, 1006 Clifford Av
ROCKFORD, ILL.
Teatrališkas choras padainavo Gadciikuiė ir S. Raškevičiutė. ”Bol Parsiduoda labai pigiai didžiausioj
V. Stančikas, 1543 W. 46-th St.
testonizmą ir lokiam proteštonų
ST. CLAIR, PA.
Pr. Steponaitis, 430 Island Ave.
A. Stulginskas, 715 W. 19-th Pl.
porą dainų ir pora solų. Zdanis ir ševikai. Simo — L. Lazdauskas, Ju lietuviu kolionijoj. Tikėdamas dvi fai'apaštalui parodyti duris laukan iš
R. N. Baršis, 1114 S. West St.
V. Stulpinas. 921 W. 33-rd Pl.
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tokių, kurie netik jį sustiprins, bet privers virkinimo orga
Tarpe
vyto
p-lė
O.
Palubinskili

Lietuvos
ka
riuomenę.
WATERBURY, CONN.
Lietuvą savo paskirtos aukos, kurią
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B. D. Gauranskas, 46 Congress Av.
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S. Daunoras, 10 N. Second St.
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tada siųs, kaip nereiks.
J. B. Šaliunas, 145 Congres Av<
J. Mončiunas, 4|4 Hungerford Av. J. Sauris,
Aukavo šie: — A. Laurusevičius dėjo prie pagražinimo programo
O kad ponas Petružis sako, kad
HOMESTEAD, PA.
WAUKEGAN, ILL.
Kun. S. J. Čopanonis, 318 4th Ave.
draugijų komitetas tik priversti $2.00, po $1.00 šie: — J. Baranaus Jiems priklauso garbė už jų triu
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Bujanauckas,
1112 — 10th St.
KEARNEY, N. J.
nai reikalavęs iš Juozapinės tuks kas, AI. Alakaravioius, O. Žalionie- są.
A. J. Sutkus, 1317 So. Victory St.
J. Volikas, 118 Devon Terace
Aukų surinkta arti $400. Publi
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dangi 14-kos draugijų komitetas
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rengėsi siųsti, surinktas aukas į Lie liauskas, V. Treikauskienč, D. Alur
Rap. Baliauskas, 61 Brackett St. Jur. Aleksa, 14 Milbury St.
šalaviju.
V. Staraševičius, 609 Fleet St.
(seiliaus žinomas kaipo ’’Severos Skilvinis Bitteris)), kuris
Kun. J. Jakaitis, 41 Providence St.
tuvą, tai prisidėjo ir šios draugi kunienė, T. Petrikonis, A. JurčikoKEWANEE,
ILL.
P.
Piušas, 107 Ward St.
yra pasitikėtinas skilvio sužadintojas ir vaistas viduriams pa
jos: Draugija, šv. Jono su $200, nis, J. Vinskas, J. Jasiaviičius, AI.
Jonas
Vaitkus, 19 Clayton St.
I. Dambrauskas, 326 W. 6-th St.
Linauskas, V. Kašalionicnč, AI.
liuosuoti.
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B J. Ludvinaitis, Box 411
nos Marijos Moterų su $100 ii r DrKovo
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L.
Vyčių
fiO
kuopa
su

kūmo ir nusilpnėjusos virškinimo systemos. Pamėgink bonku
ja Šv. Stepono su $100. Tai buvo Zubanicnė, A. Šmulkštys, AI. Alarrengė .gražų vakarą, paminėdami
tę šių vaistų šiandien. Pradėk kelionę į sveikatą. — Kainos:
užklausta ir Juozapinės atstovai mantavičiiene ir J. Alarmantavieia.
Adomo Sumiš. . tautos šventę (Šv. Kazimiero die
75 centai ir $1.50: taksai 3 ir 6 centai. Pardavinėjama visose
Sugebųs lietuviai yra kviečiami už Pramonės Bendrovės
ar ir jų draugija prisidės sykiu siu
ną). Liet. R. Kryžiaus naudai.
agentus.
Kuriose kolionijose dar nėra Bendrovės įgaliotinio,
vaistinyčiose.
iš tokių kolionijų pageidaujama kad tuojaus prieteliai atsi
Nors vietos Akyčių kuopa jau yra
tos. O kad kunigas gavo nuo Diešauktų.
surengusi daug gražių vakarų, bet
GIRARDVILLE, PA.
Bendrovės įkūrėjai, kaip ir rėmėjai yra patyrę visuome
W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa
šis
vakaras
tai
pirmas
toks
gražus
nės veikėjai, su autoritetu.
Ket., 4 d. kovo buvo surengtas
. tai ne už Petružio nuopelnus. Ir
St.
Louis
lietuvių
istorijoje.
Vaka

Kiekvienas šios Bendrovės šerininkas turės sau už garbę
ponas Petružis tiek pasidarbuok vakaras paminėjimui Tautos šven
būti
šios Bendroves nariu. Šios Bendrovės nariai sudaro*
ras
susidėjo
iš
vaidinimų
ir
prakalir tiek aukok kiek aukojo kunigas, tės. Pelnas skiriamas Tautos Fon
LIETUVOS PRAMONES KĖLĖJŲ ARMIJĄ.
gausi ir ponas nuo prezidento laiš dui.
Ncd.. 7 d. kovo buvo rodomi kruką. O kad jūsų geriausių patarimų
neklauso komitetas, tai gal jie ne tamieji paveimslaii. Pelnas skiriaUžsirašyk sulyg savo išgalies.šios Bendrovės Šerų šiandien. .Jei
Silpnybės, paeinančios nuo peraidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raunu nu
tavo
laikas pavelija ir sugebi, reikalauk informacijų ir įgaliojimo būti
verti, kad 14-os draugijų komite m as L. R. Kryžiui.
sustingimo, skausmu sirenose, yra greitai prašalinamos, vartojant
šios Bendrovės agentu ir ragink savo draugus Į Lietuvos Pramonės
Ket., 11 kovo buvo su rengtos
tas jų klausytų, nes draugija Šv.
Kėlėjų Armiją.
Juozapo jūsų patarimų klauso, tai prakalbos. Kalbėjo gerb. p. J. K.
Klausiant informacijų ir siunčiant pinigus adresuok:
<£Draugą Reikale”
kaip minėjau jau pusė metų pini Milius iš New Yorko. Auku surink
Šeimynos, kurios kartą dnžinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina.
gų vis dar ir šiandien neišsiuntė, ta $63.96 centai. Paskirta L. L.
Yra tik vienas Pain-Expcileris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas
musu vaizbaženkliu
o komitetas neklausydamas jūsų pa Sargams. Ir tą vakarą suorgani|V
tarimo jau antrą syk išsiuntė au zuota<L. L. Sargi] kuopa, narių pri
A
112 N. Greene St.
Baltimore, Md.
Jeigu ant pokelio, nėra vaizbaženklio ikaro, tai jin nėra tikt-i« ir jus tokio
kas į Lietuvą, pirmą syk $1,500, surašė 26. Reiškia: L. L. Sargai lai
A
'Mi neimkite. Visose uptiekose po 35c. ir 70e Taipgi galima g.iuli put. išdirbėjus :
antrą syk $1,200. Jus su savo ge mėjo iš Girardvilles $83 dol. su
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Braadu y, tsew York
I
rais patarimais galite vieną drau- virs. O pažadų irgi nemažai. Atro-
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WATERBURY, CONN.

Smulkių bukų surinkta $32.00 St. Agintas, Ig. Lagamavičius, B.
L. Bonus. Ir kuris tik jaučiasi lie- galo vietinis Vyčių 79 kuopos choTRIS DIENOS DAUGIAU
Staniulis,
A.
Kazlas,
M.
Skcbcrdis,
tuvys, kuris tik trokšta laisvės sa-jitas pagiedojo Šv. Kazimiero giics- Viso labo per visą savaitę surink
Tik per tris dienas daugiau pasiuto
Vietinis L. L. Bonų skyrius dir
vo tėvynei, nė vienas neprivalo at-1 mę. Aukų surinko $79.00. Žmonių ta $241.00. Visiems aukotojams ta P. Petronis. Su smulkiais sudaro
mo čoverykus nupigintomis kainomis
ba su pasišventimu ir deda visas
$4.95. Po Kovo 14d. kaina pakįla iki
viso $34.45c. Aukos pasiųstos L. Mi
riam širdingą ačiū.
silikti nepirkęs bonus ir nesuteikęs labai mažai buvo, nes labai lijo,
patai)* S kaid tik kuodaugiausiai
$7.95. Skaityk apie tai žemiau. Tikros
i jai. Taipgi kitu kartu stoties reiValdyba.
Žemiaus telpa vardai aukotojų
pagelbą atgimstančiai savo tėvynei.
parduoti bonų ir kad atsiekti savo
geros
skuros čeverykai del ’’tikrai vy
' kalams surinkta $1 su centais. ViKurie norim iš Lietuvos ir iš Vil per tą savaitę:
riško darbo.”
Atlaikys žeberklus
tikslą: t. y. sukelti ■ savo tėvynės
arba taro tikras tepalas privalo vi
įsiems aukavusiems nuoširdžaausią
J. Puzinas
$50.00.
niaus išvyti ’’ponus”, visi pirkim
suomet rastics namuose, idant at
KINGSTON,
PA.
sunkaus
apsiavimo
ir laikys jų gerą iš
paskolas $100,000. Praeityje AVasitikimuose, kur reikalaujama te
Į ačiū.
.
vaizdą.
Kun. F. Kemėšis
už kiek galim Lietuvos Valstybės
35.00
palus paviršutiniam vartojimui,
terburiečiai visuomet yra atsiekę
aalėturoet tuojaes apturėti ureitą
Tik prisiysk mierą ir tie puikus ar
1
Jau
yra
išdirbti
—
-----—
'
V
*'
,
»
A
plonai
ėjimui
Jonas
Kaušis
15.00
Bonus.
ir pasekminga palengvinimą nuo
ivairlu nesmagumu. Pasielgsite
savo tikslą, tas drąsiai galima amijos
darbo čeverykai ateis tuoj į juPo 10 dol.: F. Druktenis, P. Ra- rius turėjo fėius per užgavo- per namus užrašinėjant Paskolos
L. L. Bonų skyriaus komisijos
išmintingai nusipirkdami
su namus. Tikros aržuolinės skuros pu
kyti, jog ši kartą garbingai atsieks
Nusisekė vidutiniškai. Bonus. Tai sunkus ir gražus darnarys,
’ Gauckas, K. Vedriekas.
nes.
dai. Pažymėk šaunios ekstra rūšies sku
ką yra pasibrėžę. Štai jau iki šioliai
Po 5 dol.: A. šacikas, S. Cibuls Per tris vakarus uždirbta: b<13‘ bet,ncbus praleistas, jo pradžia
K. J. Paulauskas.
ra! Gerėkis jos nepaprastu patogumu.
už ’’cash” pinigais yra bonų par
, ,
..
, ,
bus paskelbta spaudoj.
Rizikos musu—turi jus nudžiuginti, ar
kis, P. Banionis. Po 3 dol. V. Kur 200 dol.
Tik gaila,
kad
pas,
n
....
..
.
..
duota už $40,000. Na. o jeigu paim
mes nopurduosiin mokėk tik $4.95
bu
....
.. f
| Da yra UidcLis būrys skolingų, t.
palis, J. E. Karosas. Po 200: K.
sim višus pasižadėjimus kaip drau ' DETROIT, MICE.
čeverykams atėjus, tai didelis nupigi
mus yra tokiu užšalelią, ku-jJ y. pasižadėjusių ir nekuria, dalį piGervilis, J. Banionis, F. Stankevi
nimas.
gijų taip ir pavienių, kurie dar pi
29 dieną vasario buvo pradžia čius, A. Bilukevičius, J. Grūstas rie dar nėr aukavę nieko dcl|nigų įmokėjusių, bet dabar kasžinl
nigų nepridavė, tai bus virš $50.Laisvės Savaitės. Prakalbos buvo S. Stepulonis, A. Petkus, J. Dan- tėvynės. Su nekantrybe lau- kodėl lukuriuoja, atsisako užbaigti,!
000. Bet ant nelaimės, kaip kitose
(Severos Gothardiško Aliejaus),
. reikėtų būti bent kartą vyrais, p ra-i
parengtos Šv. Jurgio par. Saloje. brova, P. Barkauskas ir K. Tvar- kiaine misijos.
kurs vartojamas kaipo linimentr.s
kolionijose taip ir pas mus paskuti
arba paprastas tepalas nuo rheuĮdėjus užbaigti.
Vakarą atidarė 93 sk. Tautos Fon kunas. Po 1 dol.: S. Pauraza, T.
matiz.mo, neuralgijos, persitempi
nėse dienose atsirado daug tokių,
mo, tinimo, padid*nt\i gyliu, rau
|
Nūn
skubiai
ruošiamasi
prie
kido pirmininkas Ant. Šacikas, per- žilnis, K. Ž.iris, P. Balkus, A. K-i
menų it sąnariu sustingimojr nuo
kurie kurie kleidžia visokias sensa
visokiu diegliu ir skaudėjimu.
: tų, kur kas žymesnių prakalbų, ku- statydamas mažas mergaites padai kalauskas, J. Jurbunas, P. BilžiKainos: 30 et. ir S et. taksu arba
cijas, kad tik pakenkti tam garbin
(JO et. ir 3 et, taksu. Pariduc-da vi
PHILADELPHIA, PA. irios bus 18 d. Balandžio, 2 vai. po
nuoti duetą. Dainavo dvi sesutės nienė, K. Krištupaitis, K. Senkus,
sur aptiekose. ,
gam tėv/nčs darbui. Nereikia to nu
pietų,
vietinėj
lietuvių
salėj.
Bakšaitukės. Paskui kalbėjo gerb. j. Ocikas, A. J. Aleksis, S. Vinalią, i Šv. Kazimiero Dienoj,
gąstauti, nes jie nepajėgs tais savo
Maloniai kviečiame visus kiekvie
J. E. Karosas, kuris savo prakal- J. Valukas, Ų. Kcmagienė, P, Aušmeižtais užginti pakulinę kibir
_t
ną neprąniuksoti tą popieti prie po
boj labai aiškiai nurodė Tautos drejauskas, Gustaitienė, J. Stigmo- Į.
kštėlę tėvynės meilės tikro Lietuvos
l.vicii
turėjo
prakalbas
Liet.
-įaus "pineklio”, bet ateiti pasi-į
Fondo darbus ir uždavinius. Pas- nas, Bukšaitis, A. Balukevieienė,'
sunaus krutinėję. Ir kad užbėgus
kui dainavo vyrų kvartetas. Kai- I s. Pctrokienū,7 J. Norkus, K. Gri-1 Muzi kalinėj e saloje. lvalue- ' klausyti apie savos tėvynės laimes! DAKTARAS NAMUOSE
už akių tiems visiems šmeižtams,
NESIŲSK PINIGŲ.
bėjo kun. F. Kemėšis. Savo kalboj'galauskas, J. Miškenis, K. NauroJjO P- Kaz. J. KlTlŠinskas. La'ir vargus. Dabar kiekvienas tarp Į
vietinis bonų skyrius 14 kovo su visus ragino rašytis pine Tautos^. Zaunis, P. Ben.doru Baikaus- bai gražiai nurodė prieder-';i!lvvs šnekas: pavasaryj važiuosi-! Tik ką išėjo iš saudos nauja kny Tik $4.95 atėjus namuosna.
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje
rengė prakalbas. Kalbėjo J. B. Ša- Fondo vietinio skyriaus. Publikos kas, B. Gaišauskas, A. Gonaitis, A. mes link tėvynės, jos šelpi-!”“.i
Broluži, pirn, negu aprašoma visokios vaistiškos žolės, Persiuntimas dykai. Armi
.v . .
, i važiuosi į ją prisidėk prie jos laisliunas ir p. J. W. Liutkauskas, a- visai mažai buvo. Aukų surinko Sutkaitis, A. Varncckas, J. Šaltis, ,mo ir išpirkimo
jos
turtu,
_ įsKOvojimo,
-v,
..
. . .
. Pan šaknįs, žiedai, lapai ir t. t. nuo ko jos darbo čeverykai. Taupyk
1
J
.
įves
pirkdamas
jos
B.
Varncckas.
K.
Kazielo,
J.
Gri

$112.00.
bu iš New Yorko. Abudu kalbėto
kad savi žmones galėtų jdi.->' s]<o]os Bonus, kitaip kasžin su ko- kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja pelną. Pirk tiesiog iš dirbtu
gas,
A.
Šalukas,
A.
Sidora,
A.
ZiAntras vakaras buvo Šv. Kazi
jai nuodugniai ir visiems supranta
naudotis, o ne svetimi ateju-jkiu džiaugsmu savo kojom mindžiol ma. Su lotyniškais užvardijimais. vės. Siųsk tik kuponą.
mai išaiškino kaip šventa pareiga miero dienoje. Kalbėjo kun. F. Ke doro, A. Juodvalkis, J. Balčiūnas,
Gvarantuojame, tie čeverykai yra
nai, kurie nė mums, nė musų < i gimtinės žemelę, tavo brolių krau i taip, kad kiekvienas guli juos gauti $7.00
iki $8.00 vertės, juos aūdamosi
yra kiekvienam lietuviui pirkti L. mėšis, paskui J. E. Karosas. Ant A. Isodo, K. Abyšalo $1.50c.
į bile aptiekoje. Beto yra daugybe
tėvv
’
nei
Lietuvai
gero
noveD
gausiai
apšlakstyta.
Pamąstyid
^tėvynei
Ju
į gerų pamokinimų, slaptybių ir r<~ busi užganėdintas, arba mes prisiusime
'iv/
I i,d R Kr šunie al’ie tai pinu'negu važiuosi.
nauja porą veltui.
■ceptii.
Tokia
knygutė
yra
rcikalia
-Laisvės Sargas.
buvo
sta $100.65.
1 ga kiekvienam.
Kaina $1.00.
International Sales Co.,
M. ŽUKAITĖS,
$23.25, centrai! pasiusta 77.Box 108, Sta. D,
New York, N. Y.
Prisiųsk čeverykus išmėginimui. Ma
451 Hudson Ave., Roehcsler. N.
40 Aukavusių vardai:
PIRKITE UKES Didžiausioj Lietuvių Ūkininkų Kolonijoj Amerikoj, kuri yra uždėta per ANTA
no
pinigus grąžint, jei aš panorėsiu. Aš
$16.00
Kun. J. Zimblys
nieko
nerizikuoju.
NĄ KIEDĮ, ir apgyvendinta su 480 lietuviais ūkininkais, kur per praeitą vieną vasarą nupirko G J
10.00
A’. Januškevičienė
Vardas
ukes lietuviai už $241.450 vertės. Visoj Amerikoj tiek lietuvių neišperka ūkių kiek vienoj mušti koloni
Pirksi bonų, tai žinosi,
Miern.
5.00
O. Skubriene
joje. Turime 5 lietuviškas Ūkiškas draugijas Laisvas ir Katalikiškas, 2 Parapijas ir Kunigą. Greitai ti
Kad duosi lenkui per nosį! Adresas
Svalva
2.00 I
O. Šiupienė
kimės įsigyti savą vaikams ir lietuvišką mokyklą. ANGLAI FARMERIA1 musų kolonijoj- nerimauja
2.00
Juozas Sutkauskas
kad tiek daug lietuvių apsigyvena. Palieka mums ukes arba tuoj kraustosi laukan. Naudokitės proga.
.V.K7W?. ‘‘.-.t J,
man niežti galV. Ncvidiunskienė, U. G e gerki eSu
♦■<♦ ! Išbandžiau ri.tvhiat mazgojimus,
Mes turime paėmę ant pardavimo daugybę ūkių mažų ir didelių su budintais ir sodnais ir su gyvu
f rinkimus, muilarimus — ir ristas tas
nė, J. Tamošaitienė, Ni. Bairiinien;"
nirko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
liais ir mašinomis. Parduodame ukes, gyvulius ir mašinas ant lengviausių išmokėjimų. 31usų kolonija
kana... Man gėda net darosi!”
K. Kuncckas, P. K azlauskas, J.
MAiir. ”y'a, tai kam lau kęst be
yra gražiausia ir parankiausia del lietuvių ant gerų ūkių apsigyvenimui. Laukai gražus, lygus su ge
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
Tracckas, J. Zusinas, F. Gudaitic-, Didelę atydą atkreipia publika
kai gražus, švelnus ir lysti. O tai
rais žvyruotais keliais, apgyventais puikiomis ukūmis. Yra daug gražių žuvingi} ežerų ir upių. Orus
todėl, kad aš vartoju RUl'FLES!”
nė, J. Aušra, G. Jurkoniutė. V., stebėtiną gydymą Patrūkimo Eb.
sveikas, vanduo geras, ŽEMĖ geriausia, molis su juodžemiu ir molis su smiolžemiu nlaišyta, Derlingiau
Kas tai yra RUFFLES? Ar
Karlaitienū, O. Linkevičienė, M.'
tai
gyduolė? Ne!! Ar kve
sia del visokių javu auginimo: KVIEČIŲ, RUGIŲ, MIEŽIŲ, AVIŽŲ, ŽIRNIŲ, BINZŲ, KORNŲ.
!vonele ir Nervišką arba trotiim
piantis vanduo? Ne!! RUF
Sveklute, J.. Skuberis, K. Stankus, i
BULBIŲ, DARŽOVIŲ, SODNŲ, DOBILŲ, ŠIENO IR GEROS GANEVOS. Geriausia transportaciju
FLES yra tai paprasčiausia'
M. Bura, S. Rasimavičia, P. Kai-, ♦■įsiės 1 gas pei Dakta-ą Andrev
plaukų
ir odos sustiprintojis,
laivais ir gelžkeliais. Miestas Scottsville, Mich., yra pačiame vidury musų kolonijos, didžiausis ukininkuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklatfsanti grožį. O kas gal
pokas, Viktoras Kuraitis, Ona Da-1 > Mallm :Š Wilkes Barre Pa U
kų turgų miestas. Yra valgomų produktų, sukenavimo fabrikai, SVIESTO, SŪRIŲ išdirbystčs, Banbut gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
uknienč. Stan. Zubaitis, Jurgis. artėjimo peilio ir operacijos ir iŠ
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą? "
’kos, Bažnyčios, Teatrai, Magazinai, visokios krautuves. Už 8 mailiifyva antras musų kolonijos miestas
skiriant aršesnius atsitikimus, m
LUDINGTON, MICH, kuris yra ant kranto EŽERO MICHIGAN,} kuri kas dieną atplaukia daugybė
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 0
Bingelis, Valerijus Pcciukcvičius,1 ••'kalauja trofini) laiką nuo d:n
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti H
LAIVŲ iš Chieagos ir Milvaukės ir kitų miestų, kuriame yra daug visokių fabrikai ir dar 3 fabrikus
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar- ?
iStan. Bairunas, Pranas Modelis,! bo ir kito užsiėmimo
naujus budavoja, ten yVa ir idsokių uždarbių. Lietuvi, apsigjwcnk muši} kolonijoj, o busi pats ir tavo
/čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Juozas Joskelcvičia, Jeronimas Zin j
Nusipirkto šiąnakt RU FFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik į
šeimyna laimingi gyvendami musų kolonijoj, tarpe savų žmonių.
Žmonės paprastai mislino, kad
65c.,
bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai š
Mat.
kovičia,
Edv.
Lukoševičia,
Turime ukiu parduoti ir kitose 3 vietose, tik tose kitose vietose yra žemės ir kraštai daug prastesni, negu anesiranda gydymo del patrūkimo
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai r
Dauknys, Jonas Čnrlionis,
pic Scottville. Atvažiuokite, mos jus su automobiliu apvaliosime ir aprodysime, iš kurių galėsite pasirinkti sau
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: į
kaip tik su pageli,a operacijos, be'
Ant.
Kalvinskas.,
A
lėks.
K
' ūkę.
f\ AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, Nev; York*'IKW*<'-,,I>'»2«
His yra tik netiesa Šiandien D'
HART, Michigan yra 22 mailios nuo musą kolonijos, ten mos turime daugelį ūkią paėmę parduoti, tik te.
Juozas
D’Malloy praleido didesnę dalį s<
tikusios SODNŲ, RYČIŲ, VYŠNIŲ ir AVII3ČIŲ auginimui ir Rugių, Griku, Bulbiu auginnttui, nes ten žemė kal
Itan.
A
’
cnclovas,
Juonuota, smėlis su žvyrių, ant kurios lietuviški javai nemėgsta augti. Ten ta vieta yra garsinama per agentus
vo daktaravimo del ištyrinėjimo ’>
.
Kaz.
Ta
r!
a
lis.
Juonetinka,
pertai
daug motu, o tik 6 ar 7 lietuviai dar teapsigyveno. Tai galite suprasti, kad ten žemė lietuviams
gydymo patrūkimo be skausmingo'
Ant. Čurlionis, A11L
daug tuščią ūkių. Kurie norėsite atvažiuoti sodnams žemės pirkti, rugiams ir grikams sėti, mes nuvešim c į HART,
operacijos ir pasisekė jam išpildo
iem.
Mich., kalvas.
rj savo norą, tai]) kad nėra apie tn
PEACOCK ir IRONS, Mich., yra už 29 mailių nuo musų. Tose dvejose vietose žemė mažai tikusi javu auginiabejonės
mui, tik gerai tinka gyvulių laikymui, nes ganevos yra liuosos. Ten laukuose tebėra kelmynai ir pustynės. Mes ten

Lmimentas

Severa’s
Gothard Oil

turime apie 20,000 akerių tų kelmynų žemės parduoti po $5 ir ligi $18 už akerj. Kuomet atvažiuosite, mes, jei norė
site, ir ten nuvežimo aprodyti tų laukų.
FOUNTAIN, Mich., yra už 11 mailių nuo musų miesto CUSTERIS, Mieh., yra už 3 mailių nuo mus miesto Seottvilles; mes tose vietose turime labai daug farmų paėmę ant pardavimo, mažų ir didelių, su budinkais ir sodais, su
gyvuliais ir mašinomis parduodame suvis pigiai tas farmas. Atvažiuokite pasirinkti tinkamiausią ūkę.
PARSITRAUKITE per musų draugiją valgomų produktų, pagamintų ant musų kolonijos tikiu, iš kur gausite
gerus ir šviežius produktus.
TURIME PARDUOTI 200,000 vaisingų medelių ir diegu gatavų įčiepytv del persodinimo; turime daug gražių
pavėsio medelių ir žybinčių krūmų ir rožių.
IŠLEIDŽIAME ŪKIŠKĄ LAIKRAŠTI, "ŪKININKŲ ŽINIOS", kurį užsirašęs turėsi geiiaūsį draugą na
muose, ktifiamc rasite ūkininkai ir miestų lietuviai ir gaspadinės geriausių patarimų ir pamokinimų ir visokių gerų
ir linksmų pasiskaitymų. Kaina metams $1.50, pusei ’metų $1. Užrubežyje >2.50 melams. Užsirašykite tuoj.
Su visokiais reikalais atvažiavę kreipkitės į LIETUVIŲ ŪKININKŲ DRAUGIJOS Administratorių, Antanas
Kiedis, kuris jus apvažiuos po ukes ir nurodys, kurios yra geresnės tikės ir pagelbės visuose reikaluose pradžioj gyA'enimo ant ukes. Atvažiuokite arba rašykite ant adreso:

LIETUVIU ŪKININKŲ DRAUGIJA
SCOTTVILLE, 3L1CH.

ROBINSON BUILDING

DĖKINGAS PAC1JENTAS SAKO
i

rin.sk

Sau norą.

mošai!is, Leonas Ginkevieia,
; Sabalis, Klein. Pilkas.
Mažomis aukomis $7.G5.
Iždininkas J. K.

PITTSTON, PA.
14 d. kovo Įvyko nepaa]
prakalbos. Kalbėtojom būvi
ninkas J. K. Milius.
Piru
vietinis klebonas kun. J. Kas

turėtumėm imti

Beverly. N J.. Aug. 14. 191
Brangus Dr O'Malley —

Negaliu rasti žodžių j valos Jums pa
dėkoti už stebėtiną patarnavimą de
manęs, tšgydydamas mane nuo dubel
tavos rnpturos. uuo kurios kentėjau pm
devynis metus Ir negalėjau dirbti
Bandžiau visokius daktarus, bet mat
negalėjo pagelbėti. Dabar esmių svei
kas, ačiū Dr. O’Malley Iš Wilkes-Ear
re, Pa. Aš esmių Lietuvis 70 metų am
žiaus ir išimtinai rekomenduoju Dr
O’Malley, del kiekvieno Tautiečio, ku
ris yra tame pačiame padėjime, kai;
kad aš pirmiau buvau.
Jonas Gedminas,
Box G8, Beverly, N. J
(Tikra gromata randasi mano ofise.

SVEIKATA = BRANGIAUSIAS

TURTAS
Kuomet sveikata nyksta, gyvenimas pasilieka tuščiu. Tankiai žmo
gus pražudo sveikatą kartu ir džiaugsmą del neapsižiūrėjimo.
Neduokite savęs apsigauti, bet patįs persitikrinkite. Pabandykite

BOSAK'S GYDANČIO HORKE VINO
Kuris yra naturališkai gydantis Įvairias, o ypač vidurių ligas. Taip-pat
pagelbsti nuo galvos skaudėjimo, nuo nervų ligos, nuo nusilpnėjimo ir
daduuda. kraujo.

Pasiteiraukite apie BOSAK’S 1IORKE VINO pas savo pažįsta
mus ir vartokite jį pagal nurodymus, o išvengsite daugv-būs ligų.
Galima gauti vaistinėse (aptiekose). krautuvėse (grusernėse.
Arba stačiai kreipkitės prie

BOSAK MANUFACTURING CO.
Scranton, Pa
Prekė: 12 bunkų už $14.00; G bunkos už $7.50; ir viena bunka $1.50.

BOSAK’S

Horkė viiiO

theLITHUANIAN booster

Vienintelis Anglų kalboj lietuvių laikraštis.
Leidžia Thomas Shamis
Vieniems metams Ą7 00
Vienas numeris 10c.
Adresas:
The Lithuanian Booster,
500 Fifth Avenue,
New York, N. Y.

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS

LIETUVIŠKAS UŽEIGOS NAMAS

ARBA KOTELIS NEW YORKE.
Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas

tarimui i išgavime Lietuvai nepri
GEO. J. BARTAŠIŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
klausomybės. Po tam sekė karinin DAKTARAS O’MALLEY SAKO: —
Parduoda Laivakortes ant visų linijų Į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Ištnainom
ir siunčiam pinigus j visas dalis svieto pagal dienos kurso.
ko kalba kuriems buvo žingeidi i.šPenki metai ovalios po dvieją '
Parūpinant išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžkclio
metų ištyrinėjimo, išradau naują
stočių New Yorko pribuvus iš kitų miestų.
arbuma Lietuvei būdą gydymo Patrūkimo ir vadini)
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydimo kotą būdą gydymo ’Chcmic-Elcctro į leivius aut laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpinamo
aukų.
būdas gydymo Patrūkimo del šim kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi Į musų viršminėtą Agentūrą su reikalais.
I ii Pat rūkusių žmonių. Nebuvo di
GEO. J. BARTASZIUS
.dėsnio išradimo medicinoje, nei gy 498 Washington Street,
New York City.
kaipo įstojimą, kiti pasižadėjo vė dymuose nuo laiko išradimo Xliaus sumokėti.
RAY ir daugiau svarbesnio žmo
Pittstonicčiai. kurie dar nesate nijai. Jeigu esate vienas iš tų skai1
prisirašę prie. L. L. Sargų, tai se lingu kenčiančiu, sergančių ant to.kantis susirinkimas įvyks 28 d. ko neapkenčiamos ligos ’’Patrūkimo’ i
SIUNČIANT PINIGUS Į LIETUVĄ
vo, tai yra Verbų Nedėlioj, tuoj aš galiu jus išgydyti. Nelaukite '
siųskime visus, nes didesnę pusę siunčiamų pinigų pasilieka
po sumai.
Jeigu reikalaujate rodos, tai nieki
žvdai. Mano kursas su nusiuntimu:
/h m ėjas.
neKašluos. kaip lik parašymas gro
mulos ar atsilankymas į mano ofi
3,000 auksinų........... $70.50
500 auksinų ................ $7.50
są asabiškai. Rašykite, prisiųsdam
10,000 auksinų ...... .$140.00
1,000 auksinų......... $14.50
už Ge. štampų, o gausite paveiks
20,000 auksinų......... $280.00
3,000 a ūksimi......... $42.50
buvo sure)
luotą knygutę apie Patrūkimą.
per pašto money orderį ir adresą to,
Adresuokite:
kuri
: kvitas nuo priimtu pinigų.
j

(SPECIALIST)
27 So. Washington Street,
Wilkes-Barre, Pa.
Kur kalbasi ir rašosi lietuviškai.

MIKOLAINIS,
Brooklyn, N. Y.
)
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No. 13, kovo 25 d., 1920
,ir savo metinėmis ir aukomis steiiPaieškai! pusbrolio štanislovo
'gkitčs kuoilangiaiisiai šelpi į Lietu iriniaus, kjlusio iš Kauno rėd..
vos mažulėlius.
i Veliones parapijos, iš dvaro Mika| Lietuvos Raudonojo Kryžiaus linos. 1914 melais buvo ('ollinsville
RINKIMO AUKŲ "QUOTOS
Rėmėjų Dri
ija turi jau net 104 III. Dabar nežinau kame vra. J'is
JAU PASIUSTOS
pats ar kas Įeitas atsišauki
turiu svarini reikalą: g.iul
nojo Kryžiau.^ Rėmėjų Draugijos jo prie L.iet R. Kr. R m. gelbėti
Centras pasiuntė kiekvienai Ame'-i Lietuvoje nuo karo nukentėjusių
Pocahontas. III.
koje lietuvių kolionijai ’’quota”, ir našlaičių. Laukiame ir jų su savo
kiek kiekviena iš jų turi surink1!
Paieškai! švegerio Jurgio Ruteaukų nuo kiro nukentė.jusiu naulionio, paeinančio kaimo Giraitėvos varguoliai yra ištiesę prie jų sa
iiu, Lazdijų parapijos. Girdėjau,
gyveno Tirlston. Pa. Jam yra svar
vienai jų, png.il musų sujii’alimo.
bus laiškas iš Lietuvos. A įsišauki t :
orgaiiiznonustatėme puotą ’. Gal daugumui

Dovana Visiems Dykai

LIETUVIO APTINKA.
Siuomi pranešu, kad mano aptiokoje randasi visokios gyduolės, kaip
Amerikoniškos, taip ir Europėjiškos. Žemiau pagarsinu tiktai tokias gyduo-les, kurios tankiausiai yra reikalingos dol apsisaugojimo arba del prašali-i
nimo tokią ligą, kaip Šaltis, su viso kūno skaudėjimu, reumatizmas, arb*i
kaulą gėlimo ir nuo skilvio nernalimo. Prie tą paprastą žmogaus silpnybių
visos didesnės ligos prisideda.
M ii teiti nuo šalčio ir viso kūno skaudėjimo 75c.
M Utelei tuo reumatizmo ir kaulą gėlimo 75c. Skilviais Bitteris $1.00.
Medicina ir Baldamas gerti ir tepti nuo visokio reumatizmo $1.50.
Todėl, laike reikalo kreipkitės prio tautiečių, o busite konogeriausial-į’
užganėdinti.
Lietuvis Aptiekorius

Flc ANK A. URBAN

Brooklyn, N. Y.

151 Metropolitan Avė.,

Didžiausi a B roo k y n e
Lietuvio
Ceveryky Krautuve

šventa ir

taip Įirakilnų

teisingu, arba kuri kolionjja
mažiau ar daugiau sr inkli.
meldžiame tuomi neužsigaiitii
nėra galima vict-im \ ii ii.io <

ntis laikrodis, naujo išradimo, apie kurį dar
Tai kas nepaprasto. X
Laikrodis yra iianja’i-in išradimu laikrodžiu srityje. Apie jo
nesi girdėję
1 — Rodo valandas ir minėtas
praktingnmą kalba žeminus
tįsio metalo ti
> gvvenimą. t’ Ižsu
gali

Pajicšau savo sesers sūnaus. Le
ono Rudžio, iš Kauno guli.. Telšių
apsk.. Plung"1; valse.. Sodos iM'žoi-

•6 (Irani

tuviu gyventoji

uv'lins nei mimitos.

5

t >n rnn 1 m>i
kiečiausiai
aki ics tam

ZlilO, inch'ZMl

žemėj u skyrių s

Užlaiko geriausių iždirbisčią Čeverykus:
W. L. Douglas, Em
erson ir kitokius. Už
piki i e persitikrinti.

miego ir i

Simnas Poste

tni

Paieškai! švog ■: io
<iaus. SmiJI-.ų rėd
parapijos, ?.!<n

žymiems lietuviam-;, š’an
rime savo žinioje apie J04
kolionijii, kuriose, va vi!

,eno

imtos. I i- Turi egzaiuen
L lės, imsies ir dantų. 11

,\ ail I

n.i naudai p.i- dabar nežinau kur.

a v;

200 kolion.ju.
kurios, mes manome, k->
nicldžiii atsišaukti jis
ta?;, tai duosiu dovano.1
prie bendru ir įeik iliiji
švenčiausio vis iems šio
darbo, gelbėjime
Britain, (’on

glaudimo n

u.

.u

I; !;io, Kauno iv.
apskričio. Rozah
n i Momunų. 12
veno T j.'skoror.

n-s su mins J u< o ivismsKUčic. Suvaikų red. Vilkaviškio aps.
Piista.pėdžių kaimo. Taipgi paieš-

Gerbiamas Daktaras A. Rutkau
skas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Rėmėjų atstovus, j:iu Kaune ir ji
sai savo pranešimuose apie Lietu
vos žmonių padėti tarp kitko šiai
ką rašo:
”Už dieno-; kitos gausite mu
manęs daug prirodymų, kaip v ra

iš ko jis butų labaj linksmas
Mrs. Julia Bičkus
11
liti Ross St.
Duquesne. Pa.

-Ieškau savo tetos Antaninos K eblaieinkės (po vyru pavardės
žinau), kilusio-; iš kaimo Užp
nių, Naumiesčio par.. Šakių a

gražinančiu namus daiktu.
• erija tame laikrodyje gali
naują. Tas laikrodis v< r1:
p.rninpą laiką pardnvinėsirne tik po $11.95. Laikrods yra tokis, kaip aprašytas,
•fci jums nepatiktu, grąžiname pinigus. DYKAI, VISAI DYKAI išsiusime kr<ž
etini šitą geležinį gružu laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas mus aprašytą nau
jo išdirbinio laikrodį. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems žmonėms, nes stij prus j<> lukštai ir tvirtais viduriais, laiko laiką teisingai. Pardumlamas po $-1.00
! ir daugiau, o mes rluosime jums DYKAI lik per trumpą laiką, jei užsisakvsi
įuojaus stebuklinga naujo išradimo laikrodį. Taigi jei nori pirkti sau ar kam
■tors dovanu1, lai prisiusk mums rank]
I rodį su laikrodėliu. Likusius užmoki
<!:>< Irt us.
i proga, rašyk ttiojaus.

BROLIAI DARBAN.
Viršminėti Daktaro žodžiai nu-Į
piešia tik dalelę vargų, kokius mus
brangus broliai ir sesulės kenčia.
Nenuleiskinie rankų, ir nesakykim, j
gal kas kitas musų brolių ir sesučių i
Lietuvoje ašaras ims šluostyti. Stos
kimo visi darban ir be sustojimo į
stengkimės kiek nors sumažinti ;
nors tą nelaimingų Lietuvos vaikelių-našlaičių vargus. Gal tarpe jų
yra ir musų giminaičių, gal jų yra
mums ir labai artimų, tai argi mes'
galime tureli užkimštas ausis iri
negirdėti ją aimanavimo, jų prašy
me kąsnelio nors sudžiuvusios duo
nos plutelės, kuri lieka po valgiui
ant musų sotaus stalo. Jie laukia
jūsų aukų ištiesę rankutes ir mal
dauja pasigailėti jų. Broliai ir se
sutės, dėkitės visi prie Lietuvos

L VV

Kuriose galima gauti visokios MĖSOS, užlai
komos pagal kra.javą madą, kaip lai: Skilandžių,
visokių Dešrų ir visaip padarytos Rūkytos Mėsos,

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 N. Irving Ave.,
Dept. 2-10.
Chicago, Ill.

GYOYMS KURS PER
GALI REUMATIZMĄ.
;
75c. DĖŽĖ

VELTUI KIEKVIENAM
KENTANČIAM.

Hyracuso, X. i., išrasta gyduole nuo
reumatizmo, kurią šimtai jos vartotoju
vadina stebėtina. Tik keletą gydymų,
net blogiausiuose atsitikimuose, nuste
bina ir net po.to, kaip kiti vaistai nie-

Kudu Lašinių.
Visados šviežia mėsa ir čyst-ai (švariai) užlaikoma.

>

Manhattan
VISIEMS YRA ŽINOMOS
KAIPO GERIAUSIOS.
PAMĖGINK VIENA!
Be abejo reikalausite

M. Mierzvvinskas

125 GRAND STREET
kampas Berry St. >,
BROOKLYN, N. Y.
Tol. 3359 Greenpoint.

SKRYBĖLĖS
pavasari-

nusisėdusias kranjiijc. vejant lauk
tas Vidurių. Skausmą, sustingimą, suputiiną sumažina ir naikina.
Gyduolė p. Delano išrasta yra taip ge
ra. kad jos savininkai nori, jog' kenčiantieji reumatizmu, arba kas turi sa
vo draugą juomi apimtą, gaut veltui
75c. baksiuką nuo jo, kad įsi tikrint i,
ką kiekvienam atsitikime jos gelbės,
pimj išloisiant bent vieną centą, l’-nas
Delano sako: ’’Prirodymui, k:ub Dela
no gyduolė pergalės reumatizmą, nežiū
rint kad ir didelį, nžsisenėjusį, kada
niekas negelbėjo, aš tą padarysiu, jei
pirmiau nevartojai gyduolių, prisiusiu
dėžę 75c. veltui, jei tą pranešimą iškirpsi ir paduosi savo ■vardą ir adresą
su 10c. padengimui pačto lėšų.”
F. H. Delano, 1228 <’. Griffin Square
Bldg., Syracuse, N. Y. Galiu prisiųsti
tik vieną dėžę veltui ant adreso.

lę. nes pigi.skryliėlė brangiau atsi
eina, kadangi negalima jos ilgai
nešioti.

g
ffil _

.

271 Berry Street,

NAMAI ANT PARDAVIMO
WILLIAMSBURGE: 21 Filmore PI., 3 fam.
mūrinis namas, 13 kambariu su maudynėm, pre
ke $15,300. 57 Union Avė. 5 fttni. su Storu mūri
nis, raudos $900, prekė $7,500. 2 fam. su 9 kam.
prekė $3,500. 5 fam. su Storu, landos $900, pre
kė $6.500.
RIDGEWOODE: 2 fam. naujas mūrinis na
mas 11 kambariu ir maudynės — $4,901). 3 fam.
mūrinis su 17 rūmą ir innud., prekė $6,000 iki $7,000. 6 fam. po 5
kambarius, su maudynėmis, randos $1,200, preke $8,500. 6 fam. po 6
maudynėmis, randos $1,400, prekė $10,000 iki $11,000.
EAST NEW YORKE: 2 fam. su 9 kambar. ir maudynė — $4,000.
2 fam. su 11 kamb. mūrinis, $5,000. 3 fam. su maudynėmis, mūrinis,
$6,000 — $8,000. 3 fam. nied. su 17 kainb. $5.000 — $6,000. 6 fam. po
4 kamb. ir maud. $7,000. 6 fam. po 5 kainb. su maud. 9 iki ln tukst.

belę. kuri yra žinoma kaipo goriau
sia už tuos pinigus ir atsieis tams
ioms pigiau. Kainos nuo $3.00 iki
$10.00 Musu didelėse krautuvėse
randasi gpriaussios pa vasarinės ma
uos

Ješko Antaninos sesers Juzės sū
įsiems gyventojams pašalpa. Reikia nus Juozas Mickaitis iš kaimo Lau
būtinai kuogreičiausiai milijonų eiškių. Lukšių vals., šakių a]vk.
auksinų aukų, nes be pagelbos ii
pinigų, žūsta musų graži jaunoji
tauta. Rygoje ir kilu r Latvijoje lie
6-tas pėstininkų Pilėnų Kunigai-:
Htuvių prieglaudos kurios globojo
ir tcbegloboją lietuvių vaikus, lat
vių valdžios persekiojamos, verčia
Aš, Juozas Burdulis, pajieškau
mos išsikraustyti, arba prievarta
Eį
Tel. 1950 Greenpoint.
turi juos auklėti ir versti Į latvius. •Jurgio Brazaičio, švogerio. Kuklų fšl Gydau ligpnius su įvairiomis ligo Įgl
kaimo. Jevaravo vals., Suvalkų red. 1
mis, o ypač mano specialu,
§1
—
MOTERŲ
LIGOS
—
|
inmui, nei pergabenus jiems prie- Pirmiau gyveno Piltsburghe. koki ra
DR. H. MENDL0WIT7
i
Brooklyn. N. Y.B
6 metai atgal. Rengiuosi i Lietuva 1^271 Berry St.,
Kampas So. 1-mos gatvės
ra
valiai. Pačioje Lietuvoje didelė sto : važiuoti ir turiu svarbu
Gerai jsitėmykite adresą:
!§J
ka drabužių, stoka malkų ir šilu Atsišaukite :’
S DR. H. MENDLOWITZ S
Burdulis
S
mos ir stoka valgio.
’’Žmonės labai serga ir miršta dč
motąją šiltine po visą Lietuvą. B. 1
pagerėjimo gyvenimo sąlygų, be iš-Į
tekliaus nusipirkimui muilo ir apsi J
valinio nuo "kūno paukščių”, nė--,
ra vilties sulaikime dėmėtosios šilti
nėtf platinimosi.

M. MII

■>oj, m-s j s yra nelik reikalingu, bot ir pažmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktu. Ba

slieji musų surinkti drabužiai Lie
tuves Raudonam j. ; i Krvž’.ui. jau

L. R. K. R. ATSTOVO LAIŠKAS. žinot. Turiu labai svarbų reikalą,

ypa in. Su kožnu
numeris nžsistalo.

ant šio adreso:

kai

trukus bus jie Lietuvos piva’g; brolio Prano Bugiili
liams dalinami. Apie šiuos s’.un inius buvo visa'p manyta. Buvo net itijose aite Chicago. III. Ar jis paabejota ar jie pasieks L eteną ai s-.ii ar kas žino malonėkite pranešgal kur dings. Daugu’,utis net laiš- ;i. Ir.:*?,! mariui reikalą, i/ ką busiu
dėkingas. Atsišaukite po adresu:
tinių drabužių skryniose, atradę
vien akmenis, bet ši linksma žinia
lai būna mums paskatinimu dar
Paieškai! Apolinaro
Bičkaus.
prie didesnio veikimo gelbėjime
Prieš trejetą meili gyveno apie (’Iii
musų brolių Lietuvoje.

laikrodžiu prisiunčia me pilnus iri formacijas. Kombiiiu
Dabar pumislyk. Kiek naudos ir parankamo gali turėti

niki i

liniu

Pereitą savaitę g u'.a k; Kaune
telegrama, kurioje sakoma, ka.l sė

skambinti,
tikimo reil- lujamos ytusios, gera gvdvmni
pintelę dviem perskyri

Musų

.'ini savo dailumu.
BROOKLYNOŠAKOS:

B. ZINIS REALTY CO.

MANHATTAN HAT STORES,

BRANCH OFFICE:

420 Lorimer St. (Pagal Grand St.) Brooklyn, N.Y.

479 GRAND ST.

Tel. Stagg 3929.

Arti Union Avė.

s

enjrJ>tlWxin'iS)lx'lū^‘lKl«ial>:iKlg;č

Didz i usias Paskolas Duota
visiems lietuviams.

PIRMUTINE LIETUVIŠKA PIANŲ KRAUTU
VE BROOKLYNE.
Mes parduodame geriausios išdirbystės pianus, Playerius ir Phonograplnis ir duodam ant išmokė
jimo, dešimtą dali Įmokant i liku
sius pinigus po mažą dalelę atmo
kant be nuošimčio, h- mes prisiun
čia m i kitus miestus ir taipgi mes

Ant Deimantę, Laikrodėlię, Brangakme
nių ir ant visokių drabužių.
maipgi parduodam deimantus ir laikrodžius už pusę kainos.

M. BluckliiiM Sons.
705 Grand St.,

Hear Graham Ave

Brooklyn, N. Y.

Tel. 3438 Stagg

draugo su žodžiais dol Mnsie Rolli'i
Sužinojimus per laiškus duodame
Ritei and Wholesale.

I
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Tol. 4423 Greenpoint.

®

& JUS GALITE SULAIKYTI

Dr. J, Walukas -

PI A.UKU SLINKIMĄ.
D< rmafuuą sulaiką plauku slinkimą, prašalina pleiskanas, niežėjimą
odos Kalvos, augina plaukus priduoda
ma jėms reikalinga maišia.
Dermafuua padarys kad Jusū plaukai bus tankus švelnus ir skaistus.
Oda Jusū Vaivoje bus tyra, pleickanc i išnyks snt visados Ir pUuu.<u
nesl'nks dauginus!
tcikalaujanf prisiusime Jum paeta s avis dykai išbandymui sampala.
Prisiuskite 10 c. stampomis persiun
timo lėšų, gausi išbandymui dežiutę
Dcrmafuros ir brošiūra.
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Valandos:
auo 8 iki 10
ryt«,
nuo 1 iki 3 po pietą if
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Nedaliomis pagal sutarimu.

161 No. 6-th Street,
BROOKLYN. N. Y.

įfžj
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ARGIL SPECIALTIES CO.
PHILADELPHIA. PA.

MI

LIETUVIS FOTOGRAFAS IR MALIORIUS
Paveikslus padirbu visokiomis spalvomis, kaip
mažus, taip ir čtiifėlius. Vestuvių., šeimynų ir pa
vienių yuatų padirbu pagal naujausią, madą, tik
rai artističkai atnaujinu senus ir atmaliavojų iš
kelių ant vi. ’o paveikslo. Prekės labai prieinamos.
Studija ai -ara subatoms, nedėliotais ir šiokiomis dionemis.

=

A. ANTPUSAITIS and CO.
464 Grand St.
Brooklyn, N. Y.
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DT1EJUS KIOHAS
Brooklyn, N. Y.
227 Bedford At nue,
Tarpe b ,rth 4-toa ir 5-tos gatvių.
'

A

Pirk Lietuvos Laisvės Bo
nu — gelbėk išlaikyti Lietu
vos nepriklausomybę.
-

y.......

Telofoua.8 Green point 2851.

Juozas Levandauckas
GRABORIU8
272 BERBY STREET,

BROOKLYN. N. Y.

TEL. 2320 GREENPOINT

Parsamdau automobilius ir ka
rietas veselijoms, krikštynoms
ir šiaip pasivažinėjimams

231 BEDFORD AVE.,
D

BROOKLYN, N. Y.

■

