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KETVERGAS, BALANDŽIO (^pril) 1 d., 1920

Per 40 vai. pamaldas Shenan
doah, Pa., kovo 1 d. kun. S. Pautieniui vietiniam klebonui užsimi
nus apie Vilniaus Lietuvių baisa,
ir padavus sumanymą jųjų siišelpirnui tuojaus pasiųsti tenai 100,000 auksinų, dalyvavusieji atlai
duose kunigai vienbalsiai tam pra
kilniam tikslui pritardami sudėjo

kyklų, kuriose mokinama
veltui vra 5,852 su 1,701,213
mokiniu. Du
namu
*. našlaičiu
4.

talikų jau yra. 27,650,204. •296.
Per pastaruosius metus jų
skaičius užaugo ant 186,229,
nežiūrint ant to, kad imigra- NAUJAS VOKIETIJOS
lis skaičius kataliku svetim KABINETAS.
taučių sugrįžo Į savo tėvynes
Berlynas. — Suformuotas
naujas' Vokietijos ministeriii
daugiau negu pereitais me- kabinetas su premjeru Her
man Muller, socialistu. Į na u
rikų 8,944.
ją ministeriii kabinetą įeina
Naujų parapijų susiorga šeši socialistai, trys demok
nizavo 148, o visų jų dabar ratai ir šeši centristai.
yra 10,608. Katalikiškų moANTRAS GAVĖS GARBĖS
DOVANĄ.

UKRAINEČIŲ PERGALĖ
Paryžius. — Ukrainiečių
kareiviai, vadovaujant gene
rolui Pavlenko paėmė Odesą
Ouman ir Elizabeth Zlamenko.
Bolšėriku komisaras Ra4,

SVEIKI SULAUKĘ
ŠVENTŲ VELYKŲ!

Vol.-Metai IV

SINGLE COPY

100.000 AUKSINŲ VILNIAUS

27,650,204, KATALIKŲ
JUNGTINĖSE VALST.

’’GARSAS’1
456-458 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

Knn. S. Paulienius
463.00
” J. Dumčius
200.00
Pr. August a i t is iš Malianoyjans lietuvių
150.00
50.00 I
Kini. V. Kudirka
45.00 ‘
S. Dubi uis
82.00'
1. Valaitis
K. Strimaitis
25.00 '
A. Šeštakauskas
20.09
S. Mozūras
10.00
I. Kelmelis
10.00
10.00
P. Č’ėsna
J. Raštutis
15.00
Viso labo
$1080.00
arba 100.000
auksinu.
Kum. Pr. .1

šaukime buvo nurodyta J. M. Vy I
skupui Karevičiui i Kauną su pra
šymu įloti Vilniaus lietuviams.

Lietuvos Laisvės Paskola
PASKOLOS BĖGIS.

Lietuvos Laisvės paskola paskutiniu laiku žymiai pra
dėjo didėti. Kuo Kovo pirmos dienos jau nėra tos dienos,
kurioje* ineitii mažiau, nei 12 tūkstančių dolarių. Ameri
kos lietuviai jau sujudo ir dirba tą išganingą darbą.
Kas link skaitlinių tai bendruos ruožuose galime pra
nešti, kad iki 17 Kovo mėnesio vra užsirašė 7350 žmonių
ant sumos viršaus vieno milijono dolarių ir jau yra inmo500,560 dolarių. Dabar gi yra kur kas daugiau.
Kas link išlaidu, tai Lietuvos Valstybės reikalams
(sulyg jos Įsakymų) iki 17 Kovo išmokėta 176,225. Pas
kiau antra gana žymi išlaidą, tai padengimas arba pridėji
mas parduodant Suv. Valstijų bondsus. Tokių išlaidų pa
sidarė jau $7,396.68. Kas link algų misijoje dirbančių dar
bininkų, tai pareina į 1,100 kas mėnuo. Misijoje bonų sky
riuje dirba 7 darbininkai neįskaitant misijos narių. Misi-

pustrečio mėnesio, taipgi ir šiaip Įvairiausios išlaidos at17 kovo menesio. Sekančiuose pranešimuose paskelbsime

reiia surinkti iki nustatytos (ploto

.INFORMACIJŲ L

Apskritai įvairios informacijos suteika L. Misija,bet
iš Karkovo.
‘Misijoje nedaromos jokios legalės popieros. Kas nori už
RINKIMŲ TEISE KA|
Kaimiečiai miesto Polta LENKU VALDŽIA APLIETUVOS
FINANSINĖS
tvirtint i visokius ingaliojimus, perlaidas (doviornastis),
KIŠKIAMS.
vos ir Ekaterinoslavo sukilę LEIDO VARsAVĄ.
MISIJOS MARŠRUTAS* . ar padaryti kokius nors legalius dokumentus, privalo kroįprioš rasit lrolšcvikwr/'
NNŲvKlKVuLu s so\ ic- -Ktiln-ifšalrififtį'sužinojo, -, .
M _
į
i pietus'me’ <a(^ \ yriausybe rengia j
' .71^ ri
Eidami Steigiamojo Seimo rinkimų šioje apielinkėje su LietuAREŠTUOJAMI RUSAI. nuo Pri
ii, i)aė-hsla.V?no.
kuriuo (vos Paskolos reikalais šio- ( IIIaktingų riu-imis dienomis:
Berlynas. — Duota Įsaky me daug miestu. Iš Londono | :.1Sv.
Daugelis vėl užklausia apie pinigų kursą ir nesupran
■į_ kimo leisiu.
mas areštuoti visus Berlyne
Balandžio 11 Edwardsville, ta kai]) gali kursas mainytis. Visiems pasakome kad kurPa. popietėje.
gyvenančius rusus. Vokich-|fĮžia išsikraustė
jos valdžia kaltina rusus or
Balandžio 11 Wilkes-Barre,
ganizavime prieš valdžią su
>uvo pranešimas,
gai, yra dienų, kuomet bėgyje keliui valandų kursas dik| Chicago. Ill. — Aštuoniosc vaka
kilimų.
rinėse valstijose siautė baisi vėsula. Balandžio 13 Wanamie
čiai persikeičia. Tas viskas priklauso nuo pinigų rinlcos
Šimtai
žmonių
užmuštų
ir
šimtai
nrba biržos. Misija pinigus Lietuvon siunčia tuomi kursu,
Antanas P. Kvedaras, Greenfield, CARO VAIKAI GYVI.
pranešime nėra pamato.'
'sužeistų. Daug namų i griuvėsius
Rymas. — Nužudytojo ca
[paversta. Ant keliolikos milijonų
organizavime 246 kuopos ant syk ro brolis Nikalojus, viešė dadolerių ^įdaryta skriaudos. Tūks
MISIJOS NARIU ATSILANKYMAS KOLIONIJOSE.
ARMĖNIJOJ ŽUDOMA
su 17 nariu, gavo iš SLRKA. auk
tančiai žmonių liko be jokios pasto
KATALIKAI.
so žiedą dovanų. P. Kvedaras gi
męs Saukotos miestelyje, Šaulių ap
skrityje. Geras tėvynainis ir vietos
kolonijoje darbuotojas.

ir carienė senai esą nužudy
ti, bet jų vaikai tebegyveną.

SIŲSKIME „GARSĄ”
LIETUVON!

gės. Nukentėjusioms nuo vėsulos,
sužeistiems nekuriose vietose ir pa
vo pranešimą apie naujas ka galbos nebuvo galima, priduoti, nes
visa komunikacija suardyta.
Didelis skaičius vietiniu ka Chicago nedaug faniukentėjc.
taliku, armėnu, ir keliolika Ten tik kelios dešimts žmonių le
misionierių turku užmušta. mi rę. Daugiau nukentėjo Chieagos
Popiežius pasiuntė 50,000 (priemiesčiai, kaip Melrose Park ir
n, 111., nemažai žmonių šū
vi rš 4,000,000 dolerių pa-

^=3OC3O

A. Šelkaitis, nesenai užrašęs ’’Garsą” švogeriui Lietuvoje,
gavo laišką, nuo jo, kuriame dėkuojama už.reguliari laikraščio
siuntimą,. Laiškas skamba

ioehoe

18 Pittston,

Balandžio 19 Scranton. Pa.

3 © E3 O., i" n

H O E3 OI—© ES O

turi važmėti Waslnngtonau. Belieka majoras p. Žadeikis,

kuris kiek gali, tiek lankosi kolionijose.

Bonai dar negatavi, bet tuojaus jau bus gatavi ir bus
atidavinėjami tiems, kurio pilnai yra už juos užsimokėję.
ti. J (‘i kas išvažiuoja Lietuvon negavęs boną, tegul per-

.’’Maloniausias mano švogcrcli! Aš nuo Tamstos laikraštį
’’Garsą” priėmiau 25 d. sausio, 1920 metų. Labai širdingai
tariu aš ačiū, ačiū ir ačiū už tą didelę dovaną laikraštį. Dižinoję mano kaimynai kad turiu laikraštį, ir iš toliau atėję
žmonės nori paklausyti ir pasiskaityti laikraštį "Garsą" iš
Amerikos. Visi smagėjasi iš visokių naujienų. Vieną numerį
keli šimtai žmonių skaito įr džiaugiasi. —
J ui ij m i a s K ui i ka u s k a s.

sidaibuoti, kad kaip tik bus gatavi bonai, kad juos butų

Lietuvos Misijos Informacijos Biuras.

Perskaitę tokį laišką iš Lietuvos kaimiečio lupų, ar atsi
sakysime ir daugiau savo brolių lietuvių palinksminti spaus
dintu žodžiu? Laikraščiai Lietuvoje brangus, o čia pinigai
pigus. Už $3.00 ’’Garsas” lankys lietuvio pastogę kas neda
lia per visus metus.

atvažiuojan-

pnasis adresuok:
L. A. Trading Co.

Daugelis SLRKA. narių gauna organą bereikalingai, nes
į namus ateina bent keli numeriai visiems nariams. Toki nariai
didžiai paliksmintų savo gimines jei pasiųstų mums 1.50 už
kuriuos siuntinėsime jų organą visus metus į Lietuvą. Tie 1.50
eina padengimui pašto lėšų.

PINIGUS LIETUVON
SIUSTI

Jei prie virš minėtų pinigų bus dadčta dar 6c. stempomis
tai .pasiųsime Lietuvon ir musų gražų 1920 metų kalendorių.

PAĖMĖ 100,000 VYRŲ.
Londonas. — Iš Maskvos
pranešama, kad bolševikai
L. A. Pramones Bendrovę. paimdami nuo Deuikino NoReikalauk pinigai kurso ir vorosyjską laimėję daug gro
k it ii informacijų.
Parduodam LAIVAKOR- oficierių, 100,000 kareivių,
daug karo reikmenų ir 15,'
TUS.
000,000 svaini benzinos .
c

Nevilkink. Kuogreičiau mums pasiusi pinigus, togreieian
laikraštis pradės eiti į Lietuvą. Visus pinigus ir adresus sių
skite :

’’GARSAS”, 458 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

nistenu J. Vileišiu.
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Iš Federacijos Tarybos JTaštines

Lietuvos Atstovy
bes Amerikoje
Pranešimas.

ba be druskos tenkinas, arba iš Lie- kokių 80 varstų atstu, moka dešimt į
tuvos maišeliais, krepšiais šmuge- auksinų ir daugiau. O kai bus
liuoja. Ir kad veikiai Lenkų cko- tuvos pinigų kursas aukštas, kai j
cijos, jų kuopos, draugijos ir para
FEDERACIJOS SKYRIAI.
galėsim
nominė padėtis pagerėtų — jokios mes del kurso ankštumo g.
pijos. Federacijos Valdyba bc^ pla
vilties nėra. Atvirkščiai, visi gyve- turėt tiesiog prekybos ryšių su to Federacijos Tarybos suvažiavi
ninio daviniai rodo, kad lenkai linui užsieniu, neYien vokiečiais, mas Pilsburgh’e nutarė Katalikų tesnės visuomenės paramos neį
Amerikoje gyvenantieji lietuviai
Įklimpsta ir klimpsta. į ekonomini tuomet nei lenkai; nei šmugleniu- Vienybių vardą pakeisti Federaci stengs viena tinkamai visas veikimo
krizį, kaip musia Į derva, ir kad nu kai iš mus išpirkti nieko nebegalės, jos Skyriais. Jau susidarė kolioni- i tegalės visą lietuvių katalikų vei darbininkai, ypač kurie yra suina^
apibendrinti ir nurodymais nę grįžti Lietuvon, didžiai intere
dien rimtai jiems tenka, pagalvoti arba norėdami pirktis duonos pusę jose vietiniai centrai Katalikų Vie-Ikmių
KUI1
ta niauti svarbesniuose musų vi suojasi, kokie yra įstatymai deloį
NEPAMIRŠKIME LIETUVOS. būti toli gražu netenka, ir jeigu jau apie kokio rimto kataklizmo pa svaro turės mokėti, kaip sakoma, nybės malonės to nutarimo prisi-Į1"
pašėlusius pinigus. Tuomet, pavyz- laikyti ir save vadinti Federacijos j suomenės reikaluose. Federacijai į darbo dienos ilgumo Lietuvoje.
reikėtų apie kieno nors ekonominę vojų.
Antras Šv. Velykas musų broliai priklausomybę kalbėti, tai jau šiuk
talką tegul stoja visi, kas jaučia
’’Laikinosiose Vyriausybes Žb
Antra vertus — mums vienintė- džiui, Vilniuj, tegalėtų likti paši
apvaikščioja jau nepriklausomoje štu ne Lietuvos. Šiuo tarpu, kai lė ekonominė sunkenybe, vieninte rinkti arba, badu mirti, arba vyt Skyriais, o ne Katalikų A iembė-. pec]era(.ijos svarbą ir pageidauja niose” N. 17, nuo Gruodžio 17 die?
__ i.-.. be i...
Lietuvoje. Šios Velykos jiems dar Lietuva yra. bene viena turtingiau lė piktybė ■— tai toji aplinkybė, laukan neprašytus svečius okupan mis. Tas nutarimas paliečia lygiaiI
lietuvių katalikų vienybės,
ku- nos paskelbtas yra įstatymas, kur
senas Katalikų Vienybes ir naujai čios mes ir geriausius norus ture- >saį jr veikia Lietuvoje nuo dienos
linksmesnės, negu pernykščios, nes siųjų valstybių pasauly, nes ji ne kad iki šiol dar yra atlikusi vokie tus.
besitveriančias. Spaudoje, oficia darni, neįveiksime savo gražių ir
valstybė daugiau turi nuosavos ka tik jokių skolų neturi, neturi net čių pinigų sistema — vokiečių mar
jo paskelbimo. Įstatymas susideda
Kiek yra žinoma, Vilnius savo liuose pranešimuose bus vartojama
riuomenės, kur kas jau geriau susi ir savo paperimų pinigų, kurie sa kė, kurios vertybė del vokiečių gy
prakilnių
tiksli]
atsiekti.
iš 17 straipsnių ir šiaip skamba:
duonos niekuomet neištekdavo, mai Federacijos Skyrių vardas. Kons
tvarkė, daug didesnę, turi vilti iš vo esmės yra valstybės duodamieji venimo netvarkos nuolat krinta,
Prakalbose, susirinkimuose, pri
tindavęs tuo, ką patiekdavo jam
DARBO DIENOS ILGUMO
laikyti sunkiai įgytą nepriklauso vekseliai, tuo tarpu Lenkų valsty nuolat musų gyvenimą brangindi- Kaunas. Ką jis tokiuo atveju pasi titucija Federacijos Skyriams pa vačiose sueigose apie Federaciją
silieka Katalikų Vienybės, tik var
ĮSTATYMAS.
mybę, nes Lietuva jau de f acto dau bė yra visai kiaurai į skolas suniur- ua.
rinktų, kiekvienas tesprendžia sa das pakeičiama.
gumos valstybių pripažinta, o Ita kdyta. Lenkų valstybės kiekvienas
čiau aiškinti. Žinių apie FederaciSudarymas su anglais ekonomi viškai.
1. šis įstatymas privalomas vilija net de jure jai pripažinimą su žemės sklypelis yra. bankininkams nių sutarčių ypatingai musų pramo
MOKESNI AI FEDERACIJAI. ją jau buvo nemažai pasklesta mu- sonis tonus dirbtuvėms ir pabrikams
Iš šitų pavyarifio nesunku numa
teikė.
sų spaudoje. Jei kam jų dar truk kurios naudojasi ne mažiau kaip 3
įkeistas nelyginant Lietuvos lenko nes atstatymo reikalu ir emisijos
Už 1920 metus i Federaciją užsi
Pernai Lietuva kariavo su žiau dvarininko dvaras; lenkai prisidir banko įkūrimas mus išgelbės iš fi tyt, kiek svarbu yra mums sudaryt
darbininkų samdomuoju darbu, iš
riais bolševikais, vokiečiai dar kraš bo be galo daug poperiniųi pinigų, nansinės vokiečių ūkio priklauso tokia ekonominė sutartis su anglais mokėjo labai mažai priklausančių Kuo plačiau bus agituojama už Fe skyrus pažymėtas antrajame § į-*
tą visokeriopai tebežudė, lenkai vis kurie irgi yra skola. Ir lenkų biu mybės ir musų finansus pastatys ir kiek svarbu lenkams mus prie prie Federacijos organizacijų, pa- • deraciją, tuo daugiau bus naudos mones.
tokios sutarties neprileisti, mums rapijų ir draugijų. Šiuomi prašogilyn ir gilyn lindo Lietuvos žeme džetas vis dėlto neša trylika miliar ant kietų kojų.
musų visuomenei ir tautai.
2. Šie įstatymai neaprėpia: 1)
lėm Bet, dėka narsios kariuomenės,s,idų deficito (nuostolio). Tokiai ma-j l’rojektuojaanoji Lietuvos pliu pakenkti. Iš tikrųjų, jei mes sėk- ’me visi] Federacijos nari1 kuogreimingai sudarytiun su anglais su-1 iriausiai Fedracijai atsilyginti už PAREMKIME VIENMINČIUS žemes ir miškij ūkių, kur darbo die
v . valstybei, i-iij i
kuri tik ką buvo susiorganizavusi.i I■ šai
nos ilgumas yra įtvarkomas tani
kaip lenkai, toksai gų sistema, kurią laiduoja Anglų tarti, tada apie posakį ’’Lenkų ūkis 1920 metus. Federacijos iždas be
LIETUVOJE.
be tinkamų ginklų, su visokiais ka milžiniškas deficitas, kuris ir di- bankai, yra prilyginama Anglų va
i tikromis taisyklėmis ir 2) tos tranpriklauso Lietuvos” reikėtų kalbė veik tuščias, o Federacijos veikimui
ro reikmenų trukumais, bolševikai delei kultūringai valstybei vargu Hutai ir todėl Lietuvos pinigų kurPric Steigiamojo mu.sų tautos Į-sporto įmonių dalies, kur darbininti, kaipo apie aiškų dalyką ”.
pienai patiekti gana platus. Norint’
tapo nugalėti, vokiečiai turėjo kuo butų pakeliamas, tai nėra juokai: Įsas bus tokios pat aukštybės, kaip
Seimo rengiasi visa Lietuva. Kiek- kai yra siunčiami dirbti ne pačiose
pasekmingai darbą varyti, reikia
greičiausiai bėgti iš Lietuvos, besi lenkams tai yra virvė ant kaklo.
i viena Lietuvoje gyvuojanti parti-i įmonėse (traukiniai, garlaiviai, Įaiir Anglų , ir jo vertybe kristi ne-i
tam darbui pinigų.
organizuojanti kolčaki ninkii bū Vokiečių markė kiek jau yra nu- galės. Tuomet, gyvenimas mums pa
įja ar sriovė stengiasi savo pakrai- vai ir t. t.) Šiuo atsitikimu darbo
T
Federaciją
priklausančios
d
ra
u
riai, turėdami beveik visų didžiųjų
sakingai "atpigs” —■ pilietiška ter
''Amerikos Lietuvis” Misijos In gijos moka, po 6 centus nuo nario pos žmones į steigiamąjį susirinki- dienos ilgumas nustatomas darbivalstybių pa rainą, sutirpo nuo na r ir nenuostabu, nes Vokiečiai ir nu- minologija. kalbant, bus viskas taip
formacijos biuro skyriaus vedėjui į metus. Siunčiant pinigus, čekius!,mą įstatyti. Amerikos lietuviai ne- ninkams ir darbdaviams susitarus,
saus musų kariuomenės žygio, len galėti, ir sunaikinti, tačiau priva pat pigu, kaili prieš karą, o gal dar
3. Darbo laikas arba darbo vapasiūlė skelbimus išnešiot, o ne juos arba money orderius reikia išrašyt įgali pasilikti Lietuvos steigiamojo
kai irgi nebedrįsta savo kojos toliau tiniuose santikiuosc, kad ir tame ir pigiau. Šilą aplinkybė — len-Į
Seimo nuošalyje. Savo vienminčius, landos yra tas laikas, kuriuo darbiFederacijos iždininko vardu (K. Lietuvoje būtinai turime paremti ninkai turi priklausyti išimtinai
Lietuvon kelti. Šiais metais Lietu-1 pat A'ilniuj už vieną lenkišką mar kams peilis pašonėj. Viena — tat
va daug daugiau turi vilties am kę gerai, jeigu gaunama pusę vo jiems butų neįveikiamas politinis
J. Krušinskas) ir pasiųsti Federa moraliai ir materialiai. Amerikos!darbdaviui arba jo įmonės vedėjui
* * *
žiams užsitikrinti sau laisvę.
cijos Sekretori jalui: 381 Westmin- socialistai saviemsiems renka au- įir kuriuo negali naudotis savo rejkiškos markės, nors oficialiniai jos
Kapsukas
kiek
laiko
atgal
Rusi

ter avė., Detroit, Mieli. Tikimės, kas, tautininkai skelbia, apie libe- kalams.
Užtai ir linksmos šios Velykos, abidvi yra lygios. Arba šit Danci siu dienų gyvenime formula ”vi
joj
buvo
miręs,
o
dabar
gyvena
V
o
kad šio priminimo užteks ir uorei rališkos pakraipos busiančią Lie-j 4. Darbininkų darbo laikas, išskad jos vaikai įsisiūbavę sutraukė ge, kur lenkai norėjo markės kursą so yra — viskas pigu” nusveria
kietijoj.
vergijos tvirtus retežius, kurie am sulyginti, visi pirkliai atsisakė len- daugiau, negu surūdijusių kalavikės Federacijos Sekretorijato ve tuvos valdžią. Jr mes lietuviai ka- kyrus paprastas pei’stoges, neturi
* * *
dėjui prie kiekvienos organizacijos talikai, krikščionys demokratai jei Į but ilgesnis kaip S valandos parožiais juos slėgė, nedavė laisvai atsi kų markes priimti, ir geriausiu jų barškinimas ir žandarų gyvuliš"Keleivio"
Maikis
nesčyrai
pa

ir draugijos kreiptis atskiru laiš norime, Lietuvos gyvenimo sutvar-'jc ir keturios dešimtys astuonios
kvėpti. Linksmai Velykų ryte skani atveju už jas duoda šešiasde-įkas džiūgavimas.
bes bažnyčiose varpai, iš lietuvių šimt penkius skatikus. Prie to
Tuomet Lenkai ne tik Gardine. sielgė ir užtai bėdon pateko. Vyrai, ku. Visos organizacijos ir draugi kyme turėti balsą, turime Lietuvos į valandos savaitėje.
krūtinių veržte veržšis lienksmųs darbas neorganizuotas, gamyba, ne Baltstogėj, bet gal ir Varšavoj ne aukų nukentėjusiam už... proleta- jos turėtų užsimokėti į Federaciją' krikščionims demokratams suteikti; 5. Išimtis iš 4-tojo par. taisyklės
nevėliau liepos 1 dienos šių metų. kuodaugiausia paramos.
Aleliuja, nors vargelio dar tiek ir atstatyta ir nepradėta dar kai]) rei išsilaikys. O antra, kas irgi tuo pa
Tautos;yra daroma tik tiems darbmin-X-X
-Xtiek, nors dar nespėjo visiškai at kiant tvarkyti, žaliosios medžiagos čiu ruožu veikia —pats gyvenimo
REIKLI DAUGIAU AGITA Fondas remia Lietuvos krikščionių ' kams, kurie dirba padedamąjį dar?
statyti karo griuvėsius.
’’Sandaros” redaktorius giriasi,
demokratų politiką iv veikimą. Au-ibą (katilų, variklių ir sukiklių prie
nėra. 1 maisto, duonos nėra, paga galimumas.
CIJOS.
Su skaudžiomis širdimis Vilniaus liau ir nėra žmonių, kurie mokėtų
Ikokime visi i Tautos Fondą, kad'žiūra, pabriki] ir dirbtuvių trobėDabar Vilnius ir kitos lenkų oku kad pusantrų metų atgal ’’Sanda
ir kitų lenkų užimtų Lietuvos ži ir sugebėtų realingą darbą organi puolusios vietos gyvena tuo, ko vi ros” reikalai blogiau stovėję. Well,
Tokiu svarbiu reikalu, kaip Fedc jis, svarbiam reikalui esant, galėtų j siu a.pyvoke — aprūpinimas šviernių lietuviai šias Velykas apvaikš zuot ir dirbt. Kas be ko, lenkai tu sokie maišelninkai, ir šmuglininkai Į dar pusantrų metų praeis Mickaus, racijos obalsiii skleidimas lietuvių pasiųsti pinigų musų vienminčiamsIsa, kuru ir vandeniu), kurie eina
sluga
galės katalikų tarpe, privalėtų rūpintis Lietuvon prisirengti tinkamai prie sargybą ir gaisrininkų taimybą ir
čios. Per šias Velykas pažadėkime rėdami dabar savo žinioje turtin iš Kauno į Vilniaus žemę nušmug-' nezaležno vyskupo
.
...
liną.
Ir
jeigu
dabar
duonos
svarui
!
džiaugtis
gražiai
^avo
gazietą
palaivisi lietuvių katalikų svietiškiai ir Lietuvos Steigiamojo Seimo.
apskritai, dirba tuos darbus, kuriu
visomis galimybėmis gelbėti Lietu giausius druskos kasimus gal vi
dvasiškiai darbuotąja) organizaFederacijos Tarybos Sekretorius neatlikus pirma visko įmone negali
vos kariuomenei, kad ji pasirengusi soj Europoj, net savo reikalams Kaune moka auksiną, pusantro, Jojęs.
Buožė.
Jonas E. Karosas
paskirtu laiku pradėti savo darbų
į didelį, bet garbingą žygį — liuo- druskos prisikasti nepajėgia, ir av- tai Vilnius, kuris nuo Kauno yra
suoti Vilniaus iš balto erelio kru
vinų nagų laimėtų. To laimėjimo,
Nors Geniai gynėsi nuo tų apkalbų, bet jiems niekas
tos pergalės su nekantrumu laukia
netikėjo. Kalbėjo ir gana. Bot ištikiųjų, tai tik tokius
visi lietuviai. Mes laimėsime, nes
Geniams įtarimus darinėjo. Jie praturtėjo savo nepapra
i
musų pusėje yra teisybė, tad ir Die
stu darbštumu. Jei reikėdavo ir naktimis padirbėdavo,
vas mums padės.
Kente mus Lietuva,
Sveikindami viens kitą Švento
Tarp šimtmetiniu liepti, ant nedidelio, bet sraunaus, kojinio. Žinoma, vis tai iš užvydo. Ir kalbos, neteisingos
Laistė kraujo gana,
mis Velykomis, nepamirškime Lie
sraunaus upelaičio kranto, abiem pusėm apaugusio lazdy
tuvos, jos kariuomenės, moksleivi
ant Genių kalbos, tuo tikslu į margą svietelį buvo leidžia
nais,
karklais,
gyveno
nuo
senu
senovės
Geniai.
Ypatingi
jos, našlaičių, kurių tūkstančiai le
mos. Geniuose darbštumas nuo bočių užsigimęs. Štai ir
žmonės
tie
Geniai.
Apie
juos
net
pasakų
daugybė
susipy

nai yra. Per Velykas yr gera proga
Su ragotine priešo žiauraus!...
šiais metais, anksty vau pavasary jie pirmieji pradėjo ruo
nė.
Nuolat
apie
juos
netik
kaimynai,
bet
visa
parapija
viens kitą paraginti nusipirkt Liet.
O mes laukėm ar jiems kas uždraus
štis pavasario darban. Nors karas beveik visas triobas buL. Paskolos bonų. paaukot Tautos
Smaugt ją iki mirties,
Fondui ir Liet. R. K. Rėmėjų or
kalnus paupiais bevaikštinedami įsidomėję vienoje vielo-1 v
N' ' ’
•' '
Š- v
•
1 '
m-,
t
Likti mus be vilties.,
mV
.
.u '
r4 I
snzeidę, Genys jas aptepliojo vaistais, apraismejo. lik
ganizacijai.

REDAKCIJOS PASTABOS
JEŪBDOŪ BSa

LAISVA

Be močios mielos —
EKONOMINĖ LIETUVI)S
PADĖTIS.
Ekonominė Lietuvos
padėtis
daug geresnė, negu bile kokios ki
tos valstybės. Žinoma, yra daug
trukumų, daug ką reikia taisyti,
pirkti, nes karas vietomis gerokai
kraštą apardė. Bet palyginus su

turi skolos, o lenkai joje iki kaklui
paskendę. Apie ekonominę Lietu
vos padėti šitaip rašo Kauno ’’Lie
tuva”:
”Kaip'ateina žinių iš Londonu,
lenkams baisiai nepatinka, kad lie
tuviai tarės su Anglais ekonomini.]
sutarčių reikalu, ir kad derybos
eina sėkmingai. Todėl lenkai yra
nusprendę dalyti visa, kad tos Lie
tuvių Anglų sutartys neįvyktų, r
tokiam savo pasiryžimui atsiekti
ieško paramos ir pagalbos prancū
zuose ir išdalies Amerikoj. Visa ta
tai turi labai daug teisybės žymių,
bet del 1os pačios priežasties, d«-l
1o, kad tatai panašu i teisybę, ten
ka paabejot, ar tiktai visus los pa
stangos, tieji vadinas. lenkų "geri
norai”, vėjais nenueis.
Lenkams svarstyti lietuvių ang
lų sutarčių sudarymas be abejoji
mo yra svarbu, o gal net ir privalinga.. Lenkai, varydami užsieny
ir Lietuvoj propogandą prieš Lie
tuvos nepriklausomą valstybę, jąją
rome tuo, kad Lietuva ekonoming-.d
viena neištesės, kad ji tuoju atžvil
giu iš visų keturių pusių priklau
sysianti, ypač Lenkų. Bet gyveninuminę priklausomybe lenkams kai

*
Bočiai, tėvai ir mes
Traukėm liūdnas giesmes,

Kentėjom... šventus
Kad užgaudavo musų jausmus
Ir gamindavo didžius skausmus,
Šaukėm: ’’Dievuli mus,
Miręs už mus kaltus,

*

GENIAI

viena, pati šakotoji liepa nudžiūvo dėlto, kad perdaug bu
te buvusi: melsvumas jos taip keistas, kad ir žmogui pa-. vo sužeista. Kiek apie ją nesirūpino, kaip jos įieaprišo —
nudžiūvo. Pernai, kada atėjo pavasaris, kada visi me^
tą pmnus mrtus einantis (reniu protėvis pažines kad tai p! džiai ]apoliais r?d6si> it motul5s dukrclp į svodbQ> svodbc.
nigai dega. Viena tamsią, tamsią naktį, kuomet lauke nie
ko nebuvo daugiau matyti, tik melsvoji ugnaitė, kurios kotoji liepa apsirengs žaliais, žaliais rubais. Bet., visos
link Genys su savo šunimi, drąsuoliu vadintu, nešini dide i liepos apsilapojo ir žydėti pradėjo. Tik toji liko nuoga.
liais. maišais nuėję. Kada prisiartino prie ugnelės arčiau?

Juk jis vis sakydavo, kad tai liepai išpaupyje. Nors senas Genys ir jo drasutis sūnūs daug vis- cp;įuvus jįs įa
ir sau grabą iš jos darys. .Rods grabo
ko ant svieto matę, vienok šis reginys juos sudrebino, .
. ’'
L .
• ,
3
v.
.v i
, t dar jam nereikia. Jis diktas dar. Liepą, nukirto, šakas
Zingsm-kitą dar arčiau paėjėjo ir mato, kad is uolos, aut
.
.
. . .
lentas supjovė ir vaikams jau įsakyta,
i kurios dege
melsvoji
ugnele,J sunkiasi kraujas.
.l.-.-irl. Tini
?
°
'JO
Tminic i
■
Šis pavasaris jiems liksmas ir laimingas.

O jo sūnus jau nė žodžio iš baimes ištart nebega-

Paplūdo kraujais
Tėvynė... naujais

gelmių pasigirdęs balsas, šaukiantis pagalbos, lyg pasi
gailėjimo, ar i yčio,jautis iš Genių, kurie drebančiose ran
kose laikė maišus pinigams pilti. Geniukas nugriuvęs ir

uėja apie namelius.

su
t

UIIyv

> JLOC4/

Ją sodo

Genienė, vaikų pulkelio apsupta,

Skamba varpai. Žmonių minia eina
Bažnyčią, giedodama:

ijclllOj

Skaudi teko dalis..
Ir skendo audros’
Nematė aušros...

Ant priešų visų
Tada griebėsi kardo aštraus

Lenkų, nišų gauja
D re b a! G em a nauj a
L. ŠILELIS.

■auMuMiiiau

melsvąją ugnelę. Nusijuokė, .nusijuokė, sudejavo, sude
javo nesvietišku balsu kažkas giliai, giliai žemėje ir vėl
lųirtiua tyla užviešpatavo. Ir taip pasidaro tamsu, kad
senis Genys nebežinojo ar atgal cit, ar upėn šokt ir plauki,

Dievo Sunau atleisk mums

Eina ir Geniai sykiu su minia, siųsdami savo maldas
Aukščiausiam, kurs mirė ant kryžiaus del žmonių išgali
metę, viens kito tą naktį nebsuradę, nors ieškojo, ieškojo.
mo. kurs Lietuvą išgelbėjo nuo pražūties ir laimino jos
Tik kaip išaušo viens kitą susiradę.
Geniai tą ugnelę paskui jau dažnai lankę. Tas bai Geniai! Pavasaris, Velykos, jau nepriklausoma Lietuva!
susis vaizdas jiems visai nebebuvęs baisus. Gi vieną sykį

yra pinigai, bet užkeikti.
juos iš čia paėmus. Vėli
niains požeminio balso buvę liepta, pinigu maisus prisipylę ir grįžę namo. Todėl Geniu visos gentkartės buvę,
esą ir busią turtingos.

—

--- .
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22. Kun. AI. Pankus — „Moti Pirma sesija užsidarė 11:40 prieš
čiukei pasiūlo. Kankinosi jisai iki
pietus.
antrai valandai nakties. Galop besi nėlė ’ k
❖
Lietuvos Valstybės Paskola.
Nuo atskiri] draugijų ir kuopų
supdamas kėdėje sėdoms užmigo...
Suskambėjo balsas lyros
Antrą sesiją 3-čią. vai. po pietų
Pavasaris Lietuvoje yra vienu iš tūkstančius našlaičių Lietuvoje, ^Palikime Alandrutį miegantį, Federacijos Tarybos suvažiavime
Palytėjo širdį... tyros
gražiausių'meto laikų. Pavasaryje kurių gali dug nuo bado žūti, jei t ienos, d i buvo pasirėdžiusį, užsi su sprendžiamuoju balsu dalyva atidarė suvažiavimo pirmininkas
kun. J. J. Jakaitis. Svarstoma Lie
Ašarėlės vilgė veidą...
atgimsta gamta, kuri buvo laike gu mos jiems savo pagalbos rankos dėjusi skrybėle ir bandė eiti. Išė vo :
L Kun. AI. Cibulskis — Dayton. tuvos Valstybes paskolos reikalai.
O krūtinė rauda, rauda...
žieanos sukaustyta šalčio retežiais neištiesime. Juk jie tai musų pava jus per duris svarstė kur ji galėtų
Kun. Jcr. Valaitis klausia apie Lie
ir sloginama po sunkia sniego naš rto gėlės, pavasario žiedai ir jeigu eiti. Girdėjusi, kad jos vyras per Ohio parapijos.
2. J. Sabaliauskas — SLRKA. 6 tuvos paskolos legališkumą. K. Česta. Šiame laike pradeda judėti vi mes jų neprižiūrėsime, kaip kad to duris išėjo pabijojo, kad gatve iO, garsai saldieji stygų »
nulis atsako, kad Lietuvos misijos
sokie gyvūnėliai ir džiaugties, kad ji .lietuvaite savo darželio, neduo dama nepatiktų savo vyrelio ir tuo kp. Youngstown, Ohis.
Kas jums gali būti lygu,
3. Ben. Vaitiekūnas — Tautos ingaliojimai yra geri. Kun. J. J.
jiems pasiseko išlikti gyvais, nesu sime jiems jokios pašalpos, tai tas m i nepaniekintų savo puikybės, ji
Kad širdies dainužę graudžią
šalti laike didžiųjų Lietuvoje žie gali but ir su jais, kaip kad su tuo pamanė sau, bus geriausia, kad ji Fondo 57’ sk., Youngstown, Ohio. Jakaitis pastebi, kad ingaiiojimų
Tylumoje gaudžia, audžia...
4. Kun. P. Lapelis — Chicagos legališkumas neaiškus, nes nėra ti
darželiu. Užeis šmėkla šalčio-mir- vakara praleis savo kambarėlyje.
mos šalčių.
ties ir žus tik-ką pradėję gyventi Tadgi ji sugrįžo į savo kambarį nu arkidecezijos lietuvių kun. drau kiu] žinių apie Lietuvos valstybes
tarybos pritarimą paskolai.
sivilkusi nubus bandė Įmygą skai gijos.
ir tuomi, kad musų lietuvių arto ir augti Lietuvos piliečiai.
Mylinčiam jie duoda, viltį,
Plačiau apie Lietuvos valstybės
5. Kun. AI. Krušas — Šv. Jurgio
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus tyti. Bet nežinia kur jos vyrelis lai
jų išdirbtieji laukai, apsidengia
Jaunimėliui augti, kilti...
paskolą referuoja kun. Pr. Bučys.
lyginai gražiausiai nuaustu žaliu Rėmėjų Draugija nutarė gelbėjimo ką leidžia, išsivaizdinimas jį esant par., Chicago, Ill.
Visuomet paguodž, ramina,
kauru, — javų želmenimis. Kur Lietuvos našlaičių darbą paimti į jaunų merginų draugijoje, pradė 6. St. Radavičia — Šv. Stanislo Jisai nurodo, kad Lietuvos Valsty
Ir graudina ir ramina...
bės Tarybos oficialis paskolai prita
tik pažiūrėsi, ten viskas, rodos, kal savo rankas. Ši draugija paskelbė jo veikiai ją kankinti ir pavydo, vo Dr-jos, Akron, Ohio.
7. AI. Pangoniutė — Liet. Vyčių rimas yra būtinai reikalingas. Kie
ba, džiaugiasi, paragavę šilto, ma surinkti 100.000 dol. aukų, kad su jos sąžinę graužti. Alintyje ji ma-o
L. ŠILELIS.
kviena paskola užtraukia prieder
lonaus pavasario vėjo. Žolė lenda jomis prigelbėti Lietuvos varguo savo vyrelį restaurane lėbaujant; 19 kp., Baltimore, Aid.
8. K. A. Lukšys — Šv. Petro ir mę ją atmokėti. Žmonių atstovai
ir kurių ji sustojus, neatidedamai keti šių įstatymų 15-ju par. skiria iš žemės, su savo plonelytėmis vi”- liams atsiginti nuo vargų ir bado. ten pusnuogė mergina Tango šoka
tą priedermę paima ant savęs. Kol
reikalinga.
mos A’idaus Reikalų Ministerijos Ii šuniukėmis; medžiai apsidengia ža •Ji užsibriežė Imtinai atlikti tą šven ir artinasi prie jos vyrelio stalo, Povilo dr-jos, Braddock, Pa.
9. Kun. J. Amlantiejus — Šv. Lietuvos valstybes taryba neturėjo
liais tyrais lapeliais. Sodnuose obe tą darbą ir tikisi, kad jai pasiseks. sėda jam ant kelių, apsikabina ir
6. Darbas, dirbamas tomis va geminių kasų fondui.
posėdžių, tol nebuvo demokratinės
landomis, kurios nepažymėtos dar 17. Išleidus šį įstatymą, Pramo lys ir vyšnios pradeda savo lape Pasiseks, nes musų broliai ir sesu iš vieno stiklo abu vyną geria. To- Juozapo par., AVaterbury, Conn.
bo valandų sąraše, vadinasi neuž- nės Įstatymų 5 skyriaus 1561 — lius skleisti ir tarpe ji] pasirodo tės Amerikoje myli saY) tėvynę ir ir tam panašios mintys musų drą 10. Adv. B. Alastauskas — Am. tvarkos. Tie dalykai yra taisytini,
bet augščiau už ministerių kabine
duotinis.
1569 straipsniai (Rusų Valstybės gražus, nepaprasto baltumo žiede jos piliečius tenai gyvenančius. Jei siąją Alandrutienę iki vidurnakčio Liet. Tarybos.
gu kas myli, tai negali ramiai žiū kankino. Ji didžiai gailėjosi suti 11. J. Alockus — Federacijos Iž tą stovi Lietuvos nepriklausomybės
7. Noužduotiniai darbai visai Įstatymų Rinkinys, 1895 m. leidi liai.
reikalai, todėl mes paskolą turime
Imkime mos lietuvaitės darželi. rėti, jeigu tasai mylimas asmuo kusi priimti savo vyrelio pasiuli- dininkas.
dirbtuvei, jos skyriui arba didelėms mas ir 190G m. tąsa) nustoja gaSaulutei sniegą nutirpdžius, muši]
jimą. Laikrodis rodė jau pirmą va 12. Pr. Aleškauskas — Šv. Anta remti, tik privalome pareikalauti,
darbininkų grupėms tėra leidžiami lios.
kad Lietuvos ministerių kabinetas
sesutė pradeda žiūrėt savo gėlių, lis, kad amerikiečiai lietuviai nori landą ir dar jos vyrelio pareinant no Dr-jos, Bridgeville, Pa.
nepaprastais ir svarbiais atsitiki
1
4- Smetona
13. B. A’aškevieiutė — Newark, prisilaikytų aiškių demokratybčs
mais ir tik iš anksto gavus iš Dar
V alstybės Prezidentas. kurios per visą žiemą tūnojo apklo Lietuvą ir jos piliečius matyti lai negirdėti. Nubodo laukti ir kankinprincipų ir Lietuvos valstybės ta
tiosi. Jau ir trečia valanda, o vy N. J.
bo Inspektoriaus leidimą.
Galvanauskas tos. Pakaitinus saulutei, musų sesu mingais.
ryba užgirtų paskolą rezoliucija.
14. Kun. J. Valaitis.
8. Darbo Inspektorius turėdamas
Alinisteri s P i rmi n inka s. tės pradeda savo darželyje apžiū Lietuva jau antri motai nepri relis nepareina. Sumanė eiti per
15. St. Daunoras, Girardville’s Turime priminti Lietuvos atsto
rėti visuomet žaliuojančias rūteles. klausoma. Lietuvos jaunutė respu duris pažiūrėti ar nepamatys savo
akivaizdoje įmonės aplinkybes, dar Lietuvos Atstovybes Amerikoje
vams jų priedermes, kad žmonių ne
Apžiurėjus jas, tuoj aus'imasi dar blika panaši į pavasario skaistų ry vyrelio girto namo perkeverzuo- apielinkės.
bo sąlygas joje ir, apskritai, gamy Pranešimas.
belio prie tulipų ir pijolkų, kurios tą. Šį pavasarį jos piliečiai, nors jant. Kukama durų linkiu pastebė 16. Kun. S. Čepananis — Home apvilti. Paskola nėra dovana.
bos pobūdį, gali leist neužduotinius
ŽINGSNIS PIRMYN.
Alilius nurodo paskolos budus ir
jau čia pat iškišę savo galvukes nuo vargelio ir visų savo tėvynės jo, kad sk ‘tykioj yra švic ,a. Abe stead, Pa.
darbus dirbti ir neišgavus kiekvie
17. Kun. AI. Kazėnas — Bridge pažymi, kad valstybė neturi teisės
ną kartą leidimo iš anksto, tik būti
Amerikos Senatas ruošiasi pri pradeda sveikinti pavasarėlį. Ap priešų dar neatsikratė, vienok jie jingai ar. rosi patir.i kas joje bu
užtraukti paskolos ant asmeninio
ville, Pa.
nai paskiau apie tai pranešant.
pažinti Estonijos, Latvijos, Lietu žiurėjus virš minėtas gėlės ir leidus džiaugiasi, žengdami tarp skausmų tų. Kaip nusistebėjo pamačiusi te
18. J. G. Alilius — Pittsburg, žmonių turto. Paskolas užgiria par
9. Neužduotinių darbų dirbimas vos ir Ukrainos Valdžias faktiškai joms pora dienų paaugti, atsiranda į garbę. Jie turi nemaža vilties, kad nai savo vyrelį snaudžiant nei ne
lamentai, jei Lietuvos valstybės
Pa.
neišgavus iš anksto Darbo Inspek esančiomis. Senatorius demokratas naujas darbas rūtelių darželyje. jų broliai amerikiečiai išties jiems pasirėdžiusį!
19. Kun. A. Jurgutis — Export, taryba nėra užgi.rusi paskolos, ji
Palengva prisiartino prie savo
toriaus leidimo tik jam apie tai pa Mr. King yra pasiūlęs delei atski Lietuvaitė sėja šimtus kitų gėlių, savo pagalbos ranką.
nai nebus teisėta. Priveda pavyzdin
Pa.
skiau pranešant, leistinas:
rų vietos valdžių Rusijoj šiokią kurių Lietuvoje yra daugybės. Ap Šelpkite tėvynę, brolius sesutes, mylimo vyrelio. Tas nubudo. Su nu
Staknis — Bloomfield, Airijos paskolą, kurią kaipo netu
20.
a) Jei darbas negali but pertrau rezoliuciją, kuri tapo įteikta Užsie taiso savo darželį ir temyja, kad kad jie šį pavasarį, per šias Vely sistebėjimu viens kitam išsiaiškino,
rinčią valiutos užboikotavo Ameri
kad niekur nebuvę ir kokias mintis N. J.
ktas bent kuriuo laiku, negondant nio Reikalų Komitetui ir paskelb-l kokių piktžolių neįsiveistų gėlių kas. linksmai galėti] dainuoti:
Nutarta duoti sprendžiamąjį bal kos bankierių asociacija.
"Atoin pavasarėlis,
viens apie antrą turėję. Alaiytė inei
darbo įrankiams, dirbamajai me ta Senato Rekorduose po N. 338jĮ tarpo.
F. Virakas pastebi, kad L. V.
Ant nelaimės, kartais, per anks
Žaliuoja ant laukų;
liai pabarė savo vyrelį už tokių ple są atstovams atskirų katalikiškų
džiagai arba dirbiniamsKovo 22 dieną, š. m.
1
Bu rku o j a ka rvelėlis,
nu sugalvojimą, ji save labiau kal draugijų, tik nedalyti tuo jokio paskola yra teisėta. Kun. Pakalnis:
b) reikiant dirbti remontą, neti ’’Kadangi bolševikų revoliucija tyvas pavasaris atneša daug nešima
Burku. burkų, burku!’’
tino kam tokiam pavojingam pie precedenso ateičiai. Ateityje bus Nesvarbu kaip valdžia veikia ir
kėtai pagedus katilams, varikliams, į lapkričio men. 1917 m. yra. įnešusi i gumų. Kartais, taip gražiai prižiuJ. Tumasionis. nui pritarė pati ant to sutikdama. laikomasi tik konstitucijos nurody kaip jinai susitvėrė, bet būdami sa
prietaisams ir šiaip jau įvairioms suirutę į visuomenės Rusijos tvar Į retos gėlės, malonios išvaizdos dar
Viens kito atsiprašė už išsivaizdin mui. Sprendžiamąjį balsą Federaci vo tautos darbininkais turime dir
statiniams, del ko darbas sustoja ką ii1 sudariusi politinį chaosą, iš belis, lieka auka šalnos arba begaitus apie kits kito blogoje besiedoje jos Ta.rybos suvažiavime teturės bti. Valdžia už viską atsako.
visoje dirbtuvėje arba jos kurioje skyrus tas Rusijos dalis, kurios bu lestingo sniego. Netik visas darželis,
netik naujai išsprogę medžiai nu
darbus ir sutarė ant toliai; eiti vi centralinių organizacijų, Federa K. Krušinskas nurodo, kad pa
dalą*j e;
vo ganėtinai stiprios išsilaikyti
vysta, bet visa gamta, rodosi, apsi — Ar žinai ką. Alaryte, — tarė sur kartu poroje. Ir ištikro jų toli cijos Skyrių ir Laikraščių Sąjun skolos reikalai neaiškus. Nepriei
c) reikiant dirbti laikiną darbą nuo bolševikų įsivyravimo,
dengia mirties skraiste prislėgta Alandrutis atsikreipęs i savo pačią mesnis gyvenimas buvo be pavydo gos atstovai. Ir šiame suvažiavime nant prie išvadų, paskolos reikalus
kuriame nors dirbtuves skyriuje
Kadangi žmonių laisvei ir gero
atskirų draugijų ir kuopų atstovai paversta apsvarstyti giliau rezo
tuo atsitikimu, kai del nesimatytų vei yra reikalingu idant valdžia i po šiaurės mirties vėjo letena. — mums reikalinga šiokia-tokia ir be neištikimybės erškėčių.
negalėjo but renkami į Federaci liucijų komisijai ir paskolos reika
E uge nija 3/olie n ė.
priežasčių darbas tame skyriuje li butų teip sudaroma, kad ji galėtų Daug reikia darbo, daug skausmo permaina šeimyniškame gyvenime.
jos Tarybos Valdybą arba Katali lu pagaminti rezoliucijas.
širdžiai musų lietuvaitė turi paneš- Ales perdaug būnamo krūvoje ir
ko pęytrauk.tas, arba,,visaį sustojo užlaikyti visuomenės tvarką, ir.
Lietuvos Liuosybčs Sargai.
kų Vyriausi Komitetą.
ir tai kliudo dirbti kituose įmonės Kadangi Estonijos. Latvijos, Lie i .
..
....................
Šiuo reikalu pirmasai kalba kun.
Suvažiavimo prezidiumas.
. '?
. ,, .
,
nimo veidrodžiu, atitaiso ir ji pin
me. Mano planas butų, kad mes paskyriuose;
tuves ir Ukrainos valdžios buvo; ,
...
.
.
. .Am. Liet. R. K. Federacijos Ta Pr. Bučys. Pas mus Amerikoje, sa
stovio.
skirtuincin bent viena, vakaro i
d) tose įmonėse, kurios dirba k ra (taip sutvertos, kad pajiegusios uz- įveda prie pirmbuvusio
_ T. .
- ?
rybos suvažiavime vedėjais aklema- ko, yra dvi militari organizaciji:
, i
, 1V.
-Musų tėvyne Lietuva pries Eušto gynimo reikalams;
laikvti ta tvarka ir kad tos valdžios
,
,
...
,
- N
-n-i • popos kara buvo lyginai pavasary- Įmo. Kur katras toki vakarą pralei Am. Liet. R. K. Federacijos cijos keliu išrinkta Federacijos vai Lietuvos liuosybės sargai ir karei
e) kai tokie darbai reikalingi ko yra sudarusios
vietos savivaldas ir Ijc lietuvaites darželis. Kur tik bu-L
Tarybos suvažiavimo laikyto dyba: kun. J. J. Jakaitis — pinu., vių susivienijimas. Lietuvos milivai su įvairiomis nelaimėmis;
užkirtosios kelią bolševikų įsivyra-Įj^
1__ • • .
V
v T . ZN - Lst u me viens kito atskaitų ir išsiaiš
vo eini, ten gražu, žaliuoja. Gė kinimų nereikalautumėme. Žinote, vasario 10 ir 11 d., 1920 m. kun. Pr. Bučys — vice pirm., kun. tarė misija turi į tai atkreipti ati
f) atskiriems darbininkams arba vimui,
lių darželiai lietuvaičių prižiuromi,
F. Kemėšis — sekret., J. Alockus— dą ir pasistengti jas sutaikinti ar
Pittsburgh, Pa.
nedidelei jų grupei.
Kadangi nebus galima Rusijos visuomet priduodavo musų tėvynei tokis gyvenimo paįvairinimas mum
ižd. ir Federacijos Raštinės vedė ba patarti, kurią iš tų dviejų miliabiem butų į sveikatą ir musų mei
10. Įmones vedėjas privalo tiks tautai įsteigti federal] respublikos
tarių organizacijų Amerikos lictuFederacijos Tarybos suvažiavi jas Jonas E. Karosas.
daugiau grožės. Laukai žaliuodavo le kas savaitę turėtų progą atsiimu
liai daryti visų neužduotinių dar •valdžią delei visos Rusijos, iki tomą 10 vai. ryto, vasario 10 dieną a- . .lie žolineij u ir inešimy komisijas vių visuomenė turi paremti.
nuo augančių javų. Sodai buvo pil
bų apyskaitas, kad prireikus gali■ lai iki ten pasilieka bolševikų seiKun. F. Kemėšis nurodo, kad
tidarė Am. Liet. R. K. Federacijos kun. Pr. Bučys, kun. V. Dargis,
ni visokių vaisių. Ir atėjo nelaimiu
— Laba’i gerai, galime pabandyti
ma butų patirti, kiek valandų, ka■ mini ūkavimas, ir
pirmininkas kun. J. J. Jakaitis. adv. B. Alastauskas, adv. AI. AI. Šli militarė misija, kaip galima buvo
i gi tie metai, kuriuose prasidėjo ka- — atsako linksmai Alandrutienė.
da ir kuriomis sąlygomis darbinin
pastebėti iš jos darbų, griebiasi ne
Maldą, atkalbėjo kun. Pr. Bučys. kas, kun P. Lapelis.
šiosiras. Rusai, o paskui vokiečiai sunai
Nutarta ir tuojaus pradėta vy
ko dirbtas neužduotinis darbas.
tiek militario, kiek kultūros darbo.
valstijos pasilaikytų Rusijoj iki ’ kino tą musų numylėtą kraštą, apiAtstovais į Federacijos Tarybą
Raportai.
11. Sekmadieniais ir didesnėmis tam laikui, kuomet visos Rusijos plėšė jį. Kanuolių kulkos suarė mu- kinti. Ant rytojaus scrodos vakaras nuo lietuvių centralinių organiza
Iš Amer. Liet. R. K. Federacijos Reikia išreikšti pageidavimas, kad
tradicinėmis šventėmis darbinin federatyvė respublikos valdžia, bus sų tėvynes žaliuojančius laukus.Alų ir musų Alandručiai yra liuosais: cijų ir vielinių centrų Federacijos
veikimo išdavė raportus žodžiais militarė misija pasistengtų suorga
eina kur katras nori ir leidžia lai- '
kams turi būti duota poilsio. Įmo
Skyrių užsiregistravo ir Tarybos pirm. kun. J. J. Jakaitis, vice-pirra. nizuoti kareivių būrius ir juos tuo
sudaryta arba santikiai tarp šių at- Sų lietuvaičių darželiai ištrypti nenėse, kuriose dirba viena pakaita, skirų teritorialių valstybių bus nu- vf(]ono arkHu kanapomis. Musų te ką tokioje, draugystėje, kokia kat- •'suvažiavime dalyva.vo:
kun. Pr. Bučys, sekr. kun. F Ke jau perkeltų Lietuvon kovai už mu
ram patinka.
poilsio duodama ne mažiau kaip 36 statyti Steigiamojo visos Rusijos
vynės gražioji gamta tartum apmi Alandrutis turėjo apleisti namus , Kun. Pr. Bučys — Laikraščių mėšis ir ižd J. Alockus )pinigų ka sų šalies laisvę.
valandos, kuriose dirba 2 pakaitos Seimo, todėl lai buna
rus. Rusai, paskui vokiečiai, ant. pirmiau, negu jo dušytė. Jis mat Sąjungos.
soje yra $388.20) ir raštu Federa Kun. J. J. Jakaitis: iš pasikalbė
— ne mažiau kaip 29 valandos, ‘r Nutarta, jog Senatas esąs tos nuo
galo lenkai, kaip kad anas pavasa nebuvo pratęs veidmainiauti ir sa 2. A. Alcksis — Lietuvos Akyčių. cijos Sckretorijato vedėjas J. E. jimo su majoru Žadeikių paaiškė
kuriose dirba 3 pakaitos — ne ma monės, kad Suvienytų Valstijų A'al
3. K. Česnulis,
jo, kad militarė misija nemano Ario šaltis, sniegas, prislėgė musu vo moterį apgaudinėti; prie kazyKarosas.
žiau kaip 24 be perstogės.
4. J. E. Karosas,
džia privalo pripažinti de facto tik ką atgimstančią tautą, šalelę.
merikoje organizuoti fiziškos para
Iš raportų paaiškėjo, kad Fede
Pastaba. Tose įmonėse, kur dar-1 gyvavimą atskirųi vietos Valdžia . Žiaurumas karo nepasigailėjo nei rų, šnapsuko ir panašios rūšies lin Lietu. Darb. Sąjungos.
mos Lietuvai, bet bando gaminti
racija savo veikimą ganėtinai pla
ksmybių
taipgi
nebuvo
pripratęs,
bininkai ąia noki ikscioiiĄ s, poilsio Lstonijoj, Latvijoj, Lietuvoj ir l k musu broliu, nei sesučių._, nei varg5. L. Šimutis,
pagalbą Lietuvoje sutvertai armi
čiai varė ir pasekmių susilaukė žy
diena gali būti kita, ne sekmadie rainoj. laikinai iki tam laikui, iki i šų nelaimingų vaikelių, kurie likos •lis vieno vakaro į savaitę atsisikyG. K. Krušinskas,
jai.
mių. Amerikos lietuvių katalikų vi
rimo sumanė vien tikėdamas, kad
nis.
F. Virakas: Afilitarė misija orga
santikiai šių šalių su Rusija arba, ir atskirti nuo tėvų ir palikti ant ly
Tautos Fondo.
suomenė Federacijos paskleistiems
ant
to
jo
moteris
nesutiks
ir
tas
12. Įmonėse, kuriose darbas yra kitų Rusijos dalių bus aptarti ,*i- rų laukų, tarpe sudegintų triobė7. Kun. F. Kemėšis — SLRKA. lobalsiams pritarė ir vykina juos nizuoja medžiaginę Lietuvai para
bus
priežastis
moters
prie
jo
dar
dirbamas be persotogės, suaugę dar j sos Rusijos Steigiamojo Seimo ar- šių. Ar mirti ar laukti bado šmėk8. Kun. V. Dargis — Kunigų • gyvenime.
mą.
didesnio
prisirišimo.
Bot
jo
širdu

bininkai, daugiau kaip 17 metų j ba bus nustatyta federatyvė rcspu-llos ir žūti auka kokio žvėries. NcA. Vaisiauskas: Afilitarė misija
i Adv. B. Alastauskas, Am. Lictutei
jo
pasiūlymą
linksmai
užgyrus
Į
amžiaus, jei tik nebuvo kurių nors! blikos valdžia delei visos Rusijos. ’ j laiminga šiandie musų tauta, kaip
9. Kun. Ig. Albavičius — Vai jvių Tarybos pirmininkas, išduoda- organizuos jaunimą Amerikoje ir
nebuvo
vieta
ir
laikas
jam
pačiam
|
siųs jį Lietuvon.
kitų cuta.reių, gali kartą per 3 sa Tokia tat. Senatoriaus rezoliuci-! kad tasai pavasaryje lietuvaitės
jmas raportą, trumpai pažymėjo asavo
sumanymą
paniekinti
Neturė

vaites dirbti 16 valandų be persto ja. Amerikos politikieriai matomai į darželis, sunykus ir varge pasken10. Adv. AI. Šlikas — Federaci- sanryšyje su Lietuvos laisvės Mau Federacijos tarybos suvažiavi
damas
pašaukimo
niekur
išeiti,
su

mas išklausęs kalbų ir diskusijų agės, tik šiuo atsitikimu turi būti nenustoja vilties, kad kuomet nors dusi. Daug ims laiko, daug prakaisimu. Politikoje neaišku. Atskaitų
manė
nueiti
į
skaitomąjį
kambarį;
duota jiems du kartu per tas pa su si t v e rs fed e ra 1 y v ė visos Rusijos to, daug darbo, kol tie Lietuvos
11. F. Virakas — Fed. Skyriaus pie AVashingtono politikos krypsnį pie Lietuvos liuosybės sargus ir
j
ir
ton
vienas
vakarą
praleisti.
Kad
kareivių susivienijimą pereina prie
čias 3 savaites po 24 valandas poil respublikos valdžia ir iki tam lai
). 3. So. Boston, Alass.
iš Am. Liet. Tarybos padarytų lė
savo
dusytes
akyse
valios
drutuoapsvarstymo kitų reikalų.
sio.
tui ruošiasi pripažinti laikinai Lie ru—javais, bus tokie, kokie buvo1
šų buto užlaikymui AVashingtone
liu
pasirodžius
jis
priėjo
prie
du-j
.Federacijos vidujiniai reikalai...
prieš didįjį karą.
‘ Pastaba Jeigu įmonėse, dirban
ir kitų su finansais surištų reikalų
ru. atidarė ir uždarė nuduodamas Detroit. Mich.
Kuomi mos galimo padėti savo
čiose be perstogės, darbininkams priklausomomis. Tat yra gerai. Jei
13. J. J. Grcbliunas, — Fed. Sk. neišdavė. Tas esą galima ištirti tik Kun. F. Kemėšis Federacijos kon
išeinančiu
lauk,
bet
ant
pirštų
styp
stituciją skiria į dvi dali: progra
ir darbdaviams susitarus bus nusta gu kuomet nors ateitų tokia vala- broliams ir sesutėms Lietuvoje. čiodamas nuėjęs į skaitomąjį kam No. 6, Homestead, Pa.
ant vietos AVashingtone. Tautininminę ir teknišką. Programinė da
tyta kita pakaitų ir poilsio tvarka, da, kuomet visos atskiros Rusijos Kuomi mes galime sumažinti jų barėlį pasislėpė. Jam ten knygą
14. Kun. N. Pakalnis — Fed. Sk. kai savo dali už buto užlaikyma atlis privalo būti pritaikinta prie da
tai ji turi būti vietos Darbo Inspek Valstybės panorės eiti i bendrą vi vargus. Kaip mes galime papenėti pradėjus skaityti sugirgždėjo durįs
). 7, Chicago, III.
mokėjo. Lietuvos Valstybės pasko
bartinių socialių reikalavimų. To
sos Rusijos Steigiamąjį Seimą, tai
toriaus patvirtinta.
15. A K. Alasandukas — Fed. Sk. los .reikalai netobulai vedami. Tair užsidarė; ženklina, jo dušytė na
liau nušviečia santikius Federaci13. Darbo pradžios ir pabaigos tuomet galės susidaryti tas visos tvėrimo darbas iki šiol yra ėjęs. mą apleidžia. Jis bandė skaityti
rybų išlauktas komitetas paskolos
jo su jos skyriais. Kokiu budu invalandų sąrašą, taip pat ir persto Rusijos Seimas, o jeigu neateis, tai Prie to memorandumo tapo pridė knygą kad tuomi sutrumpinus nuo
reikalams tvarkyti užmirštas.
16.
Kun
J.
Švagždys
—
Fed.
Sk.
traukti parapijas į Federacijos voi
gių laiką nustato darbdavys su dar ir pasiliks tos valstybės nepriklau ta Lietuvos Konstitucija, žinios a- bodų ilgą vakarą, bet mintys jo bu 1 No 9, Alontello, Alass
Am. Liet. Tarybos sekretorius
kimą ir kaip sutaikinti klebono au
bininkais susitaręs. Toks sąrašas somomis. o šio mums tik ir tereikia pie Sąstatą valdžios ir susisiekimą vo ne knygoje; jam galvoje vaiždio. K. č'esnulis savo raporte plačiai nu toritetą su Federacijos tarybos ir
prįvalo būti pakabintas aikštėje. ir todelei delei jo mes galime nu su kitomis valstybėmis, Lietuvos nosi kaip jo pačiukė linksmai laiką 10, Norwood, Alass.
švietė santikius su Lietuvos atsto
Federacijos skyrių patiestais denio
sidžiaugti.
Steigiamojo
Seimo
rinkimų
įstaty14. Darbo inspekcijos organai
vu
Vileišiu
ir
tautininkais.
leidžia
vyrų
draugijoje,
kaip
ją
ki

18.
Kun.
J.
Petraitis
—
Fed.
Sk.
*
*
kratybės pamatais. Parapijų moimai ir Lietuvos vietos savivaldy ti vyrai gerbia, myli; jis mato vie
žiuri, kad šis įstatymas butų vyk
Kunigo J. Žiliaus raportas apie kesniai.
No. 11, Paterson, N. J
domas ir peržengiančius jį traukia Kovo 24 dieną Lietuvos Atstovy bių įstatymai. Raštas dėlei Lietu ną jau ir apkabinant jo mylimą į 19. Kun. II. Vaičiūnais — Fed. jo veikimą prie taikos konferenci
(Dauginus bus).
bė Amerikoje yra įteikusi nauji vos rubežių su žemlapiais žadama Alarytę, tai vėl ją pabučiuojant.
tieson.
jos Paryžiuje ir keliones išlaidų aSk. No. 12, Cicero, III.
15. Už šio įstatymo peržengimo memorandumą dėlei Lietuvos vals ! pristatyti kiek vėliau.
Pavydas jį šiurpuliais pridėjo krė 20. Kun J. J. Jakaitis — Fed. tidėtas iki rytojui. Juliaus Kaupo
Nusipirkite Lietuvos Lais
Lietuvos Atstovybė Amerikoje^ sti ir jis pradėjo save ]kankinti, j Sk. No. 13, Worcester, Alass.
baudžiama teismo keliu ligi 10,000 tybės pripažinimo ir prie jo pridė
nei raporto nei jokio pranešimo nė
(Pasirašo)
J. Vileišis
auksinų arba areštu ligi 4 savaičių. jus visą eilę dokumentų, iš kurių
keikti ir išmetinėti sau, kam tokį
21. A. Vaisiauskas — Fed. Sk. ra. Paduota rezoliucijų komisijai i VČS Boniį.. Galite, gauti jų
matoma
kaip
Lietuvos
Valstybes
Generalis Lietuvos Atstovas. kvailą sumanymą savo jaunai pa- No. 16, Cambridge, Alass.
16. Baudos, kurias gauna išmopagaminti tame dalyke rezoliuciją. Į ’’Garso” ofise.
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No. 14, balandžio 1 d., 1920 '
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vieno gjwentojo nėra ruso ar len- medžiokles ir neturėjo laiko. Jezno deš. 1740 ktv. s. d) Kamilino pal.deš., f) Rueko dv. 202,16 deš. ir NE V/ YORK IR N. J. V AL
igį ' ko. Karo metu gal pusė gyventojų nuovados viršininkas daugiausiai 80 deš. 982 ktv. s., iš viso 549 deš. g) Makrisinovo dv. 239,70 deš., iš
STIJŲ KUOPOMS.
viso 1464,1 dešimtinių žemes.
Ipasitraukė į rusus. Jaunimas, ma- kalba rusiškai ir lenkiškai,
1292 ktv. siek, žemės.
N. Y. ir N. J. SLRKA. apskri
Už Komisijos Vedėją Raštininką
iįfr.
į tyt, Rusuos taip pamėgo rasų kai- j Žmonės sužinoję, kad viena len5. Pasvalio apskr. iš grovo Alfričio susivažiavimas įvyks balandžio
A. Rimka.
M bą, jog negali jos pamiršti. Sueina kė iš Vilniaus turi lenkų proklama- do Tiškevičiaus.
18 d., 2 vai. po pietų, S. Hautman
a) Ubiškių dv. 127,97 deš., b)
ti) ' jaunimas kur į vestuves ar šiaip į cijų, pareikalavo padaryt pas ją
Hali, 756 Harrison Ave., Harrison,
pasilinksminimą —
■ ir kad ims čiept kratą. Krata buv<\padaryta po tri-l Totorių dv. 187,05 deš. c) OškinišPirk Lietuvos Laisves Bo N. J.
TAURAGNAI. Vasario 9 dieną žmonės. Rytojaus dieną 8 vasario spiegt tas rusų dainas, jog nors už> jų savaičių nuo reikalavimo ir, žino kio dv. 189,57 deš., d) Bliūdžiu dv.
Šis susivažiavimas bus metinis
rasta užmuštas lenkų sargybinin- buvo sušauktas visas valsčius, kurs kimšęs ausis bėgk. Tų dainų besi- ma, nieko nerasta ir jai pasakyta, 257,48 deš., o) Tobokinės dv. 260,17 nuc
ir labai svarbus. Kuopos turinčios
kas. Lenkų kareiviai at puolę į Tau vienbalsiai atsisakė duot rekvizuo klausant rodos, kad niekas Lietuvoj kas reikalavo tos kratos. Milicijai __
S3OE3O ka nors svarbaus busiančiam sciragnų miestelį ir radę ten vestuves, jamų produktų ir nutarė siųst Į nepakitėjo, ir tie patys rusai engė- buvo pranešta, kad į vieną žmoguj Sj
jai,
kurie
niekino
mus
ir
musų
kaiateina
persirengę
lenkų
kareiviai
m ui, gerai apsvarstę, paduokite
vestuvninkus kuone mirtinai prip aukštesnę valdžią du delegatu, kad
Pirkite
kol
yra!
į]
bą,
musų
dainas
ir
papročius
dar
Tikras
Lietuvių
Kalendorius!
su
žydais
ir
pasiima
supirktus
jiem
’
lakė. Kam jie tuo keršijo, neaišku. sumažintų reikalaujamą pylimo
o apskričio suvažiavimo sprendimui,
tebeviešpatauja
ir
tas
nešvarias
sa

javus
ir
gyvulius.
Nemajūnų
mi-i
normą, nes tiek negalėtų supilti ir
Į šį suvažiavimą visos kuopos dcLENKŲ KARIUOMENE. Perei
du tokie valsčiai, kaip Stakliškės. vo dainas tebestaugia. O tie rusai, licninkai suėmė pasakytą dieną nu
legatus turi išrinkti.
tą savaitę į Dukštus atėjo visa len
Reikalauja pilti 8.496 p. rugių, II,- kurie nedavė mums lietuviškai net pirktas lenkams tris karves, bet nuo
kų divizija ir įsigyveno dalis Dūkš 000 p. avižų, 480 p. sėmenų, 2.860 i maldaknygių skaityti, kurie už tas vados viršininkas jas atidavė šmuk o
Išrinktieji delegatai nesivėlinkit
tų dvare, dalis artimuose sodžiuo pūdų šieno, 540 kailių; visa tat ten maldaknyges kišo mus į kalėjimus, loviui, ir tas nugabeno i Butrima
pribūti susirinkimam
se: Pažemiškiuosc, Dvariščiuj, ko- ka duoti Stakliškių miesteliui ir į Sibirą trėmė, žandarai, urėdnin- ms.
Žemaitis,
Tikką gavome iš Lietuvos Krašto Apsaugos Mi
niukuose, Smoroduos.
koletai sodžių, nes Stakliškių vals. kai ir stražuinkai su rimbais kapoRast.
nisterijos
pundą
1920
metų
Kalendoių,
kuriuos
išlei

"
■
tie
rusai,
rodos,
taip
visiems
o
Buv.
Kupiškio
apskrity
1918LELIONYS, Alovės v;als. Radze-1 dalis priskirta į Butrimonių vals- .
lietuviams Įgriso, jog niekas jų ne 19 metais nepaprastai daug privi o do Lietuvos Kariuomenes Literatūros Skyrius. Tai
■
..Iv.
a„i.x*„j__ •
Tb
vščiznos dvaro pas dv. ,,
Vasilevskį
' čių, o_ kitas dalis ;i Aukštadvari.
Po. lietuv
nė minėt, o Šventežerio jau- so visokių laukinių ar tikrinus sa o
stovi viena kuopa (Kauno pulko) to nesutikimo
prasidėjo legioninkt |norės
tikras lietuviškas kalendorius, su šventųjų vardais,
ateina į ūkininką
nimas ~ tai « ir »amirSti neSaIi! kant miškinių žvėrių. Daug čia at
legioninkų. Vasario 14 d. sargyba, lia
metų šventėmis ir taip toliau. Plačiai apašo suorga Didesnius mušius Francijoj, Rusijoj, I- ima
■
•
-ko nori,■ net vo-iĮ Aš negaliu suprast, kodėl jus, Lic- sirado vilkų, kuMų didžiojo karo
perėjusi demark. liniją, atvyko Į būrys ir
viso,
Galicijoj ir Turkijoj? Ar tu no*'
- - nizavimą Pirmos Lietuvių Armijos, jos žygius, dai talijoj,
Lelionių kaimą ir užpuolė ukin. Ta kiečius prašokdami,
o -ko nėra rei-- Ij tuvos mergelės ir Lietuvos berne- metu veik visai nebuvo, bet jau per
ri
matyti,
kaip eroplanai kariavo ore?
kale imti, tai pavagia. Ūkininkas, i liai> laiP tas rus,J dainas Pam58°t? nai metais jų čia priviso labai daug
o
mošių Marčiulaitį. Padarė ’’kra
Ar
nori
matyti
kaip submarinai karia
nas ir darbuotę, kaip Lietuva tapo apvalyta nuo prie
ir
nuo
jų
ūkininkai
turi
nemažai
M
'
išleidęs
tuos
svečius,
apsižiūri,
kad
Ar
j>!
s
ne
lietuvaitės,
ar
jus
pamnvo vandenyje? Tą viską gali matyti sa Ą
tą”, paėmė 300 rub., sidabrinį laik
• t
v
•
.. . šot gražiausias Lietuvos dainas, kil nuostolių. Pasakoja, kad vilkai c- o šų ir t. t.
vo namuose su visai mažomis išlaido
n.
. .
.
rodėlį, pcrgązdinę Marčiulaitienę iau nei kumpelio, nei sūrelio ir .
'rionus net ne lietuviai gėris?I
są
net
juodo
plauko.
Žmonės
juo-,
Kaina 50c. Pelnas eina Lietuvos Kariumenes li mis. Mes aplaikūmo daugybę paveikssu mažais vaikais, — išėjo. Eidami mėselės nebėr. Vaikščioja po dvide-1
® 1ų tinkančių dėl stereoskopų. Kada žiū
kauja, sakydami, kad, girdi alkani,
per sodžių sutiko to pat kaimo M. šimt ir daugiau žmonių krūvoj, jei
teratūros
leidimui.
r: ri ant paveikslų per stereoskopą, jauALYTUS. Iš lenkų pafrontės. atsibastę iš Rusų gilumos. Pereitą
Čerkiauską, kurs bėgo su pinigais jaučia, kurioj pusėj stovint lietu
0' tiesi lyg aktuališkai dalyvautum karės
Alytaus apokrity Punios, Nemajū metij vasarą Šimonių giriu, darė «
Užmokėsiu krasaženkliais su užsakymais grei lauke. Stcreoskopas, kaip matai žemiau
pasislėpti, atėmė ir iš jo 600 rub., vių kareivių. Daugiausia jie vaikš
nų, Jezno ir kituose valsčiuose ka- vilkų medžioklę ir keletą jų nukokaštuoja tik 75 čėntai.
tai siųskite:
bet pradėjus Černiauskui aima čioja pasiplėšti, nes Lenkų valdžia
žin kas leidžia paskalus, jog lietu
nuoti ir prašyti, 200 r. grąžino. Pa neišgali tinkamai jų aprūpinti mai
vių kareiviai labai mirštą, juos nuo
GARSAS
Čia vėl priviso daug lapių, net
skiau grįždami užėjo pas kalvį Pei- tu, nes jie yra išbadėję labiau, kai
j di.ją, badu mariną. Žinių tų parne- esą 2-3 rūšių. Tiek jos čia drąsios1
saką Vilką, atėmė iš jo 8 sv. žąsinių bolševikai. O stuikos •— tai begah-Įva pagrį^Įa
.... Brooklyn, N. .Y ©
453 Grand St
Kauno. Tėvai, kurių ir Įgudę, jog žąsiukus, antis ir viš
taukų, 10 sv. meilaus, valkų ir jo nes. Prie legioninkų vis turi stovė
«■>
c
vaikai yra kariuomenėje, nerims tas net dienomis iš kluonų ir kie
paties drabužius, 700 rub. pinigais ti po dešimt ar penkiolika vežimų;
ta. Matyt, Kaune yra gerokai Lie mų vagiančios. Šiemet sodiečiai jau
ir sidabro laikrodėlį su aukso gran- jįe laiko žmones po 4 dienas ir sa- tuvos priešų. Jau mus nebestebina
■s
pradėjo lapes šaudyt ir nuodyt, jų
------- > pesos
soezo:
dinėliu.
vaitę, tenka žmonėms pamatyti tra lenkų agitacija prieš Lietuvos val kailiukai nuostabiai brangus; Pa aossc-Esr
u
kai, Vilnius, Vieviui ir Lentvara- stybę, bet kai tokia agitacija ateina nevėžy, pav., vienam kailiui moka o
VISI ŠERININKAI
£2
BUTRIMONIŲ VALSČIUS. Vasa'vas. Ateina varyti važiuoti pasto iš Kauno, tai mes tariam kad prie iki 900 rub.
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BEN-VĖS
rio 13 d. susirinko visa valsčiaus sa tės, tai pirmiausia j ieško ’’arklių” šingas Lietuvos valstybei lenkų gai
Toliau pažymėtini šernai. Prieš,
75c.
50 skirtingą karės paveikslą
O
vi valdybė (Samorząd gminy) ir į- aukšte, indaujose ir krosnyse, o pa valas Kaune yra labai jau drąsus. karą šiame Lietuvos krašte jų, ro50 paveikslą Gyvenimo Kristaus 75c
teikė paskutinį nutarimą Traką ap skiau jau eina Į tvartą. Tais savo
Kiti lenkai Alytaus apskrity gau dos, nebuvo, nebent kurių didždva-1 §
paveikslai kelionė apie pasaulį 50c
O
8% DIVIDENDŲ 8%
Išviso kaštuoja.... $2.75
skričio viršininkui d-rui V. Stane darbais praneša jie ir pikčiausius na per Vilnių laiškų net iš Krioka- riu giraitėse. O dabar šernų čia mai I w
°
|
©
Siuskit
Money Orderį.
vičiui del atmainymo apkrautųjų azijiečius ir barbarus.
vos, laikraščių ir Varšavos, mat lie šos dažnai, ypač apie Troškūnus, jr Sekanti bertaininiai čekiai bus išsiuntinėti balandžio 15, 1920.
EUROPEAN PICTURE CO.
begalinių rekvizicijų. Nežiūrint to,, Mes, stakliškiečiai, aiškiai mato tuviai Į tai žiuri pro pirštus, bet Viešintas. Vasarą laukuose naiki429 E. 16-th Str.
AR MES TURIME TAMSTOS VARDĄ IR ADRESĄ ŠEką legioninkai plėšia ir rekvizuoja, me, ko atėjo lenkai į musų kraštą, pamėgink pasiųsti laišką Į Vilnių na bulves, žirnius ir kt.
.NEW YORK, N. Y.
RININKŲ SURAŠĖ? Jei no, tai šiandien užsirašyk šorų, o gau
nuo pat rudens važinėdami po kai Lietuvą, ko jie siekia, kurios laisvės — bus tuščias darbas. Šmuldcrių
Kiškių čia irgi daugybė, kuriu'
mus, dabar valsčius da reikalauja jie mums neša, Ne viena pasaulio eilės traukia mus javus Į lenkų pu keletą metų niekas nešaudė ir nc- O ' si dividendų čekius, kaip ir kiti Bendrovės šerininkai.
o
per 800 pūdų javų, 13000 p. bulvių galybė subyrėjo susidūrus su teisy- sę, nors kalba žmonės, jog esąs Įsa gaudė (mat, nebuvo kuo). Žiemos
Dar Šerai gaunami po $10.00. Už $50.00 gauni 5 šorus, už
ir 900 p. šieno.
, be, tolūs pat galas laukia ir lenkų. kymas jie gaudyt, tašiau to Įsaky motu smagiai jie apnaikindavo so
$100.00 10 šorų, už $1000.00 100 šeiny kurie tau neš $80.00 meti
Nutarimas buvo užprotokuluo-j Taigi mes, stakliškiečiai nenusto mo niekas mums nepaskelbė (?R.). dų medelius. Dabar ir tiems pil
tas taip: jei Trakų apskričio virši- kini vilties, kad busim iš lenkų jun Musų milicijos vadai su lenkiško kiems ’’skeltalupiams” mažiau ra
nio dividendo.
2
įlinkas neatmainys apkrautų rėk- go atvaduoti, bukim vienybėje ir mis ir vokiškomis pavardėmis atsi mumo. Be to, rasi ,čia įvairių smul
n
LAI TAVO PINIGAI UŽ TAVU DIRBA.
vizicijų, tai išrinktoji savivaldybė santaikoj; atminkime gerai, kad davę daugiausia medžioklei ir lan kių žvėriukų, k. a. kiaunių, žebinkš o
o
eis prieš Lenkų valdžią ir kels su- vienybėj ir didžiausi priešai yra ne kymu vestuvių, ir kitiems darbams či, šeškų, voverių ir kitokių.
Adresuok
:
0
kilimą. Žmonės laukia atsakymo, tokis baisus, kaip atrodo....
neturi laiko. Dvi dienas sausio mė Del kariškių žemo aprūpinimo.
$
LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
koks bus galas, — nežinia.
nesio būdamas Alytuj pamatyt ap Vyriausioji Komisija kariškiams
L $4.95.
KIDULIAI (šakių apskr.). Po skričio milicijos vadą, bot negalė žeme aprūpinti š. m. Vasario mėn.
$4.95.
112 No. Greene St.
Baltimore, Md. o.
H t NAUJAS PATENTUO
ŠIAULIAI. Paskaitos kareiviam kelis kart rinkos valstiečiai Vals- jau,nes buvo išvažiavęs medžioti. 20 d. posėdy nusprendė paimti Vai
:OZ3C3E
buna kasdien nuo 4 lig 5. Kiekvie čiaus Tarybai rinkti, tačiau tai li Po kiek dienų vėl nuvykau Į Alytų stybės nuosavybėn kariškiams že
TAS PEILIS REVOL
na paskaita dukart, kad galėtų iš ko be pasekmės, del to, kad neno ir vėl nesekė milicijos vado pama me aprūpintų:
VERIS.
klausyti visos Įgulos kareiviai. Te rėjo atsakyti nuo bendro kiekvie tyt, nes buvo tuojau sugrįžęs iš
1. Kretingos apskrity iš kunig. IIIIIiilIlIlIlIlIlIHIlilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlilIlIlIlIiiN
Tas nikeliu apvilktas naudingas
mos kuo Įvairiausios. Klauso atsi nam dalyke balsavimo per sueigas,
tvirtas peilis ir revolveris yra ge
Bagdono Oginskio įpėdinių Salanda
neturi,
užsiprenumaruok
krikšč.-demokratų
dienJei
riausiu daiktu jūsų namuose. Galite
dėję. Gimnazistai turi beraščių ka- prie kurio buvo nuo seno pripratę;
tėlių palivarką apie 178 deš.- 1397
raštį
jį vartoti kaip einate lauk, galite jį
Kas tur ausis teklauso skai ktv. sieks, ir Marianovos pal. apie
reivitj kuopeles ir moko rašto. Taip galutinai buvo vis tik išrinkta viso
vartoti kaipo revolverį savo apsi
eina nuo sausio mėnesio pabaigos, 20 narių, didžiumoje susipratusių tančių, kas tur akis pats teskaito 461 dešimtinių žemės.
99
gynime ir apsisaugojime.
Prelegantų ir mokinių būrys susi žmonių, kurių tarpe du inteligen musų karžygiškos kariuomenės
2. Utenos apskrity iš Antano KoKaina yra $1.95 ir 50c. ekstra užorganizavo, prašant pulko vadui tai ir gan prasilavinusi ir teisingą leidžiama laikrašti
99
persiuntimą.
■ ziclos Polderskio.
Prisiųsk užsakymą ir 50c., gauk
Glovackiui.
žydeli M. Lebiušą (Motkę). Minė
a) iš Deksnių dvaro 80 deš., b)
’
’
KARIŠKIŲ
ŽODIS
”
Adresas:
Kaina:
tuoj peilį — revolverį ir apsisaugok
ta Taryba susirinko vasario 7 dieną
į Jotaučių pal. 120 deš., c) Konstan’
’
DRAUGAS
”
Publ.
Co,
Suvieu.
Valstijose:
save.
’’KARIŠKIŲ ŽODIS” apra i tiškių vienkiemio 30 deš. ir d) USTAKLIŠKES. Šeimininkavi- ir Kidulių valsčiaus viršininku ta
UNITED SALES CO.
1800 W. 46th Street,
metams ................... $5.00
mas musų geradarių okupantų eina po išrinktas Stanislovas Dėdinas šo visus Lietuvos kariuomenės Įžusilių vienk. 38,5 deš., iš viso 268,
Grand Central Sta.,
Chicago, Ill.
pusei metų .............. $3.00
ko tolyn, to žiauryn. Dabar lenkai iš kaimelio, pasiuntiniais Į apskričo <ad brangiai Tėvynei laisvę iš- 5 dešimtinių.
New York, N. Y.
Box 3,
Į
Lietuvą
ir
visur
į
užsienius:
paskelbė javų, šieno ir kailinių rėk Seimeli — Pr. Majauskas iš Sudar žygius, kovas, 'smarkius niušius,
3. Panevėžio apskr. iš Mykolo
metams .................. $6.00
vizicijas. Sušaukė seniūnų susirin gu ir Pr. Sutkaitis iš Kepštų. Ve- grobonių plėšriųjų.
Komaro Pavašakių palivarką apie
pusei metų ....................... $3.50
kimą, kur paklausė ar sutinką rei- Ii jam sėkmingai dirbti valstiečių la kovoti, kad apginti musų brolių 90 deš. žemos.
Chicago j e:
turtą, gyvybę nuo lenkų plėšikų
kalaujamus javus supilti gera valia bui.
4. Trakų apskr. iš Marijono de
metams ...
$6.00
Seniūnai atsakė, kad reikią šaukti
piktųjų, nuo vokiečių ir rusų Brocl Pliaterio.
$3.50
pusei metų
visas valsčius, o jie negalį pasaky ŠVENTAŽERIS, Seinų apskr.).
a) Silviškiij dv. 284 deš. 1850
’’KARIŠKIŲ ŽODIS” ryš
ti, jeigu jie sutiksią, ką pasakys Šis kaimas grynai lietuviškas, nė kiai atspindi karštą Lietuvos ka
efKaSų'd"
lllllllllllilillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllll^
I
riuomenės Tėvynės meilę ir jos
pasiryžimą ginti Lietuvą iki pa
lllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllN
skutinio kraujo lašo ir iškovoti
tokią Lietuvos valstybę, kurion
Kiekvienam išsiusimo pakelį teatri
galėtų sugrįžti ir sugrįžę laimę
niu
pinigu , iš kuriu gali turėti daug
ATMINKITE, KAD JŪSŲ GERIAUSIAS DRAUGAS YRA BANKUS KNYGUTE,
rasti visi po pasauli išsiblaškę
smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi
vargstantieji tikri Lietuvos sū
PER KURIĄ SUDĖTI JŪSŲ ATLIEKAMI PINIGAI.
Priedermės uždėtos ant skilvio ir vir sunkios, palėkančios
iliustruotą kataliogą geriausią laik
nus.
Taigi
pradėkite
taupyti
saugiausiojo
vietoje:
rodžiu ir įvairią naują išradimą, kas
tuos. kūno organus silpname padėjime. Ligonis ieško vaistų
prisius mums 15c. apmokėjimui sinn*
tokių, kurio netik ji sustiprins, bet privers virkinimo orga
’’KARIŠKIŲ ŽODIS” skel
timo lėšas. Rašykite tuo jaus:
nams dirbti taip kaip gamta reikalauja. Tokiuose atsitikimuo
bia nukautųjų (užmuštųjų), su
PRACTICAL SALES CO.
sc daug pagelbsti greitas vartojimas
1219 North Irving Ave., Dept. 18,
žeistųjų, nelaisvėn patekusiųjų
CHICAGO, ILL.
ar be žinios prapuolusių j n bei
Šioje Bankoje padėti pinigai bus geriausiai apsaugoti. Šis Bankas per daugelį motų
kovose atsižymėjusiu jų ir apdo
sąžiningai tarnavo visuomenei ir todėl yra geriausis ir smarkiausiai augantis krikščioniš
kas Bankas.
vanotų kariškių vardus.
Taipgi pranešame visuomenei, jog jau galima VAŽIUOTI IR PINIGUS SIŲSTI Į
Taigi kiekvienas Amerikos
Jau išėjo naujo laikraščio
n
LIETUVĄ.
lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynės
2-ras numeris.
Šiuose reikaluose jums pagelbės musų
išsiilgęs, kuris nori žinoti, kaip
„MEILE”
UŽRUBEŽINIS SKYRIUS
Lietuvos kariuomenė savo krau
(seniaus žinomas kaipo ’’Severas Skilvinis Bitteris)), kuris
Kuris yra didžiausias visoje apielinkeje irvisiems gerai žinomas savo teisingu ir atsakančiu
ju musų žmonėms laimingą ke s
Tai ’’MEILIAUSIAS” ir Įyra pasitikėtinas skilvio sužadintojas ir vaistas viduriams pa
patarnavimu. Kreipkitės prie musų A patiškai ar per laišką, o mes suteiksime įvairias infor
lią
kloja,
teskaito
ir
teplatina
VAIRIAUSIAS lietuvių visuo
liuosuoti. Jo sudėtuos dalis padaro ji pasitketinu vaistų gydy
macijas teisingai, uždyką ir grigimtoje jūsų kalboje. Už musų atliktą darbą gvarantuojam.
menės mėnraštis.
A
mui vidurių sukietėjimo, nevi tinimo, dyspepsijos, apetito tru
Atidarą iš ryto nuo 9 ligi 6 vai. vakare.
’’KARIŠKIŲ ŽODĮ”
Kas trokšta meilės lai nesigai
Subatomis nuo 9 ryto ligi 9 vakare.
kūmo ir nusilpnėjusos virškinimo systeinos. Pamėgink bonku
’’KARIŠKIŲ ŽODIS” eina
Visuomet kreipkitės sekančiu adresu:
li $1.00 ant metų už ’’Meilę”.
tę šių vaistų šiandien. Pradėk kelionę Į sveikatą. — Kainos:
vieną kartą Į savaitę. Kaina me
75 centai ir $1.50: taksai 3 ir 6 centai. Pardavinėjama visose
’’Meile” tinka visiems. ’’Mei
k
tams
2
doleriu,
kuriuos
galit
pa

o
vaistiuyčiose.
le” uždega meilę visų širdyse.
siųsti registruotam laiške.
Užsirašykite ir platinkite
434
Adresas:
Cedar Rapids, Iowa
j
’’MEILE”
’’Kariškių žodžio” Redakcija
Bl
į 301 State St.
Du Bois, Pa.
KAUNAS, Lithuania.

l KARIŠKIŲ KALENDORIUsl
1920 metams.
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EXTRA DOVANAI!

M ŽINOTE KOKI# SVARBA TORI TAIIPINIMAS?
BOSAK STATE BANK
Scranton, Pa.

Esorka

t

d

W. F. Severą Co.,

Lackawanna Ave
Scranton, Pa

U

No. 14, balandžio 1 d., 1920

|
1

’’GARS AS”

SPRINGFIELD, MASS.
WARRIOR RUN, PA.
SO. OMAHA, NEBR.
SCRANTON, PA.
Į ilgesnį laiką. Taipgi ant pomirtines,
241 kp. susirinkimas bus 4 d. ba238 kp. nariai susirinkite balan155 kp. mitingas bus 11 d. ba 128 kp. susirinkimas įvyks 11
išmokėjimo reikalaujama ir Iždo
_ Globėjų parašų, kąs dargi keliatą landžio. Visi draugai ateikit ir nau balandžio, 2:30 po pietų, paprastoj džio 18 d.,' 3 vai. po pietų, po nu- landžio, 2 vai. po piet, 102 Patton
jų nesigailėkit atsivesti. J. Kalėda. salėj Švento Antano parapijos. Mul merių 530, turime svarbių reikalų.
raštininko namuose.
£ dienų užtrukdo.
džiu
visų
narių
atsilankyti.
Atlyginimai už prirašymą nau
V. Minkelis.
P. Sabaliauskas.
PITTSTON, PA.
F.
Petručionis.
jų narių ir kiti išmokami tiktai ga
233 kp. susirinkimas įvyks'11-tą
CHICAGO, ILL.
vus formaliai to pareikalavmą. Rii
CHICAGO, ILL.
LINDEN, N. J.
balandžio, pas kuopos raštininką,
>
kalaujant atlyginimų pažymėkite
15 kp. susirinkimas įvyks 11 die (SLRKA. 39 kp. nariai visi pri
naujoje vietoje ant tos pačios gai 200 kp. mitingas įvyksta 4 d. bavardus, pavardes prikalbintų navos, po numeriu 56. Visi nariai ma landžio, 5 vai. vakare, P. J. Raubos na balandžio, 2 vai. po pietų, Šv. buki! susirinkiman balandžio 11 d.
į! rių. Tokie reikalavimai turi būti
Jurgio par. mokyklos kambaryje, 3 vai. po pietų. II. Bouck salėj,
į taipgi patvirtinti kuopos valdybos lonėkit susirinkti ir užsimokėti sa- Stuboj. Atsilankykite duoklių už6103 State St.
32nd Place ir Auburn Avė.
CENTRO RAŠTINĖ, ORGANO ’’GARSO” RE
Įsimokčt.
C I parašais ir antspauda. Mat Cent- vo mėnesines.
P. Plcčkauskas.
Pr. Juška.
A Antanas Ruseckas.
Jonas Ą. Tuska.
DAKCIJA IR ADMINISTRACIJA:
| Iras negali žinoti kas kuopoje turi
456 - 458 Grand Street,
Brooklyn, N. Y. g® teisę gauti už naują narių prikalbi
fe nimą atlyginimą. Kuopos valdyba
Telefonas Stagg 3837
| tą geriausiai gali rekomenduoti.
SK Kitaip gali pasitaikyti, kad iš CenCENTRALS VALDYBA:
| tro reikalaus bent keli už tą patį.
Juozas S. Vasiliauskas, Pirmininkas,
Visos čia skelbiamos Knygos S. L. R. K. A. nariams atiduodama puse
AUKSO
ŽIEDAS
DOVANŲ.
112 No. Greene Street, Baltimore, Md.
rome antspaudas. Be specijalių inspaudimų su bila
MALDAKNYGES.
No. 22. PETRAS ŽEMAITIS. Graži apysakė
Sulyg Centro Valdybos tarimo,
draugijos ar kuopos numeriu ir vardu kainos yra:
Antanas J. Sutkus, Vice - Pirmininkas,
lė dol Lietuvos vaikelių. Lietuviškai
visi prikalbinę 10 ar daugiaiis nau- No. 1. ANIOLAS SARGAS. Juodais apdarais. 51.00 Į
No. 150. METALINE, lengva antspauda, tin
1317 So. Victory Street, Waukegan, Hl
verto T. Astramskas. Plymouth, Pa.,
13.76
kama kišeniuje laikyti ..........
jų narių Į SLRKA. gaus po aukso No. 3. ANIOLAS SARGAS. Juodos skutos
1900, 72 pusi. ..... ..................................
51.50
apdarais
..................................................
Povilas Molis, Paštininkas, Knygius ir Organo Administrate
No. 151. METALINE, sunki, dideliuose rė
'žiedą dovanoms. Žiedas bus suteiNo. 80. DIEDAI IR GRAŽINA. Eilės, vers
No.
4.
DANGAUS
ŽVAIGŽDUTE.
Baltos
muose ........................................................ 94.00
456—458 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
'kiamas tiktai už 1920 metais prita Jr. Jono iš Ad. Mickevičiaus. Ply
skarelės apdarais .................................. 91.25
No. 152, ROBERINfi (guminė) antspauda .. 91.75
mouth, Pa., 1899, kaina sumažinta iki.. .25
' kalbintus narius. Už seniaus pri- Ne. 5. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE. Juodos
Juozas Stulgaitis, Iždininkas,
I
kalbintus
žiedas
neduodamas.
PriTIK DEL S. L. B. K. A. NAKTŲ:
140 So. Meade Street, Wilkes-Barre, Pa.
skaros apdarais .................................... 51.50
31.
LIETUVIŲ
DEMONSTRACIJA
Di

No.
į kalbinę 10 ar daugiaus gali gauti
0. L. B. K. A. ŽENKLELIAI.
Jonas Jaroša, Iždo Globėjas,
džiajame New Yorke, Liepos 4, 1918.
'.žiedą ir dar 1—10% nuo apsaugos
84 Eastern Ave., Springfield, Mass.
64 pusi. Kaina tik................................
sumos pinigais atlyginimo. Žiedo, i
Šioje knygelėje telpa 30 paveikslų-iliustraciOna Bendoraitienė, Iždo Globėja,
(kaip ir piniginio atlyginimo reik.?-1
jų, Amerikos himnas ’’Star Spangled Banner”,
168 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
Lietuvos himnas ’’Lietuva, Tėvyne Musų”, ap
davimas turi būti formalia, pažy
rašymas Lietuvių didžiausios demonstracijos, vi
'mint vardus prikalbintų ir su kuo
Kun. N. J. Petkus, Dvasios Vadovas,
si joje nešti obalsiai lietuvių ir anglų kalbose,
pos valdybos parašais ir antspauda.
259 North Fifth Street, Brooklyn, N. Y.
surašąs ir paveikslai dalyvavusių draugijų, su
Rolled Gold po 51.00
Darbuokinčs, Susivienijimas už
rašąs atsisakiusių demonstracijoje dalyvauti dr10 k. Solid Gold $1.50
TEISMO KOMISIJA:
jų (menamų bolševikiškų). Joje ras ir lietuvių
gerą darbą nenuskriaus.
užpelnytų garbės ženklų — pagarbos diplomų
A. J. Sutkus, 1317 S. Victory St., Waukegan, Ill.
SAVAITĖS PRIETELIŲ
nuo Now Yorko miesto majoro. Sąrašas musų
Kun. A Skrypko, 4557 So. Wood St., Chicago, Ill.
politinių įstaigų — fondų ir tarybų, surašąs pir
DARBAS.
J. J. Stonkus, 11140 So. Michigan Ave., Chicago, Ill.
mosios laisvos Lietuvos ministerijos. Nei vienas
Savaitėje, kuri pasibaigė 27 d.
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn Ave., Chicago, Ill.
nesigailės nusipirkęs šių knygelę.
kovo, Centran tapo prisiųsta 68 ap
No. 32. PAŽINKIME SOCIALIZMĄ, Paralikacijos iš 23 kuopų. Taigi šioje
APŠVIETOS KOMISIJA:
še P. G. Išleido ’Darbininkas’, Kioksavaitėje daugiau naujų narių pri
vienas darbininkas turi pažinti sociaA. Aleksis, 180 Cardoni Ave., Detroit, Mich.
sirašė negu praėjusiose kovo mėne No. 6. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE. Nolužtanlismų tikroje šviejose. Gyvenant šioj
Kun. F. Kemėšis, 381 Westminster Ave., Detroit, Mich.
čiais
okuros
apdarais
..........
»*••••• $4.00
Šalyj su tuomi klausimu kasdien susi
sio savaitėse. Daugiausia naujų pri
Dr. J. J. Bielskis, 703 — 15-th St., N. W., Washington, D. C
7.
DANGAUS
ŽVAIGŽDUTE,
Juodos
duriame. Nusipirk knygų "Pažinkime
rašo 41 kuopa iš Worcester, Mass., i No‘
.. .85
drobės apdarais .....................
Socializmų”, o au tuo klausimu pui
būtent 16. Paskui seka 7 kp. iš;
LABDARYBĖS KOMISIJA:
kiai susipažinsi. Kaina.................
Pittstono ir 138 kp. iš Pittsburgo. | N° 8. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE, Juodos
. . .65 No. 33. LIETUVIAI KATALIKAI IR KI
drobės
apdarais
...................
Ant. Šlikas, 1340 Hamilton St., Grand Rapids, Mich.
Jos abi prirašė po šešiatą narių.
TOS SROVES. Parašė Uosis, Gražiai
i No. 9. PULKIM ANT KELIŲ. Maldaknygė,
Kun. K. Skrypko, 37 N. Grandview Ave., Kansas City, Kans
Šešios kuopos prirašė po vieną!.... Šv. Kazimiero Dr-jos leidinys, Kaune.
išleido 'Darbininkas’. Kas skaito Uo
M. Šaučiuvėnas, 5143 So. Paulina St., Chicago, Ill
narį; 10 po du nariu; 3 po tris;
sio raštus, tas gerėjusi. Jo raštus visi
Perapauzdinta ’Darbininko’ spaustu
• skaityt privalu Z^merikos lietuvių gy
vėje. 550 pusi. Kaina tiktai................. $1.85
viena penkis; dvi po šešius ir viena
venime yra npsireiškusios keletas sro
Maldaknygę
’
’
Pulkim
ant
Kelių
”
yra
sutaisęs
šešiolika.
vių
Apie ja« nesame gerai susipaži
noksiančius pralotas kun. Dr. A. Dambrauskas ku
P. Molis,
nę. V Įrėminėtoji knyga tų klausimų
i-is per ilgus metus redagavo ir dabar dar redagnv
APSKRIČIŲ VALDYBOS ir ORGANX2ATOBIA.I |
Centro Raštininkas. js ”Draugiję ” Knyga' begalo gražioje- kalboje
ntiodugniausis nušviečia Kaina tik...

GARSO

Ohicagos Apskritys;
B. Jakaitis, pirmin., 901 W. 83-rd St., Chicago, III
V Balanda, raštininkas, 3258 So. Union Ave., Chicago. Ill
K Varanavyčienė, iždininkė, 715 W 28-th St., Chicago. Hl

S
??
>S
n

Bostono Apskritys:
F J. Kudirka, pirm — 37 Franklin St., Norwood. Mus.V Kilmoniuti, vice-pirm. - 249 River St.. Matta pan Mas*.
J. M. Vieraitis, rast., 195 Perry Ave., Worcester, Mass.
O Paulai&ukė, ižd — 249 River St., Mattapan Mass
F Jakavičius, iždo glob.— 37 Jefferson St., Cambridge, Mass ‘
/ Žardeckas, iždo glob. — 166 Bolton St., So. Boston, Mass
i GUneckas, organizat — 282 Silver St., So. Boston. Mass

Connecticut Apskričio:
Jonas Rikteraitis, pirm., 875 Bank St., Waterbury, Conn.
7. T. Kazlauskas, pagelb., 443 Grand Avg., New Haven, Conn.
J J. šrmoliūnas, rašl., 40 Woodland St., New Britam, (Jonu

7. Dvdevičius, ižd., 15 Rock St., New Haven, Conn.

Pennsylvaniaos I-mo Apskričio Valdyba:
Pet. Kubartavičius, pir., 600 W. Pine St., Mahanoy City. Pa
A. T. Les Kaus kas, vice-p., 404 Mnh. Avė., Mahanoy City, Pa.
T. P. Križanauskas, 1 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.
S. Pileckis, pirm., 45 Sheridan Str., Wilkes-Barre, Pa.
7. Pocavičius, rast., 187 N. Main Str., Pittston, Pa.
A. Šelmis, 11 rast., 664 Swallow Str., Kingston, Pa.
M. Makauckas, ižd., 656 Swallow Str., Kingston, Pa.

New York-New Jersey Apskričio Valdyba:

P. Bendoraitis, pirm., 168 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
J. E. Žemaitis, rast., 184 New York Ave., Newark, N. J.
U Daubaro, iždin., 669 Grand St., Brooklyn, N. Y.
A. Kazlas, a(ps. organiz., 56 New York Ave., Newark. N.

1S CENTRO
RAŠTINES

® I

<5

r

R K A ETIOPU

DUQUESNE, PA.

parašyta Lietuviai katalikai, nusipirkite šių mal
faknygę! Ar anmieje, ar Bažnyčioje iš jos melui
'ės, visuomet rasite kuodidiis.usį užsige-nėdinimsį
-•a si ra minimų
No. 10. PULKIM ANT KELIŲ. Maldaknygė
to pačio urinio ir tos pačios laidos,
kaip ir No. 9, tik jos viršeliai daug
sįctomu. gražioc- tvirtos skuros Kains S2.60

No

KATALOGAS

102 kuopos susirinkimas pripuo35. SVARBŲt< KLAUSIMAI Ar yra
lantis but 4 d. balandžio iš priežas
Dievnal Ar Kristus Yra Dievas? Ar
ties Šv. Velykų yra perkeltas ant
žmogus turi dusių! Ar kilo žmogus iš
beždžionės Ar apsunkina žmogų Diftolinus. Atsibus 11 d. balandžio, 2
f Pamislyk tikini! Su tiek
[VAIRAUS
TURNIO
KNYGOS
vai. po pietų, pas iždininką B. Jau
klausimų susipažinsi tų knygų nusipir
kauską, 40 N. 3rd St. Kviečiami vi -Jo. 15. PATARLES IR IŠMINTIES GRŪ
kęs Laida "Darbininko" Kaina....
DELIAI Surinko P. Mulevičius. Clii
si atsilankyti, nes tai įvyks bertai37. METRAŠTIS. Amerikos Lietuvių
NO.
. .25
cage, Ill., 1917, 48 pusi.......................
ninis susirinkimas, nepamirškite
Katalikų Metraštis 1916 oi. yra tai
šioje knygelėje tilpsta gražus rinkinys lietu
vienatinė lietuvių kalboje knyga pa
atsivesti naujų narių ir tėvai kurie
vių ir kitokių patarlių ir įvairių trumpų, augiau
saulyje. z Joje rasi visas informacijas
turi savo vaikučius prirašę prie atų išsireiškimų.
apie lietuvių gyvenimų Amerikoje, ap
; apgaulingų inšiurantų mokėjai No. 16. LAISVĖN BEŽENGIANT. Amerikos
rašymų visų organizacijų, galybę pa
kiek laiko turi pamesti geriausias
Lietuvių Visuotinojo Seimo Protoko
veikslų, dailiosios literatūros ir įvai
las ir paveiksluotas aprašymas. Tvar
būdas yra apdrausti save ir vaiku
rių informacijų. Jos vertė niekuomet
kė ir išleido P. Mulevičius. Brooklyn,
nepasens. Puslapių 448, dailiais mar
čius SLRKA. nes tai yra tvirčiau
Y.,
1918
....................................................
76
gintais viršeliais. Lietuvių Katalikų
N.
sia organizacija Amerikoje.
šioje knygelėje tilpsta visų Seime buvusių de
legatų vardai, su pažymėjimu nuo kokių draugi
jų kas atstovavo. Seimo komisijų ir vedėjų pa
veikslai. Seimo vakaro pasakytos kalbos. Visos
priimtos rezoliucijos lietuvių ir anglų kalbose.
Labai gero popiero ir lietuviškų vėliavą vaizdi
nančiais spalvuotais viršeliais.
No. 17. MARIJOS MENUO arba apmųatymal
kiekvienai mėnesio dienai apie Mari
jos gyvenimų, dorybes ir Jos garbę.
Surinko Kun. M. J. D—as....................

Spaudos Draugijos leidinys. Tvarkė ir
redagavo kun. P. Lapelis. Chicago, Ill.
Kaina tiktai

CHICAGO, ILL.
SLRKA. 101. kp. narių domei.
Gerbiamieji 1
Kadangi musų sekantis susirinimas pripuola Velykoso, 4ai susirin-į
TEATRAMS VEIKALAI.
įkimą perkeliame ant bal. 11 d., 1- į
No. 51. DAINA BE GALO. Komedija vieno
atidengimo. Parašė J. V. K...s. Trum
į mą vai. po pietų, paprastoj notoj.
pa
ir juokinga, lengvai perstatoma koVisi nariai kviečiami būtinai susi-'
modijėlė. Kaina ...................... ..............
i rinkt, nes yra svarbių reikalų ap-.
No. 52. DANGUS BRANGUS. Komedija 2
Įtart, ir rengtis prie kuopos rengia No. 18. RAKTAS SVEIK ATON IR LAIatidengimų. Parašė J. V. Kovas.........
MEN.
Parašė Dr. J. J. Bielskis. Bromo vakaro.
53. SCENOS ĮVAIRUMAI. Šioje knyge
oklyn, N. Y., 1918, G4 pusi.................. ,. .25
j Nariai, kurie neužsimokėję, ma-,
lėje telpa aštuoni tinkami scenai leng
Perskaitęs šių knygelę ir gyvendamas Bulyg
1 lonėsite ateiti užsimokėti, taipgi! joje nurodymų, išvengsi daugelio sveikatai pa
vai perstatomi vaizdeliai. Parašė J. V,
kurie velykinę išpažintį atlikote ki-' vojų ir tai nieko tau nekainuos.
Kovas. Kaina .......................................
tose parapijose, meldžiu atnešti ar, No. 19. KUN. A. BURBA, Jo Gyvenimas ir
No. 54. KOMEDIJELE8. čigonės atsilanky
Darbai.
Parašė
Jr.
Jonas.
Plymouth,
mas, Dvi Kūmutės, Dvi Sesutes ir
ba prisiųsti paliudijimus raštiniu-1
Pa.,
1898,
36
pusi
.....................................
Girtuokle su Blaivininku. Parašė Ur
kui.
šulė Gurkliutė. Išleido ’Darbininkas'.
20.
APIE
APDRAUDĄ.
Parašo
J.
8.
Va

Nepamirškite šio susirinkimo ir No. siliauskas, 16 paal. ..............................
Nusipirksi knygutę už 10c., bet prisi
švęskite naujų prisirašyti prie
juoksi už 50 dol. Kaina tik.................
No. 2L EUROPOS ISTORIJA. Parašė Edw4
A. Freeman. Iš angliško verto J. An
dziulaitis. Su žemlapiais. Plymouth,
Pa., 1891, 820 pusi................................

14 karėto 58.00
Prisiysk piršto mierą
popieros šmoteliu.

84. AITE RELIGIJOS PRADŽIĄ IE
JOS REIKALINGUMĄ Parašė Arus
terdamo Liet R K parapijos klebo
ca.B btnn. J. Židanavičins Knygelė var
ta 10 syk savo kainos, nes nuodugniai
fobgijos pradžių ir jos žmonija; reika
tingumų ikgvildena Laida "Darbinin
ko’’ Kuiną tik........................... .........

K A B L 1E $1. C 0

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

201.
202.
203.
204.

Vyriškas (Sriubelių) 10 karato aukso
Vyriškas (sriubelių) auksuotas....
Vyriškas, laikrodėlio kabutė (fob)
Moteriškas (spilkutė) 10 kar aukso
205. Moteriškas (spilkutė) auksuotas..
205. Motei (spilkutė) seninus darytas..
207. Krūtinei Sagutė (brooch pin),..,..

51.50
51.00
51.00
$1.50
91.00
. .76
51.59

8. L. R. K. A. KUOPOMS FINANSINES KNYGOS

Del S. L. R. K. A. kuopų tiktai parduodama
tam tikslui pritaikytos mokesnių kvitavimui kny
gos. Darytos liuosai išimamais lapais. Parsiduoda
atskirum viršeliai už $1.00. Atskiri lapai iki 2f.
imant po 2c. už lapų, imant daugiau kaip 25 ant
sykio, po 1c. lapas.

S. L. B. K. A. NARIAMS DUODAMA DYKAJL

Kiekvienam S. L B. K. A. nariui duodama
dykai organas "Garsas ” kas savaitė.
Narystės paliudijimas (diplomas) išrašomas b
prisiunčiamas per kuopos raštininkų, kaip greit Ii®’
.......................................
ka priimtus į 8. L. R. K. A.
Konstitucija, mokesnių knygelė.
Del kuopos suteikiama dykai 8, L. R. K,
reikalais šios blankos:
Mokesniams siųsti lapai.
Laiškams rašyti antgalviai.
Persikėlimo į kitas kuopas blankos.
Pomirtinės pervedimo blankos.
Pašolpos ligoje išgavimui blankos No. 1, 2,
Velykinės atlikimui kortelės ir blankos.
Neužsimokėjusiems paraginimui ar į susirinki*
mų pakvietimui kortelės.
Vaikų Skyriaus aplikacijos ir konstitucijos
mokesnių pakvitavimu.
Naujiems nariams aplikacijų blankos.
Siuntimui pas Raštininkų ar Iždininkų adr«<
suoti kopertai.
Informacijos apie 8. L. R. K. A. lapeliai.
Visi tie dalykai gaunami dykai pareikalarul
ir nurodžius kiek kokių norima.

No. 55. GYVENIMO VERPETE. Penkių
veiksmų drama iš dabartinio lietuvių
V
B I
gyvenimo Amerikoje. Labai gyvas ir
PITTSBURGH, PA.
lengvai perstatomas, nesenai BĮ. Kadagučio parašytas veikalas. Išleido
158 kp. susirinkimas iuvyks 11 N0, 22. KELIONE Į EUROPĄ. Kun. J. Ži
šalpos
išmokėjimas
vėluoja,
kol
.su

PAŠALPOS.
linskas. 52 pusi....................................
I
’’Aušrelė", Worcester, Mass............
d. Balandžio, 1920 Prašau visus na
Visiems SLRKA. nariams yra randama ir apsprendžiama už kiek
a
1 rius ant šio susirinkimo, ir atsives- No. 23. KRAŽIŲ SKERDYNE ir jos pasek
svarbu, kad pašalpos butų išmoka laiko prisieina mokėti.
mes. Paminklas del Kražiečių nuo ANo. 130. "TĖVYNĖ" I metų (1896), pilnas
Į kito nors po vieną mujįj.
naują narį.
Kuo-
nai-j. min
merikos lietuvių. Parašė Kn. Jonas ž.
51.23
kompletas .........
mos veikiai ir tiek, kiek pri Kuopi, viršaičiui ir ligonių lan. I‘i"'1
į i| pa
jau 1>«
po «*!
biskį didinasi,
didinasi, ir
su
pagcl
!.
77
pusi
.............................................................
15
kytojai
prigelbės
nemažai
Centrui
P
a
ir
su
pagcl
(1897),
pilnas
No. 131. "TĖVYNĖ" LT metų
*1
.
.
....
.
.
klauso. Normaliame laike Centro
51.25
išmokėjimų
visad
|
“
'
pasidarbavimo
Ims
da
I
kompletas ..........
Raštinė pašalpas išrašo tą pačią die pašalpų y
Į didesnė. Susirinkimas prasidės tuo-Į °* 25. LIETUVIŲ-LENKŲ UNIJA. Para
No. 132. TEVYNfi’ III metų (1898), pilnas
še J. Gabrys. Keli praeities ruožiai pa
na, kaip gauna iš kuopos tinkamai tinkamai išpildau! blankas ir komp
kompletas ..........
91.25
Į
jaus
po
sumai.
minėjimui 500 m. sukaktuvių Gardelio
išpildytas pašalpos reikalavimo lituotuose atsitikimuose išreiškiant
No.
133.
"TĖVYNĖ"
IV
motų
(1899)
pilnas
unijos (1413—1913). Philadelphia, Pa.
j 158 Kp. Raštininkas K. Mocdka j
51-25
kompletas ....................................
blankas. Bet deja, kad nevisad r? kuopos valdybos rekomendaciją.
68 pusi.....................................................
pavieniai numeriai
No. 134
ne visos kuopų valdybos prisiunčia
No. 26. LIETUVIŲ TAUTOS PADĖJIMAS
(kurių
turime)
.............................................
16
POMIRTINĖS.
tinkamai išpildę ligos blankas. Kar
83 kp. susirinkimas 4 balandžio
RUSŲ VALSTYBĖJE (Rusų kalboj).
Suslv. L. R. K A. nariams parakdama visos čia
tais trūksta kuopos viršaičių para Pomirtines, kuomet nėra kliūčių, iš priežasties Velykų nebus. Pra
Shamokin, Pa., 1896, 123 pusi............. 51.00
pažymėtos knygos puse kainos.
šų, antspaudos, ar gydytojaus liu taipgi išrašoma tą pačią dieną, kaip šau visų susirinti balandžio 11 d., ’M o.. 27. KONRADAS VALENRODAS. Jr. Jo
dijimų. Kartais kuopos, ligoniu lan gaunama pranešimas apie mirtį tuoj po Mišių, paprastoj vieloj,
no vertimas iš Mickevičiaus. Plymo
\
ANTSPAUDO3 (PečėtjK ..
kytojų ir gydytojaus liudijimai ne-Į Bet čia dažniau pasilaiko kliūčių Atsiveskit nors pu vieną naują nauth, Pa., 24 pusi..............................
Organizacijų kuopoms, draugystėms, pampi
sutinka viemj su kitais. Tokios pa- ir ištyrimas tikrųjų paveldėjų im
7. Z u badeius.
joms, notarams ir pavieniams asmenims mes pada

FAAISKINTMA8

Užsakant bile kų iš kataliogo visad reikia pa«
žymėti vardų ir numerį. Užmokesnį žeminus dol#>
rio galima siųsti krasos ženkleliais, Virš doleri#
išperkant krasoje ar o-xprose "money order''.
Jei esi S. L. R. K. A. nariu ir nori knygoa
gauti puse kainos, pažymėk prie kokios kuopos pri'
klausai, tai yra parašyk savo kuopos numerį. Visot
ča pažymėtos knygos 8. L. R. K. A. nariams par
duodamos puse kainos, ženkleliai, antspaudos iii
finansines knygos tokia kaina, kaip šiame kata*
liogo rodoma. Ant šių niekam nėra nuleidžiamo.
Visais čia pažymėtais reikalais kreipiantiesi U
siunčiant pinigus adresuokite:

Garsas”
456=458 Grand Street
Brooklyn, N. Y

No. 14, balandžio 1 d., 1920

KORESPONDENCIJOS
IS LIETUVIŲ NAUJOKYNU, AMERIKOJE

G8.7G

Lowell, Mass.
Lawrence, Mass.
Worcester, Mass.
Athol, Al ass.
West field. Al ass.
Waterbury. Con.
New Haven, Conn.

72.32

212.50
23.00

ns'. ?fS.-gw1»VA

■ S. VASILIAUSKAS
Generalis

U

m

3

n r,

INKORPORUOTA ANT
Milijono Doleriu

Lithuanian American Trading Co.

DIREKTORIAI.
DIREKTORIAI:
Brooklyn—Kodis par
J. S. Vasiliauskas
d. B Kaupas
ŠERAI PO $10.00. Kun. J. J. Kattlakis
Hartford, Conn.
A. J. Staknis
G3.40
New Britain. Conn.
Pirkti galima kiek norima;
I Taškunb
Kun. J. Petraitis
J. B. Šaitanas
NORWOOD, MASS.
nuo vieno iki tukstamčiui šery.
37.90
L Simutis
Cambridge, Mass.
AI. AIilukas
A epapreistas vakaras.
Imant
5
Šerus
ar
daugiaus
A.
J. Mekšras
K.
Česnulis
35.50
Montello, Mass.
Lietuvos sunus, remdami kiekvie
d
parduodama
ir
ant
išmokesčio.
S.
Radavičius
Kovo 21 dieną. SLKKA 21 kp. ną tautai naudingą darbą. Bet šian
P. Alolis
154.00
Baltimore, Aid.
surengė vakarą. Atvaizdintas
Pittsburgh Kunigo Sutkaičio
die pas luos pačius lietuvius užkalas "Žydui Karalius”, iš
tvarkius
tuos
reikalus.
Šerus užsirašyti galima jau šiose kolionijose pas šiuos B-ves įgaliotiniu
I par.
7.7.80
viešpatavo kitokia dvasia, kuri Lie
taus gv veninio. Veikalą pastatė So. tuvai yra Medinga. For tūlą laiką DACJANTI MOKSLĄ ĮVIJA.
Kun. Saurusaitis renka auk is 1 Pittsburgh Kunigo Vaišnoro
MAHANOY CITY, PA.
AKRON, OHIO
Bostono LDS. I kuopos ir ALPBS. pas musų katalikus buvo kaip ir d' i
mokykloms, tad visų papar.
43.53
J.
Tošaitis,
613 W. Mahanoy 8t.
S. Radavičius, 130 Wooster Ave.
49 kp aktoriai. Vakarą atidarė A. partiji. vieni buvo karšti tautos šventė kiekvienam katalikui. \ i>i
J.
Žarnauskas,
518 W. Pino St.
Homestead, Pa.
o8.86
ALBANY, N. Y.
surašąs, kur ir j
M. Martinkus, 190 Second St.
MASPETH, N. Y.
Kun. P. Sa u r usa it is.
darbu rėmėjai, kiti gi neva rėm-“- krikščionys džiaugiasi tą šventę su
A.
J.
Valantiejus,
4 Lexington Av.
AMSTERDAM,
N,
Y.
Kneiži. "Darbininko” adm., kuris jai. Daug triukšmo buvo prikelta laukę. Džiaugsimės ir mes. lieLiVlad. Rusilas, 16 Swan St.
MIDDLEBORO, MASS.
ilų gale|viai amerikiečiai, laimingai pralci- jos da neprisiuntū savo aukų ma
AURORA, ILL.
P. Pinskas, 14 Lano St.
nu*. žmonės g;
V. Šoris, R. D. 2, Box 100
vyčiu priešai nusprendė Įiatapti Ję žiemos darganas, laukdami ska  lones pasiskubint prisiųsti, nes
MINERSVILLE, PA.
’‘Saulės" mokykloms parama
BAYONNE, N. J.
vyčiais ir vedina jų
Jonas
Mikutavičius.
* užšviečiant.
P. Šedvydis, 652 Boulevard
skubiai
reikalinga.
lautos priešai
MT. CARMEL, PA.
savo prietolius-paBALTIMORE, MD.
Prie
progos
pranešam,
kad
gerb.
tono aktoriai labai gi rai
Jonas
Demkus, 251 S. Oak St.
nusprendė pasiimti
J. 8. Vasiliauskas, 112 N. Greene t-Kun. V. Dargis, 312 S.
žystamus. linkėdami linksmų šven- kun. Saurusaitis po Velykų iki sek
ne. visi atliko savo roles
S. Lietuvnikas, 821 W. Hollins St.
lni<
ma į savo rankas. 1 iko llllOSa. t’.A in vnlvkii hot a r ilnnrr ič
NEWARK, N. J’
’
Perkūnui
”
reikalingi
K. žvinglis, 717 W. Lexington St. A. Kazlus, 56 New York Avė.
minių
bus
užimtas
Misijomis,
todėl
SLliKA. 137 kuopa nuo jų malo tokių ką atsiminsime ir apie savo
J. Butkus, 658 W. Saratoga St.
NEW BRITAIN, CONN.
atiku rinkimas bus sulaikytas. K is tuojau smarkūs perkūniš
liūdinti iš lokio gražaus perstaty nės. Dabar mes jau pradėjome ma
Anast. Bajoriute, W. Lexington st. J. šimnliunas, 40 Woodland Avt
brolius ir anapus vandenyno? Ar
ki agentai rinkti ’’Perku-1
mo. Žmonių buvo pilna salė. Vaka- tyti i'- j'.' darini vaisius, dietiniame
BLOOMFIELD, N. J.
Mikolas Nevulis, 10 Vale St.
atsiminsime, kad busiantieji Lie lui. maloniai kviečiame aukas siu-į nui” prenumeratą, parda
A. J. Staknis, 85 Bay Ave.
susirinkime SLRKA. 137 kuopos tuvos vadai ir gynėjai Lietuvos leBRIDGEPORT, CONN.
NEW HAVEN, CONN.
vinėti ’’Perkūną” pavie
J. Šaučiunas, 450 Park Ave.
A. J. Diržius, 183 Franklin St.
buvo duotas sumanymas, kad but1] priklausomybės didžiausi vargą st i Į Tanios Fondo Centrą iš kur
Ant. Velička, 39 Park Terrace
bus pasiųstos Kaunan. Prisidėki niais numeriais ir ieškoti
F. J. Rumskas, 44 Walnut St.
pa labai pradėjo veikli. Suus mc- pradėta organizuoti lietuvius, kad
kenčia ? Bepigu mums bus linksmin me visi prie pakėlimo Lietuvos ap- ’’Perkūnui” Šeru. Kam iš
M. Jakubaičiutė, 549 State St.
tais daug nauju nariii prisirašė patikus Lietuvos Finansinę Misi
BROOKLYN, N. Y.
tis sulaukus šventų Velykų, visaNEW YORK, N. Y.
P.
Molis,
458
Grand
St.
lietuviu netrūksta drąsos
prie kuopos.
ją. Bet šis sumanymas nepatiko ko pilnai turintiems. Bet kaip link
M. Milukas, 454 Grand St.
D. Kašėta, 549 E. 12 St.
ir yra noras liuosu nuo
K. ■/. K rusinsiąs
L. šimutis, 456 Grand St.
PATERSON, N. J.
musų veikėjams, nes iš tokio darbo sininsis musų jaunuoiiienč-mokslaiJ. K. Milius, 456 Grand St.
Kn. J. Petraitis, 14 7 Montgomery St.
darbo
laiku
uždirbti
kele

A. Drabišis, 456 Grand St.
Imlų nauda Lietuvai, todėl jie pa vija. tiek vargo ir skurdo iškentus!
PHILADELPHIA, PA.
tą
dolerių,
atsišaukit
tuo

45G Grand St.,
O. Bendoraitienė, 168 Union Ave. Kun. J. Kaulakis, 324 Wharton St.
sistengė šį sumanymą užmigdyti, Atminkime, kad musų brangioji
’’Garso” Ofise, 458 Grand St.
jau šiuo adresu:
PHILADELPHIA, PA. sakydami, kad tai Tautos Fondo
P. Grajauskas, Salmon and Venango
Tėvynė praleido baisiausi,] plėšikų
CHESTER, PA.
J. Grigaitis, 308 Earp St.
21 d. kovo SLRKA. 10 kuopa lai reikalas, o T. F. susirinkimo jie ne gaujas, kurie plėšė, vogė kas lik
’’PERKŪNAS”
A. J. Mekšras, 806 W. 11th St.
J. Hodell, 341 Wharton St.
SKAITA kun. P. Saurusaičio.
Jon. Mikoliūnas, 618 E. S-th St.
kė mėnesinį susirinkimą atsisakė šaukė iki paskutinių dienų, o su jiems po ranka papuolė, palikdami
M. M. šlikas, 241 Federal St.
206 Cardoni Avė.,
CHICAGO,
ILL.
Liverpoolyje
Ang.
Tie
jau
pa

J.
Čiurlionis, 3412 Mercer St.
senasis rast. Jonas IT odelis. Jis iš šaukę vėl nenorėjo laikyti jo saky vieną skurdą. Bet musų jaunuome
Jur.
Pranckunas, 316 Earp St.
St.
Alex.
Augustinas,
717
W.
18-th
Detroit, Mich.
3 svari]
tarnavo ilgus metus musų 10 kp. dami. kad tai ’’žmonių per mažai, nė nenusiminė. Ji puolėsi ginti sa siųsti Lietuvon
PITTSBURGH, PA.
A. Bacevičius, 1726 Girard St.
Boston.
Alass.
39.22
Buvo ištikimas ir visų gerbiamas. susirinkimas Ims nelegališkas”. P. vo tėvynės ir pasiliuosavo iš rusų.
Pov. Bajoras, 1419 Faulseway St.
P. Baltutis. 3261 So. Halsted St.
P.
Cibulskis,
2343
W.
23
Pl.
Rev. A. Tamoliunas, 2112 Sarah St.
Atlikdavo savo užduotis teisingai.
Alex. Dargis, 726 W. 18-th St.
Mr. B. Vaišnoras, 1514 Carson St.
Gaila mums jojo ir gaila gero dar mus, kad Įkalbėjus susirinkimą ne- nepriklausom;] rūmą. Musų šventa'
B. Jakaitis, 901 W. 33-rd St.
Rev. J. Vaišnoras, 408 Tabor St.
buotojo parapijoj, kursai valdė
Stas.
Jucevičius,
726
W.
18th
St.
I
š
B
e
RIMAI
pareiga jiems stoti pagalbon, kas,
PITTSTON, PA.
R. Kaljnauskas, 2919 W. 40 St.
vargonus bažnyčios. Jo rupesniu bu tikrinti, kad susirinkimas bus ne kuo tik gali. Visų svarbiausia tail
Kun.
J.
Kasakaitis, 65 Church St.
Jei niešti ir degina vir
J. Klimas, 4442 S. Whipple St.
L.
Vasaits,
18 Sand St.
sta
skausmu.
Šever
H
’
s
vo atsakančiai išlavintas choras. legališkas jeigu tik Lietuvos naudai palaikymas besimokinančios jau
B. Nemartonis, 4412 S. Richmond st.A. Ruscckas, 31 Welsh St.
Skin Ointment.(Severos
Jojo vieton dabar bus raštininku jis bus laikomas. Pasekmė to susi nuomenės. nes kokia bus jaunuo
RACINE, WIS.
Odinė Mostis) yra žino
M. Panavas, 1902 W. 47-th St.
ma už jos genimą, to
Don. Jackus, 1825 Mc-ado St.
ir iždininku A. Sakalauskas. 2237 rinkimo lai štai: Prakalbos buvo menė, tokie busiantieji vadai. Jei
Ch. Petkus, 3G67 Archer Ave.
kiuose atsitikimuose at
I. Sakalauskas, 4031 S. Rockwell St.
ROCHESTER, N. Y.
3rd St.. Philadelphia Pa. Prie šios surengtos ir kalbėjo majoras P. Ža jaunuomenė bus dorai ir sveikai
vedimi, palengvina ir go
Ant.
šalčius
4630
S.
Francisco
Ave.Kun.
J.
Kasakaitis, 1006 Clifford Av
Ibsti sušvelninti odą.
progos primenu musų 10 kp. na deikis ir bonų parduota už $800. išauklėta galėsime tikėtis dori] svei
ROCKFORD, ILL.
V. Stančikas, 1543 AV. 46-th St.
Kaina 50c ir 2e taksu.
riams kad visi susirinktų ant ba Pamislikite tokiam mieste už $800 kų visuomenės tautos vadų.
Pr. Steponaitis, 430 Island Ave.
A. Stulginskas, 715 W. 19-th PI.
Pavasaryj
daug
šeimynų
turi
gerą
R. N. Baršis, 1114 S. West St.
V. Stulpinas, 921 W. 33-rd PI.
landžio 18 d. Norime perkeisti su dolerių! Juk kun. Kemėšis 1918 m.
Kas tik trokšta Lietuvai ką nors
J. Šlikas, 4233 So. Mozart St.
A. Mažinauskas, 637 Island Ave.
Įprotį
atkreipti
domę
į
savo
sistemą
sirinkimus kas antrą savaitę kiek surinko tik aukų 1200 dolerių, o gero padaryti, lai aukoja Lietuvos
Kasp.
Yodelis,
1412
Central
P
’
k
Av.
.
ROSELAND, ILL.
MUILAS
valant kraują išvengimui išbėrimų,
vieno mėnesio.
kun. Laukaitis 1919 m. taipgi auk i mokslaivijos palaikymui. ValgydaJur. Žakas, 3227 Union Avė.
J.
Janušauskas,
10625 Lafayette Av
del išbėrimų turi būti
spuogų,
skauduli
ųir
vočių.
Nemalo

Prot. rast. Jonas Gricius
surinko 470 dolerių, o čia paskolos mi laike Šv. Velykų atsi minkime
’ SCHENECTADY, N. Y.
CLEVELAND, OHIO
tam tikras, švarus. Se
nus
ženklai
pasirodo
pas
tuos,
kurie
J.
G. Max, 224 Second Ave.
vern
’
s
Medicated
Skin
207 Parker Si.
J. Dubickas, 8006 Bellvuo Avė.
$800! Bet kas bjauriausia tai, kad|ir apie mus mokslaiviją, paaukoki
So^p (Severos Gydantis
SHENANDOAH, PA.
nekreipė
domės
Į
kraujo
svarinimą,
Adolf Kanoverskis, 1221 E. 172 St.
tie musų veikėjai vaikščiodami gy-! inc nors po trupinėlį nuo mus at
Odinis Muilas) pilnai
T. P. Križanauskas, 137 S. Main St.
V. Runta, 7602 Aberdeen Ave.
per tai silpnina visą sistemą. Kiekvie
tiems reikaavirosi, kad prakalbos pilnai nusise liekamą. Kad nesirastų nei vieno
M.
J.
Šimonis,
1345
E.
66
St.
•
SCRANTON, PA.
mams. Jis taipgi
. _ yra žinas turi imti
YOUNGSTOWN, OHIO. kė. Ištikrųjų tik lenkberniai arba namo nei vienos šeimynos tarpe AKun.
J.
Kuras, 116 Theodore St.
žaliaduonis,
1620
E.
43
St.
nomas kaipo turintis sa
vyje
gydančių
daiktų.
Kovo 21 dieną š. m. Ukrainą Sa kiti Lietuvos priešai gali džiaugtis merikos lietuvių, kurs kuomi nors
CICERO, ILL.
SIOUX CITY, I0WA.
Puikus del vanos ir sku
Račkus, 1530 S. 50-th St.
J.
Zabulionis,
2616 Chicago Ave.
lėj buvo pakviesti prakilnesni mu iš tokių pasekmių. Gali būti, kad but neprisidėjęs prie
timosi. Kaina 25 centai
CURTIS BAY, MD.
J. Rušimas, 2400 Grand St.
sų miesto lietuviai galutinam ap susidarė tokios aplinkybės, del ku Lietuvos badaujančios moksleiviRadauskas, 2 Hazel St.
O. Smetonienė, 2520 Wash. Ave.
p
pieteliai
jos.
Visi
Tautos
Fondo
DERBY, CONN.
riu
nebuvo
galima
parduoti,
bot
ir
kalbėjimui reikalo pakvietimo Lie
S. S. OMAHA, NEB.
P.
Versiackas.
5.311 S. 33rd St.
tur
paragint
ristis
savo
apielinkėje
PRAUSIMAS
I.
Chcsnufis,
30
Elizabeth
st.
tas
aplinkybes
pagamino
ne
kas
kituvos Misijos ir įsteigimo stoties
SO. BOSTON, MASS.
kad laike Šv. Velykų klek kas išga
DETROIT. MIČH.
pardavinėjimui Lietuvos bonų mu
išbėrimais už
J. Steponaitis, 212 W. Broadway
K.
Abyshella,
204 Cardoni Avė.
dos turi būti
sų kolionijoj. Per išrinktą susirinki Ii Imti daug kenkė ir vietos klebo li paaukoti] Lietuvos mokslaivijos
Juoz. Šūkis,
EASTON, PA.
'artojant gydančių mospalaikymui.
But
labai
malonu,
jei
ST. LOUIS, MO.
mo vedėją Lekavičių pirmiausiai no kun. Slavino šaltas atsinešimas
A. Kazlauskas, P. O.
<’ių. Severą’s Antisepsol
4)5 EastWilk R arr Street A. živaitis, 1641 Texas Ave.
perstatytas buvo klausimas ar kvie kas link tautos reikalų, bet ir kle visi lietuviškieji gerb. klebonai pa
ra tinkamas tam tikslui
SPRING VALLEY, ILL.
EDWARDSVILLE, PA.
st i misiją? Susi mukusieji nutarė boną. ne Dievas iš dangaus atsiuntė ragintų iš sakyklos Velykų dieno
Palengvina uždegimą ii
J.
Augustaitis,
118 W. 5-th St.
Pr. Burba, 456 Main St.
duoda malonumą. Kaina
vienbalsiai kviesti ir pasitikti ne liet jie patys parsikvienė. Gali but, je kiek nors paaukoti, kad ir.išei
STRUTHERS, O.
35c ir 2 centai taksų.
ELIZABETH, N. J.
1aip kaip sumanytojų buvo pers kad kenkė ir traukinio pavėlavimas nant iš bažnyčios, prie durų, Tas V;
K.
Stupinkevičius,
Box 945
Ign. Balčiūnas, 240 Clark Pl.
reiSUGAR
NOTCH,
PA.
tatyta, bet su vieša iškilme ir benu. bet visos los aplinkybės tiek neken labai daug prisidėtų prie taip
ELLSWORTH, PA.
(
Severos
Kraujo
Valytojas),
kuris
Kun.
J.
šupšinska's,
624
E. Main st.
J. Ulickas, Box 694
Pakviesti pasitikti misiją ir ant kė, kien musų vadų ’’pasidarbavi kalingos Lietuvos mokslaivijos paUŽKIETĖJIMAS
TAMAQUA,
PA.
gerai yra žinomas kaipo tinkamas vai
E. ST. LOUIS, ILL.
I. P. Zclionis,
vakaro pakalbėti miesto majorą, mas”. Jie skelbė klaidingas žinias gailios. Lietuviai amerikiečiai, payra priežastis daugelio
J. A. Blažis, 914 N. 15-th St.
stas reguliavimui visos sistemos, išven
TORRINGTON, CONN.
kitų skausmų. Turi but
teisėją ir kitus miesto valdininkus. apie tą misiją vietos dienraščiuose, sirodykime, kad mes tikrai myli
GILBERTON,
PA.
giant
išbėrimų
ir
odos
ligų.
dabojama, kad viduriai
D. Diskeyičius, Central and Wash.
Taipgi nutarta surengti Ohio Ho jie turėjo laiką dainuoti angliškas me savo Tėvynę ir norime jai ge
A. Laurušovičius, Box 43
nuolat virintų. Severa’s
Skalyk ką ponas Stanley Dorgan,
UTICA, N. Y.
Balsam of Life (.Seve
ir lietuviškas dainas, bei neturėjo J rovės. o gera ir malonu ir tada bus,
tel misijai mažą pokilėlį.
FOREST
CITY,
PA.
502—13 gatvė, Omaha, Nebr., rašė
J. Russas, 611 Whitesboro St.
ros Gyvasties Balsamas)
Vine. Maliauskas, Box 599,
Del galutino sutvarkymo viso laiko sudainuot Lietuva Tėvyne ATu kada Lietuvos vadai bus sveikai
yra atsakąs vaistas vi
mums vasario 11 d., 1919:
WATERBURY, CONN.
GIRARDVILLE, PA.
durių liuosavunui, dis
darbo priėmimui misijos ir įsteigi su: Jiem yra per prastas Lietuvių dorai išauklėti, tad remkime Tau
B.
D.
Gauranskas, 46 Congress Av.
S. Daunoras, 10 N. Second St.
pepsijos ir nustojusapeJonas Račiūnas, 33 Congress Ave.
mui stoties bomi pardavinėjimui himnas, jie sako, kad tai sarmata tos Fondą, aukodami mokslaivią
tto. Kaina 85c ii- 4 cen.
HARTFORD, CONN.
Ačiu už Jūsų patarimų ir Seve
J. B. Šaliunas, 145 Congres Av<
taksų.
išrinkta komitetas iš sekančių as dainuoti tokį himną. Vienok jie sa Velykų Fondam
J.
Mončiunas,
4% Hungerford Av. J. Sauris,
T
ras kraujo Valytoją. Turėjau išbė
HOMESTEAD,
PA.
menų: Jos. Sabe]. Pečiulis, Stu vo stato augščiau už visus, jie sako
WAUKEGAN, ILL.
rimu, kurie dingo pavartojus Seve
Kun. S. J. Cepanonis, 318 4th Ave.
Pr.
Bujanauckas,
1112 — 10th St.
pinkevičius. B. Vaitekūnas, Ru- si. kad jie esą geresni lietuviai už ' Kaip svarbu yra turėti gerai su
KEARNEY, N. J.
ras Kraujo Valy t o jei per dvi savaiA. J. Sutkus, 1317 So. Victory St.
J. Volikas, 118 Devon Terace
dzinskas, Leka.viči us. Gudmanas, visus kitus.
tvarkytą mokyklų sistemą, visi ge
LINIMENTAS
ti. Dabar esu sveikus ir niekas man.
V. Sereika,. 144 Tappan St.
WILKES-BARRE, PA.
poni Rumbauskienc, M. įjibonis,
Tūli buvę geriausi tautos darbi rai suprantamo. Pas mus viena, iš
privalo rastis kiekviena
KENOSHA, WIS.
neskauda”.
J. Stulgaitis. 140 S. Meade St.
me name del visko. Se
J. Blaževičius, 15 N. Main St.
Lukoševičius. Keršu! is ir Jonas ninkai šiandie žiuri Į tas komedijas geriausių mokyklų yra "Saulės”
WORCESER, MASS.
Rap. Baliauskas, 61 Brackett St. Jur. Aleksa, 14 Milbury St.
verą’s Gottard Oil (Se
Miciulis.
Daug panašių laiškų esame gavę ir
ir juokiasi, bet man rodosi juoktis mokykla Kaune.
V. Staraševičius, 609 Fleet St.
veros Gotardiškas Alie
Kun. J. Jakaitis, 41 Providence St.
jus)
yra
žinomas
tinka

Dėlei varymo agitacijos
Lietuva organizuodama valsty
KEWANEE, ILL.
mes esame tikri, jog ir Jums tie vais
iŠ lo. kas Lietuvai gali išeiti ant
P. Piušas, 107 Ward St.
mu tokiuose atsitikiJonas Vaitkus, 19 Clayton St.
I. Dambrauskas, 326 W. 6-th St.
lietuviškų
žydelių
ir
tai gelbės. Nurodymai lengvai su
verksmo, tai butų išgamos darbas! bes aparatą svarbiausią domą krei
muose kame reumat izELANTYNE, SCOTLAND.
LINDEN, N. J.
mas ar kas panašaus
prantami.
Jenose laikraščiuose jau anksčiau Alusų gyvenimas per trumpas, jim pia i mokyklų tvarkymą. Bet Lietu
R.
Darkšus, 41 Anchineth Rd.
J. Ludvinaitis, Box 411
prie to verčia. Kaina .30
pasižadėjo ką jie jau ir daro p. p. su laikas per brangus, kad žiūrėti voje trūksta lėšų, kad tinkamai suir 60c ir 2 arba .3c taksą
Kaina $1.25 ir 5c taksų .
Susman ir Lovingston. Tad Young į bepročius kaip jie komedijas va
stown ir apielinkių miestelių lietu rinėja ir dar juoktis iš jų. Ales ne pat i)’ Baksukai atsiusti del sudė
Sugebųs lietuviai yra kviečiami už Pramonės Bendrovės
Severos šeimyniški Prirengimai parsiduoda visose aptėkose. Reika
viai tėmykite dieną, kurioge atvyks tam gyvename, kad žiūrėti i lonk- jimo dovanų Lietuvos kareiviams.
agentus.
Kuriose kolionijose dar nėra Bendrovės įgaliotinio,
lauk tik Severos ir neimk kitų. Jei negali gauti, užsakyk tiesiog nuo
pas mus Lietuvos atstovai (bus bernius, kaip jie dirba tautai pra Atsiveskite kuodaugiausia prisiraiš tokių kolionijų pageidaujama kad tuojaus prieteliai atsi
mus, prisiųsdamas reikalingą sumą pinigų, iniinant taksas, šiuo adresu:
šauktų.
pranešta vėliaus per visus lietuviš- gaištingą darbą, bet gyvename,
Bendrovės įkūrėjai, kaip ir rėmėjai yra patyrę visuome
kus laikraščius ir plakatus). Rem-| kad padaryti naudą musij pačių
J. B. Tamkiavičius, rast.
nės veikėjai, su autoritetu.
kime visomis jėgomis savo karžy tautai!
Kiekvienas šios Bendrovės šerininkas turės sau už garbę
Tautos Fondo Reikalai.
Broliai, atbuskime! Neduokime
gius, kibkime ir mes ir neškime
būti šios Bendrovės nariu. Šios Bendrovės nariai sudaro
draugo su musų karžygiais aukštai mindžioti musų tautišką himną ir
LIETUVOS PRAMONĖS KĖLĖJŲ ARMIJĄ.
iškėlę tėvynės vėliavą su žirgva.- nemainykime jo ant bile ko!
kiu, kad jis sutremutų savo kojo
Užslrašyk sulyg saw Išgalles.šios Bendroves Šerą šiandien. .Jei
Sdpny ,s, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir ramu, nu
mis baltąjį erelį, kurs šiandien su
tavo laikas pavelija ir sugebi, reikalauk informaciją ir įgaliojimo būti
sust ingimo, skausmu strėnose, yra greitai pi ((šalinamos, vartojant
teptas musų brolių krauju, savo
šios Bendrovės agentu ir ragink savo draugus į Lietuvos Pramonės
Kėlėją Armiją.
PITTSBURGH, PA.
sparnais dengia Gedemino kapą.

Tautos pondo Oeikalaij

Svarbus
Pranešimas

Pavasario
Vaistas

everas

Purifier

W. F. Severą Go., Cedar Rapids, Iowa.

m

*

PAIN-EXPELILEBI
44Draugą Reikale”

Cirinietis.

Lietuvių R. K. R. 2 skyriaus su
sirinkimas po Velykų seredos va
kare 7:30 Šv. Kazimiero parapijos
ROCKFORD, ILL.
svetainėje. Tą patį vakarą bus ir
Rockfordas kadaise buvo garsus, Lietuvos Liuosybės Sargų. Alalonė
daug apie jį buvo rašoma ir kalba šit visi nariai pribūti, nes yra svav
ma. Vietos lietuviai vedami kun. bus laiškas iš Centro 'atsiųstas, taip

Šeimynos, kurios karty dažinojo jo veikiančią jiegą, dauginus be jo neapsieina.
Yra tik vienas Pain-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis vh paženklini as
musu vaizbaženkliu
9.

Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra uk’as ir jus tokio
neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c Taipgi galima g uti pas; išdirbėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

>
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Klausiant informaciją ir siunčiant pinigus adresuok:

Lithuanian American Trading Co.
112 N. Greene St.

Baltimore, Md

No. 14, balandžio 1 d., 1920
t

PRŪSŲ LIETUVA.

Tautoj vėliavų paniekinimas
Klaipėdoj.
Pranešu kariuomenėj į Klaipė
dą atvykstant, vietos lietuviai iš
puošė tautinėmis vėliavomis na
mus. Vokiečiai, savo pasipiktinimui

išreikšti, kai kuriose vietose dras
kė ir plėšė lietuvių tautines vėlia
vas. Kadangi tas atsitiko policijos
akyvaizdoj,. Klaipėdos lietuviai iš
reiškė savo griežtą protestą ir nuta
rė kreiptis Į aukštesnę valdžią, kad
del šitokio pasielgimo kaltininkui
butų tinkamai nubausti.

S L R K A PRIETELIAMS

Tautos šventę Klaipėdoj.

siskyrė nuo vokiečiui. Tautinėmis! pa prakalba pažymėjo šios dienos
vėliavomis išpuoštoj salėj susirinko į svarbumą ir Lietuvos ncpriklausodaug svečių, tarp kurių buvo iš Di Į mybės siekimą. Po to dainavo, dcdžiosios Lietuvos kariškių ir moli j klamavo ir Vydūno ’’Lietuvos paleivių ir prancūzų karininkų. Or-1,sakelę” vaidino. Antrą programos
kestrui lietuvių c|aįnas pagriežus, I dalį pradedant, Stiklio.rius savo kai
boj nupiešė Lietuvos nepriklausoI mybės kovos istoriją. Toliau buvo
i vėl kuro solo ir dueto dainos ir, Vy
įduno ’’Vėtros” vaidinimas. Vakaį ras pasibaigė vėl lietuvių dainomis
j ir Lietuvos imnu.
' Naujo Klaipėda krašto valdytojo
pašaukimai i gyventojus.
Klaipėdos krašto guverneras Odry kreipėsi šiuo pirmu savo šauki
mu i gyventojus: Taikos sutarties
nusprendimit* 99 ir 28 paragrafais
lietuvišką spalvuotą kalendorių su Lietuvos Prczi- J I besi remiant, Klaipėdos kraštas nuo
‘vokiečių atskiriamas. Iki jo paskudenio A. Smetonos paveikslu.
i tinio priskyrimo, kraštas valdyt įtą kalendorių gavo dovanai. Jei Tamsta dar jo ne-j i duodamas santarvėm valstybėms.
i Valdymo perdavimas iš vokiečių
valdžios atstovo įvyko šių metų va-

Klaipėdos lietuvių draugija ’’Ai
d,a” Lietuvos nepriklausomybės su
kaktuvėms paminėti surengė vasayio 15 d. Klaipėdos ’’Viktorijos”
viešbuty Lietuvių šventę. Šventės
iškilmę padidino ta aplinkybė, kad
^UU
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Gražiausi Pasaulyje
Kalendorių ?

Kaip įsygitį aukso žiedą dovanai.

Sulyg pastarojo Centro Valdybos nutarimo
aukso žiedas su SLRKA. emblema bus suteikia
mas dykai visiems, kurie prikalbins, arba iš kurių
priežasties i SLRKA. įsirašys 10 ar dauginus
narių,
Tokio pasidarbavimo brangios dovanos igyjimo laikas bus skaitomas nuo pirmos dienos
Sausio, 1920. Jei kas jau yra 1920m. keletą narių
prirašęs ir dar pasidarbuos, kad išviso padarius
nors 10 naujių narių, gaus SLRKA. emblcmuotą
aukso žiedą.

’’Garso” skaitytoju, o tą puikų kalendorių gausi do-j!
vanai. S. L. R. K. A. nariams kalendoriai išduoda-I
ma tiktai per kuopų raštininkus.
j
S. L. R. K. A. kuopos visose lietuvių kolionijosc |
Amerikoje. Klausk informacijų apie kalendoriaus '
gavimą ir Įsirašymą vietinės kuopos raštininko. Jei
ten nėra S. L. R. K. A. kuopos, klausk informacijų
adresuojant:
S. L. R. K. A. CENTRO RAŠTINĖ
£
i § 458 Grand Street,

Kad išvengus disputų dovanų davime Centro
Valdyba ims domon kuopų valdybų rekomenda
cijas. Kuopos valdyba lengviausiai gali nuspręsti
iš kieno priežasties ar pasidarbavimo įsyrašo į
kuopą toks skaitlius narių.

Kuopų valdybos taipgi turi teisę ir prieder
mę rekomenduoti Centrui praeityje Susivieniji
mui pasidarbavusius ir dovanos užsitarnavu
sius asmenis. Bet tokiems dovanos užsitarnavimo
galutinas nusprendimas tiekta galėję Centro
Valdybos.

A

Visi vokiečių įstatymai tebeturi
įgalios ir toliau, išėmus tuos, kurie
Ijau tiesiog pašalinti arba naujai

Krašto tvarkos ir ramumo dclei
visi valdininkai tuo tarpu lieka sa
vo vietose ir vien tik mano Įsakymų
u gyventojus ramumą ir
laikyti pasitikėdami mano
Ū

H
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Kiekvienas SLRKA narys ar narė neskiriant
amžiaus nei luomo turi teise tą dovaną gauti;
kaip lygiai priedermė Susivien. pasidarbuoti.

Užsitarnavę ir gaunanti dovanai SLRKA.
aukso žiedą nenustoja teisės gavime reguliavo
1-10% atlyginimo, kas buvo ir yra praktikuoja
ma pastaruoju laiku. Prikalbinusiem 10 ar dau
giau** naujų narių bus atlyginama 1-10% nuo pri
kalbintų apsaugos sumos ir dar aukso žiedas do
vanų; gi prikalbinę mažiaus 10 narių gaus tiktai
1-10% nuo apsaugos sumos atlyginimą.
P. MOLIS,

SLRKA. Raštininkas,
Brooklyn, N. Y.

HARTFORDO IR APIELINKĖS LIETUVIŲ
ATYDAI.

'lybių atstovas, perimu krašto koi maudą ir krašto vafdyma į savo ran

Dovana Visiems

Ypatinguose pasidarbavimuose sutvėrimo,
ar davime priežasties susitverti, naujų kuopų
Centro Valdyba suteikime šios garbingos dova
nos vąduosis Centre gaunama informacija.
Ypatingo pasidarbavimo garbės ženklo do
vanojami žiedai yra 14 karato aukso su raidėmis
SLRKA., ir žirgvaikiu ir tautiškų spalvų emble
ma.

458 Grand Street,

‘kaip tik tą dieną Prūsų Lietuva at-1 ’’Aidos’’ pirmininkas Brokas trum

|
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Gerbiami Tautiečiai! Turini už garbę pranešti, kad mes pirmi Hart- I
forde esame Lietuviai Graboriai, ir savo tautiečiams visados esame ga- S
tavi patarnauti kuo prielankiausia. Taipgi turime Balsam uoto ją Lai- f
snins iš ’’Board of Health.”
Turimo savus automobilius kaip del laidotuvių, veselijų, krikštą ir S
kitokią išvažiavimą. Parsamdomc automobilius piginus negu kiti. Visi J
tam panašiais reikalas kreipkitės žemiau pažymėtu antrašu:
v
VAŠKELEVICIUS IR AUKŠTAKALNIS
Tel. Charter 2.393.
]
1G CHARTER OAK AVE.,
arti Main St.,
HARTFORD, C0NN.fi

j

Tai kas nepaprasto. Nustebinantis laikrodis, n
nesi girdėjęs. Laikrodis yra naujausiu išradimu laikrodžiu srityje. Apie jo
j naktin gumą kalba žemiaus paduotas aprašymas: 1—Rodo valandas ir miliutas
kaip ir paprastas laikrodis. 2—padarytas iš goriausio metalo taip kad gali būti
ugnyje ir nesudega ir gali išlaikyti per visą tavo gyvenimą. 3—Užsukti reikia
tik sykį į 8 dienas. 4—Laiką laiko geriau negu koks nors kitas laikrodis ir ne
suvėlins nei minutos. 5—Gvarantuotas ant 25 metą. G—Sveria .10 svarą. 7—
Turi skambutį, kuris taip smarkiai skambina, kad ir kiečiausiai mieganti prike
lia iš miego ir iškelia iš lovos, kad jį nutildytu. 8—Nakties tamsoj nereikia kel
tis ir žiebti zapalkas, idant pamatyt kokia valanda, tik paspausk guziknti ir
visas laikrodis apsišviočia elektros šviesa. 9—Gali kartu šviesti ir skambinti,
gali būti kaipo kambarinis ar ofisinis varpelis del pašaukimo reikalaujamos ypatos. 10—Turi egzamenuojamą lemputę del ištyrimo akies, burnos, ausies, ger
klės, nosies ir dantų. 11—Turi elektrikos bateriją labai pasekmingą gydymui
nervišką ligą. 12—-Turi savyje nesudegamąją bankinę spintelę dviem perskyri
mais, vienas pinigams, antras brangakmenims sudėti. Bankas aprūpintas slap
tingomis durelėmis, kurias gali atidaryti tik žinanti paslaptį ypata. Su kožnu
laikrodžiu prisiunčiamo pilnas informacijas. Kombinacijos numeris užsistato.
Dabar pamislyk. Kiek naudos ir parankamo gali turėti iš t
daro skirtumo, kokį laikrodį pirktam, vis gi geresnio u
negausi.
laikrodis privalo rastis kožnoj st ūboj, nes jis yra netik
gražinančiu namus daiktu. Nerasi žmogaus, kam šitas laikrodis nepatiktą. Ba
terija tame laikrodyje gali užtekti ant kelią metą, o paskui labai lengvai indėli
naują. Tas laikrodis vertas $20.00 mažiausia, bet mes gi del ją daugybės per
trumpą laiką pardavinčsime tik po $11.95. Laikrods yra tokis. kaip aprašytas.
Jei jums nepatiktą, grąžiname pinigus. DYKAI, VISAI DYKAI išsiusime kož
nam šitą geležinį gražu laikrodėlį priedo, kas užsisakys pas mus aprašytą nau
jo išdirbinio laikrodį. Laikrodėlis yra labai geras dirbantiems žmonėms, nes sti
prus jo lukštai ir tvirtais viduriais, laiko laiką teisingai. Parduodamas po $1.00
ir daugiau, o mes duosimo jums DYKAI tik per trumpą laiką, jei užsisakysi
tuojaus stebuklingą naujo išradimo laikrodį. Taigi jei nori pirkti sau ar kam
nors dovaną, tai prisiąsk mums rankpinigią tik $1.00, o mes tuoj išsiusime laik
rodį su laikrodėliu. Likusius užmokėsi gavęs daiktus. Norėdamas pasinaudoti
proga, rašyk tuojaus.

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 N. Irving Ave.,
Dept. 240,
Chicago, III.

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 HORHE VINO
Kxvrvs yra natų fališkai gydantis įvairias, o ypač vidurių ligas. Taip-pat
pagelbsti nuo galvos skaudėjimo, nuo nervų ligos, nuo nusilpnėjimo ir
daduoda kraujo.

BOSAKS

Horke vIHO

Pasiteiraukite apie BOSAK'S HORKE VINO pas savo pažįsta
mus ir vartokite jį pagal nurodymus, o išvengsite daugybės ligų.
Gulima gauti vaistinėse (aptickose), krautuvėse (grosernūse.
Arba stačiai kreipkitės prie

BOSAK MANUFACTURING CO.
Scranton, Pa
Prekė: 12 botikų už $1-1.00; 6 bunkos už $(.50; ii’ viena bunka $1.50.

.
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f°*AK MANUFACTURIN'5
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atkreipia publika
itebetiną gydymą Patrūkimo, Hy
drocele ir Nervišką arba trotinu
veislės ligas, per Daktarą Andrev
O’Malley iš Wilkes Barre, Pa. b(vartojimo peilio ir operacijos ir iš
skiriant aršesnius atsitikimus, ne
reikalauja tratinti laiką nuo dar
bo ar kito užsiėmimo.

Žmones paprastai niislino, kad
nesiranda gydymo de.l patrūkimo
kaip tik su pagelba operacijos, bei
tas yra tik netiesa- Š?hndicu Di
O’Malley praleido didesnę dali sa
vo daktaravimo del ištyrinėjimo n
gydymo patrūkimo be skausmingos
operacijos ir pasisekė jam išpildy
(j savo norą, taip kad nėra apie t m
abejonės.
DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO;

s

Klaipėda, 1920 m. vasario 15 d.
DAKTARAS NAMUOSE
(pasirašė)
generolas Odry,
Krašto valdytojas.
Tik ką išėjo iš saudos nauja kny
Antrame savo paliepime vasario 1 ga: Daktaras Namuose. Knygutėje
17 d. generolas Odiy sako:,' ’
aprašoma visokios vaistiškos žolės,
’’Klaipėdos kraštui sudaromai šaknis, žiedai, lapai ir t. t. nuo ko
viena ypatinga valdžios org.mizuo- kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
tė, kuri 1) atliks visus tuos darbus, ma. Su lotjmiškais užvardijimais,
kurie iki šiol valdžiai ir provincijos taip, kad kiekvienas gali juos gauti
įstaigoms priklausė; 2) paims į sa bile aptickoje. Beto yra daugybė
vo rankas valdymą, visų tų įstaigų, I geni pamokinimų, slaptybių ir re
kurios iki šiol tiesiog vokiečių vai-1 ceptų. Tokia knygutė yra reikaliū
džius priklausė, būtent geležinkelių ga kiekvienam.
Kaina $1.00.
pašto, telegrafų, telefonų, muito,
M. ZUKAITIS,
girių ir t. t. Šitoji organizuotė su 451 Hudson Ave.. Rochester. N. V.
sidės iš pirmininko,ir G narių ir va
Pirksi bonų, tai žinosi,
dinsis ’’Klaipėdos krašto žemės di
rektorija.”.
Kad duosi lenkui per nosį!

Prisiusk tik du doleriu!
Prisiusk tik du doleriu!
TIK PIRM ŠVENČIŲ!
VICTORY PHONO
GRAPH au įtaisomia į
vairiu 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.Of), o musą dirbtu
vės Luina tik $14.45. Ir
dar mes aukojame prie
kiekvienos mašinos dy
kai 12 rekordtj ir garan
tuojame ant 15 metą.
Turėsite puiku papuošalą namuose ir pirmos rūšies muziką, kada tilt jus
• panorėsite
Nemokėk didelių kainų krautuvėse — pirk tiesiog Iš dirbtuvės ir taupyk
pinigus.
Prisiusk du doreliu su užsakymu šiandien, o likusius užmokėsi, kada jau
Victory Phonograph gausi į savo namus.
Prisiusk užsakymą:

VICTORIA PHONOGRAPH CO.,
429 E. 16-th Str.
New York, N.
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MAGDE, ‘‘.ik-, kaip man niežti galvą.’ liltanilžian visokius mazgojimus,
Irinkimus, muiŲaviMHS — 'r viskas tas
r.ieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleiskanu... Man gėda net darosi!’’
M A HE. “Ma, tai kam tau kęst bereikalingai! Žiūrėk, kokie mano plaul:ai gražus, švelnus ir egsti. O tai
tedėi, kad aš vartoju IZVFFLES!”

|

Kas lai yra RUFFLES? Ar
tai gyduolė? Ne!! Ar kvepiantjs vanduo? Ne!! RUFFEES yra tai paprasčiausis
plaukų ir odos sustiprintojis,
;s prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt
ą neniežinčią galvos odą?
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Su jomis nereikia kelių menesių galvos
ūmo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės.mažinti
skanus, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkars suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptickoje, tai
atsiųskite mums 75c. pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu:
—'«F. AD. RICHTER 6 CO., 326-338 Broadway, New York-—-
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Bevcrly, N. J., Aug. 11, 1917
Brangus Dr. O’Malley:—
Negaliu rasti žodžiu įvales jums pa
dėkoti už stebėtiną patarnavimą dc)
'l
PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS
manęs, išgydydamas mane nuo dubel
tavos rupturos, nuo kurios kentėjau pei '
LIETUVIŠKAS UŽEIGOS NAMAS
devynis metus ir negalėjau dirbti
Bandžiau visokius daktarus, bet man į
ARBA KOTELIS NEW YORKE.
negalėjo pagelbėti. Dabar eriniu svei
Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!
kas, ačiū Dr. O’Malley iš Wilkes-Bar
re, Fa. Aš esmių Lietuvis 70 metą am
Jei nenori Imti nuskriaustu atvykęs Now Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas
žiaus ir išimtinai rekomenduoju Dr GEO. .T. BAR’kAŠIŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
O'Malley, del kiekvieno Tautiečio, ku
Parduoda Laivakortes ant visų linijų j Lietuvą ir iš Lietuvos.
ris yra tame pačiame padėjime, kai;
Išr.iainoni ir siunčiam pinigus į visus dalis svieto pagal dienos kurso.
kad aš pirmiau buvau.
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžkelio
Jonas Gedminas, į stočių New Yorke pribuvus iš kitą miestą.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. 1 alydime keEox 68, Beverly, N. J
| leivius ant laivą ir pristatome ją bagažus. Žodžiu sakant pilnai aprūpinamo
(Tikra gromata randasi mano ofise. '
į kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi į musu viršminėtą Agentūrą su reikalais.
■ DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—
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Well, Dr. šliupas už "ger:!” atstovavimą Lietuvos latviuose nuo
Liet, valdžios gavo gražų ”kiką”.
Lai jo vaikai, šliuptarniai, džiau
Penki metui atgalios no dviejų
giasi savo tėvo "diplomatiškais”
gabumais”.
i metų ištyrinėjimo, išradau naują
būdą gydymo Patrūkimo ir vadinu
tą būdą gydymo ’Uhemic-Eleclro'
būdas gydymo Patrūkimo del šini
tų Patrukusių žmonių. Nebuvo di
rawsa?mie.it
dėsnio išradimo medicinoje, nei gy
išbėrimai
dymuose nuo laiko išradimo XKAY ir daugiau svarbesnio žino
yra labai nemalonum pagražinimu
ir dalyku padarančiu beveik nepa
nijai. Jeigu esate vienas iš tų skai1
l Li kenčiamus skausmus ir kančias. Jie
lingu kenčiančių, sergančių ant to>
atsižymi savo niežėjimu ir savo di
deliu nepasidavimu gydymui. Juos
neapkenčiamos ligos ’’Patrūkimo’
pagimdo užterštas kraujas. Išvalyk
kraują, vartodamas
i aš galiu jus išgydyti. Nelaukite
Jeigu reikalaujate rodos, tai niek*
81
IK
nekaštuos, kaip tik parašymas gru
a r*
M
matos ai* atsilankymas į mano ofi
M
a
n
M
są asabiškai. Rašykite, p-islųsdam
už Gc. štampų, o gausite paveiks
luotą knygutę apie Patrūkimą.
(Severus Kraujo Valytoją) kuris yra
žinomas kaipo sistemos sutaisyiojas,
pageibintis gamtai prašalinti
IK3
i
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams,
išbėrimams, pučkams ir apskritam
į
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį.
i
Jį pardavinėja visos ap'itiskos. Kaina

tvirtu noru krašto labui kiekvienu
ST. CLAIR, PA.
atžvilgiu tarnauti, tepadeda man
130 kp. sum. inkimas atsibus 25
visi kraštą vėl atstatyt ir karo pa , d. balandžio, 3-čią vai. po pietų,
darytus nuostolius atlygint.
klebonijos skiepe. Prašau atsilan
Kiekvienas priešingas veiksmas, kyti ir naujų atsivesti prirašyti
netvarka ir apipuolinias įstaigų, avi prie musų organizacijos.
okupacijos kariuomenės bus aštriau
iJ. Kralikas.
šiai baudžiamas.

Adresuokite:

DS. A. W. O’MAIIEV
(SPECIALIST)
27 »So. Washington Street,
Wilk.os-Baj.Te, Pa.
Kur kalbasi ir rašosi lietuviškai.

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street,
New York City.
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No. 14, balandžio 1 cl., 1920

”G A R S A S”

nio padėjime. Paeina iš Vilniaus
LIETUVIO APTIEKA.
red.. Zavinių kaimo. Konevos vals..
Moterį) Sąjungos 29 kuopa ant
fiinomi pranefiu, kad mano aptiekoje randasi visokios gyduoles, kaip
Marcinkonių par. l'gio 5 pėdų, S
24 d. balandžio rengia scenon dide-i
Amerikoniškos, taip ir Europėjiškos. Žemiau pagarsinu tiktai tokias gyduo
li teatrali veikalu ’’Živilę”. Ji vai-' Baieškau švogerio Antano Ge- colių, šviesus ir turi užgijusią ža:les, kurios tankiausiai yra reikalingos del apsisaugojimo arba del prašalinimo tokių ligų, kaip Šaltis, su viso kūno skaudėjimu, reumatizmas, arba
.iins didžiulėj Mėcnddii, salėj, anl lažl!U'sędybos. Kalvakaulį; gėlimo ir nuo skilvio nemalimo. Prie tų paprastų žmogaus silpnybių
'
i rijos parapijos. Menkupių kaimo. jį žinotų širdingai muisčiau pra
.LeiiĮ ga1(es tarp So. _ ir •> gat\ii). ]>jr)niilu gyveno Nanticoke. Pa..
visos didesnės ligos prisideda.
Miltelei nuo šalčio ir viso kūno skaudėjimo 75c.
nešt
i.
Šis veikalas vra vienas iš gražiau
v
Miltclei nuo reumatizmo ir kaulų gėlimo 75c. Skilviais Ditteris $1.00.
•
.
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'dabar
nežinau
kur.
Aš
gavau
laisJ ieva .M iliauskienė
siu ir įdomiausiu. Aktoriai jau se- ! .ka is .Lietuvos
. .
.
, •
Medicina ir Baisumas gerti ir tepti nuo visokio reumatizmo $1.50.
nuo jusu moteries; 751 \V 9th Ave. New York Cit v.
Todėl, laike reikalo kreipkitės prie tautiečių, o busite konogerinusiai
nai priėjo rengiasi. Brooklyno lie-j
.įsišaukti jis pats ar kiužganėdinti.
V III KIMO.
luvių visuomenė yra kviečiama, tą has. tai duosiu dovanos penkis doLietuvis Aptiekorius
Domininkas šilinis
FRANK A. USBAN
dieną.
būtent balandžio 24. niekuo-1 Jūrius, ant šio adreso:
Virš minėtos kuopos veikimas
brolio Kazi151 Metropolitan Ava.,
Brooklyn, N. Y.
mi kitu neužsiimti, tik vakarui atč-'
. Jonas Ausenka
but
turi
brolį,
kurs
gyvena
New
micro, kuriame
rašoma apie dabartiniu laiku yra silpnas. Prie- |.
- i o i •
i
a.
36 Star St.. New Britain. <’onn.
jus. prieš dar 8 vai. jau būti Me
York? ir moterį ir vieną dukterį
Lietuvos žeme.<.
Paieškai! brolio Stanislovo Kr Lietuvoj. Jo yra liko apie 100 do
lt’addin salėje.
’’Dabar norėčiau biskį parašyti
iukio, Kauno Redybos. Panevėžio lerių. Negaliu rasti giminių. Kam
Didžiausia Brooldyne
apie tavo gyvenimą Lietuvoje. Lie
apskričio, Rozalimo valsčiaus, kai tas turtas priklauso atsišaukite
'"/Lenkas Vilniuj tebesedi,
Lietuvio
tuva paskelbė savi* nepriklausoma
mo
Moniunų,
12
metų
atgalios
gy

Čeverykų
Krautuvė
-Į Į Vykini laukan tą begėdį!
valstybe ir turi savo valdžią. Grei- Lietuvą. Jisai labai daug atsižyiiiė- ,
veno Tosskoror. Ba. Jis pats ar jo
jo šioj kuopoj savo darbštumu, bu-j Nepakenčiam baudžiavos,
Užlaiko geriausių išpažįstami meldžiu atsišaukti, tu
Baltimore. Aid.
vo
veiklus
nary
l
’
ž
trumpo
laiko
Pirkim
Laisvės
Paskolos.
mas. Visos lietuvių partijos reik idirbisčių Čeverykus:
riu svarbių žinių iš Lietuvos.
išvažiuoja
į
Lietuvą
dar
trys
aslauna. kad dvarų žemė butų išda
Aš. Juozas Burdulis, pajieškau W. L. Douglas, Em
John Urlakis
PRANAS
GRAŽIS,
mens.
Juozas
Pelekas
linta tar]) mažažemių ir bežemių.
GIG W. Lombard Si. Baltimore. Md .Jurgio Brazaičio, švogerio, Kuktų erson ir kitokius. Už
kas (Lukoševičius) ir Antanas
eikite persitikrinti.
Mūriju, cementuoju, ma- Paieškai! brolio Prano Bugailos.
mėnesi
renv
giamas Seimas praves ištartus iš
Pirmiau gyveno Pittsburghe. koki
parceliavimo dvarų žemės ir atida
stijosc apie ('hieago, III. Ar jis pa G metai atgal. Rengiuosi į Lietuvą
vimo mažažemiams. Dvarponiui gc raitis ir Antanas Drabišius. Iš vi
Visą daiba ga- tsai ar k is žino malonėkite praneš važiuoti ir turiu s varlių
127 GRAND ST.
•rai suprasdami apie tai. stengiasi so šita kuopa išleidžia į Lietuvą i:į (kampas Berry Street)
ti, turiu svarbų reikalą, ir ką Imsiu
pie dvyliką nariu ir visi yra pui
1 .
Brooklyn, N. Y.
Burdulis
dėkingas.
Atsišaukite
pu
adresu:
kiai
atdžymėję
kuopos
darbuotėje.
227 Leonard Str.,
jų įstatų. Taigi kaip dabar girdis,
dvarponiai prašo po vieną lig pu Važiavimas į Lietuvą nesustab
24 Howard St.
santro tūkstančio vokiškų markių do šios kuopos narius nuo didesnio
Paieškai! pusbrolio Stanislovo
Brooklyn, N. Y
už vieną dešimtinę, ’lokiu būdu 20 .veikimo. Gegužio mėnesyje stalo
Paieškai! Apolinaro
Bičkaus.
dešimtinių kaštuoja nuo 20 lig 30, puikų ir labai ju<
Prieš trejetą metų gyveno apie ('hi Griniaus, kilusio iš Kauno red., j
Velionos parapijos, iš dvaro Miką-;
tūkstančių vokiškų markių. Su- gana to, rengia ]
VAIiCiONININKAS
pinos. 1914 metais buvo Collinsville!
prantama žeme parsiduoda iš dva- birželio menesyje didelėje saloje
Reikalingas tuoju us atsakantis var,,1
 žinot. Turiu labai svarbų reikalą | III. Dabar nežinau kame yra. Jis,
ro ir be jokių rūmų. Taip kad ž‘- tikimės turėti dideles pasekmes.
gonininkas. žinantis gerai savo a- iš ko jis butų labai linksmas
pats ar kas kitas atsišaukite,
mes pirkimas Lietuvoje dabar pa- ■
.Mrs. Julia Bičkus
H
matą
togiausia ir labai pigu. Paimkime i
11G Ross St.
Duquesne, Pa. turiu svarbi! reikalą: gauta
Susižinokite adresuojant:
kaš iš Lietuvos nuo jo genčių.
jeigu tu turi 1000 dolerių, tai ro-1
V. G, ’’Garsas”,
Pajicškas savo pusbrolio, Vinco
Juozapas Dapkus
11
kuojant kursu 1 dolerio 80 vokiš
UžperoLtą subatą dideliu laivu 458 Grand St.,
Brooklyn, N. Y. Slesoraičio; kada gyveno Pittsburg Box 202,
Pocahontas, Ill.
ki] markių, gauni 80.000 markių. ’’Adriatic” Lietuvon iškeliavo aPa., o dabar nešinau kur, prašau
Už šituos pinigus galėsi nusipirkti įpie 60 lietuvių. Per lietuvių Age iPajiešau savo sesers sūnaus, Lcatsišaukti jis pats ar kas žino, šiuo
LIETUVIŠKŲ ROLIŲ.
40 dešimtinių žemes, insitaisyti šio turą (458 Grand St., Brooklyn, N.
ono Rudžio, iš Kauno gub., Telšių
adresu:
kios tokios vertos namus ir su no- Y.) iškeliavo šie tėvynainiai:
apsk., Plungės valse., Sodos MižoiDidžiausiam pasirinkime Lietu
Jonas Sliesoraitis
cliuele pagelba iš namų pradėti gy
1) Antanas Lukoševičius, zino- viškų ir kitokių rolių del Pianų. S Rutgers Pl., New York, N. Y. kų. Apie G metai Amerikoje. PirKuriose galima gauti visokios MĖSOS, užlai-|
minus gyveno Chester, Pa.,
venti. Taigi jei manai grįžti Lietu mas Broklvno lietuviams knygų Taipgi parduodam ant lengvi) išlykomos pagal krajavą madą, kaip tai: Skilandžių,
Aš, J ieva Miliauskienė, pa jieš Hudson St. Kas žino, meldžiu pravon. aš labai patarčiau pasinaudo
ti šia proga ir nu-ipirkti žemes.
trolus. Vargonėlius ir Rašomas ma kau Jono Miliausko (arba Ven- nešti.
Vincas
Kitos tokios progos nebesulauksi.
Marijona Tinkutaitč
šinėles. Aš BEGINU KAD PAS ciaus). 3 d. kovo prasišalino pa
Bagocunas
Kudų Lašinių.
Jei many tumei pirkti žeme, greiMANE BUS PIGIAI S. Ką ar ne? likdamas mane su 3 vaikais bloga• I u ozą s
Visados
šviežia mėsa ir čystai (švariai) užlaikoma.
Beje kas gal norėt prisidėti prie
C'ii ba.
Ii grįžti, tai atsiųsk įgaliavimus dvi
pianu biznio, ale liktai geras žmo
Šimulis.
6)
žemes pirkimo ir pinigus. Žemės
gus, ir reikia biškį pinigų, geriau
bus nupirkta ir pripažinta ant ta 8) Karolis Kazlauskas. (Visi iš butu senas vyras ai’ moteris, ba ir
125 GRAND STREET
kampas Berry St. V
vo vardo. Jgaliavimą turi paliudy i Broklyno).
aš esu senas.
BROOKLYN, N. Y.
, s
ti Lietuvos valstybės konsulis ar j 9) Vincas -Mugąs iš Baltimore.
Jonan vinihrozailis
kas kitas kuriam yra įduoti įgąlia- Md.
Tel. 3359 Greenpoint.
VISIEMS YRA ŽINOMOS
vimai nuo Lietuvos valdžios Ame-Į 10) Antanas Kviklis ir
KAIPO GERIAUSIOS.
rikoje. Gerai pagalvok apie tai ir
11) Jonas Daujotas, iš Pittston,
PAMĖGINK VIENĄ!
neatidėliodamas dirbk, šiomis die Pa.
Be abejo reikalausite pavasarinomis išėjo įsakymas, kad vienas
Adomas Zogalis, iš Montello. ! Lietuviškas Graborius į
žmogus gali pirktis žemes ne dau
iro NA S NOREIKAI
lę, nes pigi skrybėlė brangiau atsi
giau kaip 50 dešimtinių.”
eina, kadangi negalima jos ilgai
14) Mikolas Gudelis,
nešioti.
BIRUTĖ
' Puikiausia, pigiausia ir su tin-»
Antanas Raugala ir
• karna paguoda viskas yra atlic-|
Pirk MANHATTAN skryWILLI AMSBURGE: 21 Filmore PI., 3 fam.
Kovo 20 dieni) Operetei Draugi 16)
mūrinis
namas, .13 kambarių su maudynėm, prej
kaina.
Dieną
ir
naktį
esu
ant
Juį
ja vaidino melodramą "Biiulė”.
bele, kuri yra žinoma kaipo geriau
V
Aį kė $(>,300. 57 Union Avė. 5 fanu su Storu mūri17) Juozas Abromaitis,
Operertė-s Draugija turi gana gabių
Įsų patarnavimo.
I
sia už tuos pinigus ir atsieis tams
n*s’ ran<l°s $900, prekė $7.500. 2 fam. su 9 kam.
18)
Katrina
Abromaitienč
ir
dainininkų, bet vąidintojų tai n?prekė $3,500. 5 fain, su storu, raudos $900, protoms pigiau. Kainos nuo $3.00 iki
turi/ nes ’’Birulė” išėjo labai silp 19) Eleonora Abromaičiute, iš į Ignas Noreika
Į
kC ?G’500$10.00 Musų didelėse krautuvėse
RIDGE WOODE: 2 fam. naujas mūrinis na
nai. Birulės rolę turėj M. Sidabrin Philadelphia, Pa.
| 2428 N. Main Ave. Scranton, Pa.«
mas 11 kambarių ir maudynės — $4,900. 3 fam.
randasi
geriaussios
pavasarinės
nia
Visiems
linkėtina
laimingo
savo
io, dainavo labai gerai, bet be jokio
mūrinis su 17 rūmų ir maud., prekė $6,000 iki $7,000. G fam. po 5
Tėvynėn sugrįžimo.
(Bell Phone 3495.
dos.
jausmo. Žodžiai bei muzika rodos
kambarius, su maudynėmis, randos $1,200, prekė $8,500. G fam. po 6
Jl-las.
Now Phone -4 G9 AV.
kambarius, su maudynėmis, randos $1,400, prekė $10,000 iki $11,000.
traukte trauke žmogaus dvasią pri(
Musų skrybėlės yra geros vertės
EAST NEW YORKE: 2 fain, su 9 kambar. ir maudynė — $4,000.
dramaiiško jausmo, bet Sidabriutė
ir
pasižymi
savo
dailumu.
2
fam.
su 1.1 kamb. mūrinis, $5,000. 3 fam. su maudynėmis, mūrinis,
GARNYS ATLANKĖ.
to neatjautė ir kaip paprastą dai
$6,000 — $8,000. 3 fanu med. su 17 kamb. $5,000 — $6,000. G fam. po
Y
.i inrca
«■
K3
Eugeniją ir Paulių Molius kovo [)g
nelę traukė. Kur nekur, nors ir n. Tel.
1950 Grecnpoint.
K I
BROOKLYNOŠAKOS:
4 kamb. ir maud. $7,000. 6 fam. po 5 kamb. su maud. 9 iki J n tukst.
ligpnius su įvairiomis ligo R
teisingas, kryptelėjimas rodė, kad 25 d., atlankė Garnys, palikdamas gjLi Gydau
g
mis, o ypač mano specials,
«
B. ZINIS REALTY CO.
Sidabriutė turėtų gabumus vai jiems graži! ir sveiką sūnų.
— MOTERŲ LIGOS —
DR.
H.
MENDLOWIT7
BRANCH OFFICE:
dint, tik jai reikia pasilavint. Kiti
" ,
Brooklyn, N. Y.
ig271 Berry St.,
134 k]>. SLRKA. ir LBD. mėne Į?
artistai visai silpnai vaidino, ypač
Knnmns
420 Lorimer St. (Pagal Grand St.) Brooklyn, N.Y.
Kampas So. 1-mos gatvės
230 GRAND ST.
I
479 GRAND ST.
Gerai
įsitėmykite
adresą:
sinis
.susirinkimas
bus
balandžio
4
Tel. Stagg 3929.
kun. Lizdeikos —
Dailyda. pa
' ' AS
I
DR.
H.
MENDLOWITZ
. M
Arti
Union
Avė.
trypė ir tiek; matyt, kad nesupra d., ateinančioj nedėlios dienoj, po R
XII A AJVAAJf
įj i
271 Berry Street
.1/. R
to senovės kun. rolės. Tą patį darė pamaldų, paprastoj vietoj.
IXX FMĮ«[Ž1|Xfg(>t'KlXInIKN I ~
• ir Tėvūnas, kurs buvo apsirengęs
tarno drabužiais.
Tel. 4428 Groenpoint.
Žodžiu sakant, nei kibirkštėles
j JUS GALITE SULAIKYTI &
PIRMUTINE LIETUVIŠKA PIANŲ KRAUTU
neparodė senovės lietuvių dvasios.
: ' PI AUKU SLINKIMĄ, i
Antras dalykas visą veikalą ga
Valandos:
VE BROOKLYNE.
Ant Deimantų, Laikrodėlių, Brangakme
nuo 8 iki 10 iš ryto,
dino labiausia nemokėjimas žodžių
D< rmafuga sulaiką plauku slinki- IpJ
nuo
1 iki 3 po pietų ir
niŲ ir ant visokių drabužių.
ma, prašalina pleiskanas, niežejima
ant atminties; ant estrados vieni
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
i odos galvos, augina plaukus priduoda fįM
dirbystės pianus, Playerius ir PhoNedoliomig pagal sutarimu.
I ma jėn.s reikalinga maišia.
Tfj
kitiems žodžius sakė, kol afsiinia-

Pa ieškojimai.
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Simanas Poetas

m. MIERZWINSKAS

laiko DIDELES BUŪERNES

■> \
/

M. Mierzwinska

Manhattan
SKRYBĖLĖS
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NAMAI ANT PARDAVIMO

'|

i

MANHtTUN HAT STORES,

Dusias Paskolas Bitams

/

m

tai publika turėdavo gardaus juo
ko. Taipgi blogą įspūdį darė netin
kamas sustatymas vaidintojų, kaip
.pirmame akte .taip ir antrame. Vai
(lėlytės nemokėjo nei rankų laikyti,
o jau baigiant pasidarė visai marmalienč; vii uos suneiusios pirštus,
kitus nuleidiąiios ranka!'., o trečios
nežinojo nei kaip elgtis. Ant ap
garsinimo P. Bukšnaitis garbingai
apsigarsino režisieriumi, bet vaidi
nimas parodo režisieriau-; ’’gabu
mus”.
Choro vedėju buvo K. Strumskis.
Choras nekaip išlavintas. Prade
dant dainuot pradeda tik keli dai
nininkai ; taip pat užbaigiant diri
gentas parodo ženklą sustot, bet
choristai sustoja kada kam patinka i
— vieni sustoja, kiti vis dar tęsia
Svečias.

nograplius ir duodam ant išmokė
jimo, dešimtą dali Įmokant i liku
sius pinigus po mažą dalelę atmo
kant be nuošimčio. Ir mes prisiunčiam Į kitus miestus ir taipgi mes
padirbam Lietuvišką Music Rollin
del player piano ir tuos padarom
drauge su žodžiais del Music Rolli1)
Sužinojimus per laiškus duodame
Retail and Wholesale.

®

visieir!S iie^vi2!ilS’

maipgi parduodam deimantus ir laikrodžius už pusę kainos.

M. Bruckheimer Sens.
į

705 Grand St.,

Dr. J. Walukas

Hear Graham Ave.,

Brooklyn, N. Y.

Tel. 3438 Stagg

Dermafuga padarys kad Jusū plaui kai bus tankus švelnus ir skaistus.
Oda Jusū galvoje bus tyra, pleiskar.es išnyks ant visados h plaukai
į) nesl'nks dauginus!
’.eikalaujant prisiusime Jum pačs ta s avis dykai išbandymui sampala.
n
Prisiuskite 10 c. stampomis persi u n
timo lėšų, gausi išbandymui dežiutę
S Dermafuros ir brošiūra.

Kr

161 No. 6-th Street,
BROOKLYN. N.
Ų—-----------------------
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ARGIL SPECIALTIES
' I OX 37.

PHILADELPHIA. PA.

LIETUVIS FOTOGRAFAS IR MALIORIUS
Paveikslus padirbu visokiomis spalvomis, kaip
mažus, taip ir didelius. Vestuvių, šeimynų ir pa
vienių yoatų padirbu pagal naujausių madų, tik
rai artistKkai atnaujinu senus ir atmaliavojų iš
kelių ant vu to paveikslo. Prekės labai prieinamos.
Studija ai nra subatoms, nedaliomis ir šiokio
mis dienomis.

A. ANTPUSAITIS and CO.
646 Grand St.
Brooklyn, N. Y.

DTIEJUS KICHAS
Brooklyn, N. Y.
227 Bedford Ai nue,
Tarpe b ,rth 4-toa ir 5-tos gatvių.

Pirk Lietuvos Laisvės Bo
nu — gelbėk išlaikyti Lietu
vos nepriklausomybę.
Talefouaa Graonpoiut 285L

Juozas Levandauckas

TEL. 2320 GREENPOINT

Parsamdau automobilius ir ka
rietas veselijoms, krikštynoms
ir šiaip pasivažinėjimams

231 BEDFORD AVE.,
13

BROOKLYN. N.Y.

GRABORIUS
272 BERKY STREET,
BROOKLYN. N. Y.

CENTRAL B’KLYN

3
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