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6Iš Visur
LIETUVA PASIŪLĖ TAI
KĄ RUSIJAI.

Berlynas. — Pranešimas 
iš Kauno sako, kad kadangi 
Lietuvos teritorijoj dabar 
nebėra Rusijos kareivių, Lie 
tuvos valdžia yra pasirengu
si pradėti taikos tarybas su 
Rusija.

Svarbiausia Lietuvos sta
toma taikės sąlyga yra be- 
sąliginis L. pripažinimas Lie 
tuvos nepriklausomybės, jos 
etnografiniuose rubežiuosc, 
kuriuos sudaro keturios bu
vusios Rusijos gubernijos — 
Vilniaus, Kauno Gardino ir 
Suvalkų.

IŠ JUDENIČIO IŠLEISTŲ 
PINIGŲ DAROMA

POPIERA.
Stockholmas. — Judoničio 

bankų notos, kurios buvo iš
leistos kariuomenei, varto
jamos dirbimui popiero Es- 
tonijos popiero dirbtuvėj.---- , -
BOLŠEVIKAI NORI PAI- 
IMTI VILNIŲ.

Varšava.— Bolševikai p ra 
dėjo smarkią ataką ant abie 
jų Dauguvos krantų. Jie tą 
daro su tikslu paimti Vilnių. 
Apie tai tą pati sako ir lat
vių pranešimai.

VILNIUJE. Sausio men. pra
džioje pradėjo eiti naujas lietuvių 
savaitinis laikraštis ’’Vilniaus Gai
sas” vedamas tautiniai — katali
kiškoj pkraipoj. Redaktorių pasi
rašo kun. Čibiras.

Lietuvos Laisvės Pasko’a
PASKOLOS BĖGIS. 1-MAS WIMETINS IB 35-TAS SEIMAS

FRANCU A UŽIMA VO - 
KIETUOS MIESTUS.

Mayence, bal. 5. — Frau-1 
euzų kariuomenė užėmė vo-. 
kiečių miestą Frankfort, j 
Miestan Įeidami rado tik ma
žą vokiečių kariuomenės da
lį. Tuo pačiu laiku užimtas ir j 
Darmstadt.

Generolas Degoutte išlei
do proklemaciją, paskelbia-j 
nt, kad franeuzų perėjimas i 
per upę Rhine yrą su tikslu 
priversti Berlyno valdžią 
pildyti sutartis su alijautais. 
P rok 1 em a c i j o j ] )ia s a k o m a,
kad franeuzų kareiviai bus 
ištraukti iš vokiečių terito
rijos tai]) greit, kaip Vokie-| 
tijos valdžios jėgos evakuos 
neutrali zona. V 4.

Miestuose: Frankaort,
chstadt, Koenigstein ir Rie- 
burg, taip pat miestuose di- 
striktuose Gross Gerati, Ja.- 
ng Schwa 1bach ir Wiesba
den paskelbta karo stovis.

Vokiečių valdžios Įstaigos 
funkcionuos po franeuzų uti
litarinių valdininkui kontro
le. Streikai draudžiama. Ne-1 
valia rinktis i viena vieta 4 4- 4
daugiau, kaip penkiems žmo: 
nėms. Laikraučiai uždaryti. 
Telefoną ir telegramą tik su 
franeuzų leidimu tegalimai 
vartoti.

. Kratos Vilniuje.
Vilniuje lenkai paleido gandų 

apie daugybę esamu ten lietuvių 
šnipų, todėl pas Vilniaus intelcgen 
1us-lietuvius kasdien daromos kra
tos.
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S1ŲSKIME „GARSĄ”
LIETUVON!

A. Šelkaitis, nesenai užrašęs ’’Garsą” švogeriui Lietuvoje, 
ga.vo laišką nuo jo. kuriame (lekuojama už reguliari laikraščio 
siuntimą. Laiškas skamba

’’Maloniausias mano švogcrčli! Aš nuo Tamstos laikrašti 
’’Garsą” priėmiau 25 d. sausio, 1920 metų. Labai širdingai 
tariu aš ačiū, ačiū ir ačiū už tą didelę dovaną laikrašti. l)i- 
žinoję mano kaimynai kad turiu laikrašti, ir iš toliau atėję 
žmonės nori paklausyti ir pasiskaityti laikrašti ’’Garsą" iš 
Amerikos. Visi sinagčjasi iš visokių naujienų. Vieną nunie.Į 
keli šimtai žmonių skaito ir džiaugiasi. —

./ ulijona.s K ulikauskas.
Perskaitę toki laišką iš Lietuvos kaimiečio lupų, ar atsi

sakysime ir daugiau savo brolių lietuvių palinksmint i spau<- 
dintu žodžiu? Laikraščiai Lietuvoje brangus, o via pinigai 
pigus. Už $3.00 ’’Garsas" lankys lietuvio pastogę kas neda
lia per visus metus.

Daugelis SLRKA. narių gauna organą bereikalingai, nes 
i namus ateina bent keli numeriai visiems nariams. Toki nariai 
didžiai paliksmintų savo gimines jei pasiųsti) mums 1.50 už 
kuriuos siuntinėsime jų organą visus melus i Lietuvą. Tie 1.5(1 
eina padengimui pašto lėšų.

Jei prie virš minėtų pinigų bus dadėta dar Ge. stemponus
tai pasiųsime Lietuvon ir musų gražų 1920 metų kalendorių.

Nevilkink. Kuogreieiau mums pasiusi pinigus, togreičiau 
laikraštis pradės eiti j Lietuvą. Visus pinigus ir adresus sių
skite : -

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

bendrais ruožais apie inplan 35.00. - •
kas ir išlaidas Lietuvos Laisj Clevclaiido- apskritis įmo
vęs paskolos pravedim. Šiuo kūjo 25,012.26. 'I’ajne sliait-
mi kariu paskelbsimo

ir už kokią sumą išpirkoj Chieagos apskritis davė vi 
Lietuvos Laisvės bonų. Skaitso 218,760.99. Tame skaitliu

ostono apskritis viso jau si3 95
$104,66(1.69. Tame skai, visi val<nraį aaV(- 8,200.00

še: Boston 20.053.00, Law-'94
rence 7,491.00, Worcester 31| Tjp]; viso sumbkėta į misi-
875.95. 1 • ■•fu nr.

E

i METINIS SUSI?. L, R, Ii, AMER, e

įvyks Birželio 17, 18 ir 19 dienose, 1920
— CHICAGO, ILLINOIS'

Visos kuopos rengiatės prie šio svarbaus Seimo, Aptarkite bėgan
čius S. L. R. K. A. reikalus, darykite sumanymus Seimui, rinkite Į Sei
mą rinitus, S. L. R. K. A. suprantančius delegatus.

Seimui įnešimus siųskite tuojaus Centro Raštinei), kad tinkamai 
sutvarkius ir Seimui perdavus.

omo 3OE3QSE3OE

Waterburio apskritis Ine- jau pradėjo mokėti už bonus Sekantis
še 81,079.00. Tame skaičiuje;’sumoje 1,270,000.00. 
didesnes kolionijos: Water-| Veikėjai imdami š 
bury 32,49o.00, New Britam, lines lengvai supras

gi kur j eras iš va-1 
žinos balandžio 24 dieną.

Lietuvos Misijos

Dėliai bermontininkų 
belaisvių.

Vokiečiai pasiūlė mūsų 
sybei apmainyti esančius 
nelaisvė ie bermont ininku

00. rinkti kiek vienas

inešė 73,585.50. ’fame skai- kauti kartą paskelbsime 
eiuje didesnes kolionijos: kiek kuri stotis sumokėjo. 
Brooklyn, 20,738.50. Newark | Pinigu siuntimo reikalu.

p’imi-18,100.00 Amsterdam 13,800.
00, Harrison 5,905.00.

>2,864.00. 'Tame skai
vis didėja. 'n ori a i
siunčia. Veik visi klausia a- 
pie pinigų kursą, vienok ku-

914.00.

arm*

5,285.00.
Shenandoah

vyriau- 
lietuvių 
ant 2!

1 . o. iinsaiii irMits |n 1 lietuvių belaisvių, kurie esą Vokic- 
i siuntimo pinigų delei pašai- rLjoj. Vokiečiams buvo atsakyta, 
pos Lietuvon, malonėkite 
'drisuoti sekančiai:

kad lietuvius belaisvius jie turi pa-

’’Lithuanian Mission,”
257 W. 71st Street, 

New York City, N. Y

! JAPONAI UŽĖMĖ VLA
DIVOSTOKĄ.

nigai siunčiami Lietuvon tuo 
mi kursu, kokis yra tą dieną.

ras Į Kauną, tad kurio norė-

..... .....
’’GAR S. O” Administracijos Finansinė Atskaita

už 1-mą Bertaini, 1920m.

Ineigos:

T T

skelbimus
$3080.90 
. .920.50 
1,419.20

579.00

i.

patarnavimus . 385.22 
2,000.00

sutari imi, gi esantieji lietuvių ne
laisvėje bermontininkai turi būti 
teisinami, nes prieš juos yra daug 
kaltinamosios medžiagos. Pasižadc-

ipaoi----------- .zioaOL.

i ATSIIMKITE LAIŠKUS i
Į ’’Garsą” atėjo pundas laiškų 

siųstų iš Liepojaus. Delei trukumo 
pilnų adresų tie laiškai negalimi 
persiųsti. Atsišaukite nurodydami 
savo aiškius adresus ir indėdanit 
po 10c. lėšoms Į ’’Garso” Adminis
traciją: /

1. Juozapui Boginskiui. Kensing 
ton, III.

2. Alex. Victor Elsberg, Tony, 
Wisconsin.

S t a n i si a w G udovicz. ?
Ivan Kasparowicz, New York.

I kalt uosius atsakomybėn. Lietuvos 
vyriausybė sutiko gi-ąžinli liernioit 
liniukus, reikalaudama atlyginti 
išlaikymo išlaidas ir nužudyto kai ’ 

džio 5 d. japonų kariuomene j ninko Rimavičknis šeimynai,
užėmė Vlųdivostoką po 8 va-; 
landų mūšių, kurie ėjo viso-

Balan-

nieriij ofieialai areštuoti ir 
deportuoti. \'isi rasai migiu

Plunge. .
Vasario 11 d. pagerbti bei pami

nėti pirmoms aukoms už Tėvynes 
laisvę Plungėje buvo iškilmingai 
švenčiama. Miestelio namai buvo 
papuošti tautinėmis vėliavomis.

4.
- 5.
6.
7.

Kastanei-ja Kaupas, New York' 
Ona Lazaduskienė, Philadcl-

8. Antanas Mirkei i imas, 
moreje.

9. Bronislaw Mitkiewicz,

Balti-

Brook

RASEINIAI. Vasario 8d. čion 
I pradėjo eiti savaitraštis "Žemai- 
čiii Žinios,” vedamos tautinėje pa

straipoje. Raseinių apskr. Komisija 
Kariškiams žeme aprūpinti š. m. 

’.sausio 28 d. nutarė paimli išdalini- 
jnui Fario de Kastro dvarą Marku 
! nūs G00 deš. Girkalnio valšč. Ser- 
I giejevkos dvaras 400 dešimtinių.

viensėdžius.

Kasei niiiosc 
Kareiviams

■ kovui, jau išrėžytas Į 
1 .Netrukus manoma dar 
pinti lig 3.000 deš.

Gruodžio 18 ir 19 dd.
Moterų būrelis padarė

j dovanų rinkliavą. Pinigų surink’1 
-------------- 12800 auks. Be to dar surinta daug 
$9,105.52 I papirosų, degt ukų, tabokos, peiliu- 

Sausio 1, 1920 ant rankų buvo likę 2,010.19--------------------; kių ir k. Visos šios dovanos Kalėdų
j pirmą dieną buvo išsiųstos Kaunan 
i Kareivių Prieteliu Draugijom$11

Išmokėjimai:

75.00

5. Namo prižiurėjimas, taisimas .. ..228.01

2,000.00
S. Sjiaustuveii raidžių, ete. pirkta už ..63.60

Viso išmokėta

Balandžio 1, 1920, ant

$9,435.91

rankų lieki a....................... $1,679.80

P. Molis,
Organo A dm inistrat orius.

kareiviai. išklausę pamaldų, išėję 
iš bažnyčios išsirikiavo. L. e. p. pul
ko Vado majoras P. pasakė trumpą 
prakalbą, paminėdamas pirniuo-1 
sius žuvusius už Tėvynę: kareivi

10. Sylvester Mosealetis, 
den. Conn.

11. J u Ii ja na 
liną Paberžis)

12. Povilas
■ Al imi.

13. Michael
cago, I1L

Atsiliepdami 
niiineri ir varda.

Nunigaudis

Meri-

(Karo-

Tūbelis, Duluth,

ŽyiiguloM'icz, Chi-

pažymėkite laiško

ipavičių
Pirk Lietuvos Laisvės Bo 

nu

Mažoji Lietuva dabar nrie didžiosios.

Prūsui Lietuvių Tautos Tai-yba, susirinkusi Klaipė
doj vasario mėnesio 21 dieną, vienu balsu nutarė Prūsų. 
Lietuvą, tą amžiui amžins Lietuviui kraštą reikalaut vėl

pat vienu balsu nutarė siųsti savo atstovų į Lietuvos Stei-

rūsti Lietuva skirias suvo papročiais nuo

Kai]) tenka patirti gen. Ordry nematąs jokios prie-

PINIGUS LIETUVON 
SIŲSTI

Santarvės atstovai dėliai Pr. Liet. Tautos Tarybos 
Pareiškimo.

L. A. Pramonės Bendrove

Parduodam LA 1 VAKOB-
TĘS ir padarom PASPOR- 
TUS.

Pa s i t i nk an 1 a t va ž i uo j an- 
čius ir palydim ant laivo.

Visais reikalais kreipda
masis adresuok:

L. A. Trading Co.
458 Grand Št.,

ri nustatys projektą ir patieks Steigiamajam Seimui pa
tvirtinti, kai]» Prūsų Lietuvos kraštas turi būti valdomas 

vietinių sąlygų ir papročių.

ir telefoną su Lietuvos 
Delia i gelžkeliti—dal v

Įstaigomis.

kur tos pirmininkas turi būti amerikietis. Bet Amerika 
laikos neratifikavo, todėl ir savo atstovui niekur nesiunčia

Todėl ir tos Komisijos neseki* sudaryti ir Vokiečiai 
iki šiai dieniai gelžkelius tebevaldo (Karaliaučiaus Direk*
ei ja) ir rašo sąskaitas tai 
Kraštas klausė.

Valstybei, kuriai Klaipėdos

Padėtis labai nenormali ir gen. Odry yra kreipęsis į 
Ambasadorių Konferenciją Paiyžiuj, prašydamas skirti 
kitą komisijos pirimnmką, ne amerikietį, bet atsakymo

Brooklyn, N. Y. dar nėra.



atgulė daug močiučių, tėve-

Lietuvos našlaičių šelpimui

ine, jei neatsilieptume i pra

Amerikiečiai! Mums nau
jo darbo Lietuva patiekė! Ji 
Varde tu mažyčiu našlaičiu 4 «- 4 4-

kalba i mus, prašo pagalbos.

tenka, juk naujai įsikūrusi 
Lietuvos valstybė ir šia p tu 
ri daug darbo begindama m u

eitis tautos tūkstančiais pra 
dėjo mirti nuo bado, ligų ir

GELBĖKIM LIETUVOS 
VAIKUČIUS.

dra, kuri daug Lietuvos sū
nų netaikų nuvarė graban, 
daug turto sunaikino, daug

žyčiai, likę našlaičiais, atkrei 
’pė domę žymių Lietuvos dar 
buotoju. Ir kaip gi neat-

taip šaukia:
’’Pasinaudoju proga ir 

rašau Tamsiai keletą žod

sirengia į didelį ir prakilnų 
darbu—Lietuvos našlaičiul' t

pinasi jais,bet pilnai juos 
aprūpinti negi gali. Nė dar-

s ia t u ria, m a ž y čiu s4- 4. / »/

šitaip kalba:

mąjį Seimą butų

tę, apsileidimą ar nedaly-

bendrai susitarę, rinkimų

gabus, sumaningi atstovai, 
bet kad jie būtų ir tikri

gai paduokite savo balsus 
už tinkamus, mūsų krašto 
reikalams naudingus ats-

jai. Neapsakomai nusikals 
tūmete Dievui ir jūsų pa-

niškosios doros pamatus.
’’Todėl, brangūs Kata

likai, įgiję nugis piliečių 
teisę dalyvauti rinkimuose

m c šita, teise tinkamai pa
sinaudoti. Visi: seni ir jau 
ui, vyrai ir moters, vaiki
nai ir merginos susispies- 
kite Į krikščioniškąsias

gina lietuvius katalikus ne
pamiršti savo pareigu. Jie

pasiųsti Seiman jūsų ats
tovai, Kristaus mokslo ir 
Bažnyčios priešai. Jie iš
leistų įstatymus, ardan-

LIETUVOS VYSKUPŲ 
BALSAS.

jūsų darbų, skubėkite į

REDAKCIJOS PASTABOS
cijas ir 2 vyrų,— prieš ka
lėdas ’’Vaikelio Jėzaus”

turčių ir vargšų” dieną— 
šventę, surinkome šiektiek 
aukų, — aprūpinome 500 
vargšų,— dabar norime į-

žiu. Dalykas tame: nėra
4. i.'

pas mus, kas mokintų liau 
dies i nokykl o s c tikybos; 
pasiruošiau todėl Įkurti

ir darbo namų, bet trūksta 
lėšų, tai-gi, ar negalėtume

n.iu mums padėti savo au
komis anapus jūrių—ma

gi. ir vaikų darželių vedė
jų kursus, kurie pagamin 
tų reikalingų darbininkų. 
Tų kursų programą siim-

menų, kurie padės man Į 
vykinti juos gyvenimam 
Pas mus karo sunaikinta; 
viskas brangu; vienam pa

čios—prie Seminarijos— 
klebonu, parapija didelė 
bet susideda iš beturčių— 
sargu, buvusiu fabriku

O 4 7 4. 4-

darbininkų ir 1.1. Kadangi

rėti, matant semitus, turiu 
čius daug įvairių prieglau
dų, dirbtuvių etc., lenkus 4. Z 4. Z
varančius savo agitaciją,- 
liet u viu s—gi m iega n čius

tarpu eina Lietuvos atsta
tymo darbas... Pačios įstai 
gos ne atsiras... Reikia 
jas tverti. .. .—be jų var
giai tepasisektų atstaty-j 
m o darbas. j

’’Dabar nors trumpai a- 
pie Lietuvą, ir Kauną.■

kentėjo iš rusų ir vokiečiui

bažnyčių, kaimu sudegin- «/ 4. 7 4- O

ta; neteko gyventojai sa

sunku yra ir apsakyti: 
daug šeimynų ypač prie
miesčiuose skursta be dar 
bo ir duonos kąsnio; daug 
ligoniui be jokios prieždų-

gynė nuo mirties ir prieša
is Lietuvos n e v a ž i a vai i,

nes negali surasti ir nusi-

, tydamas pasiruošiau įkur-

laikui buvau prie Semina
rijos tai Kaune, tai už Kau 
no,—mačiau savo akimis, 
kaip visi meldėsi bažnyčia 
se su ašaromis ypač karui

ją, kuri rūpintus beturčių 
—vargšų priežiūrą — jau 
”ačiu Dievui” turiu įsikū
rusias 6 moterų konferen-

iŠ KNYGOS: “NAKTIS IR SAULE”

ašarom

VAKARO IR RYTO RASA

neramiai visą dieną saulei šviečiant, ir nugula dabar pa- 
krūmiais arba slepias už storulių medžių. Jie randa ten

Rasa nemiega. Ji dygsta iš žemės ir pasiekia nema
toma net medžiu viršūnių.

— •Saulės spinduliai, , gimdo

Šūiiėn. Jis dabar linksmas ir laimingas.

ant kurio pūpsojo džiaugsmingas rasos lašas,

taiko naujai pražydusion rožėm Rožė nubunda išsigan-

Miške klydinėja vaikynas vienui vienas. Jis ėjo ir 
suklydo. Rodos, jau neberas kelio.—Šit, išgirsta jūs 'silp
ną sidabrinį krintančios rasos garsą. Jis stabterėja užke- 

švūtcnti ir kaip rasa žvilga ir mirga visur medžių lapuose, 
Ji skubina virš un ės na.

Tamsa sklaistosi, ir atsiveria variai mėnulio sapnų 
svajonių pasaulin.—Vaikinas nebeina toliau, jam neberūpi 
kelias rasti. Nuostabus neregėtas sapnas paliečia jo akis.

J ii’ joja juo per aukštus kalinis ir viršum miestų? Tik

II.
Vieši saule dangaus melsvumoj. Joks debesėlis ne- 

drinsta prie jos prisiartinti. Debesys tirpsta ir plauko tik

įiega. Visur skamba žmonių balsai, 
Upeliai srovena garsiai. Jie jau už-

jos akys nebe,spindi jaunumus džiaugsmu.

SAIA G U

Mergaitė laiko ranką ir žiuri in rasos lašą.
Medeliai rėdosi urnai.

() stogą kasdams balandėlis

Banga nubunda iš sapno ir

>. Nuo jo 
Jis gimęs

Banga atsigryžta, pajunta vėjo pūstelėjimą ir bėga 
nusiminus per ežero pavirsi.

Vejas juokias, kad banga bijo ir bėga nuo jo. Jis at
kyla nuo kranto, seka bangą ir vis smarkiau pučia.

Jos visos gėlės jau senai nubudę ir jau senai jos lau
kia. Ir naujos pražydo ir k vimpa aplinkui savo pirmuo
ju kvapsniu. Bet mergaite nepastebi naujų geliui ir nejau
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Bematant kaip žali minoj laukai

Vėjas žaidžia su balta puta, draiko ją ir džiaugias,

viduriu ir, jo gainiojama, jo supama žvilgėti ir tvaskėti

eli užmiršo jau viską. Jau ji dainuoja linksma. Ji 
dainuoja apie jauną karalaiti, kuris atjos in ją iš tolumos 
šalies, iš ten, kur saule ilsėjos naktį auksinės pilies aukš-

Mcrgaitė tik renka dabar rasą nuo gėlių ir laukia,

tryška! Dabar tai jis žėri! — Ir jau jo nebėra! 
kilo ir nuskrido in saulę.

BANGA IR VEJAS
Tupi vėjas ant kranto ir pučia ežeran. Vanduo su-

Smagu, kad puošiasi giruže, 
Per žiemą buvusi nuoga,

\ ' ................J.....................................o------------------

Žiemoj užmirusi gamta,
Gyvybė, rodos, tvinste tvinsta—

Smagų, kad ryti* saulužėlė 
Aukštai pakilusi linksmai
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kaliosios

Amerikos Lietuvių Mano Patyrimai Didžiojoj

Karėj 1918 ir 1919.

išleido Lietuvi J i
svetimiSocialistams

kydami žmones ir imdami puošia

virš m i nė tą

’’Meile,” mėnraštis Kum

tų klausimą, neaplenktų ^ci]eįcpzįalliaSt Redaguoja Kun

dėjo remi i Lietuvos nepriklausom}’

ŠIS—TAS.
uoliausis įv ra

švietimui naudoja netik Alai

Metai

skolos Bonų'?

mas krito ant vienų katalikui 
pečiui. Tautininkai nei vieno

kad gyvenimas jame pra
deda virti: trotuarais žmo 
nes ne žingsniais eina, bet

mų: rengia savo sroveles Sei 
mą, i kuri kviečia visus San 
darai ištikimuosius, kad ap-

Londone Galvanauskas kalbėjosi 
su Anglijos premjeru Lordu Džor 
Užu. Anglai pasiryžę galutinai pri
pažinti Lietuvos nepriklausomybę, 
kaip tik susirinks Lietuvos Stcigia-

NAUJI RAŠTAI.
The American Press 

Lithuanian Freedom.

Tautininkams— valdymas 
Katalikams—darbas.

Buožės kotas

to nepridėjo.
’’The American

vienam patariame ’’Meilę’’ 
įsigyti. Kaina $1.00 visiems 
metams. ’’Meilės,, adr. 301

* *
Kam kas daugiausiai rupi:

Neitralinga zona
Maž. Lietuvoj.

Santarvė ketina išilgai Nemuno 
upės vokiečių pusėj sudaryti noitva 
liūgą zoną. Iš to neitvalingo ruožto 
turėsianti pasitraukti vokiečių ka
riuomenė.

Nepriklausomybės šventes 
garsai.

Vasario 16 d. i Kauną A'. Prezir 
denio vardu iš Įvairių Lietuvos vie 
tų atėjo daugybė sveikinamųjų bei 
pasitikėjimo 'telegramų. Daug pa
sveikinimų atsiuntė ir Lietuvos žy
du organizacijos. Visų sveikinusių
jų bendras pageidavimas. lead atei
nančiais metais Vasario 16 d. galė
tų švęsti ir tikroji mūsų sostinė—

i Vilnius.

Ministeris pirmin. užsie
niuose.

Lietuvos Aliu. pirm. E. Galva
nauskas šiomis dienomis grįžo Kau

•nan. .Jis važinėjo Paryžiun ir Lon- 
lietll\ių parapijos klebono <ionan svarbiais mūsų Valstybės 

_ „ L > reikalais. Paryžiuoj jis turėjo pa-
M. J. Urbonas ir J. M Ko- sikalbė.jimų su maršalu Foš’u, gen. 
vas. Įšėlo ian trvs numeriai Nisseliu ir kitais žymiais prancūzų

Oil;-. ,
KOS S

vairių įvairiausiu delegaci 
jų, misijų, susirinkimu, j Knygoje

Iš Žemaičių Se j Tautos Fondo nuopelnas. 
Fondas 

i pagailėjo išlaidų išleidimui

gaivintų 
minarijos išėjau praėju-' Gaila, 
siais metais.

zicijas, sakė: ”na, čia ba-1kunytas, ėmėsi darbo. Tuoj 
do būti negali, nes žmonės iš Tautos Fondo skyrė 40 
gudrus ir moka visa, kas tūkstančiu dolerių, kad tas

atgal, kuomet tai-Ima butai platinti visoj Ame- jamnyčias, ir pagaminti Lie
kos konferencija rišo tautųįrikoj, išsiuntinėti žymiems tuvos piliečiams instrukci

jas konstitucijos gaminimui. 
* * *

* * *
Tautininkai

ko dirbti: iš šiaudų batus klausomybę. Tą reikalą Ame tai, nes kas ją į rankas pa- | i<a pijamą, bet ir savo Father 
; iš Ibių ir Įeito- rikos lietuviai suprato ir at, 

kios medegos <įpavą; prad jautė. Todėl tuoj griebėsi 
■ darbo.
j Taryba ir Amerikos Tautinė
1‘ Taryba sutarė plačiai per

dėjo patys di jis: mieles 
krakmolą, mį ^ą, aliejų ii
daug kitokių dalykų taip Amerikos spaudą varyti a- 
kad patys volęečia-i stebe gitacija už Lietuvos nepri
jos mūsiškių sumanumu ir klausomybę. Lietuviai kata

likai, matydami, kad gražio 
mis kalbomis, nutarimais, 
reikalas nebus gyveniman į-

Beveik ugnyje iškilo susi A. Valdemaro 
pratimas, pradėta visur 
reikalaut i nę^riklausomy- ■ 
nes, ir, ačiū Swevui, ją jau 
turime. —Ačiū persigabe- 
nimui musų vSldžios iš Vii 
niaus į Kauną, atsigaivino 
musų miestas taip, kad vi 
vsai jau atrodo musų mies-

per visus karo metus stebė 
tinai užderėjo javai, ropu 
tės-bulvės, —žmonės išmo

klausimą, Liet'trros dele-ga- i amerikonams ir t. t. Gi kny- 
cija su A. Voldemaru prieše-Į goję vidutinio formato, 90 
kyje įsakė Amerikos Lietu-i puslapiuose, nedaug ką ga- 
viams dėti pastangų išdirbi, Įėjo sutalpinti. Bet ir tokio binant polska k raka voką, 
mui prielankios pasaulio opi i didumo, kokia išleista knyga kai pradėjo Bolševikai šok- 
nijos apie Lietuvos nepri-;yra dideliu pliusu musų tau ti, tai pan pijanistas netik

Kai saulė leidžias, raudonuodama anapus ežero už 
uolos, pavargsta vėjas ir slenka snūduliuodamas atgal 
miškan.

Vėl ežeras ramus ir tylus. Debesys kaba ore, šauniai 
pasipuošę, iškilmingi ir žiūrisi patenkinti ežero dugnan.

Miega žemė užkerėta. Juoduoja dangus, palengva

*
O dar smagaiu yra mus tautai, 
Belaisvėj buvusiai, kančios, 
Išvysti laisvę senai lauktą, 
lt tos saulutės tekančios!

Ignas Šeinius. L. ŠILELIS.
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DALYVAVIMAS VAIKU 
ŠELPIMO KONGRESE.

buvusiame 25, 26, ir 27 vasa
rio 1920 m. Genevoj (Šveica 
rijoj).

Į šį Kongresą atvyko 150 
atstovui iš viso pasaulio, iš 
artimesnių ir tolimesniausių 
kraštui. Daugiausiai čia buvo K 
atstovai iš tų šalių, kurios! 
reikalauja pašalpos, gi ma
žesnė dalis iš tų, ką gali su- 
teikti ją.

‘ f 25 d. vasario ] >o pi et ų bu
ri vo iškilmingas Kongreso at^ 

darymas. Šveicarijos Konfe
deracijoj prezidentas Motta 
buvc^svarbiii reikahi sulaiky

(buvo įvairiu nuomonių, be 
■'statistiškų žinių, be tinkamų 
i įgaliojimų. Tik nuo Lietuvos

dari as atspaustas franeuzų 
kalboj raportas su statistiš
komis žinomis ir su žemla- 

i pili, nurodančiu- plotus, už- 
|imtus kiekvieno iš 5 okupan 
tų.

26 vasario: Išryto susirin 
ko komisijos 'darban: Armė
nu, Austru, Pabalti jos (Es-

iu
n-

Li

li, 

zų

D- 
ny

osi 
;or 
ri

Kongresai!, kaipo buvo keti 
nęs. Jis atsiuntė telegramą 
atsiprašydamas ir linkėda
mas kloties. Perskaityta taip 
gi linkėjimo telegramos Da
nijos Princo Valdemaro; 
Kardinolo Amette’o iš Pary 
žiaus, Švedų Princo Karolio 
Vestminsterio Kardinolo 
Bourne, Italų R. Kryžiaus 
pirmininko ir t. t. Po to kai j 
ba Mgr. Maglione, Švento' 
Tėvo pasiuntinys Šveicari-

jos, Francijos, Vokietijos, 
Rumunijos, Pietų Rusijos 
(Krymo, Ukrainos) ir Len
ku. Jos susirinko kambarine 
se, pasikvietė sau kitataučių 
i talka ir ėmėsi darbo. Kam- l L
bariuose buvo žemlapiai, į- 
,vairus spausdiniai ir t. t.

pam i n etų žmon ių
daugelis Angių. Čia apsa
kiau Lietuvos vargus laike 
karo, jos padėjimą. dabar ir 
pienus ateičiai, maž-daug 

i kaip tas išdėta raporte, žino 
/ ma pridurdamas dar šį tą iš

•ia

,S

vas noriai prisideda prie prai 
kilnaus darbo, kokių yra vai 
kų šelpimas. Jis surinko ka

Lietuvoj. Klausytojus tas 
labai užint erosą vo.
Wolff suteikė kiek žimųi iš 
Latvijos.

?zi- 
vic 
bei 
pa-

d ij- 
te i-

nu0 
it ra 
ožt° 
k^-

i!

posėdyje - Komisijų praneši 
mai. 1) Vokiečiai skaito ilgą 
pranešimą. Pažymi, jog pas 
juos esama 2Į4 milijono vai

Juos šelpia 5 šalių Raudo
nieji Kryžiai ir 11 Įvairių ko 
mitetų iš svetur; 2) Armėnų 
vargas baisus. 250,000 vaiku

baltijoj vargo daug, bet apie 
jį mažai kas žino ir mažai 
kas rūpinasi. Vienoj Lietu
voj yra apie 350,000 vaiku 
reikalingų pašalpos ir tik 
12,000 yra šelpiama Saviem 
Amerikos Valstijų. Vienai 
Lietuvai tuojau reikalinga 
30 - 40 milijonų frankų, nes

tų, dezinfekcijos medžiagos 
ir t. t. Latvijoj ir Estonijoj

pat; 5) Vengrija yra šelpia 
ma daugelio valstijų. Tenai 
esama 1,000,000 vaikų, veika 
laujančių pašalpos. Vargas 
didelis ;6) Prancūzai persta
tė baisybės sunaikintųjų jų 
tėvynės kraštų ir vargingą 
padėjimą tenykščių gyvento 
jų; 7) Italai pažymi, kad jie 

Poniai šelpia netik savo nuteriotus 
kraštus, bet ir Austrijos vai 
kus: ’’tik, kurie buvo nese
niai musų priešais, jau da
bar tapo broliais” — sako jų

mus, Infnnacijos
Biuro. Po komisijų susirin
kimo, žemlapiai ir šeip litera 
turą buvo sunešta į benrų su 
smukimu sale ir čionai su- l t-

rodai. Kuomet Liwiva inpo 
navo sav žemlapkfe kiti iš
statė vien vaikų joneglaudų 
bei griuvėsių fotografijas.

2. Kaip jau matyti iš Ko
misijų pranešimoj Lietuva 
su savo vargais yra mažai ži 
noma ir mažai interesuoja 
kitus. Už tai ji turi ir mažai 
šelpėjų. Švedų, Šveicarų ir 
kitų labdaringos įstaigos pa 
prastai atsako: męs pinigų 
pats neturim; juos gaunam 
nuo gyventojų, kurie duoda 
mi ir paskiria kam duoda; 
jie informuojasi iš . laikraš
čių, iš šauti kių su įteikėjais 
etc. Painformuoki^ visuome

vai, musų nuomone, perma- 
žai atkreipia atidą į sanli- 
kius su užsienių, gi pertai tu 
ri vien nuostolius...

Pasekmės:
Internationale
•in a. r

L ”L. Union 
de secours 

artimose die

priketino jokiu bildu neuž

ii latvių valdžios elgęsis Palangoje, 
daug kuom primenantis lenkų žirni 
ramus Vilniuje, Seinuose ir kitur.

Palanga iš senų senovės yra lie
tu viii gyvenamas kraštas,—latvių 
ten tik saujalc. Išvijus vokiečius- 
bermont i įlinkus Palangos lietuviai 
sudarė vietinę lietuvių valdžią, bet 
atėjusi latvių kariuomenė išvaikė 
ją

Dabar Palangoj laukiama miesto 
Valdybos rinkimų. Latvių valdžios 
nusistatymu, rinkimuose galės da
lyvauti i visi naujai atvažiavusieji 
latviai ir čia esanti latvių karinome 
nė, gi lietuviai, nors ir senai gyve
nanti Palangoj bei turinti savo na
mus, prie rinkimų neprileidžiami. 
’’Prūsų Lietuvių Balsas” delei to 
pastebi: ’’Negražu yra, kad kaimy
nai latviai taip elgiasi. Mes mažo
sios tautos, kaimynystėj gyvenan
čios, turėtume kaip broliai draugin 
gai sugyventi. z

Latvių darbuotė Palangoje.
Susibičiuliavę su lenkais latviai 

.visame kame ir seka lenkus. Ytin. 
latviai iš lenkų pasimokė skrausti IS LIETUVOS

KARO PADĖTIS PANAIKINTA.

Naumiestis. —Naumiesčio 
Vartotojų B-vė pereitais me 
tais įsikūrė labai sunkiomis 
aplinkybėmis, turėdama' vos 
kelis tūkstančius auksinų. 
Žmonės, nesuprasdami ben
drovės uždavinių, nenoromis 
į ją dėjos’lies dar prieš karą 
čia buvo įsisteigusi bendrovi

Įsakymas.

Einant Ypatingųjų Krašto Apsaugos Įstatų 5 § šiuo 
panaikinimas karo stovis visoje Lietuvoje, išskyrus 30 
kilometrų zoną, kur įeina:

Vilkaviškio apskritis šie valsčiai: 1. Alvito, 2. Barti
ninkų, 3. Gižų, 4. Gražiškių, 5. Kaupiškio, 6. Keturvalakio 
7. Kybartų, 8. Lankeliškių, 9. Pajevno, 10. Vilkaviškio ir

Mariampolės apskrities valsčiai: 1. Ašmintos, 2. Kvic- 
tiškio, 3. Janavo, 4. Kalvarijos, 5. Krosnos, 6. Liubavo, 7. 
Liudvinavos, 8. Padovinio 9. Raudonio, 10. Šumsku, 11. 
Balberiškio ir 12. Klebiškio.

Seinų apskritis — riša.. Alytaus apskritis — riša.
Trakų apskritis — visa.
Kauno apskrities valsčiai: 1. Jonavas, 2. Pakuonio, 

3. Panemunio ir 4. Turžėnų.
Kėdainių apskrities: 1. Žeimių valsčius.
Ukmergės apskritis — visa. Utenos apskritis — visa.
Rokiškio apskrities: 1. Svėdasų valsčius.
Ežerėnų apskrities valsčiai: 1. Antalieptės, 2. Dusetų, 

3. Degučių, 4. Imbrado, 5. Kalkūnų (Kauku onio), 6. Kur- 
eumo, 7. Lašų, 8. Paupinės 9. Salako 10. Smalvų ir 11.

J

1

2§ Karo padėty paliekama visa kariuomenė, kur ji 
tik būtų, ir taip pat visa Lietuvos gelžkelių zona.

3Į Pasilieka veikti karo teisinai už tam tikrus nusi- 
kaltinimus, o taip pat karo arba armijos teismu bus 
baudžiama už nusikaltimus, nurodytus Laikinosios Ny- 
riausybės š. m. vasario 25 d. patvirtintame įstatyme (Bau
džiamojo Statuto Papildymas ir Pakeitimas) 1, 2, 3, 4, 8 
ir 10 §§, kurie žemiau paduodami:

§1. Už ginkluotą sukilimą: a) atimti Lietuvai nepri
klausomybę, b) Lietuvos teritorijos daliai atplėšti, c) su
daryti su kitomis valstybėmis ryšiui, kurie įžeidžia Lietu
vos suverenumą, d) nuversti Konstitucijos keliu įvestai 
tvarkai ir valdžiai nusikaltusieji baudžiami mirties baus
me.

§2. Už kesininios ginkluotu sukilimu pasiekti minėtų 
siekinių nusikaltusieji baudžiami nuo 8 met. sunkiųjų 

darbų kalėjimo ligi mirties bausmės.
§3. Už rengimas ginkluotu sukilimu pasiekt minėtų 

1§ siekinių nusikaltusieji baudžiami sunkiųjų darbų kalė- 
> j imu nuo 4 m. liga gyvos gal vos.

§4. Nusikaltimų, pažymėtų 1, 3, ir 3§§ bendrininkai 
baudžiami bausmėmis, nustatytomis Baudžiamajame 
Statute.

§8. Kas mažintų Valstybės apsiginimo pajėgas, nai
kindamas gelžkelius, telegrafus, telefonus, tiltus ir kitas 
susisiekimo priemones, vandens įvadas arba karo medžią 
gą ir riša tai, kas paskirta kariuomenei išlaikyti baudžia 
mas nuo 4 metų sunkiųjų darbų kalėjimo ligi mirties baus 
mes.

§10. Už nusikaltimus žmogaus gyvybei plėšiant arba 
grobiant baudžiama sunkiaisiais darbais kalėjime ligi 
mirties bausmės.

4§ Zonoje, nurodytoje 1§ laisvai turi būti leidžiami 
priešrinkimų į Steigiamąjį Seimą susirinkimai ir pilie
čiams negali būti draudžiamas judėjimas krašte anksčiau 
II valandos vakaro be įsakymo Vyriausiojo Kariuome
nės Vado.

5§ Kadangi kariuomenė pasilieka karo padėty, tai 
pasilieka taip pat ir karo cenzūra.

2. Norvegų Raud. Kryžius 
siunčia sanitarę Misija į Pa 
balti ją su 250,000 norv. kro- 

|nų. Kaipo veikimų-bazę žadė 
(„jo paimti Kauną.

Beto įduota raštai ir rapor 
.tai įvairiu šalin atstovams 
kurie išstudijavę musų klau
simą, padarys tam tikrus žy-

gas”, kuri, neturėdama su
manių vedė j ų, subankrotavo 
Jos žuvimas atitolino žmo
nės nuo koperatyvimo pirk- 
liavimo. Nežiūrint į sunkias 
sąlygas, B-vė plačia savo dar 
bą ir pereitais metais turėjo 
nemaža pelno. Mūsų kampe
ly yra pasiturinčių ūkininkų 

arčiau

no lyrų. Visas pasaulis no-i 
riai prisideda prie vaikų šef -y-----T / /"-------------- i Komi si i n
pimo; net neturtingiausi žmo i nilos’ prisi0.!0 naudotis, _ 
nes ir tie neša aukas pagal | ūmomis iš Lietuvos propor- 
išgalėjimą. Baigdamas i0I°naliai imti del anųdviejų 
Maglione linki Kongresui! 
kloties darbe. Kongreso pilą Gana keblu buvo su isrinj v. . o-nono - -
mininkas skiria žodi Oxford -kimu asmens, kuris turėjo! yra ^ei‘gail(‘nj nao ~o()>°00 gins ir kas de] musų krašto ..
Vyskupui (Anglijoj) Kalbė Pa<Wti komisijos nutari- ?00’000 K- vargų prašalinamo. Ilolamlai į bety <J%a’ Fe nenori
Si ildeJa su Su i 'U pranešinu vieša™ posC-į ? Ti........... ................
šventimu Anglijoj darbuoja. dyj. Čia ^nuomonės labai tai,?i000’000 _malkU.’ leikU;eiam i Austrija pašalpa, tap 
mari del vaikų šelpimo. Jis skirstėsi. Kadangi beveik vi 
yra nuomonės, kad pasek- ’«os komisijos kvietė svetim- 
mingumo delei reikia jungti 'tmicius pranešimo padari- 
visas jiegas, norinčias prisi mui,taiirmęsišrinkomOk- 
dėti prie šelpimo. Tai atsiek f()r(io A yskupą, kuris labai' 
ti yra šio Kongreso uždari- nimtą rolę lošė Kongrese, 
nys. Toliau prof. Rentei^- tiinshii. Ir neapsiriko, 
kiold, skaito Upsala’s (Švc (kaiP dabar matyti, 
dijoj) arkiriškumo laišką PieflJ buvo visuotinas 
kalba generolas D. Ilouder- Curzon nuo ’’Vaikų globos 
son, R. Kryžiaus Lygos di-,P°sedis. Čia skaitoma Lord

Fondo” (The Children Fund 
telegramą: kita nuo Toip. 
Socialistu Biuro iš Bruxelles c 
trečia nuo Anglų konsulio

Po pietų posėdyje — pra
nešimų tąsą: Lenkai prane
ša, jog pas juos esama 3-4 
milijonų vaikų, iš kuriui 47%

padidint iki 14 milijonų. Is'dclko negalėtume pasiųsti i 
Amerikos Lenkija gavo pa-į Lietuvon ?”

I šalpos 22,500,000 svarų ster-i Jpjgn Liet. RarnA Kryžius 
lingu (1) Čia veikia 7 Ame- Įgaliotiniui (Steponaičiui) 

organizacijos. Belo j pasisektu Velykoms nuva-

pažinti koperacijos.
.. žvairgždaičiai, šakių apsk 
Vasario 15 d. buvo didelis m i 
tingas Stud. S. Zubrickas

a
f.
L.

?!

Kongrese.' 
(Vegai,

rektorius; Dr. Rišt vardu 
garsiojo Dr. Roux; Lord W. 
Cecil; Baronas von Tttcrsuni 
Holandų R. Kryžiaus pasine 
tinys, p. Murphy nuo IIoo-

Kardinolo Bourne pasiunti
nys. Perdaug darbo butu, 
kad duoti kalbu turini. Pi r- 4 4
mininkas Vemcr dėkoja kai 
betoj ams ir visiems at vyku 
siems, pažymi, kad šiame 
Kongrese reikia vengti viso 
kių klausimų' politikinių,
tautinių, etc., o vadovautis'pirmininkas, daro ilgą pra- 
visame gailiaširdyste. nešimą apie svetimų tautų

Pagalios Majoras Leder-

riamajį Seimą. Žmonės Ku-Į 
riain. Seimu labai domisi iri 
sako: ’’Lietuvos gaspadorių 
tai visi eisime rinkti.”

Jeznas.— Lygiai metai su 
kako nuo tos dienos, kai mū
sų kariuomenė Jezną atvada 
v o iš bolševikų. Dabar antru 
kart matom tą pačią kariuo
menę, kuri dalyvavo per 
nykščiose kovose ties Jeznu. 
Daug pavargę begindami sa i 
vo Tėvynę nuo įvairių priešų 
vėl jie atėjo ginti mūsų kraš 

I to nuo dar piktesnių priešų 
—lenkų. i •

Šiandien turėjom laimės 
.matyti, kaip jų vadas, majo 
.ras G., iškilmingai dalino pa 

l sižymėjusiems kovose uza- 
mokomon komanda pradžios , .... . . . .. ro .tos ceremomos visi uza-mokyklos mokiniai su tauti
ne vėliava ir tūkstantinė 
žmonių minia. Iškilmės pra-i . _ . _ .., nas Galaune pasakė tinkama sidcio U valanda pamaldo- . . , x_. , v v. . A ti tai dienai pamoksta. Po viso mis baznycioi. Po pamaldų, v .\ .... . . . ., . J. D gražaus ceremonialo vieti-kareiviai issinkiavo ir nuvvi • • -. . . n n. . . . . _ mai žmones sunese pasizv-ko, minios Ivdimi, i kapines.i , *.i, ’ , . \ • -r • y 1 , mciusiems uzarams visokia1 kur paleidom Lietuvos kar-i n'v . . v . , ,v dovanu,zvgiai žuvę kovose su bolse-: * v. , . .r- -t -v- 4 ! m , I Ariu musu vaduotojams i?mo Kongreso posėdis 5 ictoi vikais .Ten mokom, kom. vai • v ' T>

,.;.,Tr..n i-,„. .. ___ ginėjams. R.

sija. Ukrainoj esama 1,500, 
000 pavargusių vaiku, drau 
ge su kitomis tautomis Pie
tų Rusijoj esama 3,000,000

nec-Podolsko apielinkej ne
bėra vaiku žemiau 7 metu 
amžiaus. Visoj Rusijoj buk 
išmirė 30,000,000 žmonių pei 
karą; 2,000,000 žuvo kovose. 
Toliau eina pranešimai Ser-

pasiuntinys i Austrija ir U- .! . , * ‘ v. Pagalios seka praktiški pakrama daro įdomu praneši-1 . ., .. . , sikalbeliniai ir nutarimaima apie savo kelionę ir dau-L L , . v ,i. 1 . ,.V1 , . , ! kas del šelpimo pašalpos pergeli praktišku pastabu duo- .. . » ..7 ‘Jr , L,1 , ‘ į vežimo, intonnaciiu mūrada. Al. E. de lavel, Komite-i ... . , , A. *T • 4 rfv , . zr. steigimo ir t. t. Čia Liet. R. to vaiku šelpimo (Berne) t. i j ±1 Kryžiaus delegatas pažymi,
kad Lietuva, kur vargas ne- 
mažesnis kaip kitur, trupu- 
tiį yra pamiršta, kad čia rei
kia steigti, š ei pini centras ne 
tik Lietuvai bot visai Pabal

Vakare 9 vai. Genevos i vaikų pargabenimą ir selpi- 
miesto valdyba pakvietė de-jną Šveicarijoj; pažymi jog 
legatus ant arbatos į viešbu ‘ 1919 metais Šveicarija mai- 
tį dės Berguos. Čia buvo pro tina 10,000 vaikui Vienoj, 
ga ’susipažinti delegatams belo šl'dpia žieminę Franci-; 
tarp savęs ir prisiruošti prie Lją iv tlelgiją. P. Gilchrisr| 
darbo komisijose, kuris turi į Stockton, Amerikos Misijos! 
būti atliktas sekančios dic-^etas Vienoj praneša, kad 
nos rytą. ’’European Children’s Re->

Čionai pasirodė, kad iš Pa dicf” dabar maitina 3 milijo 
baltijos maža yra atstovų: nns vaikų Europoj. Kitų kai 
iš Estoniios nieko: iš Lntvi bėtoju pranešimai mažiau

svarbus.jos tik pora. Schneider, ku-

t i su įvairių

vavimo kitus asmenis). Boto

nuo ” 
žiaus”

užsukti į Holandiją,’ tai ga
lima butų tikėtis geni pasek 
miu. *■

A. Steponaitis
Liet. Raud. Kryžiaus v 

įgaliotinis.
A. Muraška,

14 d. kovo 1920 m.

Abeliai, Rokiškio apskr.— 
Va s ari o 16 d i en ą A b ei i n o s: 
buvo apvaikščiojama Lietu
vos Neprikl ausomybės dvi e-i 
jų metų sukaktu viii švent

’ Gedimino” juosteles | Kaunas, 1920 m. kovo 1 d.
A. Smetona, Valstybės Prezidentas.

rai buvo įvesti į bažnyčia, Už Vyriausią Kariuomenės Vadą
kur po mišių vietinis klcbo- ir Krašto Apsaugos Ministerį Jo

Padėjėjas Majoras Merkis.

Cenzūros 'panaikinimas.

cenzūra. Visi politiniai laikraščių straipsniai spausdinami 
be jokios cenzūros. Iki bus išleistas tam tikras įstatymas,

į reguliuojąs karo cenzūros kompetenciją, pasilieka karo 
cenzūrai cenzūruoti straipsnius ir žinias, liečiančius ka
riuomene.šų—-bolševikus ir bermonti

ninkus ir trečiuosius metus 
išvys trečiąjį ir 'svarbiausią 
ji priešą, kuris turi mūsų sos 
tinę Vilnių. Pilietis Irlikis 
Abelių valstiečių vardu dėka 
jo kariškiams už tėvynės gy 
nimą ir nurodė, kad piliečių

dor, Mgr. Maglione, Oksfori sidarbavo Lietuvos kariuo- 
do vyskupas ir kiti. Visi kai menė, bogindama Lietuvos 

Nepriklausomybe ir laisvę. 
Po prakalbos žuvusioms kar
žygiams pagerbti buvo tris 
kartus šauta ir pagiedota 
Lietuvos himnas. IŠ kapinių 
sngryžo prie šventoriaus ir 
tenai kalbėjo dar trys kariš menei rišo jai reikiamo, 

kiai ir vienas civilinis pažy — ----------------------------
modami Nepriklausomybės Lenkas Vilniuj tebesėdi, 
svarbumą tautai ir nurody- Vykim laukan tą begėdį! 
darni, kad Lietuvos karino-1 
menė per dvi ėjus Nepriklau 
somybės motus išvijo du prie

bėtojai pažymėjo 
Kongreso, 1 inkėjo 
darbe etc.

mu tvarka.
«. C

kelties Prūsų Lietuvių atstovai V. Tarybai.

yra Šveicaras pakviestas i žiaus Komitetas vaišino svo • s ‘ v ‘
Rygos Universiteto profesoiCus arbata savo Įstaigose. '•’* 1K,.tai"-1. S,-l>3'7 
rius); iš Lietuvos vienas Ste Čia buvo vėl proga susipažin|tureta ls tev.ynes, ne m os 
•ponaitis (pinigų stoka ir ki-

Valstybės Tarybą 4 savo atstovus: Dr. Gaigalaitį, Striki

klausimas pastatyta buvo ga 
na gerai: ne viena tauta, ne-

r—duot savo karino- i prūsų Lietuvių Tautos Tarybos Pareiškimas Santarvei.

tos kliūtys sulaikė nuo daly aiais. Čia teipgi teko pasi- v __t_
ų„..xxn.in,;. kalbėti su p. Ador, neseniai turėjo raporto su zemlapni| 
buvo įgaliotinė ponia Wolff Par buvusiu .Šveicarijos Kon. (šis zemlapis nustatyta ko-i

Baltų Raudonojo Kiylfederacijos Prezidentu, kn- misijosjs Friburgo Lietu- 
(Berlyne), kuris glo ris jau Lietuvius nuo seniai ™1), ne viena ta 

boja apie 30,000 baltu pasi- pažįsta (dar iš karo laiku) ir ^kio zcmlapio

MMM Tor

Nepakenčiam baudžiavos, 
Pirkim Laisvės Paskolos.

Prūsų Lietuvių Tautos Taryba kreipės į Santarvę pa
reikšdama,’ kad reikalinga: 1) Senąją muito sieną tuojau 
panaikinti ir atkelti į kitą Nemuno pusę—į Vokiečius. 2) 
Tuojau sujungti gelžkelius, paštą, telegrafą ir telefonus 
su Lietuvos. 3) Leisti Lietuvos Valstybei laisvai naudotis 
Klaipėdos Uostu ir Nemuno Srove.
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Pajieškas savo pusbrolio. Vinco juos meldžiu man duoti žinią sekau 
Slesoraičio; kada gyveno Pittsburg čių a-atrašų:
Pa., o dabar nežinau kur, prašau i Karolina Vitkcvičienė, 
atsišaukti jis pats ar kas žino, šiuo] (Bugailaitė)
adresu; 1380 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NEW YORK IR N. J. VAL
STIJŲ KUOPOMS.

stems del nepriklausomybes' viso surinkta ir sudėta Guaran- 
-- - ■ - • - - įy Trust Co. doleriais ..$60,554.50

Išmokėta prirašymo agentams ir 
kitų expensu nuo pradžios organi- 

ŽEMĖS BANKO STOVIS svirno L. Ž. Banko........ h657.42
Daugelis lietuvių induomauja ir 

nori pirkti žemes Lietuvoje čia bū
dami. Kol kas tas galima padaryti [ 
tik per savo ingaliot.inius Lietuvo-1 
je, nes Žemės Bankas dar nėra ga
lutinai sutvarkytas, tuomet Ameri
kiečiai lietuviai čia būdami galės 
įsigyti sau žemės Lietuvoje.

Dabartinis Žemės Banko pinigi
nis stovis yra tokis:

Sulyg paskutinio visuotinio L. 
Ž. B. šerininkų susirinkimo buvo 
paimtas ’’public accountant” kad 
peržiūrėtų Banko knygas.

’’Public accounteris” surado ir 
valdiškai paliudijo banko pinigų 
stovį, kaip jį rado susirinkimas, mi 
net i na i:

Naumiestis,—šakiui apskr
Vasario 16 d. čia iškilmingai idėjos pagiedota keletą kar-;
buvo švenčiama nepriklauso 
mybei paminėti šventė. Pra 1 
sidėjo iškilmingomis bažny
čioj pamaldomis. Buvo ka
riuomenės paroda. Paskui— 
manifestacijos po miestą, 
kuriose gausingai dalyvavo: 
kariuomenė, miesto Taryba, 
pradžios mokyklos, vietinė 
’’Žiburio” gimnazija su savo 
choru, Naumiesčio, Turčinu, 
ir Žvirgždaičių ’’Pavasar.” j 
organizacijjos, ir daug kitų 
organizuottt ir ne organiztio-

viena nuo lietuvių vokiečių 
evangeliku. Pagerbti žuvu-

0

©

tų tautos himnas.

Kalendorių ?
lietu viską spalvuotą kalendorių su Lietuvos Prezi
dento A. Smetonos paveikslu.

tą kalendorių gavo dovanai. tinsta dar jo ne

’’Garso” skaitytoju, o tą puikų kalendorių gausi do
vanai. S. L. R. K. A. nariams kalendoriai išduoda
ma tiktai per kuopų raštininkus.

S. L. R. K. A. kuopos visose lietuviui kolionijose 
Amerikoje. Klausk informacijų apie kalendoriau* 
gavimą ir Įsirašymą vietinės kuopos raštininko. Jei 
ten nėra S. L. R. K. A. kuopos, klausk informaciją 
adresuojant:

S. L. R. K. A. CENTRO RAŠTINĖ
458 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tikras Lietuvių Kalendorius! Pirkite kol yra! įį
©

KARIŠKIŲ KALENDORIUS0
1920 metams.

Misterijos pundą 1920 motų Kalendoių, kuriuos išlei
do Lietuvos Kariuomenės Literatūros Skyrius. Tai 
tikras lietuviškas kalendorius, su šventųjų vardais, 
metų šventėmis ir taip toliau. Plačiai apašo suorga-

Kun. Petkui expensams palikta, 
išvažiuojant Kun. Žilui į Europą. 
..........................................$1,000.00

Reikia pagirti jų pasišventi
mą ir grąžui darbą.

Pinigai gauti iš sckančiių 
kolionijų:

Athol, Mass. . .$50.50

Lieka doleriais........$<r
Po generaliam mitingui

so....................................... i

L IV, 1 . 'J . v . .

Pittston, Pa. a. . .
Rumford, Me. ..

Moline, III. ... 2.00

Raibiai
100.00

Vėliaus rubliais Įmokėta .14.750 
Viso rubliais yra . 
Kontraktai rubliai

Baltimorc, Md. .
Chicago, Ill.(su BP.) 50.00
Norwood, Mass.........18.00

Jonas Sliesoraitis
8 Rutgers PI., New York, N. Y. j

Aš. Jieva Miliauskienė, pajieš- 
)<au Jono Miliausko (arba Ven
ciuos). 3 d. kovo prasišalino pa
likdamas mane su 3 vaikais bloga
me padėjime. Paeina iš Vilniaus 
red.. Zavinių kaimo, Konevos vals.. 
Marcinkonių par. Ūgio 5 pėdų, 8 
colių, šviesus ir turi užgijusią ža1- 
zdą ant kairės rankos. Jei kas apie 

pra-

N. Y. ir N. J. SLRKA. apskri
čio susivažiavimas įvyks balandžio 
18 d., 2 vai. po pietų, S. Hautman 
Hali, 756 Harrison Ave., Harrison,

Prakalbos.

. 184.547 
. . 65,000 
Valdyba.

lėmėjų Draugijom

visas Alnerikos lietuvių ko- 
lionijas. Tuomtarpu su gerk 
Kun. Mironu, Lietuvos VaF

Ilandžio 25 d. bus Chicagoj< 
ir apielinkės kolionijose i 
vėliau grįš į New Yorką ap 
lankydami pakeliui didesnė 
[lietuviais apgyventas vieta- 
I Kiekvienai lietuvių kolioni 
' jų, kur yra Liet. Raud. Kr 
[Rėmėjų skyrius, pranešt;

įeiti, gerb. Kini. Mironu bu

Kareivių dovanos.
Kareiviu dovanas L. Ratu

žio 16d., nes vra tikima z v C

V įsiem s a u ko toj a m s 
ma ačiū.

Naujas skyrius.
Schenectady, N. Y.

Dr. skyrius. Vt. mejo:

sidarbuoti vietos ©lietuvių 
tarpe.

pas sekretorių:
J. Tumasonis, 

156 Grand Street,

PIKTA DVASIA”.

Gegužio 1 d., 1920 m., McCacklin 
ulėje, bus statoma gražus veikalas 
'Pikta Dvasia”. Statys jį Lietuvos 
.'yčių 41 kuopa su pagelba L. Vy
lų Newark, N. J. kuopos. Vaidmi
ne dalyvaus Brooklyne žinoma 
'Raseinių Magdė”, kuri gal nepa- 
ingės nuo savęs šį bei tą pridėti, 
Taigi, kurie žingeidauja pamatyti 
Piktą Dvasią”, lai rengiasi tą die 

lą, tenueina į viršminėtą salę. Bus 
zas tai nepaprasto.

Girde jęs.

Pa ieškojim a i.

50c
85c.

$1.00

ji žinotų širdingai melsčiau 
nešti.

Jieva Miliauskienė
751 W 9th Ave. New Yorl

1G

City.

Balandžio 10 d., 1918 m., yra mi
ręs Stanislovas Gcdgaudis. Jis tui 
but turi brolį, kurs gyvena New 
Yorke ir moterį ir vieną dukterį 
Lietuvoj. Jo yra likę a.pie 100 do
lerių. Negaliu rasti giminių. Kam 
tas turtas priklauso atsišaukite

gerai apsvarstę, paduokite 
sprendimui, 
kuopos dc-

Šis susivažiavimas bus metinis - 
ir labai svarbus. Kuopos turinčios 
ką nors svarbaus busiančiam sei
mui,
apskričio suvažiavimo 
[ šį suvažiavimą visos 
legatus turi išrinkti.

Išrinktieji delegatai 
pribūti susirinkimam

nesivėlinkit

Žema i lis

šiuo adresu:
J. Grebliauskas

St., Baltimore, Md.

Paieškau Zigmonto Taurazevičio
ir trijų pusbrolių: Prano, Ignaco, Jei kas žinotų apie jį prašau
ir Jono Bugailų, paeina iš Birbiliš,dingai man pranešti:

Jurgis J. Vencius,
t u vos. Tūrių svarbų reikalą iš Lie- 238 W. Rich Street, Coaldale,
tuvos, jie patys ar kas žinotų apie (17) Sehulkyll Co.

Ar tu nori matyt
Didesnius mūšius Francijoj, Rusijoj, I-

, talijoj, Galicijoj ir Turkijoj? Ar tu no- 
I ri matyti, kaip eroplanai kariavo oro? 

Aš, Jurgis J. I enčius, paieškau Ar nori matyti kaip submarinai karia 
brolio sūnaus Jono Aliliausko (ar
ba Venčiaus). Paeina iŠ Vilniaus
red., Lydos pav., Konctos vai., Mariją tinkančią dėl stereoskopą. Kada žiū 
cinkonių par., Zavinių kaimo. Ugiojri ant paveikslą per stereoskopą, jau- 
5 pėdu. 8 coliu, šviesus ir turi už- tiesi lyg aktuališkai dalyvautum karės 
gvjusia žaizda ant kairės rankos, ilnukc- Stensoskopw, kaip matai žemiau 

- ! kaštuoja tik 75 centai.
šir-l

vo vandenyje? Tą viską gali matyti sa 
vo namuose su visai mažomis išlaido- 

I mis. Mes aplaikčme daugybę paveiks-

kis, Trieškų part Kauno gub. Lie-
Pa.!

oraoE

o

o

VISI ŠERININKAI
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BEN-VĖS

GAUNA
- 8% DIVIDENDŲ 8%

Sekanti bcrtaininiai čekiai bus išsiuntinėti balandžio 15, 1920.
AR MES TURIME TAMSTOS VARDĄ IR ADRESĄ ŠE- 

RININKŲ SURAŠĖ ? Jei ne, tai šiandien užsirašyk Šerų, o gau
si dividendų čekius, kaip ir kiti Bendrovės šerininkai.

Dar šorai gaunami po $10.00. Už $50.00 gauni 5 Šerus, už 
$100.00 10 Šerų, už $1000.00 100 šorų, kurie tau neš $80.00 meti
nio dividendo.

50 skirtingą karės paveikslą
50 paveikslą Gyvenimo Kristaus

i 25 paveikslai kelione apie pasaulį

75c. 
75c 
50c

Išviso kaštuoja.... $2.75
Siąskit Money Orderį.

EUROPEAN PICTURE CO.
429 E. 16-th Str. 

.NEW YORK, N. Y.

LAI TAVO PINIGAI UŽ TAVE DIRBA.
Adresuok:

PAIEŠKOJTMŲ KAINA: 
ieną kartą talpiname ..........

’u kartu už..................................
ris kartus už................................
usiv. L. R. K. A. nariams, pažymin
ėms savo kuopos numerį, talpiname: 
ieną kartą už.................................

ui kartu už......................................
ris kartus už..................................
Užmokesnį galima siąsti krasos 

lėliais drauge su paieškojimu, 
■lojant:

"GARSAS”
58 Grand Street, Brooklyn,

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

40c. I
65c. ,
85c.
žen-

udro

Įsiusti Lietuvon. Matysime 
kaip pasiseks šis musų do v; 
nų rinkimas, bet yra viltis 
kad laimėsime.
Prisiųsti Daiktai ir Pinigai

Gerb. A. Šaučiunas, iš Fe 
rest City, Pa. padovanoj< 
savo 200 svaru, verta 200 dol 
siuntiniį Lietuvon, kuris bu
vo per vėlai Beiidrovėn pri
siųstas pasiuntimui. Laba1 
ačiū jam už tat. Homestead 

©iPa. moterėles šiomis dieno
mis prisiuntė 21 iiiuncgste 
sveteli Lietuvon kareiviams

o

N. Y

Ur
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©
nizavimą Pirmos Lietuvių Armijos, jos žygius, dai- g 

o
nas ir darbuote, kaip Lietuva tapo apvalyta nuo prie
šų ir 1.1.

Kaina 50c. Pelnas eina Lietuvos Kariumenės li
teratūros leidimui.

Užmokėsiu krasaženkliais su užsakymais grei
tai siųskite:

458 Grand St

O

GARSAS
.... Brooklyn, N. .Y.

c 
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Dykai Rašomoji Mašinuke
Kam turi rašyti su plunksna, kadangi DY

KAI gali turėti gerą drukuojamp mašinėlę 
(Typewriter), kuri parapo gražiai ir aiikiau. 
negu su plunksna. Ant tos mašinalės gali 
kiekvienas teisingai ir greitai rašyti laišku 
ir dokumentus. Labai paranki tiems, kurie 
negali gerai rašyti plunksna. Padaryta gru 
žiai, tvirtai ir niekados neužsikerta, rašo aiš 
kini, turi literas, numerius ir raštiškus ženk
lus. Tą mašinukę turėtą turėti kiekvienas. 
Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mes ją

duodame kiekvienam DYKAI, kas pirks musiį laikrodėlį.
TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6.75.

Jeigu norite turėti gražu ir tvirtą Laikrodėlį, 
prie darbo arba šventadieniams, tai nelauk ir pa- ■
rašyk tuojaus jį. Tas laikrodėlis yra taip vadina- fĮK
tnas senosios šalies systemos '’Roskopo Patentas”,. xralllį^įy
kuris yra žinomas geriausias iš visą. Laikrodėlis y- jijilL
ra vidutinio didumo, labai tvirto mechanizmo ir 
laiką laiko iki minntos, turi gražius tvirtus viršus, 
su gražiu ciferblatu ir gali laikyti daug metų. Nio n 77 
kur negausite geresnio laikrodėlio prie darbo. Laik- // 
rodėlis yra vertas $9.00, įneš tik trumpą laiką del II Sr i II
supažindinimo publikos parduosime po $6.75 ir dar jj
priedo kiekvienam duosime DYKAI rašomą maši- XX. U 
nėlę, tai ilgai nelauk, tik prisiąsk 25c. sidabrinį 
ar stampomis rankpinigių, o likusius $6.50 užmokė- tTr?----
šito paimdami laikrodėlį ir mašinukę. Rašykite

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 North Irving Ave., Chicago, Ill.

? Lietuviškas Graborius =

• Puikiausia, pigiausia ir su tin-’. 
|kaina paguoda viskas, yra atlie-j 
| karna. Diena ir naktį esu ant Ju-j 
■
Įsu patarnavimo.

Ignas Noreika
Į 2428 N. Main Ave. Scranton, Pa.

[Bell Phone 3495. ‘
1Ncw Phone 469 W.

JUS GALITE SULAIKYTI $
ŠĮ PI AUKU SLINKIMĄ. $
ai Dr r m alumi sulaiką plauku slinki- 
[$ ma, prašalina pleiskanas, niežėjimą
K odos palvos, augina plaukus priduoda f£j 
aj ma jėms reikalinga maišia. Iii

Dermafuga padarys kad Jusli plau- (<į>> 
kai bus tankus švelnus ir skaistus.

J Oda Jusu val'-oje bus tyra, pleis-
'* ka*nc > išnyks anr visados ii plaukai Jįgž 
TV] nesi'nks daugiaus! [ra
yt '.cikalaujant prisiusime Jum pač- m 
iĄ ta s avis dykai išbandymui sampala. Sjį

Prisiuskite 10 c. stampomis persiun [ra 
aj tuno lėšų, gausi išbandymui dežiutę (Ų 

Derniaiuros ir brošiūra.

ARGIL SPECIALTIES CO.
J OX 37. PHILADELPHIA. PA.

Paieškau brolio Stanislovo 
akio, Kauno Redybos, Panevėžio : 
pskričio, Rozalimo valsčiaus, kai- i 
no Moniunų, 12 metų atgalios gy- į 
•cno Tosskoror, Pa. Jis pats ar jo [j 
mist aini meldžiu atsišaukti, tu- j 
■iu svarbių žinių iš Lietuvos.

John Urinkis
>16 W. Lombard St. Baltimore, Md i

Paieškau brolio Prano Bugailos. 
Prieš karę gyveno Suvienytose Vai-1 
;tijose apie Chicago, Ill. Ar jis pa
sai ar kas žino malonėkite praneš- 
;i, turiu svarini reikalą, u’ ką busiu 
lekingas. Atsišaukite po adresu:

Ona Z. Bugailiutė 15
’4 Howard St. Nashua, N. H. i

Joi da neturi, užsiprenumaruok krikšč.-demokratų dien
raštį

„DRAUGĄ
Adresas: Kaina:

’’DRAUGAS” Publ. Co., Suvien. Valstijose:
1800 W. 46th Street, metams .................. $5.00

Chicago, Ill. pusei metų..............$3.00
Į Lietuvą ir visur į užsienius:

metams ...................$6.00
pusei metų ........................ $3.50
Chicagoje:

metams ................ $6.00
pusei metų .......... $3.50

AR ŽINOTE KOKlį SVARBĄ TURI TAURINIMAS?
ATMINKITE, KAD JŪSŲ GERIAUSIAS DRAUGAS YRA BANKOS KNYGUTĖ, 

PER KURIĄ SUDĖTI JŪSŲ ATLIEKAMI PINIGAI.
Taigi pradėkite taupyti saugiausioje vietoje:

BOSAK STATE BANK
Scranton, Pa.

Šioje Bankoje padėti pinigai bus geriausiai apsaugot;. ‘Šis Bankas per daugelį metų 
sąžiningai tarnavo visuomenei ir todėl yra geriausis ir smarkiausiai augantis krikščioniš
kas Bankas.

Taipgi pranešame visuomenei, jog jau galima’’ VAŽIUOTI IR PINIGUS SIŲSTI .[ 
LIETUVĄ.

Šiuose reikaluose jums pagelbės musų
UŽRUBEŽINIS SKYRIUS

Kuris yra didžiausias visoje apiclinkėjc irvisiems gerai žinomas savo teisingu ir atsakančiu 
patarnavimu. Kreipkitės prie musų ypatiškai ar per laišką, o mos suteiksime įvairias infor
macijas teisingai, uždyką ir grigimtoje jūsų kalboje. Už musų atliktą darbą g-varantuojam.

Atidarą iš ryto nuo 9 ligi 6 vai. vakaro.
Suimtomis nuo 9 ryto ligi 9 vakare.

Visuomet kreipkitės sekančiu adresu:

434 Lackawanna Ave 
Scranton, Pa

$4.95. $4.95.
NAUJAS PATENTUO
TAS PEILIS REVOL

VERIS.
Tas nikeliu apvilktas naudingas 

tvirtas peilis ir revolveris yra go
riausiu daiktu jusą namuose. Galite 
jį vartoti kaip einate lauk, galite jį 
vartoti kaipo revolverį savo apsi
gynime ir apsisaugojime.'

Kaina yra $4.95 ir 50c. ekstra už- 
persiuntimą.

Prisiąsk užsakymą ir 50c., gauk 
tuoj peilį — revolverį ir apsisaugok 
save.

UNITED SALES CO.
Grand Central Sta.,

Box 13, New York, N. Y.

________________________________

EXTRA DOVANAI!

Kickvienam išsiųsimo pakelį teatri
nių pinigą , iš kuriu gali turėti daug 
smagumo‘ir nuduoti didžturtį, taipgi 
iliustruotą kataliogą geriausią laik- 
rodžią ir įvairią naują išradimą, kas 
prisiąs mums 15c. apmokėjimui 
timo lėšas. Rašykite tuo jaus:

' PRACTICAL SALES CO.
1219 North Irving Ave., Dept.

CHICAGO,

siun-

18, 
ILL.

Jau išėjo naujo laikraščio | 
2-ras numeris.

„MEILE” I
Tai ’’MEILIAUSIAS” ir Į 

VAIRIAUSIAS lietuvių visuo 
menes mėnraštis. j

Kas trokšta meilė“ lai nesigai
Ii $1.00 ant metų uz '’Meilę”.

’’Meile” tinka visiems. ”Mei-.j 
lū” uždega meilę visų širdyse.

Užsirašykite ir platinkite j

’’MEILE” j
301 State St. Du B uis, Pa.j
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i’i-
io 
m 
n,

LIS 
os 
ji-
to 
ii.

I-
0-

sa 
o- 
s- 
iū 
u- 
*3 
U

5

3

Lithuanian R'C Alliance of America^

CENTRO RAŠTINĖ, ORGANO ’’GARSO” RE
DAKCIJA IR ADMINISTRACIJA:

456 - 458 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas Stagg 3837.

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

Antanas J. Sutkus, Vice - Pirmininkas,
1317 So. Victory Street, Waukegan, Ill.

Povilas Molis, Raštininkas, Knygius ir Organo Administrat., 
456—458 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

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

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

Ona Bendoraitienė, Iždo Globėja,
168 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

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

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

LABDARYBĖS KOMISIJA:
Ant. Šilkas, 1340 Hamilton St., Grand Rapids, Mich
Kun. K Skrypko, 37 N. Grandview Ave., Kansas City, Kans.
M. Šaučiuvėnas, 5143 So. Paulina St., Chicago, Ill.*

r

APSKRIČIŲ VALDYBOS ir ORGANIZATORIAI 
Ohicagos Apskritys:

S. Jakaitis, pirmin., 901 W. 33-rd St., Chicago, Ill.
V. Balanda, raštininkas, 325Š S6. Union Ave., Chicago, Ill.
K. Varanavyčienė, iždininkė, 715 W. 28-th St., Chicago, Ill. <

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

Connecticut Apskričio:
Jonas Rikteraitis, pirm., 875 Bank St., Waterbury, Conn.
J. T. Kazlauskas, pagelb., 443 Grand Ave., New Haven, Conn.
J. J. Simohunas, rast., 40 Woodland St., New Britam, Conn.
J. Dvūevičius, ižd., 15 Rock St., New Hivven, Conn.

Pennsylvanijos I-mo Apskričio Valdyba:
Pet. Kubartavičius, pir., 600 W. Pine St., Mahanoy City, Pa. 
A. T. Lesfcauskas, vice-p., 404 Mah. Avė., Mahanoy City, Pa. 
T. P. Križanauskas, I rašt., 137 S. Main St., Shenandoah, Pa.
J. J. Skirmantas, II 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., AVilkes-Barre, Pa.
J. Pocavičius, rast., 187 N. Main Str., Pittston, Pa.
A. Šcimis, II rast., G64 Swallow Str., Kingston,. Pa.
Utį. Makauckas, ižd.JGSG Swallow Str., Kingston, Pa.

New York-New Jersey Apskričio Valdyba:
V. Bendoraitis, pirm j 168 Union Ave., Brooklyn, N. A . 
J. E. Žemaitis, rašt., 184 New York Ave., Newark, N. J. 
V Daubaro, iždin., 669 Grand St., Brooklyn, N. Y.
A. Kazlas, aps. organiz., 56 New York Avc

yra:

13.75
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.25
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.25

konstitucijos «■

A. lapeliai.

$4.00
81.75

$1.00
11.00
$1.50

blankos.
Iždininkų adr*

Vyriškas (šriubeliu) 10 karato aukso $1.50 
Vyriškas (šriubeliu) auksuotas.... 
Vyriškas, laikrodėlio kabutė (fob). 
Moteriškas (spilkuto) 10 kar, aukso 
Moteriškas (spilkutė) auksuotas...
Motor, (spilkutė) seninus darytas.... 75 
Krūtinei Sagutė (brooch pin)...>.. $1.50
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No. (1890). pilnas
81.2b

.15 No. (1897), pilnasmetų
I1.2SNo.

No. (1898)moty

No.

.35
No.

No.

.10
imi-

pačios laidos, 
viršeliai daug 
skuros. Kaina.

M. J. D—as....................
SVEIKATOM IR LAI-
Dr. J. J. Bielskis. Bro

moty

ANTSPAUDOS (PečėtyU,.
Organizacijų kuopoms, draugystėms, parapi 

joms, notarams ir pavieniems asmenims mes padu

Gražiai
Uo-

sočia-
Gyvenant šioj 

kaadion susi- 
’ ’Pažinkime

130. ’’TĖVYNĖ” 1
kompletaa ...........

131 ’’TĖVYNĖ” Ll 
kompletas ........

132. TĖVYNĖ’ LD
kompluias ...........

133. "TĖVYNĖ” IV metų (1899)
kompletus ..................................

134. "TĖVYNĖS” pavieniai numeriai
(kurių turimo) ............................................. 15

dusi v. L. R. K. A. nariams pareidama visos čia 
pažymėtos knygos puse kainos

pilnas...
pilnas
..... $1.2b

ti nariu. Kosc parapijose, meldžiu atnešti ar
“ Per šiuos tris mėnesius a- loilčsitc aleiti nžsimokčtl> taipgi 

pie šeštas nuošimtis kuopų 
skaičiaus yra prisirašęs po 
daugiau kaip dešimti narių.

kurie velykinę išpažintį atlikote ki
bą prisiųsti paliudijimus raštinin
kui. f

Nepamirškite šio išsirinkimo ir 
atsivėsinto naujų prisilašyti prie 
S-mo. J). G. faulckaitė.

hite nors po vieną naują narį. Kuo- vo mėnesines.-4. Antanas Ruscckas. 
pa jau po biskį didinasi, ir su pagel 

!ba visu nariu pasidarbavimo liūs da1 
didesnė. Susirinkimas prasidės tuo-Į 
jaus po sumai.'
158 Kp. Raštininkas K. Moceika

WARRIOR RUN, PA.
238 kp. nariai susirinkite balan

džio 18 d., 3 vai. po pietų, po nu
meriu 530, turime svarbią reikalų.

P. Sabaliauskas.

SO. OMAHA, NEBR.
128 kp. susirinkimas įvyks 11 

balandžio, 2:30 po pietą, paprastoj 
salėj Švento Antano parapijos. Mel 
džiu visu narių atsilankyti.

F. Petručionis.

Pasidarbavus kun. P. Gu
daičiui, Palmerton, Pa., tapo

sirašė 6 nauji ir vienas persi
kėlė iš 60 kuopos. Valdybon 
išrinkta, pinu. A. Maceika, 
rašt. Jonas Visockis, 962 Ha 
zard street.

nas iš Bridgeville, Pa., rašo 
kad jam vyksta už SLRKA 
agitacija. Tikisi veikiai su
tverti net dvi naujas kuope
lės: Atlasburg, Pa. ir Steu
benville, Ohio.

P. Bamaskas iš hikermau

greitai sutverti naują kuopė 
lę Wyoming, Pa.

Visiems Susiv. priedeliams 
linkėtina geriausių pasek
mių j ii garbingame darbe. 
Dabar yra geriausias laikas 
pasidarbavimui pavasario ve 
šiame ore. Apsižiurėkim km 
dar yra lietuvių būrelis, kad 
nebūtų ŠLRKA kuopelės ii 
mes ja ten suorganizuokime 
Visti Susiv. narių priedermė 
yra dirbti labui musų bran
gios organizacijos.

P. Molis.
Centro Raštininkas.

SLRKA 4-to Apskričio 
susivažiavimas.

važiavime sausio 25 d. buvo 
nutarta kitas suvažiavimas 
laikyti balandžio 25 d. Kings 

I ton, Pa., bažnytine,į salėj

važiavimas įvyksta balan
džio 25 d., Prano Burbos sa
lėje, Kingston, Pa., 3 vai. po

Meldžiame kuopų kuodau- 
giausia prisiųsti delegatų.

SLRKA 1-mos ir 209 kps.

min imu i statoma scenoii gra

nigaikštis.” A. Sodeikai va
dovaujant, gros puiki orkes

PITTSBURGH, PA.
158 kp. susirinkimas invyks 11 

d. Balandžio. 1920 Prašau visus na 
rius ant šio susirinkimo, ir atsives

PITTSTON, PA.
233 kp. sūri rinkimas įvyks 11-tą 

balandžio, pas kuopos raštininką, 
naujoje vietoje ant tos pačios gat
ves, po numeriu 56. Visi nariai ma 
lončkit susirinkti ir užsimokėti sa-

CHICAGO, ILL.
15 kp. susirinkimas įvyks 11 die 

na balandžio, 2 vai. po pietų, Šv. 
Jurgio par. mokyklos kambaryje, 
32nd Place ir Auburn Ave.

CHICAGO, ILL.
(SLRKA. 39 kp. nariai visi pri

buki! susirinkimai! balandžio 11 d. 
3 vai. po pietų, II. Bouck salėj, 
6103 State St.

P. Plečkauskas.

Visos čia skelbiamos Knygos S. L. K. K. A. nariams atiduodama puse kabios.

No. 1. ANIOLAS SARGAS. Juodais apdarais.
No. 3, ANIOLAS SARGAS. Juodos skutos 

apdarais .................. ................ ...
No. 4. DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ. Baltos 

skurdės apdarais . y...................
No. 5. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE. Juodos 

skaros apdarais ..........................

2“. PETRAS ŽEMAITIS. Graži apysakė
lė del Lietuvos vaikelių. Lietuviškai 
verto T. Astramskas. Plymouth, Pa., 

1900, 72 pusi........................................
No. 30. DIEDAI IR GRAŽINA. Eiles, vers

ta Jr. Jono iš Ad. Mickevičiaus. Ply
mouth, Pa., 1899, kaina sumažinta iki

rome antspaudas. Be specijalių inspaudimų su bits 
draugijos ar kuopos numeriu ir vardu kainos 
No. 150. METALINĖ, lengva antspauda, tin

kama kišeniujo laikyti ..........
No. 151. METALINĖ, sunki, dideliuose rė

muose ..... ......................................
No. 153. EOBEBINĖ (guminė) antspauda ..

S. L. E. K. A. NAKIŲ:

4o. 6. DANGAUS ŽVAIGŽDUTE. Nolužtan- 
čiais skuros apdarais .................

7. DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ. Juodos
drobės apdarais ................... . ................

8. DANGAUS ŽVAIGŽDUTĖ. Juodos
drobės apdarais ............................................65

so. 9. PULKIM ANT KELIŲ. Maldaknygė, 
šv. Kazimiero Dr-jos leidinys, Kaune 
Perspauzdinta ’Darbininko’ spaustu 
vėje. 550 pusi. Kaina tiktai....... $1.85

Slaldaknygę "Pulkim ant Kelių” yrn sutaisęs 
okslinčius pralotas kun. l)r. A. Dambrauskas, ku ' 

is per ilgus metus redagavo ir dabar dar redagno- Į 
a ’’Draugiją”. Knyga ' begalo gražiojo Raibojo j 
įrašyta. Lietuviai katalikai, nusipirkite šių mal Į 
aknygęf Ar naraiejo. ar Bažnyčioje iš jos melši 
ps, visnomet rasite kupdidžisusį užsiganėdinimų. 
■įsiraniinimų.

10. PULKIM ANT KELIŲ. Maldaknygė 
to pačio urinio ir tos 
kaip ir No. 9, tik jos 
geresni, gružiob, tvirtos

31. LIETUVIŲ DEMONSTRACIJA Di
džiajame New Yorke. Liepos 4, 1918. 
64 pusi. Kaina tik...........................

Šioje knygelėje telpa 30 paveikslų-iliustraci-
jų, Amerikos himnas "Star Spangled Banner”, 
Lietuvos himnas ’’Lietuva, Tėvyne Musų”, ap
rašymas Lietuvių didžiausios demonstracijos, vi
si joje nešti obalsiai lietuvių ir anglų kalbose, 
surašąs ir paveikslai dalyvavusių draugijų, su
rašąs atsisakiusių domonHt’'acijoje dalyvauti dr- 
jų (menamų bolševikiškų). Joje ras ir lietuvių 
užpelnytų garbės ženklų — pagarbos diplomų 
nuo Nev Yorko miesto majoro. Surašąs musų 
politinių įstaigų — fondų ir tarybų, surašąs pir 
mokios laisvos Lietuvos ministerijos. Nei vienas 
nesigailės nusipirkęs šių knygelę.

32. PAŽINKIME SOCIALIZMU.
Š5 P G. Išleido 'Darbininkas’, 
vienas darbininkas turi pažinti 
lizmą tikroje dviejose 
Šalyj su tuorni klausimu 
dūriams Nusipirk knygų 
Socįalizmą”, o sti tuo klausimu pui 
kiai susipažinsi Kaina......................

33 LIETUVIAI KATALIKAI IB KI
TOS HROVGS Parašė Uosis 
išleido 'Darbininkas’ Kas skaito 
siu raštus, tas gėrėjosi To raštus 
skaityt privalu Amerikos lietuvių

vių Apie jas nesami gerai susipaži 
nę. Viršminėtoji knygų tų klausimą 
nuodugniausia nušviečia Kaina tik..
4. APIE RELIGIJOS PRADŽLį. IR 
JOS REIKALINGUMU Parašė Ame 
tardami Liet R K parapijos klebu 
nas kun. J. Židanavičius Knygelė ver 
ta Į0 nyk savo kainos, nes nuodugniai 
religijos pradžių ir jos žmonijai reika 
Tingumų išgvildena. Laida ’’Darbiniu 
ko”. Kaina tik........... . ......... . ...........

E. A. ŽENKLELIAI.

Rolled Gold po 81.00
10 k. Solid Gold $1.50

s
l<U

C3 tn
'S s

14 karėto $8.00 
Prisiąsk piršto mierą 

popieros šmoteliu.

ĮVAIRAUS TUT.NIO KNYGOS.
No. 15. PATARLĖS IR IŠMINTIES GRŪ

DELIAI. Surinko P. Mulevičius. Chi
cago, Ill., 1917, 48 pusi...............

Kovo menesio Susivienijimotapo prirašyta .177 nauji na 
riai, tai šiemet insiraše trys 
ir puse nuošimčio daugiau 
nariii, negu pernai.

ūgis.
Kovo menesyje Cent ran

jos iš 71 kuopos. Daugiausia 
prisiuntė 41. kp. iš Worces
ter, Mass., būtent, šešiolika. 
Paskui seka 21 kp. iš S. Bos
tono, Mass, su dvylika. Tai
gi1 kovo mėnesyje 30 nuošim 
lis viso kuopų skaičiaus yra 
prisirašęs naujų nariii. Ka

lnėnes i

1920 daugiausiai narių pi

all, Pa., kurios raštininkas
P. Karvojus, neseniai aptu
rėjo aukso žiedą dovanų. Ji

rios abi prirašė po dvidcŠim

Rengėjų Komiteto Narys.

Susirinkimai.

102 kuopos susirinkimas pripuo- 
laulis but 4 d. balandžio iš priežas
ties Šv. Velykų yra perkeltas ant 
oliaus. Atsibus 11 d. balandžio, 2 

v’al. po pietą, pas iždininką B. Jau 
tauska, 40 N. 3rd St. Kviečiami vi
ti atsilankyti, nes tai 
ihiis susirinkimas, 
itsivcsti naujų narių

nepamirški le 
ir levai huric 
prirašę prie 

ipgaulingą inšiurantu mokėjai 
<iek laiko turi pamesti geriausias 
melas yra apdrausti save ir vaiku-

Amerikoje.

CHICAGO, ILL.

Kadangi musą sekantis susirin- 
nas pripuola Vclykose, tai susirin
kimą perkeliame ant bal. i L d, 1- 
ną vai. po pietą, paprastoj vietoj. 
Visi nariai kviečiami būtinai susi
rinkt, nes yra svarbią reikalu ap-

nio vakaro.
Nariai, kurie įieužsimokėję,

.25
šioje knygelėje tilpsta gražus rinkinys lietu 

vių ir kitokių patarlių ir įvairių trumpų, suglau
stų išsireiškimų.

16. LAISVĖN BEŽENGIANT. Amerikos 
Lietuvių Visuotinojo Seimo Protoko
las ir paveiksluotas aprašymas. Tvar
kė ir išleido P. Mulevičius. Brooklyn,
N. Y., 1918.....................................................76

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 pppiero ir lietuvišką vėliavų vaizdi 
nančiais spalvuotais viršeliais.

17. MARIJOS MĖNUO arba apmąstymai 
kiekvienai mėnesio dienai apie Mari
jos gyvenimų, dorybes ir Jos garbų. 
Surinko Kun.

18. RAKTAS
MĖN. Parašė
uklyn, N. Y., 191S, 64 pusi........................... 25

Perskaitęs šių knygelę ir gyvendamas eulyg 
jojo nurodymų, išvengsi daugelio sveikatai 
vojų ir tai nieko tau nekainuos.

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

20. APIE APDRAUDĘ. Parašė J. S. Va
siliauskas, 16 pusi.............................

21. EUROPOS ISTORIJA. Parašė Edw,
A. TYeeman. Iš angliško verto J. An- 
džiulaitis. Bu žcmlapiais, Plymouth, 
Pa., 1891, 320 pusi........................ ...........

22. KELIONĖ Į
linskas. 52 pusi

No. 23. KRAŽIŲ SKERDYNė ir jos pasek
mės. Paminklas del Kražiečių nuo A- 
merikos lietuvių. Parašė Kn. Jonas 2. 
77 pusi........................ . ...............

25. LIETUVIŲ—LENKŲ UNIJA. Para
šo J. Gabrys. Keli praeities možiai pa
minėjimui 500 m. sukaktuvių Gardelio 
unijos (1413—1913). Philadelphia, Pa. 
68 pusi........................ ...........................

26. LIETUVIŲ TAUTOS PADĖJIMAS
RUSŲ VALSTYBĖJE (Rusų kalboj). 
Shamokin, Pa., 1896, 128 pusi............. $1.00

No. 27. KONRADAS VALENRODAS. Jr. Jo
no vertimas iš Mickevičiaus. Plymo
uth, Pa., 24 pusi.

35. SVARBUS KLAUSIMAI. Ar yra 
Dicvsst Ar Kristus Yra Dievas? Ar 
žmogus turi dūšių? Ar kilo žmogus iš 
beždžionės T Ar apsunkina žmogų Die
vo įsakymai? Pamislyk tiktai! Su tiak 
klausimų susipažinsi tų knygų nusipir
kęs. Laide ’’Darbininko”. Kaina.....

37. METRAŠTIS. Amerikos Lietuvių 
Katalikų Metraštis 1916 m. yra tai 
vienatinė lietuvių kalboje knyga pa
saulyje. Joje rasi visas informacijas 
apie lietuvhj gyvenimų Amerikoje, ap
rašymų visų organizacijų, galybę pa
veikslų, dailiosios literatūros ir įvai
rių informacijų. Jos vertė niekuomet 
nepasens. Puslapių 448, dailiais mar
gintais viršeliais. Lietuvių Katalikų 

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

Kaina tiktai ........................................

TEATRAMS VEIKALAI.
No. 51. DAINA BE GALO. Komedija vieno 

atidengimo. Parašė J. V. K...s. Trum
pa ir juokinga, lengvai perstatoma ho

med i jėlė. Kaina .........................
No. 52. DANGUS BRANGUS. Komedija 2 

atidengimų. Parašo J. V. Kovas.........
No. 53. SCENOS ĮVAIRUMAI, šioje knyge

lėje telpa aštuoni tinkami scenai leng
vai perstatomi vaizdeliui. Paraše J, V. 

Kovas. Kaina .............................
Į. KOMEDIJĖLES. čigones atsilanky
mas, Dvi Kūmutės, Dvi Sesutės ir 
Girtuoklė su Blaivininku. Parašė Ur
šulė Gurkliutė. Išleido ’Darbininkas’, 
Nusipirksi knygutę už 10c., bet prisi
juoksi už 50 del. Kaina tik............. .
i5. GYVENIMO VERPETE. Penkių 
veiksmų drama iš dabartinio lietuvių 
gyvenimo Amerikoje. Labai gyvas ir 
lengvai perstatomas, nesenai BĮ. Ka- 
dugučio parašytas veikalas. Išleido 
’ 'Aušrelė ’ Worcester,

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

KABUTE $1.0o
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.

•]
8. L. R! K. A. KUOPOMS FINANSINĖS KNYGOS

Del B. L. R. K. A. kuopų tiktai parduodama 
tam tikslui pritaikytos mokesnių kvitaviinui kny> 
gos. Darytos liuosai išimamais lapais. Parsiduoda 
atskiram viršeliai už $1.00. Atskiri lapai iki 25 
imant pu 2c. už lapų, imant daugiau kaip 25 uit 
sykio, po 1c. lapas,

I : ■'.'■■■■■ J
S. L. R. K. A. NARIAMS DUODAMA DYKA L

Kiekvienam 8. L. R. K. A. nariui duodam* 
dykai organas ’’Garsas” kas savaitė.

Narystės paliudijimas (diplomas) išrašomas b 
prisiunčiamas per kuopos raštininkų, kaip greit lie
ka priimtas į S. L. B. K. A.

Konstitucija, mokesnių knygelė.
Del kuopos suteikiama dykai 8, L. E. K. A 

reikalais šios blankos:
Mukesniams siųsti lapai.
Laiškams rašyti antgalviai.
Persikėlimo į kitas kuopas blankos.
Pomirtinės pervedimo blankos.
Pašolpos ligojo išgavimui blankos No. 1, 3, k. 
Velykinės atlikimui kortelės ir blankos. 
Neužsimokėjusieins paraginimui ar į susirinki

mų pakvietimui kortelės.
Vaikų Skyriaus aplikacijos ir 

mokesnių pakvitavimu.
Naujiems nariams aplikacijų
Siuntimui pas Raštininkų ar 

suoti kopertai.
Informacijos apie S. L. R. K.
Visi tie dalykai gaunami dykai pareikalavai 

ir nurodžius kiek kokių norima.

paaiškinimas

Užsakant bile ką iš kataiiogo viaad reikia pa
žymėti vardą ir numerį. Užmokosnį žeminus dol» 
rio galima siųsti krnsos ženkleliam* Virš dolerio 
išperkant krasoje ar exprese ’’money order .

Jei esi 8. L. R. K. A. nariu ir nori knyga* 
gauti puse kainos, pažymėk prie kokios kuopos prt 
klausai, tai yra parašyk savo kuopos numerį. Viso* 
ča pažymėtos knygos 8. L. R. K A. nariams par 
duodamos puse kainos, ženkleliai, antspaudos Ii 
finansines knygos tokia kaina, kaip šiame kata 
lioge rodoma Ant šių niekam nėra nuleidžiama.

Visais Čia pažymėtais reikalais kroipiantiesl M 
siunčiant pinigus adresuokite:

456=458 Grand Street 
Brooklyn, N. Y



No. 15, balandžio 8 d., 1920

ŠERAI PO $10.00.

Avė.

R.

Av.
J.

ne.
st.

T.

st.

p.st.
J.Avė.

st.

j.

st.

st.

j.
j.
o.

Pirkti galima kiek norima; 
nuo vieno iki tūkstančiui Šerų.

Imant 5 Šerus ar daugiaua 
parduodama ir ant išmokesčio.

hiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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BENTLEYVILLE, PA. Į

o $2.00:
nuodugniai

VISIEMS ŽINOTINA.
įsmenu, kurie Man važinėjant po

rimine ir
Manoma,šautieji prie to s r.

pirmininkas, J onas mo bus daugiau nariu.

DAYTON. OHIO.
Jonas K. Miliusnebuvo daug

, kad musu
nui.

Teodozija.
PA.SWOYERS,

NEWARK, N. J.

rinkimą, kurį atidarė pinu.

koti 25 dolerius ant naujų Šv

Jurgio dr

Pavasarioji Vaikinai”

Koresp. VaisiasL. Berželis.

PA.
WORCESTER, MASS. susidarė

MUILAS

Prakalbos atsibuvo parapi
SPRING VALLEY, ILL.
Čia lietuvių yra nemažai.

evera s
Blood

PITTSTON, PA. Purifier

J. G-rudis.

FOREST CITY, PA.
Korės. A. K.

ROCHESTER, N. Y.

teatrą ap-

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa.

atsitiki- 
reumatiz- 
panašaus

DIREKTORIAI- 
J. S. Vasiliauskas 
Kun. J. J. Kaulakis 
Kun J. Petraitis 
L Šimutis
A. J. Me kiras 
S. Padavičius

Užsirašyk sulyg savo išgalies.šios Bendrovės Šerų šiandien. .Jei 
tavo laikas pavelija ir sugebi, reikalauk informacijų ir Įgaliojimo būti 
šios Bendrovės agentu ir ragink savo draugus J Lietuvos Pramones 
Kėlėjų Armiją.

Klausiant informacijų ir siunčiant pinigus adresuok:

Serus užsirašyti galima jau šiose kolionijose pas šiuos B-ves įgaliotinius

DUQUESNE,

Severos šeimyniški Prirengimai parsiduoda visose aptėkose. Reika
lauk tik Severos ir neimk kitą. Jei negali gauti, užsakyk tiesiog nuo 
mus, prisiųsdamas reikalingą sumą pinigą, inimant taksas, šiuo adresu:

DIREKTORIAI: 
J- P- Kaupas

■ J. Stalinis 
J■ B- Šaliunas 
M Milukas 
K. Cesnulis 
P Molis

Muilas) pilnai 
tiems reikaavi- 

Jis taipgi yra ži- 
kaipo turintis sa- 

daiktu.

LIETUVIŲ NAUJOKYNE^ AMERIKOJE

(ĮKara? t* > A
Jeigu ant pokelio nėra vaizbažeuklio ikaro, tai jis nėra i ra- »r jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70e Taipgi gulima g..uc: 4».. išdirbėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, f\ew Yjrk

•S. VASILIAUSKAS INKORPORUOTA ANT
^eneralis H 4 bb Milijono Doleriu

U Lithuanian American Trading Co.
KORESPONDENCIJOS

kurie 
kiniui

je, juk Lietuvai reikalinga 
pagalba ir greita pagalba 

Bonų pardavinėjimas ue-

♦

vos dvieju dienu senumo.

Kikilio atvaidino artistiška’.J Stankuvienė 
parodydamas turintis vaidi- Gudaitis, J.

ta bedarbes, antra, daugelis 
ruošias Lietuvon, trečia, kad

na įtekino komunistų, kurie 
priešingą bonams agitaciją 
varo.

Šios prakalbos buvo su
rengtos dėka kini, klebono

mus, kurie buvo 
užpuolime ir per

nuziurėt i 
sužeista ji

žmonių, kurie nori su 
gy m i n em is Lietu v o j e 
uoli, ar nors kokia m:

tik ką nori aiškiai surašyti,' 
savo gyminių vardus ir ant-:

kius antrašus Amerikoje ir 
prisiųsti man pažymėtu ant-, 
rašų viską, kas, kokiu, kur 
ir su kuomi reikalų nori tik-j 
rai atlikti ar kokias žinias 
suteikti savo gvminiems ar

Visiems stengsiuos atlikti 
kuogeriaiisiai ir suteikti ži-H 
nutes iš Lietuvos nuo jų gy- I 
minių ir pažystamų. Taipgi 
kas ką norėtų žinoti iŠ ienai,: 
malonėkite pranešti, o aš 

J stengsiuos patarnauti kiek-Į 
vienam kuo geriausiai, nes;

rados sutikau žmonių labai geru, 
savo norėčiau jiems patarnauti, 

susiži Greitu laiku manau išva
ržą du žinoti į Tėvynę. Taipgi gal 

mano kaimynai norėtų ką,

AKRON, OHIO
S. Radavičius, 130 Wooster Ave. 

ALBANY, N. Y.
M. Mart inkus, 190 Second St. 

AMSTERDAM, N. Y.
Vlad. Rusilas, 16 Swan St. 

AURORA, ILL.
Šoris, R. D. 2, Box 100 

BAYONNE, N. J.
šedvydis, 652 Boulevard 
BALTIMORE, MD.

S. Vasiliauskas, 112 N. Greene
Lictuvnikas, 821 W. llollius St. 

K Žvinglis, 717 W. Lexington St. 
J. Butkus 658 W. Saratoga St.

j.
s.

mokmamąsi du nauji veika 
lai, kuriuos tikisi atvaidinti 
greitoj ateityje. Geriausių

Ji on i j ų 1 i e t u v i a i - am erik ona i 
turės gerą progą pasimatyt

taipgi duos ge
ras dovanas tiems, kurie ge

dėlto visi iš apielinkės kolio 
nijų ateikite pasimatyt, pasi 
kalbėt, ir pasi linksmi t su s a 
vo draugais ir pažystamais.

vo musų pirmininkas p. Le- 
kiackas. Pirmiausia paaiškl-

bet vietinis Dr. Jonikaitis. 
Jis kaipo daktaras nurodė 
žmonėms kaip • apsisaugo! 
nuo ligų, ir kaip žmogus už 
sikrečia ligoms, ir kodėl ver 
ta visiems prisirašyti prie 
tokios organizacijos kaip 
SLBKA. Paskui kalbėjo p. 
Krušinskas. Jis kaipo narys 
šios organizacijos ir gerai 
apsipažinęs su šios organiza 
ei jos darbais, puikiai nupe
šė, kaip žmogus greitai gali 
susižeisi ir kaip reikalinga 
jam tada pašalpa. Ragino vi 
sus prisirašyt prie šios orga

riai prisirašė prie 
41 kuopos.

Kovo 7-ta diena, Teatra- *• *. 7

Dar jaunutė vietinė Šv. 
Mykolo draugija. Nedaug 
tėra narių, nedaug ir kasoj 
pinigu. Bet užtai gyvena su 
tikime ir paremia kiek vieną

menų, Įvairių žinių laiškų, ir 
įvairių dokumentų, popierų 
norinčiu parvežti Į Lietuvą

tarnauti kiek man bus gali
ma. Dabar gavęs valdiška Į- 
sakymą, kad jau ruoščiaus į 

i kelionę Lietuvon, tai ir pra- v • • m — • •
K. Tulauskas. Nutarta paan kurip manęs prašė

tarta pirkti L. Liuosybės bo 
nų už 100 dorelių. Visos Ame 
likos lietuvių draugijos tu-

Mušti kolionijojo
L. L. Paskolos stotis iš pen 
kili draugijų atstovui. Kovo 
23 d. lame reikale buvo pra-

nešu visiems Tėvynainiams, 
i ir kurie

Vieton mirusio SLRKA. 
77 kp. pirmininko Mykolo 
Janulevičiaus išrinktas M. 
Kasparunas. »

A. Katkevičia.

IŠBĖRIMAI
Jei niešti ir degina vir
sta skausmu. Severn’s 
Skin Ointment (Severos 
Odinė Mostis) yra žino
ma už jos gerumą, to
kiuose atsitikimuose at
vedi na, palengvina ir ge 
Ibsti sušvelniątp odą. 
Kaina 50c ir 2c taksu.

BLOOMFIELD, N. J. 
A. J. Staknis, 85 Bay Ave.

BRIDGEPORT, CONN. 
J. Šaučiunas, 450 Park Avo. 
Ant. Veličkų, 39 Park Terrace

BROOKLYN, N. Y. 
P. Molis, 458 Grand St. 
M. Milukas, 454 Grand St. 
L. šimutis, 456 Grand St. 
J. K. Milius, 456 Grand St. 
A. Drabišis, 456 Grand St.
O. Bendoraitienė, 168 Union
’’Garso” Ofise, 458 Grand St.

CHESTER, PA.
A. J. Mekšras, 806 W. 11 th St. 
Jon. Mikoliūnas, 618 E. 8-th St.

CHICAGO, ILL.
Alex. Augustinas, 717 W. 18-th
A. Bacevičius, 1726 Girard St.
P. Baltutis, 3261 So. Halstad St. 
P. Cibulskis, 2343 W. 23 Pl. 
Alex. Dargis, 726 W. 18-th St.
B. Jakaitis, 901 
Stas. Jucevičius, 
R. Kaljnauskas, 
J. Klimas, 4442

MAHANOY CITY, PA.
J. Tošaitis, 613 W. Mahanoy St.
J. žnrnauskas, 518 W. Pino St.

MASPETH, N. Y.
A. J. Vulantiejus, 4 Lexington Av. 

MIDDLEBORO, MASS.
P. Pinskas, J 4 Lane St.

MINERSVILLE, PA.
Jonas Mikutavičius.

MT. CARMEL, PA.
c Jonas Demkus, 251 S. Oak St.
bt Kun. V. Dargis, 312 S. Poplar St. 

NEWARK, N. J-
A. Kazlas, 56 New York Avė.

NEW BRITAIN, CONN.
J. šimaliunas, 40 Woodland Av, 
Mikolas Nevulis, 10 Valo St.

NEW HAVEN, CONN.
A. J. Diržius, 183 Franklin St.
F. J. Rumskas, 44 Walnut St.
M. Jakubaičiutė, 549 State St. 

NEW YORK, N. Y.
D. Kašėta, 549 E. 12 St. 

PATERSON, N. J.
Kn. J. Petraitis, 147 Montgomery St. 

PHILADELPHIA. PA.
Kun. J. Kaulakis, 324 Wharton St.
P. Grajauskas, Salmon and Vennngo 
J. Grigaitis, 308 Earp St.
J. Hodell. 341 Wharton St.
M. M. šlikaa, 241 Federal St.
J. Čiurlionis, 3412 Mercer St.

St. Jur. Pranckunas, 316 Earp St. 
PITTSBURGH, PA.

Pqv. Bajoras, 1419 Faulseway St.
, Rev. A. Tamoliunas, 2112 Sarah St. 

Mr. B. Vaišnoras, 1514 Carson St. 
Rev. J. Vaišnoras, 408 Tabor St.

PITTSTON, PA.
Kun. J. Kasakaitis, 65 Church St, 
L. Vasaits, 18 Sand St. į 

st. A. Ruseckas, 31 Welsh St.
RACINE, WIS.

Don. Jackus, 1825 Meade St.
St. ROCHESTER, N. Y.

bui tėvynės. Tautos Fondo 
skyrius karo metu tėvynės 
reikalams sudėjo apie $1500 
L. Baud. Kr. per Rėmėjų or 
ganizaciją $300.00. Dabar 
ėmėsi naujo darbo, L. Lais
vės Paskolos bonų pardavi
nėjimo. Jau parduota už 
$2,000. Tikimės daug dau
ginus jų išparduoti. Tie risi 
darbai nadarvti ir daroma

niii, kurie save vadina sočia 
listai ir tautininkais. Bot jie 
netik nieko tėvynės darbuo 
se negelbsti, bet dar kludo. 
Yra ir pramonininkų, bizni e 
rių, kurie dar nevieno bono 
nepapirko.

nulis ir M. Vitartas iš Bra- 
dock, Pa. Žmonių buvo ma- 
žai, nes apie prakalbų rengi 
mą mažai kas težinojo. Bonų 
užsirašė už $1,000. Stotis iž-

turis nuosavybes $30,000.
P. B. M. Atstovas.

25 d. Kovo eidamas iš dar 
b o Jurgis Satrauckas likosi

rusių plėšiku. Jis ėjo iš dar 
bo apie 8:00 vai. vakare su 
savo draugai angliakasiu, ku 
rie tą dieną atsiėmė pusės 
mėnesio užmokestį. Ėjo dirb 
ti ant nakties ir grįždami li-

rie atstatydami levorveiius į 
kiūtinės reikalavo atiduot pi 
nigus. Vienas nusigandęs 
atidavė pinigus, gi lietuvis, 
būdamas gana tvirtas vyras

kolioniją grieštais pasitatė prieš. Tuo-Kovo 14d. i šia 
atsilankė Įeit. J. K. Milius. 
Prakalbos atsibuvo 1 vai. po 
piet. Šv. Antano bažnytinėj 
salėj. Žmonių prisirinko ga
na skaitlingai, pirmiause bu 
vo sudainuota, Amerikos

piktadariai paleido šu- 
pataikydami nelaimin- 
lietuviui į vidurius. Da- 
raiiidasi kritiškame pa

diena. Buvo vaidinami tris 
veikalai: ’’Paskutini 
Karia,” ’’Perskvru Teisė- 
jas” ir ’’Geriau Vėliau Ne
gu Niekad.” Iš visų, pasta
rasis veikalas buvo puikiau-

Jan I Milius, kalba žmonėms labai 
patiko. Paskui B. Bulotnkė, 
penkių metų mergaitė, pa- 
deklemavo ir padainavo solo

met
vius
gam
bar
dėjime Pittstono ligonbuty.

N el aimingasis, turėdamas 
gana didelę šeimyna užlaikit 
gailėjosi atiduoti sunkiai už
dirbtus centus. Turi kūdikį

sprendžiant iš daugumo išsi
reiškimu norint tą pati vei-

dintojai savo roles puikiai 
atliko, ypač Feliksas Šlape
lis, kuris nol's pirmą sykį ant 
scenos stojo, bet savo rolę, 
Baudilos, atvaidino gana at-

Ant galo buvo sudainuota 
Lietuvos himnas. Buvo ren
kamos aukos. Aukų prakal
bose surinkta $180.60. Dide
snes aukas dava šie asmenys

Varg. A. Šaučiunas $25.00 
Kun. A. Ezerskis .. 12.00 
Po $5.00.-Jonas Kavaliaus 

kas, S. Obelenins, V. YanČai

del išbėrimą turi būti 
tam tikras, švarus. Se
verą’s Medicated Skin 
Soap (Severos Gedantis 
Odinis 
ątsako 
nuims, 
nomas 
vyjo gydančią
Puikus del vanos ir sku
timosi. Kaina 25 centai

PRAUSIMAS
išbėrimais užkrėstos ri
dos turi būti daromas 
vartojant gydančią mos- 
čių. Severn’s Autisepsol 
(Severos Antisepsol) y- 
ra tinkamas tam tikslui. 
Palengvina uždegimu ir 
duoda malonumą. Kaina 
35c ir 2 centai taksu.>

UŽKIETĖJIMAS
yra priežastis daugelio 
kitą skausmu. Turi but 
dabojama, kad viduriai 
nuolat virintą. Severn’s 
Balsam of Life (Seve
ros Gyvasties Balsamas) 
yra atsakąs vaistas vi
durių liuosavimui. dis
pepsijos ir nustojusape- 
tto. Kaina 85c ir 4 cen. 
taksų.

LINIMENTAS 
privalo rastis kiekviena
me name del visko. Se
vern’s Gottard Oil (Se
veros Gotardiškas Alie
jus) yra žinomas tinka
mu tokiuose 
muose kame 
mas ar kas 
prie to verčia. Kaina 30 
ir 60c ir 2 arba 3c taksų

Pa vasary j daug šeimynų turi gerą 
Įproti atkreipti domę i savo sistemą 
valant kraują išvengimui išbėrimų, 
spuogų, skauduli ųir vočių. Nemalo
nus ženklai pasirodo pas tuos, kurie 
nekreipė domės i kraujo svarinimą, 
per tai silpnina visą sistemą. Kiekvie
nas turi imti

(Severos Kraujo Valytojas), kuris 
gerai yra žinomas kaipo tinkamas vai
stas reguliavimui visos sistemos, išven
giant išbėrimų ir odos ligų.

Skatyk ką. ponas Stanley Dorgan, 
502—13 gatvė, Omaha, Nebr., rašė 
mums vasario 11 d., 1919:

Ačiū už Jūsų patarimą ir Seve
ras kraujo Valytoją. Turėjau išbė
rimų, kurie dingo pavartojus Seve
ras Kraujo Valytoją per dvi savai- 
ti. Dabar esu sveikas ir niekas man 
neskauda”.

Daug panašių laiškų esame gavę ii’ 
mes esame tikri, jog ir Jums tie vais
tai gelbės. Nurodymai lengvai su
prantami.

Kaina $1.25 ir 5e taksų .

W. 33-rd St.
726 W. 18th St.
2919 W. 40 St.
S. Whjpplo St.

B. Nemartonis, 4412 S. Richmond
M. Panavas, 1902 W. 47-th St.
Ch. Petkus, 3667 Archer Ave.
T. Sakalauskas, 4031 S. Rockwell
Ant. šalčius 4630 S. Francisco Avc.Kun. J. Kasakaitis, 1006 Clifford Av
V. Stančikas, 1543 W. 46-th St.
A. Stulginskas, 715 W. 19-th Pl.
V. Stulpinas, 921 W. 33-rd Pl.
J. šlikas, 4233 So. Mozart St.
Kasp. Yodelis, 1412 Central P’k .
Jut. Žakas, 3227 Union Ave.

CLEVELAND, OHIO
J. Dubickas, S006 Bellvue Ave.
Adolf Kanoverskis, 1221 E. 172
V. Runta, 7602 Aberdeen Ave.
M. J. Šimonis, 1345 E. 66 St.
A. žaliaduonis, 1620 E. 43 St.

CICERO, ILL.
A. Račkus, 1530 S. 50-th 

CURTIS BAY, MD.
A. Radauskas, 2 Hazel St.

DERBY, CONN.
I. Chesnufis, 30 Elizabeth

DETROIT, MICH.
K. Abyshella, 204 Cardoni

EASTON, PA.
A. Kazlauskas, P. O.

4)> EastWilk B arr Street 
EDWARDSVILLE, PA.

Pr. Burba, 456 Main St.
ELIZABETH, N. J.

Ign. Balčiūnas, 240 Clark Pl.
ELLSWORTH, PA.

J. Ulickas, Box 694
E. ST. LOUTS, ILL.

J. A. Blažis, 914 N. 15-th St.
GILBERTON, PA.

A. Lauruševičius, Box 43
FOREST CITY, PA.

Vine. Maliauskas, Box 599,
GIRARDVILLE, PA.

S. Daunoras, 10 N. Second St.
HARTFORD, CONN.

J. Mončiunas, 4% Hungerford Av.
HOMESTEAD, PA.

Kun. S. J. Copanonis, 318 4th Ave.
KEARNEY, N. J.

J. Volikas, 118 Devon Terace
V. Sereika, 144 Tappan St. 

KENOSHA, WIS.
J. Blaževičius, 15 N. Main St.

Rap. Baliauskas, 61 Brackett
V. Staraševičius, 609 Fleet St. 

KEWANEE, ILL.
I. Dambrauskas, 326 W. 6-th

LINDEN, N. J.
J. Ludvinaitis, Box 411

ROCKFORD, ILL.
Pr. Steponaitis, 430 Island Avo.

N. Barsis, 1114 S. West St.
Mažinauskas, 637 Island Ave.

ROSELAND, ILL.
Janušauskas, 10625 Lafayette Av 

SCHENECTADY, N. Y.
G. Max, 224 Second Ave.

SHENANDOAH, PA.
P. Križanauskas, 137 S. Main St.

SCRANTON, PA.
Kun. J. Kuras, 116 Theodore St.

SIOUX CITY, IOWA.
Zabulionis, 2616 Chicago Ave.
Rašinius, 2400 Grand St.
Smetonienė, 2520 Wash. Ave.

S. S. OMAHA, NEB. 
Versiackas. 5311 S. 33rd St.

SO. BOSTON, MASS.
Steponaitis, 212 W. Broadway

Juoz. šūkis,
ST. LOUIS, MO.

A. Živaitis, 1641 Texas Ave.
SPRING VALLEY, ILL.

J. Augustaitis, 118 W. 5-th St.
STRUTHERS, O.

K. Stupinkevičius, Box 945
SUGAR NOTCH, PA.

Kun. J. šupšinskas, 624 E. Main 
TAMAQUA, PA.

I. P. Zelionis,
TORRINGTON, CONN.

D. Diskeyičius, Central and Wash.
UTICA, N. Y.

J. Russas, 611 Whitesboro St.
WATERBURY, CONN.

B. D. Gauranskas, 46 Congress Av.
Jonas Račiūnas, 33 Congress Ave.
J. B. Šaliunas, 145 Congres Av<
J. Sauris,

WAUKEGAN, ILL.
Pr. Bujanauckas, 1112 — 10th St.

J. Sutkus, 1317 So. Victory St.
WILKES-BARRE, PA.

Stulgaitis. 140 S. Meade St. 
WORCESER, MASS.

Jur. Aleksa, 14 Milbury St.
Kun. J. Jakaitis, 41 Providence St.
P. Piušas, 107 Ward St.
Jonas Vaitkus. 19 Clayton St.

BLANTYNE, SCOTLAND.
R. Darkšus, 41 Anehineth Rd.

Sugebųs lietuviai yra kviečiami už Pramonės Bendrovės 
agentus. Kuriose kolionijose dar nėra Bendrovės Įgaliotinio, 
iš tokių kolionijų pageidaujama kad tuojaus prieteliai atsi
šauktų.

Bendroves įkūrėjai, kaip ir rėmėjai yra patyrę visuome
nės veikėjai, su autoritetu.

Kiekvienas šios Bendrovės šerininkas turės sau už garbę 
būti šios Bendrovės nariu. Šios Bendrovės nariai sudaro 
LIETUVOS PRAMONES KĖLĖJŲ ARMIJĄ.

Silpny’ ,s, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raunu uu 
sustingimu, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
‘•Draugą Reikale’’

šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, daugiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Pain-Expelleris ir del jusu apsnugojimo, jis paženklintas 
musu vaizbaženkliu Lithuanian American Trading Go.

112 N. Greene St. Baltimore, M d.
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PROTOKOLAS SUSIRINKIMAI.
18 d., 2 vai. po piet.

Rast.

SLRKA PR1ETELIAMS
DAKTARAS NAMUOSE.\veJ. Degutis, rast.

M Ali ANO Y CITY. PA.CURTIS BAY. MD.

kaip man nieži i gal- j.. /. 1, t, irt . r . t l * > » o X

I
susirinkti

brangios
L i!

92 (.'enter St.

rasi

36

Homestead. 1
Lietiniai, kreipkitės prie

duoklių

Adresuokite:

518 Pine St.
Mahanuy City, Pa.

mažos kuopelės.
Tat tarpe kiltu

T 
uit

125-27 W. Saratoga St., kalbės pir-l 
mą kartą Baltimore,} L. Šimutis.

isgursimino sies: 
išrišimo visokiu 
del labo SLRK

BALTIMORE. MI).
Sus-mo LRKA. 13-tos kuopos 

prakalbus bus balandžio 11 d., 4:45

tai tiesiok kreipkis pas 
žinomas žmogus, 
iš Lietuvos.
pagal dienos kurso.

'I. Kubiukas. pirm.

ROSELAND. ILL?

kurios kentėjau pei 
negalėjau dirbti 

daktarus, bet man 
Dabar esmių svei

NIAGARA FALLS, N. Y.
170 k p. mėnesinis susirinkimas Į 

atsibus balan. 11 d., 2 vai. po pietų, balandžio 18 d.. 2-rą vai. po pietų 
parapijos salėje. Prašau visus at- St. Alfonso salėj.
Šliaukyti ir naujų atsivesti.

riai ateiti užsimokėti duoklei- 
naujų atsivesti prirašyti.

■■■ DETROIT, MICII.
171 kp. laikys mitingą bal. 11 d. 

■. Jurgio par. salėje. 1 :45 po piet.
Juozas Salinis

Jonas F. Jokšus, 
NEWARK, N. J.

kp. susirinkimas įvyksta ba-

BALTIMORE, MD.
_ Xi- ■'* i ' ii w ■air*KJ~l-v

13-tos kuopos bus susirinkimas

VICTORIA PHONOGRAPH CO.,

HOMESTEAD, PA.
38 kuopos bertaininis susirinki-

Ml

SWOYERS, PA.
kp. susirinkimas atsibus bal. j

vai. vakare, (Subalojc). pobažny- 
tinėje salėjo. Visi nariai malones 
atsilankyti užsimokėti savo duok-

BAYONNE, N. J.
60 k]i. SLRKA. mėnesinis susi

rinkimas Įvyks 11 d. balandžio.

landžiu 12 d.. 8 vai. vakare 
šioj vieloj. Atsilankyki t 
užsimokėti ir nauji] nariu 
ki.t. Bus renkami delegatai 
čio susirinkimą.

są- rašyt atsiveskite.
i Sekr. Ig. Balčiūnas.

' 58 kp. laikys bertaininį susirinki >---------- — -- ---------------- >
imą. balandžio 11 d., 2 vai. po pietų, =30 po pietų, 26 E. 21st St. Kvie- 
j pas kuopos raštininką, 2 Hazel St.. | čhune visus narius pribūti ir nau- 
Curtis Bay, Md. Kviečiami visi na-iil1s atsivesti. P. Šedvydis. kp. i^išt 

ir

Užsitarnavę ir gaunanti dovanai SLRKA.

P. MOLIS,

458 Grand Street,
SLRKA. Raštininkas,

i u J fibnndiiou visokius mazgojimus, 
trinkimus, mudaviinus — ir viskas <«s 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!’'

MARE. “Su, tai kum tau kęst be
rt ii.alingai! Žiūrėk, kokie manp plau
kai gružus. švelnus ir ėysti. O lai

Eeverly, N. J., Aug. 14. 1917 
Stangus Dr. O’Malley: —

Negaliu rasti žodžių Įvales jums pa 
dėkoti už £te,bėtlną patarnavimą de> 
manęs, išgydydamas mane nuo duliel 
tavos rupturos, nuo 
devynis metus ir 
Bandžiau visokius 
negalėjo pagelbėt!.
kas, ačiū Dr. O’Malley iš Wilkcs-Bar 
re, Pa. Aš esmių Lietuvis 70 metų am 
žiaus ir išimtinai rekomenduoju Dr 
O’Malley, del kiekvieno Tautiečio, ku 
ris yra tarno pačiame padėjime, kaip 

1 psk ri taj ag pinmau buvau.

Jonas Gedminas,
Box 68, Beverly, N. J

(Tikru gromuta randasi mano ofise.) 

anl DAKTARAS O’MALLEY SAKO: —
susirinkimo balandžio 11 d., tuoj

Am. Liet. R. K. Federacijos
Rašt. J. Butkus. tTarybos suvažiavimo laikyto

vasario 10 ir 11 d., 1920 m. ki,Ls įvyks balandžio,į8 d 
Pittsburgh, Pa.

HARTFORD, CONN.
SLRKA. 89-tos kp. mėnesinis su

sirinkimas atsibus 11 d. balandžio 
i pobažnytinėje salėje tuojaus po pa
maldi]. Visus narius kviečiame ai et 
ant susirinkimo, daugiau galėsim

Kaip įsygitį aukso žiedą dovanai.
Sulyg pastarojo Centro Valdybos nutarimo 

aukso žiedas su SLRKA. emblema bus suteikia-

priežasties į SLRKA. įsirašys 10 ar daugiaus 
narių.

jimo 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. emblemuotą 
aukso žiedą.

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

inui pasidarbavusius ir dovanos užsitarnavu
sius asmenis. Bet tokiems dovanos užsitaniavimo 
galutinas nusprendimas tiekta galėję Centro 
Valdybos.

ar davime priežasties susitverti, naujų kuopų 
Centro Valdyba suteikime šios garbingos dova
nos vaduosis Centre gaunama informacija.

v&nojami žiedai yra 14 karato aukso su raidėmis 
SLRKA., ir žirgvaikiu ir tautiškų spalvų emble
ma.

Kiekvienas SLRKA narys ar nare neskiriant v 

amžiaus nei luomo turi teise tą dovaną gauti;

1-10% atlyginimo, kas buvo ir yra praktikuoja
ma pastaruoju laiku. Prikalbinusiem 10 ar dau
ginus 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.

HARTFORDO IR APIELINKES LIETUVIŲ 
ATVDAI.

Gerbiami Tautiečiui! Turim už garbę pranešti, kad mes pirmi Hart
forde esame Lietuviai Graboriai, ir savo tautiečiams visados esame ga
tavi patarnauti kuo prielankiausia. Taipgi turime Jlalsamuotoją Lai- 
snius iš ’'Board of Health.”

Turime savus automobilius kaip del laidotuvių, veseliju, krikštų ir 
kitokią išvažiavimų. Parsamdome automobilius pigiaus negu kiti. Visi 
tam panašiais reikalas kreipkitės žemiau pažymėtu antrašu:

VAŠKELEVIČIUS IR AUKŠTAKALNIS 
Tel. Charter 2393.

16 CHARTER OAK AVE., arti Main St.. HARTFORD, CONN.

Šie klausimai ’sukelia daug dįs- i narių prisirašyt i, 
kusijų atstovų tarpe. Atstovų^nuo-i 
monės griežtai priešinasi viena k*, 
tai. Keletas atstovų nurodo, kad 
Federacija yra vien tik kultūros į-Į

.staiga, kiti pabriežia, kad Federa
cija turi būti katalikų politikos ir 
kultūros centru, prisilaikanti krik
ščioniu demokratu takto ir doros. > k
Kįla ginčai del sant.ikių svietiškų 
veikėjų su dvasiškiais. Po gana ilgu 
diskusijų prieinama prie bendros 
nuoinonės, kad Federacija bus A- 
merikos lietuvių katalikų kultūros 
ir politikos centru. Į Federacijos 
tarybą bus renkami atstovai de
mokratiniu bildu: nuo eentralinių 
organizacijų, vietinių centrų Fe
deracijos skyrių ir laikraščių i 
jungos. Federacijos tarybos atsto-' 
vai naudojasi lygiomis teisėmis.

Parapijose tegali būti po vieną 
Federacijos skyrių, prie kurio pri
klausys visos katalikiškų organiza
cijų kuopos, draugijos ir parapija. 
Klebonai, kur bus reikalas, iš pa- S1 
rapijonų, kurie nepriklauso prie j .

• i •• r i .• rinkimuose išrisi į kuopų ir draugijų, gali sudaryti!
; Federacijos kuopą, kurios nariai j 
niūkūs Į Federacijos iždą po 10 ecu , 
tų j nietusv Federacijos kuopos at-. . .
stovų Į Federacijos tarybą ir jos su t ia’’ PUtesuio 

! važiavimus negalės skirti, bet galės 101 K^'iiz.acijo.s ii del 
i siųsti savo delegatus į Federacijos Į n,lu‘^nW inesimų 
I seimą, kaip ir kitos atskiros drau- 
!gijos, parapijos arba 
: organizacijų kuopos.
į Federacijos naujos 
įjos projektui parašyti 
dakcija iš sekančių

MINERSVILLE, .PA.
24 kps. M inersville/Pa., susirin-

I. 2 val.
po pietų! Mainerii) salėj. Visi kvie Kuodaugiausia naujų na-
ėiami susirinkti ir atsivcsli naujų “Isivcskil, kad pad.dintum kuo 

J. Tamošiūnas, rast.

CAMBRIDGE. MASS.
127 kp. įvyks susirinkimas 11 ba-l 

i landžiu, luojaus po sumai, bažnyti- 
; nėję svetainėje. Visi nariai tur pri- 
j but ir užsimoka! duokles.

Kviečia Valdyba.
ipgl rengia dideles prakalbas 

kdandžio. 5’ra pakviesti i
■ smarkus kalbėtojai. Busi

3-čia kp. laikys susirinkimą 11 d. ’ 
balandžio. 4 vai. po pietį], bažnyti-j 
nėjo salėje, užkviečiami visi nariai i 
pribūti užsimokėti mėnesines taip-1 garsus ii 
gi ir vaiki] skyriaus ir naujų prisi-M’ kitokių pamarginimų. Meldžiam

j kuoskaitlingiausiad atsilankyti. Pra 
i kalbos prasidės 7-tą vai. vakare.

ATSIŠIL’KIMAS į VISAS KUO-;
PAS SLRKA. 1-MO PENNSYL-Į 

MANIJOS APSKRIČIO.
Susivienijimui besfldida.nl didina-1 vai. po pietų, Šv. Alfonso salėje.' j 
ir visokie naudingi sumanymą, i 

kurių kuopos vien tik savo susi-1
legali, labiausia t Kviečiame kuodaugiatįsia ateit ant

— j ant šių prakalbų, išgirst daug nau- 
ir naudingu S. JŲ i]' naudingų dalykų.
sut Verti anskri-1 Komitetą

eciilraliniij I ■■’iuolni yra kviečiamos visos kuo-'
1 pos SLRKA. l-mo Pennsylvanijos Į 
apskričio ant 4-to suvažiavimo, ku-; 

ris Įvyks gegužio 2 d.. 1920 m., 2 .. . ... . . ...
vai. po pietų, Bažnytinį salėje. LigOtitS ^86911118 (13^8 hlkO,

. :"l:rcipi Be peilio, ės Mfiiios.javinią, o ‘ r ;
nepraiei- 
ant virš

konstituci- 
išrinkta re

dakcija iš sekančių ypatų: Kun. 
iPr. Bučvs, Kun. V. Dargis, kun. P. TamafHia.- Ra. Malonėkit 
Lapelis, adv. M. M. šlikas ir kun. 
F Kemėšis

•WORCESTER, MASS.
98 kuopa laikys susirinkimą ne- 

j dėliojo, Bal. (Apr.) 11 dieną. 10: 
30 .vai. ryto, tuojaus po ankstybų 
mišių Vyčių namo, 22 Waverly St.

Visi nariai meldžiame
ir atsivesti nors po -vieną naują na
rį prisirašyti prie musų 
organizacijos.

J. M. Vieraitis, se!
ROCHESTER. N. Y.

103 kp. atsibus bertaininis susi 
rinkimus bal. (Apr.) 20 d.. 7 vai 
po pietų, bažnytinėje salėje. Tad j 
visi nariai ateikit ant susirinkimo Į 
ir užsimokėkit savo duokles ir nau
jų atsiveskit. Tą dieną bus prira
šomi prie raku skyriaus.

uonię į si saukiamą suvažiavimą, 
labiausia kuopų valdybės,

: skite nepasiuntę delegatų 
minėto suvažiavimo. -

Nes besiartinant seimui 
reikalas yra ka-uors naudingo ap
tart del labo SLRKA.

Komisijos narys.
KINGSTON. PA~

209 kp. mėnesinis susirinkimas i 
Įvyks 18 d. balandžio. Bažnytinėje 
salėje, tuojaus po sumai.

Gerbiamieji kuopos nariai malo
nėsite pribūti ant susirinkimo iri 

i užsimokėti savo mėnesines mokės-i

7-ios kuopos bertaininis susirin- 
7-tos kuopos bertaininis susirin

kimą-; Įvyks 11 dieną balandžio. 
Gerbiami nariai malonėsit nepa
milt! i, nes pripuola ir už vaikus 
mokėti, taigi kad išvengus suspen
davimo. priimkit ant susirinkimo 
taippat nepamirškit, ir naujų atsi
veši prisirašyt.

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 HOME VINO
Kuris yra naturališkai gydantis įvairias, o ypač vidurių ligas. Taip-pat 
pagelbsti nuo galvos skaudėjimo, nuo nervų ligos, nuo nusilpnėjimo ir 
daduoda kraujo.

Pasiteiraukite apie BOSAK'S 11ORKE VINO pas savo pažįsta
mus ir vartokite jį pagal nurodymus, o išvengsite daugybės ligų.

Galima gauti vaistinėse (aptiekose). krautuvėse (grosernėse.
. Arba stačiai kreipkitės prie

BOSAK MANUFACTURING CO.
Scranton, Pa

12 bonkų už $14.00; 6 bonkus už $7.50; ir vienu bunka $1.50.

Bosak’S
Horkė■ viHO

'MANUfACrUAlNG

1 ST. CLAIR, PA.
j 130 kp. susi rinkimas atsibus 25 
d. balandžio, 3-čią vai. po pietų, 
klebonijos skiepe. Prašau atsilan
kyti ir naujų atsivesti prirašyti 
prie musų organizacijos.

t J. K rali kas.

laikomas 11 d. balandžio, 1920, 1 
vai. po pietų, Bačkauskų su'ėjo. 
Visi nariai malonėsite atšilau cyti 
ant susirinkimo, nes bus daug .<var 
bių dalykų del apsvarstymo. laip- 
gi malonėkite priduoti mokesčių 
knygutes sekretoriui prieš busiantį 
susirinkimą del sutvarkymo, k iri,s 
buvo svarstomas paskutiniam suvi
rinkime. Sekr. Antras s:

ga : Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žoles, 

'šaknįs, žiedai, lapai ir t. t. nuo ko 
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja 
ma. Su lotyniškais už vardijimais, 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bilc aptiekoje. Dėto yra daugybė 

'gerų pamokinimų, slaptybių ir re 
Iceptų. Tokia knygutė yra rcikalin 
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ZUKAITIS,
i 451 Hudson Ave.. Rochester. N. Y.

Pirksi bonų, tai žinosi, 
Kad duosi lenkui per nosį!

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

VICTORY PHONO 
GRAPH su įtaisomis Į 
vairią toną, patogiai iš
dirbtomis kamaraitėmis, 
labai tvirtai iš raudono 
medžio pdirbtus su ni
kelio aptaisais - grains 
visus Rekordus, ir yra 
geriausiu Pbonographu 
šiandie ant marketo.

Kaina krautuvėse yr_ 
$28.00, o musu dirbtu
vės kaina tik $14.4-5. Ir 
dar mes aukojamo prie 
kiekvienos mašinos dy
kai 12 rekordų ir garan
tuojame ant 15 metą.

Turėsite puiku papuošalą namuose ir pirmos rąšies muziką, kada tik 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 i savo utinius.

i. • -s* -wds>

Didelę atydą atkreipia publika 
stebėtiną gydymą Patrūkimo. Ily

■ droeele ir Nervišką arba trotim< 
veislės ligas, per Daktarą Androv 
O’Malley iš Wilkes Barre, Pa. be 
vartojimo peilio ir operacijos ir iŠ 
skiriant aršesnius atsitikimus, ne 

' reikalauja trotinti laiką nuo dar 
i bo ar kito užsiėmimo.

Žmonės paprastai mistino, kad 
nesiranda gydymo del patrūkimo 
kaip tik .su pagolba operacijos, bei 
tas yra tik netiesa- Šiandien Di 
O’Malley praleido didesnę dalį sa 
vo daktaravimu del ištyrinėjimo n 
gydymo patrūkimo be skausmingos- 
operacijos ir pasisekė jam išpilei) 
ti savo norą, taip kad nėra apie ta 
abejones.

DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO:

Pavasariniai 
išbėrimai

yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išvalyk 
kraują, vartodamas

pi

(Severos Kraujo Valytoją) kuris yra 
žinomas kaipo sistemos sutaisyto- 
jas, pagelbintis gamtai prašalinti 
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams, 
išbėrimams, pučkams ir apskritam 
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį.
Jį pardavinėja visos aptiokoo. Kaina

New York, N. Y..
hlllllllilllllllllllllllillllllllllllllM

tai gyduolė? Ne!! Ar kve- 2 
piantjs vanduo? Ne!! RU1- ! 
I’LES yra tai paprasčiausis j 
plaukų ir -odos sustiprintojis, j 

| kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklaifsanti grožį. O kas gal 
įį but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but į 
| smagesnio už čysta neniežinčia galvos odą? j

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia keliu mėnesių galvos I 
i trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti j 
c pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar- g 
B čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. ? 
S Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kastuos tik j 
ę 65c.. bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai | 
5 pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ? 
| atsiųskite mums 75c. pačio markėmis, ar money order šiokiu adresu : |

p. RICHTER Cd CO., 326-33Ū Broadway, New York

illllllllllllliillllIilllllllliillllllli'Illlli^
PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS 

LIETUVIŠKAS UŽEIGOS NAMAS
ARBA KOTELIS NEW YORKE.

Penki metai atgalius po dviejų 
1 motu ištyrinėjimo, išbadau naują 
būdą gydymo Patrūkimo ir vadini 

: tą būdą gydymo ’Chemic-Elcctro 
i būdas gydymo Patrūkimo del šim 
' tų Patrukusių žmonių. Nebuvo di 
dėsnio išradimo medicinoje, nei gy 
dyniuo.se nuo laiko išradimo X— 
RAY ir daugiau svarbesnio žmo 

' nijai. Jeigu esate vienas iš tų skaii 
lingu kenčiančių, sergančią ant tos 

j neapkenčiamos ligos ’’Patrūkimo’' 
1 aš galiu jus išgydyti. Nelaukite 
Jeigu reikalaujate rodos, tai nieke 
nerastuos, kaip tik parašymas giu 
matos ar atsilankymas Į mano ofi 
są asabiškai. Rašykite, prisiųsdam 
už Gc. štampų, o gausite pave 
luotą knygutę apie Pa1 rukimą.

08. A. W. O’MALLEY
(SPECIALIST)

27 So. Washington Street, 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir rašosi lietuviškai.

Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan,
GEO. .1. BARTAŠIIJ, agentą, nes jis yra visiems gerai

Parduoda Laivakortes ant visą linijų j Lietuvą ir
Išmainom ir siunčiam pinigus i visas dalis svieto
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkami žmones ant gelžkelio 

stočių New Yorke pribuvus iš kitu miestu.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikomo namą su 3S kambariais. Palydime ke

leivius aut laivu ir pristatomo ją bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpinamo 
kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi į musą viršminčtą Agentūrą, su reikalais.

GEO. J. BARTASZIUS
498 Washington Street, New York City.

SKaityKitb,
, THs

L/(

■^-^aias c

The Lithuanian Boos- 
590 Fifth Avonv 
New York City.

na.s

besfldida.nl
dyniuo.se
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LIETUVIS FOTOGRAFAS IR MALIORIUS

iki 10 iŠ ryto, 
iki 3 po pietų. ir 
iki 8 vai. vakare.

Musu skrybėlės yra geros vertės 
pasižymi savo dailumu.

via m s 
prie to 
laikas,

TE L. 2320 GREENPOINT

Užlaiko geriausių iš 
dirbiseių Čeverykus 
W. L. Douglas, Em 
erson ir kitokius. U? 
eikite persitikrinti.

Manhattan 
SKRYBĖLĖS 
VISIEMS YRA ŽINOMOS 

KAIPO GERIAUSIOS. 
PAMĖGINK VIENA! 4r 
Be abejo reikalausite pavasari

nės skrybėlės Nepirk pigią skrybė
lę, nes pigi skrybėlė brangiau atsi- 

kadaųgi negalima jos ilgai

A. ANTPUSAITIS and CO
646 Grand St. Brook

DTIEJUS KI CHAS 
quo, Brooklyn, N. Y
/rth 4-toa ir 5-tos gatvių

Simanas Poetas
127 GRAND ST. 

(kampas Berry Street) 
Brooklyn, N. Y.

Balandžio 17 d. jau netoli!
Gera.

PRANAS GRAŽIS,

Didžiausia Brooklyne 
Lietuvio

Čeveryky Krautuve

mūrinis su 17 
kambarius, su 
kambarius, su

EAST NEW YORK!
2 fam. su 11 kamb
$6,000 -
4 kamb

Pirk MANHATTAN skry
bėlę. kuri yra žinoma kaipo geriau
sia už tuos pinigus ir atsieis tams
toms pigiau. Kainos nuo $3.00 iki 
$10.00 Musų didelėse krautuvėse 
randasi geriaussios pavasarinės ma

Muriju, cementuoju, ma- 
levoju ir taisau šalygatvius 
ir skiepus. Visą darbą ga
rantuoju.

227 Leonard Str., 
Tarpe Grand ir Powers Sts

Brooklyn, N. Y

L. D. S. 12 k}), bertaininis 
susirinkimas bus balandžio 
12 d. 7:30 vai. vakaro. Kara

Didz tusias Paskolas Duodame 
visiems lietuviams.

Ant Deimantę, Laikrodėlię, Brangakmo 
nię ir ant visokių drabužių.

Liet. Vyriui N. Y. ir N. J. 
Apskričio rengiama vakarie
nė jau artinasi. Beito, kurie 
nori bilieto gauti, tai lai pa
siskubina, nes gal neliki.

Vakarienė atsibus visu ge 
Irai žinomoj vietoj—Knapp 
Mansion—550 Bedford Ave.,

lienės Auiolu par. salėj. Vis 
nariai priimkit. Meldžiam, 
ir nenariu ateiti ir prisiraš; 
ti prie mus brangios organi 
žarijos.

.skait-ms
Baltimoros rašytą, kuriame i 
jis pasižada pats būti ir iš
duoti visą atskaitą savo dar 
bu prisipažindamas prie visli 
kaltybių, gauti nuosprendi.

Paškev. taipgi tvirtino, 
kad Bekampis pabėgo iš' 
.Brooklyno ne del draft o ar į 
.valdžios persekiojimo, bot' 
prisiplėšęs gražaus turto ir, 
matydamas savo kailiui pa
voju, durno Į kitur apgaudi-1 
nėti. darbininkus.

Graži tvarka tarp svieto 
ligi.ntoju. Gražiai jie žmonių 
.vargus gorina. Graži tvarka 
ir pačioje unijoje. Nejaugi 
‘kriaučiai duos savo mulkiu- 
|(ti tokiems išsigimėliams, 
kaip kad Bekampis ir ant to 

j liaus? Ar gi šis atsitikimas 
neatidarys darbininkams a- 
kių, kad jų dabartiniai uni- 

įjos vadai, tai tiesiog pasa- 
I kius darbininku skriaudikai, 
i Jie del savo smaguriu malši- 
įnimo parduoda sau pavestus 
darbininkus ir piešia juos be

Gėda musu lietu- 
kriančiams, kad jie 
priėjo. Bot yra dar 

galima tuos išgamas 
■išvyti laukan iš tokiu vietą. 
Taigi kriaučiai darban! Šiuo 
kimo musų skriaudikus lau
kan. Darbininkai veikime!

Buvęs susirinkime.

Balandžio 11 d. 1 
pietų Karalienės An 
salėje vra šaukiam

darbelių nesužinotų, tai ji
sai klausė vienos moters S., 
ar kartais tojo šluboje kur 
jis gyvena, nesiranda, kuris 
kriaučių, unijos narių, neg 
girdi; jam grėstų pąvojus, 
galėtų prarasti tai]) riebią 
vietą, kur būdamas vasaros 
laiku visus New York o re- 
zortus atlankydavo. Žinoma 
no vienas.

Buvo dar ir šitaip, kad vie 
na gražią dieną kriaučiai su 
streikavo reikalaudami pake 
limo 3 dol. savaitėje algos. 
Streikas buvo laimėtas, bet

KA 134 k]), susirinkimas. Su 
sirinkiman yra šakiami visi 
nariai. Taipgi tie, kurie yra 
skolingi mm naujo meto kvio 
čiami užsimokėti.

Šis susirinkimas yra per
keltas mm Velykų dienos.

Nariai turėtų atsivesti lie 
tuvių ir lietuvaičių, savo 
draugi], ir juos prirašyti prie 
susivienijimo.

K viori

net galiojęs gražaus su 
darbininkais sutikimo. Paš
kev. pranešė taipgi, kad 
"draugai” vadai, kuriu buvo Cz V / b.
apie 30 visliom ('t turėdavo 
slaptus posėdžius. Jie prieš 
susirinkimus unijos narių at 
laikydavo savo pasitarimus 
ir juose nutardavo, kas turi 
.buti atlikta unijos susirinki 
.muose. ’’Draugai” atėję ant 
.unijos ’mitingo,’ vienas in- 
došdavo, kitas paremdavo, 

Lsavo užmanymus ir gabi galo 
;sn trukšmų pervarydavo sa 

l.vo sumanymus.

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

Senovėje, kad Lietuva bu 
vo rusų ir lenki] apsupta, 
Liet. Kunigaikščio Karijoto 
pilis visiškai priešininkų 
rankose, Živilė, Karijoto dūk 
lė pili išgelbėjo, bet pati kri 
to auka, tėyų žemelę sav : 
kraujų aplaistydama.

"Živilės” gyvenimas bus 
atvaidintas balandžio 24 d. 
McCaddin salėj, 8 vai vakar- 
Tą dideli veikalą stato Alo- 
terų Sąjungos 2!) kuopa. Nu- 
sipirkit tikintus, kitaip gali 
nebelikt. Juos galite gani 
’’Garso” ofise.

B. ZINIS REALTY CO.
BRANCH OFFICE:

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

gerinti būvi kriaučių, imda-| 
vo nuo kontraktoriii kyšius1 
ir tuo bildu stengdavosi ke! 
ti streiką ir taikyti kontra! 
torius su ki jaučiais. Paaišk' 
jo, kad jis yra sakęs vienai! 
moteriai, jog jam kriaučiai! 
neapeina, jam apeina tik pi 
nigų kišenini turėti, o kitau-. 
č-iai lai pasikaria. Viena kar‘ 
tą beimant kyšius nuo kon- 
tra-ktorių, paėmė ’’draugą ”t

žintyj meta kaltę ant kitų 
kurių čia kriaučiai turi gal; 
bos išperėję.

Glavecko laiškas, kuri t i 
rinėjimo komisija yra gavu 
si ir ji skaiti
Bekampis vy

Paveikslus padirbu visokiomis spalvomis, kaip 
mažus, taip ir didelius. Vestuvių, šeimynų ir pa
vienių yoatų padirbu pagal naujausią madų, tik
rai artis t Ūkai atnaujinu senus ir atmaliavojų iš 
kelių ant vis io paveikslo. Prekės labai prieinamus.

Studija ai -ara subatoms, nedaliomis ir šiokio
mis dienelis.

Parsamdau automoM'.ius ir ka
rietas veselijoms, krikštynoms 

ir Šiaip pasivažinėjimams

231 BEDFORD AVE., 
fa BROOKLYN. N. Y. K

^aipgi parduodam deimantus ir laikrodžius už pusę kainos.

M. Bruckheimer Sens.
705 Grand St., Near Graham Ave., Brooklyn, N. Y. I 

j Tel. 3488 Stagg

LIETUVIŠKŲ ROLIŲ.
Didžiausiam pasirinkime Lietu

viškų ir kitokių rolių del Pianu. 
Taipgi parduodam ant lengvų išly
gų PIANUS ir PLAYERIUS, vio- 
trolus, Vargonėlius ir Rašomas ma
šinėles. AŠ BEGINU KAD PAS 
MANE BUS P (GI AUS. Ką ar ne?

Beje kas gal norėt prisidėti prie 
pianų biznio, ale tiktai geras žmo
gus, ir reikia biški pinigų, geria n 
butų senas vyras ar moteris, ba ir 
aš esu senas.

Jonas Ambrozail is
332 S. 2nd St., Brooklyn, N. V.

Valandos:
nuo
nuo
nuo

Nedėliomis pagal sutarimą.

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

raskev. prisipažino, kad 
jisai rašė ’’Laisvėje” apie 
Mačiulaitį, buk jisai nepri
klausąs prie unijos. Jis rašęs 
dėlto, kad jokių budi] Debil
ių galėjęs iiitikrinti susirin
kime žmonių apie tai. Bet ka 
da Paškev. su Bekampiu su 
sipyko, tai pirmasai norėjo 
per ’’Laisvę” viską atšaukti 
bet B. jam tai užgynęs 
.taipgi

BROOKLYNO 
’’DRAUGUČIŲ” VARGAI

A iena bėda, dar ne bėda, 
bet kada dvi, tris žmogų ap
sėda, tai jau nois ir Į žemę 
lysk ar neškis kur akys neša. 
Taip padarė visi] Brooklyn:) 
kriaučių Bekampis. J isai pri 
dirbęs šimtus visokių suktv 
bii] Brooklyno kriaučių tar 
pe ir matydamas, kad ilgiau 
nžbonas vandens nešti nega 
Ii, leidosi pasaulin pasiėmęs 
su savim vien savo "graži]" 
vardą.

Taigi tam reikalui ir buvo 
šauktas kliaučių unijo 
siri.il kirmis. I >a landžiu 
1920 vakare, buv< 
kriaučiai, kuriu t

noriu pasidalyti su plačia 
visuomenę.

Atidarius susirinkimą, vie 4. Z
tos pirmininkas ”dr.” Bui- 
vidas iššaukė komisija, kuri 
buvo rinkta tirinėjimui ’dr.’ 
Bekampio ”graž:ų” darbe
lių. Rodos pirmininku tos 
-komisijos buvo Sabunauskas 
gi jos raštininku ”dr.” Kal
pokas. Kiti] komisijos narių 
vardų neteko patirti. Komi
sijos raportas pasirodė labai 
ilgais. Buvo skaityti jame ir 
vieši ir privačiai laiškai, bu
vo liudininkų iš visų pusių, 
Kaikurie jų teisino Bekam
pį už jo darbus, kiti gi smer 
kė ji. Štai kaikurie jų: Be
kampis alias Mnckaitis, pasi 
pelnymui ir geri] laikų turė
jimui, būdamas unijos dele
gatų ir žiūrėdamas, kad dar 
bininku ’’nežmoniškai” kou 4.
traktoriai neskriaustų, prisi
ėjus pakėlimui algų, jis

tainini susirinkimą balan
džio 11 d. Apreiškimo P-lės 
Šv. par. salėj, tuoj po sumai 
Susirinkime turi imti dal-y- 
vumą visi nariai, nes jau rei 
kia ruoštis prie busimojo sei 
mo, reikia rimtų seimui imki 
mu pagaminti, delegatus 
rinkti ir daug kitų dalykų ap 
svarstyti. Atsiveskit ir nau
jų narių.

P. J. Kyrius. k]), rast

VARGONININKAS 
Reikalingas tuojaus atsakantis var
gonininkas, žinantis gerai savo a-1 
matą

Susižinokite adresuojant:
V. G., ’’Garsas”, .

458 Grand St., Brooklyn, N. Y. j

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA PIANŲ KRAUTU
VĖ BROOKLYNE.

Mes parduodame geriausios iš- 
dirbystės pianus, Playerius ir Pho- 
nographus ir duodam ant išmokė
jimo, dešimtą dali Įmokant i liku- 
sius pinigus po mažą dalelę atmo- 
kant be nuošimčio. Ir mes prisiun- 
čiam i kitus miestus ir taipgi mes 1® padirbant Lietuviški] Music Rollių 

plaFer piano ii* tuos padarom S drauge su žodžiais del Music Rolli’] 
Sužinojimus per laiškus duodame 
Retail and Wholesale.

227 Bedford At
Tarpe b

Telefonas Groaapouit 285L

Juozas Levaudauckas
GRABOBTUS 

272 BERRY STREET,
BROOKLYN. N. t

MANHATTAN HAT STORES,
230 GRAND ST. 479 GRAND ST

apie busimąjį seimą. Kad ga 
Ič-jus pasiųsti Į ji bent porą 
delgatų, duoti seimui svar
bių įnešimų ir t. t.

S. M. Karvelis, kp. rašt.

tuojaus pašauktas ’slaptou’ 
kontraktorin susirinkima’i 
ir pastarieji pasiūlė darbi-i 
ninku užtarėjui po 500 kiek
vienas, kad tik tą algų pake 
Įima sustabdžius. Bekampis 
ta propaziciją su mielu noru 
prėmė ir darbininkams už jų 
streiką parodė ne 3 dol. pa
kėlimo algos, bet lietuviškai 
špygą. Komisija ištyrus tą 
praneša, kad ’’draugas” Be 
kampis prie ir kiti] darbelių,

spemlavimai ir baudimai na,bin dalvl 
riii, buvo sugalvoti slaptuose 
susirinkimuose "geresnių" 
draugų, kur paprastai daly
vaudavo nedaugiau kai]) 15 
narių, ’’svieto Ilgintoji].” 

Išklausę nariai unijos to
kio raporto, pakelė dideli 
lemia. Kaikurie, Bekampio 
’’dešinioji ranka" reikalavo, 
■kad \‘isą tą raportą atmest', 
bet diduma reikalavo, kad 

;, parodo, kad ' kaltininkus nubausti. Per- 
kindamas Ka įkaičius Bekampio laišką iš 

monizmą” nepamiršo jo 
svarbiausiu dėsniu, tv. lais-l 
vos meilės. Jo moteris atsi-i 
skyrė nuo jo del jo neištiki- 
nnbės. • t . I

Bekampis paėmė pinigais, Į 
pagal komisijos raporto, nuo. 
kontraktoriaus V. Petrulio| 
50 dol. nuo Paškevičiaus 25 
dol. nuo kili] imdavo drapa
nomis, nes ir tų reikia, negi' 

ii j i apiplyšęs bevaikščiosi ir tai 
v dar nešiodamas darbininku ir a a ,, .. ‘

irdan 1 liztar(‘j° vardą. L mjos 
konstitucija sako, kad narys 
unijos, ])atėmytas imant ky
šius, turi būti tuojaus iš uni
jos išmestas. Bet Bekampio, 
jug nebuvo prastu, buvo ji
sai net delegatu, bet kas jam 
konstitucija, kad jo kriau- 
čiau daugiau klauso, negu 
pačių unijos įstatų.

Prie komisijos priklausė 
ir Ak Paškev. buvęs Bekam- 
,pio draugas. Jisai pasakoja, 
kad vieną kartą, pereitais 
.metais, vienas Bekampiu 
draugi] persergėjo ji, kad ji
sai atsisakytų nuo delegato 
vietos. Tasai Drisižadė ies,

WILLTAMSBURGE: 21 Fihnorc PI., 3 fam. 
mūrinis namas, 13 kambariu su maudynėm, pre
kė $6,300. 57 Union Avė. 5 fam. su storu mūri
nis, randos $900, prekė $7,500. 2 fam, su 9 kam. 
prc'kė $3,500. 5 fam. su storu, randos $900, pre
kė $6,500.

RIDGEWOODE: 2 fam. naujas mūrinis na
mas 11 kaminu ii] ir maudynės — $4.900. 3 fam.

rūmą ir maud., prekė $6,000 iki $7,00O. t> fam. po 5 
maudynėmis, randos $1,200, prekė $8,500. 6 fam. po 6 
maudynėmis, ramios $1,400, prekė $10,000 iki $11,000. 

fam. su 9 kambar. ir maudynė — $4,000. 
mūrinis, $5,000. 3 fam. su maudynėmis, mūrinis, 

$8,000. 3 fam. med. su 17 ktunh. $5,000 — $6,000. 6 fam. po 
r maud. $7,000. 6 fam- po 5 kamb. su maud. 9 iki 1^ tukst.

4428 Greonpoint.

Dr. J, Walukas

SLRKA 42 kp. ekstra b e r 
taininis susirinkimas bus lai 
komas balandžio 11d. tuojau 
po sumai, Karalienės Aniolų 
par. salėj. \’isi nariai būtinai 

kad]turi pribūti. Apart kitų svar

§ DR. H. MENDLOWITZ
| 271 Berry Street,

LIETUVIO APTIEKA.
fiiuomi pranešu, kad mano aptiekoje randasi visokios gyduolės, kaip 

Amerikoniškos, taip ir Europėjiškos. Žeminu paga-ninu tiktai tokias gyduo
les, kurios tankiausiai yra reikalingos dol apsisaugojimo arba del prašali- 
nimo tokių ligų, kaip šaltis, su vino kūno skaudėjimu, reumatizmas, arba 
kaulų gėlimo ir nuo skilvio nomalimo. Prie tų paprastų žmogaus silpnybių 
visos didesnės ligos prisideda.

Miltelei nuo šalčio ir viso kūno skaudėjimo 75c.
Miltclei nuo reumatizmo ir kaulų gėlimo 75c. Skilvinis Ditteris $1.00.
Medicina ir Baisumas gėrti ir tepti nuo visokio reumatizmo $1.50.
Todėl, laike reikalo kreipkitės prie tautiečių, o busite konegeriausiai 

užganėdinti.
Lietuvis Aptiekorius

FRANK A. URBAN
151 Metropolitan Avė,

125 GRAND STREET kampas Berry St
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 3359 Ureenpoint.

•g r Ti'1 «'« ai’MLKįKbtiMi k nl xi «■ ą: k1 x'a'grgpi
§ Tol. 1950 Greonpoint. |
g Gydau ligpnius su įvairiomis ligo-§ 

mis, o vpač mano specialu, B
— MOTERŲ LIGOS — S

DR. H. MENDLOWIT7 §
Berry St., Brooklyn,'n. Y. a

Kampas So. 1-mos gatvės g
Gerai įsitėmykito adresą: [x

siri.il

