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į verčiama lenkiškai kalbėti NAUJA PARTIJA.
net tokiose vietose, kur len-j T
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: Jungi mėse \ aisti icse or
kų yra tik vienas nuošimtis, i
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,
igamzuojasi naupi partija
Kitose, tam vadinamose Len
.
..
... .. ' .
kijos dalvse lenku vra tik 12 n
,f„t.onal
knn svdo W. R.
nuošimtis.” Mes nei kiek ne
BOLŠEVIKAI PRIPAŽI atstovai Dubiausiem ir Abo- nusigąstame lenku imperia-į
NO LIETUVOS NEPRI
listų sapnais ir kesinimais!
KLAUSOMYBE,
atvežta
430
pūdų.
fe
paglemžti Ukrainos teritori-|
Kopenhaga. — Komisaras
jas, nes žinome, kad ukrai-iKIEK IŠLEIDŽIAMA
Čičeiiu prisiuntė Lietuvos'JAPONAI SIUNČIA KA- niečiu liaudis lenkus išvys VALDŽIOS UŽLAIKYvaldžiai notą, kurioj varde RIUOMENĘ SIBIRAN.
1 auk a n.” Taip sakė U k ra i- MUI.
Visos kuopos rcngkitės prie šio svarbaus Seimo. Aptarkite bėgan
valdžios
čius S. L. R. K. A. reikalus, darykite sumanymus Seimui, rinkite į Sei
a aidžios |
Washington. — Japonų niečiu atstovas.
Junmą rimtus, S. L. R. K. A. suprantančius delegatus.
tetų t lįst- 1Va|d£ia pranešč Jungtinėms
l ai mat, kaip lahius pa igfįnėms Valstijoms kainuoSeimui įnešimus siuskite tuoj aus Centro Raštinei!, kad tinkamai
ja pripažįsta Lie į\os pi na į Valstijoms, kad ji siunčia sa mokino bičiulystė su leil- ja ^.aikyli vaįdžia $i8,000sutvarkius ir Seimui perdavus.
nepriklausomybę n a n uo
kariuomenės diviziji
'000 kiekvienai dienai. Viso'
da Lietuvos žmonėms Vilnių Sibiran.
tam tikslui per metus išlei
ir Gardiną.
GELŽKELIEČIŲ
STREI

o ra o
o E3 o e
Japonai, matyt, turi ne
džiama $6,750,000,000.
Sakoma, kad tas praneši maža noro užgriebt sau Sibi- KAS TEBESITĘSIA.
249,000 bušelių kviečių ir 19,862,- kad toliau jų atidėti nebegalima,
GAUTI PINIGAI.
mas- lietuvius patenkinęs ir rijos dalį.
nes atsidarius susinešimui su tėGelžkelių valdininkai bu DENIKINAS .ANGLIJOJ. 000 bačkų miltų.
Pereitą savaitę gauta pinigai iš
—o—
apie bal. 20 d. prasidės tarp
vyne
pasipylė
prašomai
pašelpos
se
]angi1Į l r Kr. Rėmė ji} skyrių:
vo pastatę darbininkams ul- Londonas.:
Laiške
Senaoriaii
Harris,
iš
GeoRusijos ir Lietuvos taikos
visų kultūrinių tėvynės įstai- Kingst011j Pa $200.00, Baltimore,
timatiiimą. Kas negrįžš bal. bolše vi kiškos rusil armijos p’tha., Sekretorius Alexander išreiš- nuo
LATVIAI
JAU
SUSIPY

gų, ka i p va :
derybos.
Md. Mot. Sąjungos kuopos —32Į19
d.
prieš
piet
darban,
jų
vadas gen. Denikinas atvv-i,<ia nuomonę, jog Komercijos De- 1) Kauno L. K. Motorų Drau- 75, Philadelphia, Pa. 9 dol., Home
KO SU LENKAIS.
vietos bus užpildyta kitais ko su savo šeimyna Anffiili"ka"li,s a»“tas
stead, Pa. 200.00, Newark, N. J.
Ryga. — Lenkijos mmis- darbininkais. Bet, pasirodė, .
LENKŲ AGITATORIAI
.
.
. ...
rr vest užsieniu pirkllavima, o Val 2) Saulės švietimo Dr-jos, Kau 130.00.
Apsirengęs
civiliuose; stijos
...
..Departamentas
/
.
/.tinkamas
,
’
1
teris Latvijon pareiškė, kad kad maža dalis prie darbo ’ion.
LIETUVOJE KELIA
ne ;
rūbuose.
Esąs
labai
mil
ai
agnias
valdvt
diplomatinius
san3) Moksleivių susišelpimo Dr-jos
RIAUŠES PRIEŠ ŽYDUS. Lenkija, neapleis Letgalijos. sugrįžo. Daugumas gelžke
GRAŽUS PAVIZDIS.
Šveicarijoje
;
Tas įpykdė latvius, kurių lių linijų tebevaikščioja ne
Kopenhaga. — Telegramai
4) Ateitininkų susišelpimo Fon Šv. Petro ir Pauliaus draugija,
spauda ir žmonių minios rei normaliai. Kada galutinai
iš Kingston, Pa. labai gražų paviziš Kauno pranešama, jog PaPiltsburgh, Pa. Tūkstantinė mi- do, Kaune;
kalauja atšaukti lenkų atsto šis streikas užsibaigs nėra
Lietuvos Darbo Federacijos J dį davė, prisiųsdaina per vietos L.
nevėžyj po klaidingų gandų,
LIGOS KOVA LIEKNOJ. nia užpuolė kalėjimą Mulberry,
R. Kr. R. skyrių net 87.50 Lietu
’, vą ir tuoj evakuoti Letgali- tikruL *-žinių.
C) Vilniaus Lietuvių;
kad žydai aukauja vaikus' '
Washington, Kavo —' Nauj i' netoKl iš čia> ir nužudę pakorė ant
Kauno Kūdikėlio Jėzaus Dr- vos pavargėlių ir našlaičių sušelVelykų šventėms, buvo prieš
forma ligos cncephalii's lethargica j telefono stulpo nežinomą nigerį, jos; ir daugelio kitų įstaigų.
pimui. Jie savo susirinkime apsvar
I
Latviai
veda
taikos
dery

ŠAUDYMAS
PROTESTO
juos didokas sukilimas. Žy
(Miegamoji liga) y^ pasekmė in-, kųj,įs..'buk tai, buvęs užpuolęs balTurėdami tiek daug prašymų ne stę reikalingumą Lietuvos varguo
bas
su
rusais.
Jei
nišai
pri

NU
BAŽNYČIOJ,
fe
fluenzos, ir veikia ant žmogaus tą mergaitę.
dų krautuvės apiplėštos. Pogalėdami visų išpildyt esame pri liams pašalpos, sudėjo kiekvienas
pažins Latviją, kas neabejo
New Yorko p rot estonų smegenų. Liga labai išsiplatinus 87. Thomas, Ontario. Pradėjus versti kreiptis į visuomenę, prašy po 1 dol. Garbė tekiems gerašir
nuo tikrų pogromų. Panašus jama, Lenkijos pasisavini episkopatų bažnyčioj nušau- tarp valkų Viennoje, sako Ameri nešioti ’’overalls” Jungtinėse Val dami gausiai aukoti į Tautos Fon džiams lietuviams. Argi neatsiras
kos Raudonojo Kryžiaus Misija, stijose, tą pavyzdį pasekė ir Kana dą.
ir daugiau tokių geraširdžių drau
mas viršenybės <ant visu 17miotikiai ivvko
c «/ — ir kituose
Viennoje, savo raporte prisųstam doje. Ir čia. organizuojama ’’overPargrįžęs iš Lietuvos Dr. J. J. gijų, kurios paseks tokį prakilnų
miesteliuose latvių panibe- 72 m. teritorijų liks tik prie-į J. Morgan Jons, II. Sattlee Washingtone.
Bielskis nurodo, kad Lietuvoje la darbą Šiandie turime jau kelioliką
i
aru.
Latvių
diplomatai
ma

žyj. Judėjimas pradėtas len
ir Dr. G. Brewer.
Paryžius. — Darbininkai reika bai daug ko trūksta, ypatingai tokių gailaširdingumo pilnų drau
no,
kad
dėlto
Lenkija
ir
sku

kiškai kalbančių agitatorių,
Dr. Kari Reiland sakė pa-i lybės medikališko mokslo, palieka lauja ištraukti franeuzų kariuo daug našlaičių pašelpos reikalauja. gijų, kurios neprošalį bus čia pa
bina paskelbti, jog nepripa-Į
Įmoksią primindamas kiaušy kūdikius ajmenę, kuri pasiųsta, i vokiečių mie- Taigi Tautos Fondo skyriai dar minėti : Šv. Antano Dr-ja iš Duquįminsianti latvių-rusų taikos.:itojčims but draugiškais su sux 111 girtais. Vienas kūdikis, svp- $įus
J esne, Pa. $200.00, Baltimore, Md.
ban!
<
— ... — čia .buvo su
1 Vytės 200.50, Šv. Jurgio Dr-ja, Tr
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,
į tymų metu amžiaus, kuris mirė. Į Sanliago,
Ukrainos latstoVas M. Sa-į
Chili,
7i.
J.
Krušinskas,
'naujai
atsilankiusiais
baz1
sv
-„_
RUSŲ AUKSAS ESTOenton, N. J. 25.00, Šv. Vincento Dr
dorojny skundėsi ant lenkų, nyeion. Vėliau pasigirdo šu-į AmerilJ Raudonojo
streikavę 10,000 mainienių.
T. F. Sekr.
NIJAI.
ja ir D. L. K. Vytauto gvardija
Kryžiaus
Denver. — Vėsula, kuri prasi 456 Grand St.,z Brooklyn,
i valdžios užimtoj Ukrainos
N. Y.
v
po 25 dol., Šv. Petro ir Pauliaus
dėjo subatoj. bal. 17 d., perėjo per
Revells. — Atvyko trauki daly j, Volynijoj ir Podoly-Iį vis ir tuoj krito ant grindų!gydyt0jai mėgino sust
Dr-ja, Braddock, Pa. 50.00, Liet.
jDr. Markoe, kuris rinko ko- platinimą ligos, bet neturi gyduouis su Rmijos auksu Estoni- joj. Lenkai areštavę narius įĮ lekią. Jis buvo mirtinai SU-i Hų. maisto ir pagalbos. Ligonbu- vienuolika valstijų: Idaho. Utah.
Republ. Pašclp. Kliubas 25.00. Ki
New Mexico, Arizona, Colorado.
jai. Sykiu atvyko ir Sovietui ukrainiečių administracijos,:( žeistas ir neužilgo mirė. Lll-j^^ perpildyti, nes tie, kurie sv Wyoming, South Dakota, Nebrastos draugijos yra davę po mažiau,
bet daug jų dar nėra suteikusios
u...;.. j.., ! kvn eina, turi būtinai
DOVANŲ REIKALE.
įnatikas, kuris jii nusoie dari.
... . ant kiek 1
jokios pašalpos. Taigi kreipiama ir
v
, v v.
Iko pasukti,
švaistėsi po baznvcia su re- ..
v , . , . . .
Iš priežasties gelžkclio darbinin jas domė, kad jos taipgi nepasilik
.
v .
z
Žiemos saltis baisiai padidino e-1 ve. sunaikinta Amerikos Raudovolvenu; kelis suzeule. Zmo- pitic,nij„ (.„.p v:liklL Bc ,„aisl0 ir i •nojo Kryžiaus daiktai, kurie buvo kų streiko, sustojo tais keliais vi tų užpakalyje kitų. Lai savo susi
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A. Šelkaitis, nesenai užrašęs ’’Garsą” švogeriui Lietuvoje,
gavo laišką nuo jo, kuriame dėkuojama už reguliari laikraščio
siuntimą. Laiškas skamba »
’’Maloniausias mano švogerėli! Aš nuo Tamstos laikraštį
’’Garsą” priėmiau 25 d. sausio, 1920 metų. Labai širdingai
tariu aš ačiū, ačiū ir ačiū už tą didelę dovaną laikraštį. Pa
žinoję mano kaimynai kad turiu laikraštį, ir iš toliau atėję
žmonės nori paklausyti ir pasiskaityti laikraštį ’’Garsą” iš
Amerikos. Visi smagėjasi iš visokių naujienų. Vieną numerį
keli šimtai žmonių skaito ir džiaugiasi. —
.7 ulijonas Kulika uskas.
Perskaitę tokį laišką iš Lietuvos kaimiečio lupų, ar atsi
sakysime ir daugiau savo brolių lietuvių palinksminti spaus
dintu žodžiu? Laikraščiai' Lietuvoje brangus, o čia pinigai
pigus. Už $3.00 ’’Garsas” lankys lietuvio pastogę kas nedėlia per visus metus.

Daugelis SLRKA. narių gauna organą bereikalingai, nes
į namus ateina bent keli numeriai visiems nariams. Toki nariai
didžiai palilcsmintų savo gimines jei pasiųstų mums 1.50 už
kuriuos siuntinėsime jų organą visus metus į Lietuvą. Tie 1.50
eina padengimui pašto lėšų.
Jei prie virš minėtų pinigų bus dadėta dar 6c. stempomis
tai pasiųsime Lietuvon ir musų gražų 1920 metų kalendorių.
Nevilkink. Kuogreičiau mums pasiusi pinigus, togreičiau
laikraštis pradės eiti į Lietuvą, Visus pinigus ir adresus sių
skite:
’’GARSAS”, 458 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

įvežami iš Marseilles i Konstantino-

■* esąs Simkin, pabėguliemibnčio.

—o—

I REKONSTR U KOI J OS

vo 30.000 studentų 92 mokyklose.
Streiko priežastis, tai neįišpildymas
IR KONGRESMANAS
| L Praneša iš Kopenhagen. balau I Pekino valdžios reikalavimo pa
PRIEŠ RŪBŲ BRANGU- Įdžio 10 d., jog Britu Delegacija už- skelbti slaptas sutartis del ShanMĄ.
ihaigė tarybas su Rusijos sovietų at- i tungo.
Harrisburg, Pa. — Agrikultu\ įsoj šalyj organizuojasi jos ir Rusijos.
kliubai, kurių nariai nešioja 2. Iš Monterey, Mexico, praneš tinkame tautinį krizį ir nieko konta, jog sausio ir vasario menesi bu- struktyvio nepadaryta. Tos proble
mos vien f’armeriai neišriš.
į romą de] nežmoniško pabran
37 nuošimtis valstijų pernai ncIgimo rūbų, kurie tiesiog pa ' suvirs $1,000,000.
—o—
sidarė nebeįperkamais. Net
I Sulig pranešimo Herbert iSlieukongresmanas Uphan iš Gė ton. Veikiančio Direktoriaus, iš
duota balandžio 10 d„ jeigu dabar
siją atėjo overalls
Ainis neautorizuotas streikus gelž. kelio darbininkų kenks transportaI rijai ir pavojun pastatys maisto
gabenimą. Jungt. Vaisiųjų Valdžia
ALIJANTAI PLENUOJA trumpu laiku galės pristatyt 45,- riasi ’ ’pasisekimais.

UŽIMT RUHR APIELINKĘ.

mierai mieste San Rėmo svafine j Vokietijoj, užėmimą.
Premierai Lloyd George, Mi
llerand ir Nitti laikė trumpą
konferenciją ir sutiko pri
versti Vokietiją nusiginki luoti.

‘i’1

ma pristatyt 7000.000 privatiškų
t rokų, ir apie 7.000.000 pasažierinių automobilių.
— o—
Korporacija praneša, jog kvie
čių ir miltų nuo liepos I d. 1919,
iki balandžio 2, 1920 išvežta 91,559,000 bušelių kviečių ir 13,249,000 bačkų miltų iš viso 151,181.000
bušelių kviečių. Pereitais metais
iki balandžio 2 d. buvo išvežta 131,-

REIKALAI.
nansinės Misijos atstovui kun. J.
Žiliui, susirinkime laikytame N*..
Yorke 3 d. Gruodžio, prieita prie
išvados, kad pravedus pasekmin
gai Lietuvos paskolą, reikia sulai
kyti kitas visokias rinklevas tūlam1
laikui. Tautos Fondas nuo viešos
agitacijos susilaikė. Bet, Lietuvos
šelpimo reikalai yra taip svarbus,

soks judėjimas; taigi ir kareiviams
dovanų siuntimais likosi apsunkin
tas. Tuo budu ir kreipiama dome
visiems Liet. Raud. Kryžiaus Rė
mėjų skyriams, kad jie, kaip tik
bus galima, pasiųstų tas dovanas
Ccntran.
PRISIUNTĖ.
Šiomis dienomis gauta du baksu
su dovanomis iš Manchester, N. H.
ir iš Lewiston, Me. Taipgi du pa
ku iš Union City, Conn. Iš kitų
kolionijų irgi pažadėta jau, bet
streikas sutrukdė darbą.

rinkimuose padaro kolektą ir per
duoda tas aukas vietiniam L. Raud
Kryžiaus Rėmėjų skyriui.
Draugijų valdybos turėtų apie
tai pagalvoti ir nelikti kurčiais
ant šauksmų Lietuvos našlaičių.
Lauksime, katra geraširdinga drau
gija bus po šio pirmutinė! Lauk
sime !
Visais L. K. R. Rėmėjų Draugi
jos reikalais kreipkitės pas Centro
raštininką.
J. Tumasonis
456 Grand St. ., Brooklyn, N. Y.

LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS
BENDROVĖ

458 GRAND ST.

BROOKLYN, N. Y.

GREIČIAUSIAI IR PIGIAUSIAI PARŪPINA

PASPORTUS
Parduoda Laivakortes ir Siunčia Pinigus.
Norintiems sušelpti savuosius Lietuvoje, arba
pervesti Lietuvos bankan savo sutaupytus pinigus
dabar yra geriausia proga, nes pinigų kursas nebus
visados toks žemas.
Klauskite platesnių paaiškinimų laišku.
Adresuokite:

L. A. TRADING CO.
ST. .
BROOKLYN, N. Y. •
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laikui, bent lygi kuriamojo seimo
susirinkimo, taigi kokiems 6 mėne
siams. Ypač dar dėlto, kad turint
didesnę sumą iškarto jau galėtume
pradėti platų organizacijinį ir agitacijinį darbą. Taigi prašytume iš
syk suteikti mums bent. 3000 dole
rių. Mes gerai numanom, kad ir
jums pinigai reikalingi, kad pas
burgo universitetą filiozofijos fa
kultetam 1920 kovo mėnesyje iš tuvą, ir čia jie didelių pinigų pa- jus jie sunkiai surenkami, bet ma
LENKŲ APETITAI NE žinia, jog lenkti agitatoriai
visgi sugeba daug kenkti ir tydami tokį rimtą pavojų paleisti’
laikė kvotimus į daktaro laipsnį,
MAŽĖJA.
U'
pristatęs jau aukščiams disertaciją musų valstybei ir krikščionybei, musų krikščionis darbininkus į bol
-Daugumas didžiulių valsįvardįtą: ’’L’amc du monde dans Kova su jaiis sunki. Ir nors krikš- šovikų spąstus, mes visgi drįstame
Lietuvo
la Philosophic de Vladimir Solo- čionys darbininkai ir šiaip darbi-1 prašyti ir likime, kad mums nebus
ninku darbuotojai, susispietę į Lie atsakyta. Be šio pirmo pinigų reirodo, pripažįsta jos nepri- nenaudai.
pas. Įsisteigęs S. L. R. K. A. uos kuodidžiausios, bet, at
kalo prašytume prisiųsti dar mums
skyrius Lietuvoje daug žmo- sižiurint į valiutą, ne dides rašė veikalą apie Lietuvos kultūrą tuvos Darbo Federaciją, ir deda vi. pasaulėžiūros ypač tinkamų darbi
,
a
-i •
”Sur le.s eonfins de deux sas pastangas Lietuvos darbininkus
Amerikoje:
uzv 100|įvardinta
.
m
, nuo tų bolševikų agentų įtekmės ninkams knygų ir laikraščių, kurių
SUS-MO SKYRIUS LIE nėms gero padarytų. Iš Ame nes .kaip
.
,
.
.
inondes
.
Dar
būdamas
lurkestametusi svetimųjų jungą. Jilikos grįžtantieji Lietuvon markių dar šiaip taip gali ' 1913 ,,, r.15c sl,,lipsllius ..D1,lu apsaugoti, bet visgi darbas neleng pas jus, Amerikoje dabar gausiai
TUVOJE.
vieną dieną pragyventi, kad gijon” apie problemą ’ Bažnyčia vai eina. Mes nepajėgiam išplėsti esama, pas mus gi didelis badas.
tokios agitacijos per agentus, no- ■ Senos knygos šiame atvejyje labai
ir kultūra’
varžo reLaukiančiuv važiuoti 4.i Lie- Dr. S. Šalkauskis yra netiktai galim net išleisti savo laikraščio į reikalingos — jos jau išsisėmė. Ga
filiozofas, bet ir žymus pedagogas, ’’Darbininko” tokio didumo, ko minimas naujų kol kas nežymus ir
už įmokėtus pinigus.
a
ki išleidžia Socialdcmokratai-bolšo- neužtektinas. Išleisti pas mus kny
tarpe studentu ir studenčių i kurie šiandien mums tėra reikalin- vikai (’’Darbininkų Gyvenimas”). gų — reikia turėti daug pinigų.
■ ginusia, ypatingai savo mokslą pa
trinta. Lietuviai per šimtine
užėmus tuomi dar nebūtų
matuojantieji tikėjimo bei doros Neturim už ką. Mums netrūksta Taigi prašytume siųsti mums kuo
čius kitiems vergavo, patys
• carijos. Tieiris be pinigui di- dėsniais. — Dr. S. Šalkauskis ne- žmonių, moralės pajėgos, pasišven daugiausiai, kad galima butų pra
užsiganėdinusi, ji but pasi
timo. Anaiptol, net tarpe paprastų skleisti po visą Lietuvą. Bendrai
kėsinusi ant visos musų tau
i sa\o locnas ia11-, jeįgU taip, tai kogi daugiau
ta tėvynėn, kame jo seniai jau hm-' darbininkui mes turime nemaža ap- gi norėtume turėti su Jumis artytos.- Juk ir kėsinasi. Vienas 1kalus ima
1
1^*41
T ’ 4.
*
°
17
O
kiama.
sišvietnsių. karštų krikščioniškosios mesnių ryšių, susirašinėti, pasitar
Prie progos galima tarti žodį idėjos ir Lietuvos nepriklausomy- ti. Tas priduotų mums daug mora
inirguliavo
Lietuvos Ūkio Bankas tu- ’’Tautos Fondo” pagerbimui Or- bes brangintųjų, kurie tiktų agita- lės paspirties ir musų darbe prak
tam tikslui lenkų buvo su
gorengti, jie rankas trynė iš
ganizacija, kuri tarp daugelio kitų cijos varymui, bet deja, mes jais tikos naudos, patarimų, nurodymų
REVOLIUCIJOS
džiaugsmo, kad bormontinin
tautos reikalų rūpinasi suteikti lė-. naudotis negalim, nes nepajėgiam ir t. t.
SUKURYJ.
Nekantriai laukiame prielankių
šas paskolos buriu Europos univer-į juos užlaikyti. Musų organas Dar
, ortuvos žemelę, žudė'žmones,‘ o..
sitetus lankančiam jaunimui, nes i bininkas — tai beveik lapelis iš žinių.
Lietuvos Darbo Federacijos
atlieka milžinišką darbą. Jeigu ne 8 vos 4 pusi. jame negalime sutalnekaltai liejo ją kraują. Lie-'L"
tuvos kariuomenei išvijus isĮvpj gyvenimas virte užvirė.
’’Tautos Fondas”, daugelis musų Į pinti to, kas reikalinga, negalim
Pirmininkas P. Radzevičius.
Reikalų vedėjas D. Micula.
talentų žlugtų, neat nešę jokios nau
krikščioni škosi os d a rb i .li;sas
siurbėlės,(jo varyti jau ir kultudos tėvynei. Amerikos lietuvių vi ninko pasaulėžiūros vystimo. Ncgalenkainusiminė.
Nes ir iiemsi
• • darba.
J i . Ji
-i •
NAU JF RAŠTAI.
. “
. jrmi
Alos, amerikiesuomenė privalo apkainuoti ’’Tau
iau pasidarė aišku, jog Lie-k. .“ .
A - •
į
-j
...
’ °
• ;ciai ir gelbesime tevvnes attos Fondo” nuopelnus ir visu gau t. t., ir del šių visų priežasčių mu
J/u.s'i/ Tikėjimas. Parašyta kun.
sų
pastangos
trukdosi,
energija
sil

sumu
remti
organizaciją,
kuri
šian
J. Borthier, M. S., versta Jono M.
O
IXUll.
• JLJCl
1\<A L L 1 D.
brendusi .pido pilnos jiepri--"io uaiuc. j
psta,
darbas
nepilnas.
O
kova
rei

die
tėra
vieninteliu
spindulėliu,
m
grįš.
Grįš
iš
S.
!
Berlyno
senąją
valdžią,
bet!
__
"
T
__
Širvintų; kaina 50c. Spauda ’’Dar
klausoihybes ir kad mok'a ir
musų ten gris. (
kalinga. Mes negalim leisti Lietu bininko”.
reiškiančiu
musų
tautos
laimingą
A.
nemažas
narių!
už
kelių
dienų.žlugo
ir
patys
i
STASYS
ŠALKAUSKAS
mokės ta išlinkiai įgyta ne-‘L. K. K. j
vos krikšeionis-darbininkus apgau
rytojų.
J. M.
Knyga nemažo formato, 100 pu
nrSdausomvbe amrinti. Vie- skaičius. Todėl S. 1
ti ir įvilioti į priešvalstybinius bol slapiui, gražios laidos. Visiems lie
Lietuvių tauta nedaug teturi mo
noJU'dar daro meg
ševikų spąstus. Štai del ko mos krei tuviams patariame ją įsigyti. Pra
lo vvru, bet ir tie patys ne
piamės prie savo vienminčių Ame kalba parašyta kun. J. J. Jakai
sieins tėra žinomi. Priežastis grei-Į į
riešai, stengiasi mažinti lie- ta tos brangios organizacijos-mirė visas gyvenimas: trau- čiausia tame, kad savo veikalus ra
rikos lietuvių organizacijų. Mes čio, kuris pilnai teisingai tarp kitko
šo svetimose kalbose. Užsieny gyve Jums be abejo gerai žinoma ko- prašome Jūsų padėti mums šioje rašo:
’’Šitoji nauja p. J. N. išleistoji
ijuosę melavo scįluc tas klausimas bus ke- telegramų nepriima, Berly nant kitaip ir būti negali. Kalba jkioj padėtyj yra dabar musų tėvy sunkioje kovoje. Padėkite mums
ne tramvajai nevaikščioja, nors ir svetima, bet dvasia lietuviš nė, žinote tą sunkią kovą, kurią jai nors pradžioje. Reikalinga mums knygele bus didele pagelba tiems
ka. Toki asmenys, įgiję garbingą priseina vesti už savo šalies, savo darbo pasekmingumo dėlei jau iš- kurie norės pažinti Katalikų Baž
vardą užsienyje ir sugrįžę tėvynėn į tautos nepriklausomybę. Be lenkų, pradžios praplėsti savo veikimą, nyčios mokslą. Trumpais ruožais
atneš gausią naudą tautai, skleisda rusų, kurie mus puola iš lauko — užslopinti bolševikų agentus. Mes paaiškinta svarbiausieji Dievo ap
m misteris
stabdvti, visos ištaigos ne- mi mokslą einančio jaunimo tarpe pas save viduje mes turime daug tikri-esame, kad mums padėsite. Y- reikštosios tikybos dogmatai, taip
konespondentui apart kitko Jbo ous mo skyriaus Kiausi veikia, šviesos naktimis la- tyrą ir sveiką žmonijos gyvybės'musų valstybės priešų, kurie bol- pač dabar imant domėn tą dolerio kad žmogus ir mokslą nėjęs tas tie
principų supratrfną. Musų tautoje ševikų pinigais gausiai apmokami kurso aukštumą, jus maža suma sas galėtų pažinti. Ne vienas ligšiol
štai ką pareiškė: ’ ‘
vykinti gyvenimam
vienu tokių daug žadančių asmenų j stengiasi visokiais budais: ir raš- mums galite duoti didelę paramą. silpną ar prastą tikėjimo pažini
Iš to butų keleriopa nau
Su Lietuva musu santira dr. Stasys Šalkauskis, neseniai j tais, proklamacijomis, laikraščiais Konkrečiai mums reikalinga į me mą turėjęs, toksai nuodugniai sy
kiai dabar yra įtempti, bot da. Amerikiečiai gana geroįmigęs filozofijos mokslus
(kaip ’’Socialdemokratas” ir ’’Dar nesį laikraščiui ’’Darbininkas”, kį, kitą šitą knygelę perskaitęs įsenoji vy- rijoje.
mes vis tikimės, kad taika ir
bininkų gyvenimas”) ir slaptomis instruktoriams ir šiaip organizaci gis geresnį tikėjimo pažinimą ir
d ran gi š ku m a s u ž vi o šp a t a u s. draudimo organizacijas. Lie
Dr. S. Šalkauskis yra gimęs Ai- organizacijomis nustatyti musų jos išlaidoms bent 500 dolerių. branginimą ir dokuos autoriui už
^užėsd. 1886 metais miestų ir laukų darbininkus prieš Mums patogu butų gauti ilgesniam jos pagaminimą.
tuvoje tokios organizacijos

REDAKCIJOS PASTABOS

organizuosis,
tymai nedarys klinčių. Gi valdžia, visuomenė dar nežū
tas paaiškės tuojau po Stei-!no.
Laimė dar, kad spėjau su
dėti į Deutsche Bank visas
kol kas mes galim c
I parvežtas aukas ir kitus įtam tikrus planus.
. duotus man lAuigus.
veliantieji musų broliai ap- Jau trečia savaitė sėdžiu

Gimnaziją ėjo ir baigė Šiauliuose,
1905 m. pastojo į Maskvos universiteto teisių skyrių ir jį baigė 1911
m. Baigęs mokslą išvažiavo klima
to , delei Turkestana.n (Centralėj
Azijoje) ir ten advokatavo iki 1915
metų. Tais pačiais metais dar at-

musų valstybės nepriklausomybės
idėją. Rusijoj bolševikai laiko spe
eialius kursus, kur visokius mažos
doros žmones mokina agitacijos ir
bolševikų propagandos musų kraš
te ir slaptų organizacijų steigimo
priemonių. Kadangi lėšų jiems ne
stinga, tai tokių žmonių vis labiau

ALJTTOS FONDLJI

tuvos kunigai ir inteligcnti-

ŠIRDELE NUJAUTĖ

kai yra nustebinti neišmin
tingais, lietuvių reikalavi
mais. Reikalavimai Vilniaus

Pabėgus rugiu, ežia, ji puolė Į griovį ir pasilenkus lei-įžinomasai užžiebė lempelę, pažiurėjo į gulinčią mergaitę,
dosi į mišką. Tuo tarpu raudonasis jau ats
paskui pasukoj save ir... O, Dievuliau!

iliojo miško leidosi raudona saulute, už-

Jarp kalba musų
bro- Sunkios va.rjtos viena prie kitos meiliai glaudėsi.
iM lenkai. Jie kaltina Lieužsimąsčiusi
Jauna lietuvaite

(Kariškių Žodis).

miško tankmes, kur jau slankiojo

ėmė šluostyti i
šaudymas. T<
•tėjo rūtos, ramunėliai, jin
mus, jei į tavo namus ateit
Toli už miško dejavo žemė... Tai artinosi galinga au no juos šūviai

Kaimo linkui g

dra, žadanti sunaikinti rytų raudonuosius, kurie teriojo
gtR;Ne.vien Lietuvos ii it d i musu prabočių šalelę, milžinų kapais nusodintą ir lietuvio lankos visai netoli už miško subaubė.
gentija, bet visa Lietuvos
Gal raudoniejji toliau traukiasi, liąiffidis nuo krašto iki kraštiįį«nenurims, kol bent viena j kuopas, apsiginklavo ir ėmė kautis su žiauriais atėjū
.Lietuvos žemės pėda bus len nais, savo kraštą vaduodami. Ir štai jau girdisi už miško
kį.į'aiikose. Dabartinė Lie sunkus patranku dūsavimai. Tai lietuviai artinasi!... O
tuvos kariuomenė susideda
iš liaudies, einąs pas draugus, į buri, kad savo broliams jungą nume- sargiai ėmė slinkti balsų link ir, prasketus krūmus, pa
matė vežimus, maišais prikrautus, matyt iš kaimiečių pri
kjtri savanoriai
inr

iv / f \

LANKOJ
Vingiuodamas tykiai, ramiai,
Žolelemis puošniai, gražiai.

*

Bečiulba modeliuos linksmai.

: ii j j

p’

ra i t a s ra u do n a rm i et i s

žinšite, jus lenkai,

nįaus,.Gardiną .i r kitų Lietu- i nuleistas, kasas.
j ką, tik žemės kilo augštyn. Lydėjusieji vežimus pametė
vai prigulinčių žemių reika-l
Jaunoji mergaitė ne nejust nepajuto, kaip kaimyną arklius ir didžiausioj netvarkoj pasileido į šalis.
la$įa.netik intęligentija, bet!užplūdo kareivių būrys ir virkdydami moteris bei vaikus,1
— Tai musų vejasi, musų, — pagalvojo mergaitė. —
viii lietuviai, kada sueisite' nešė viską, ką tik geresnio rasdami. Užsimąsčiusi mer- Kad tik greičiau užeitu!... — ir ant tų jos žodžių išgirdo
akjš į aki su narsia Lietuvos, gėlė taip staiga pamate raudonuosius plėšikus, kad tik virs gal vos šniokšt imą ir b(>veik tuo pat laiku lauke iškilo
kaž koks baisus, žibančiomis sker- žemių stulpas, keli bėgusių bolševikų krito. Ir vėl vienas
tuomet i
tc^kad lietuvių reikalavimai somis akimis, geltonu veidu kareivis, sugriebęs ją į glėbi, po kito snužė ore skriduliai ir sekė bėgančius į rytus raui ome su savim vilti. Iš
šaukti ji donarmiečius.
o stiprių
Jau ir kulkosvaidžiai čia pat suterškė, o šautuvai vir
teisingais. Noreikos bepri- 'žiurėjo i baisųjį svečią,
te užvirė. Jau kelios kulkos tankumyne prašvilpė, daumįštinėti, kad. Lietuvos val-

Išbėgus iš margo dvarelio

Ir baltina, puoš kaseles.

*

o ■

Alergaitė gule po lazdynu ir klausydamos laukė kas

vokie-

mieti.

Baisu. Pradėjo miške medžiukai lyg lam
atsižvelgdama į sunkiai bekylantį raudonar- ti ir juodi šešėliai ėmė slinkti viens po kito. .
’ugnie; liežuviai sumirkčiojo visu miško plotu
Baisu. Šiai slenka juodas šešėlis tiesiai i
id raikė ant

. Wb tik gauta
i

*
A. ZAIVJI, ,Įį OV.H UUl „UHV.V,
Ir laukė ilgai bernužėlio,

Laume.

No. 17, balandžio 22 d., 1920
1,056
1,195 Springfield, Til.
ir laimingesnėn ateityn, tik Ame Lewiston, Me.
3,650
1,920 Thomsonville, Conn.
rikos lietuvių visuomenė stovi ant Long Island, N. Y.
me tokių kančių, kokiais dabar gu Ūžia gaudžia giimžėlė
700
7,143.54 Thorp, Wis.
vietos. Sakome stori, iies pinigai Melrose Park, Ill.
dų gyventojus ’’Straž Kresova”
vėjo pučiama,
1,000
3,817 Trenton, N. J.
už Lietuvos bonus vis eina tokiu Miners Mils, Pa.
spaudžia.”
Gailiai verkia mergužėlė
250
1,500 Utica, N. Y.
Mahanoy City, Pa.
pat. tempu, kaip iš pradžios.
vargo spaudžiama.
. ’’Echo Lilvy”ų.
1,150
1,010 Union City, Conn.
Sukruskime visi! Abejonių dau Meriden, Conn.
Josios mylima matutė
5,000
’ 2,910 Waukegan, Ill.
giau būti negali! jei norime būti Manchester, N. H.
jau šenai kapuos,
42,933.95
495 Worcester, Mass.
savo namuose šeimyninkais, pirki Maspeth, L. I.
MOKYKLŲ IR MOKINIŲ SKAI Ją nešiojusi sesutė
sūnūs
kariuomenėn
beveik
puspli

ĮSAKYMAS ŠVIETIMO
32,495
3,037 Waterbury, Conn.
me Lietuvos Laisvės bonus, nes jei New Philadelphia, Pa.
svetimuos
kraštuos.
ČIUS
ŠVIETIMO
MINISTERI

kiais, dažnai tedavė jiems vien tiek
2,705
Wauwatosa, Wis.
REIKALU.
nepirksimo, nebus pagalbos Lietu New York City (Andrijaus
Jos
tėvelis
žilgalvėlis
JOS
MOKYKLOSE.
kad nebūtų visai nuogi, padėkime
3,458
450 Westfield, Mass.
vai ir ilgai jai reikės kentėti pini kas).
Jau senai danguos.
Šiuo laiku musų kariuomenė ne tik vieną baltinių porą, ir tą suply
220
50 Wanamie, Pa.
Newark, N. J. (Lazdynas)
Šių mokslo meti] pirmą pusinei j O mielasis brolužėlis —
ginį krizį.
vykina operatyvių žingsnių. Taigi šusią. Buvo nemaža atsitikimų, kad
290
800 Watervliet, N. Y.
Delei to, kad plačiausioji visuo Nashua, N. II.
kau j as apkasuos...
dabar, kaip tik yra patogiausias lai pasiturinčių ūkininkų vaikai itei- Švietimo Ministerijos aukštesniose
15,856.24
7,869 Pavieniai
menė žinotų, kaip kuri stotis vei New Haven, Conn.
Tij
kas rūpintis kariuomenės kultūros(javo kariuomenėn visai basi. Val- mokyklose buvo klasių ir mokinių: (K. Žodis).
7,569
kia, kaip kur kolionija darbuojasi Norwood, Mass.
ir švietimo darbu. Kiekvienas ap-;t]£ja negalėjo įsakyti naujokams at 1. Panevėžio vyrų ir mot. g. 8 k. su 6 parai.
Viso 645,856.42
18,200
399 del Lietuvos labo, viešai paskelbia Newark, N. J.
gišvietęs kariškis privalo tuo rupiu ’sinešti skalbinių ir atiduoti juos vai 2. Panevėžio gimnazijos paralelės rusų kalba
•T - ■ ■ ♦ - ■
310 me, kiek kuri stotis pinigais ar A- New York City (119th St.) 340
tis. Musų tarpe neturi likti ne vie-gižiai už pinigus, nes valdžiai tuo- 3. Mariampolės vyrų ir mot. gimn., 8 kl. su parai.
1,335
536 merikos Liberty Bondsais prisiun Northampton, Mass.
Balandžio 10 d. Federate Ko
nn bemokslio.
n1ct ypač stokavo pinigų. Šiaip ar 4. Šiaulių gimn., 8 kl. su parai.
16,540 misija. del mokinimo ąmatij prašė
408 tė. Žemiau telpančiame surašo pa New Britain, Conn.
Užtai įsakau:
j taip valdžia, kaip mums teko gir 5. Ukmergės gimn., 5 kl. su 1 parai.
193 žymėtos visos stotis, gi kurioje ko Niagara Falls, N. Y.
1,150 Kongreso paskirt dar $98,303,000
1) Visose kariuomenės dalyse už'dėti( daro viską, kad suteikus
6. Kauno ’’Saules” gimn., 8 kl. su parai.
413 lonijoje yra daugiau nei viena st.o Pittston, Pa.
5,345 varymui tolimesnio darbo tarp busiėmimų metu įsteigti kareiviams šeiriams skalbinių,
7. Kauno lenkų gimn., 7 kl.
Philadelphia,
Pa.,
5,200 vusiij kareivių Representantas Ro268 tis, kad jas atskirti pažymėjome
vienai valandai mokyklą mokymui
8.
Kauno
žydų
realinė
gimn.,
8
kl.
su
parai.
Providence,
R.
I.
4,870 gers (R) Užsienių Reikalų Komi596 dar kabėse ir stočiij iždininkų ar
MAŽOJOJ LIETUVOJ.
skaityti, rašyti ir bendro lavinimos.
800! tetų narys, remia įkūrimą mokyk
9. Mariampolės real, gimn., 7 kl. su parai.
<1
Pittsburgh, Pa.
311 kitų viršininkų vardus.
Klaipėdos lietuviai, atvykus ton
Mokymasis visiems priverstinas.
10. Mariampolės žydų gimn., 6 kl. su parai.
260 los po priežiuraJungt. Valstijų
Iš to surašo aiškiai matyti, kaip Rhinelander, Wis.
333
2) Įsteigti kareivių knygynėlius! prancūzų kariuomenei, išpuošė sa- 11. Panevėžio lenkų gimn., 5 kl.
Valdžios (panašią į Annapolis ir
148 yra vienose- kolionijose apsileidi Rochester, N. Y.
iš specialių lėšų, kurios reikale gali vo namus tautinėmis lietuvių vė- 12. Raseinių gimnaz., 5 kl. su parai.
,
5,385 West Point) del mokinimo diplo
173 mas, o kitose didelis darbštumas. Racine, Wis.
buti papildytos iš Generalinio Šta-(liavomis. Vietos vokiečiai kai kur 13. Telšių gimnaz.. 6 kl.
800 matiškos ir konsulinės tarnystės
203 Yra atsitikimų kad mažytės kolio- Rockford, III. .
bo Literatūros dalies Kultūros .ir nudraskė lietuvių vėliavas, kad pa- 14. Kauno komercijos mok., 8 kl., su para.
2,850 jauniems vyams kaipo dalis pla-r
477 nijos toli pralenkė milžiniškas ko So. Manchester, Conn.
{brėžtų savo neapykantą lietuviams.
Švietimo Sekcijos.
15. Biržų progimnazija, 5 kl.
Shenandoah, Pa.
5,935 taus programo perdirbime Valsti
169 lonijas.
3) Mokyklos tvarkyme, knygynė Vasario 15 d. Klaipėdoje lietuviai 16. Ežerėlių progimnaz., 4 kl.
4,650 jos Departamento. Laiške sena108 Lietuviai paprastai mėgsta da Sioux City, Iowa
lių pirkimo, vedime ir bendrai vi- surengė šventę Lietuvos ncpriklau 17. Jurbarko progimnaz., 4 kl.
jos departamento.
129 lintis į grupas, į partijas-. Ot čionai Sioux City, Iowa (Dundulis)
r suose kariuomenės kultūros ir švie somybes sukaktuvėms paminėti. 18. Kražių progimnaz., 2 kl. su 1 parai.
1,000
— o—
117 lai kiekviena kolionija ir lenkti
timo reikaluose vadovautis Gcne- i Buvo prakalbos, koncertas ir vaidi- 19. Kupiškio progimnaz., 4 klasų su 1 parai.
So.
Chicago,
Ill.
7,590
Dr.
Royal
Meeker,
Darbo stati
195 niai ja su kita. Ar gi gali būti ge
ralio Štabo Literatūros dalies Kulinimas.
i _
1,280 stikos valdininkas Cleveland Kliu20. Kybartų Žįyburio prog., 4 kl. su rengiam.
165 resnis ir prakilnesnis darbas kaip St. Charles, II.
turos ir Švietimo Sekcijos nurody Vasario 15 d. j Klaipėdą atvyko 21. Linkuvos proginiu., 4 kl. su parai.
515 bo prakalbose balandžio 10 d. sa
260 vienai kolionijai pralenkti kitas už Scranton, Pa. (Mardosas)
300 prancūzų kareivių.
mais.
100 kė: ’’jog dideli užsiėmimai viršija
22. Naumiesčio ’’Žyburio” prog., 4 kl.
150 sirašymu Lietuvos Laisvės Bonų! St. Clair, Pa.
GUDAI. APIE LENKUS .
600 darbą, ir tik kooperacija geriausias
23. Plungės real, proginiu., 4 kl.
140
Darban! Lenktynėsna! Kurie Seattle, Wash.
Šiai ką rašo ’’Bielarus” 36 Nr. 24. Prienų ’’Žiburio” progiiųn., 3 kl.
1,450 ginimas augštu prekių.
124 pralenks kitus, tie netik gaus dova Spring Valley, Ill.
KARO APŽVALGA.
apie Straž Krcsovos darbuotę. ”Gu 25. Radviliškio gelžkelio proginiu., 4 kl.
106 nas, bet ir didžiausią pagarbą ir
Raudonoji Rusijos armija rieda dų ir kitų šalių dvarus, drauge su 26. Ramygalos real, pi’og., 3 kl. ir reng.
106 čionai Amerikoje ir musų Tėvynė
mažesnės atsparos kryptimis — į kitais turtuoliais įkūrė ’’Straž Kre 27. Rietavos progimnaz., 4 kl.
93 je Lietuvoje.
žiemius ir rytus. Šie kraštai ma sova”.
28. Rokiškio proginiu., 5 kl.
211
Lietuvos Misijos
žiau apšviesti su nenusistovėjusiu
Jos darbuotei prisižiūrėdami ma 29. Skuodo progimn., 4 kl.
140
Informacijos Biuras.
valstybės ir visuomenės gyvenimo tom, kad jos organizatoriai galėjo 30.šakių ’’Žiburio” proginiu., 3 kl. ir 1 parai.
160
supratimu, labiau ar mažiau blo-j būti vien tik žmonės, kurie nuo sa- 31. Šeduvos ’’Saulės” progimn.', 3 kl.
?
112 Stotis iki 12 Balandžio sumokėjo.
gai išsivysčiusiu ukiu. Tie kraštai jjvo tėvų ir bočių išmoko kankinti 32. Švėkšnos progimn. 3 kl.
77 Aurora, Ill.
$310 Vienintėlis Anglų kalboj lietuvių laikraštis.
tai Rusijos žiemiai, Ledų Okeano Įi liaudį, kaip baudžiavos metu kad 33. Vilkaviškio ’’Žiburio” prog.. 4 kl.
155 Ansonia, Conn.
4,200
Leidžia Thomae Shamis
pakraščiai ir Sibiras. Karo jėga ir buvo. Ponai iš Straž Krcsovos, jie 34. Virbaliaus žydų prog., 5 kl. ir reng.
154 Amsterdam, N . Y.
17,400
Vieniem* metama $1.00 Vienas numeris 10c.
žiaurumo priemonėmis lengviausia — lenkų-gudų sujupgimo pionie 35. Žagarės ’’Saules” prog., 4 kl. >i.r reng.
94 Akron, Ohio
115
Adresas: The Lithuanian Booster,
šiuos kraštus užkariauti. Žiemiuose riai, bet tikriau — jie nori ilgiems
250
Athol,
Mass.
500 Fifth Avenue,
New York, N. Y.
bolševikai užėmė Murmaną, prislin metams uždėti gudams verguvės
is viso
7733 Ambridge, Pa.
1,000
■
ko prie Onegos, Archangelsko ir Pi pančius. Mes nekalbėsim apie tą vi
Mokytojų seminarijose Kauno
2,705.60
Bronx, N. Y.
negos. Rytuose grumiasi apie Irku
Straž Krc- Mariampolėjo, Panevėžyje ir Šiau sutikės žydelį klausiu: — ’’Kodėl Boston, Mass. (Kibu ris 8,640.04
tską. Užkaspijos krašte bolševikai šova dirba, nes apie lai visi jau ge- liuose ir metiniuose mokytojų kur maža namų papuošta?” — jis man
Boston, Mass. (Valiukonis) 11,523
užėmė Krasnovodską ir Chivą. Kau rai žino.
suose prie dviejų seminarijų ir at paaiškino, lead čia kur namai nepa- Brooklyn, N.
Y. (Generalė
puošti, gyveną lenkai. Nusiminęs
kazo kryptimi užimtas Stavropolis.
Viena tų priemonių yra Straž skiruose mokytojų kursuose Kau
Kam turi rašyti au plunkamų kadangi DY
11,711.50
einu atgal. Žiuriu — kita gatve ei ststis)
Frontų milicijos čionai nepasto Krcsovos šaukiami liaudies suva- ne, Rokiškyje mokosi 276 mok.
KAI
gali turčti gerą drnkuoįamp mašinėlę
Brooklyn, N. Y. (’’Vienyna
pulkas
rikiuotų
vaikų,
neša
dvi
vios. t. .
Vi d u r i n i ose m oky kl oso (ankstes
(Typewriter), knri parupo gražiai ir aiikiau,
žiavimai.
I
.• 1 -4 B
8,699
bė”)
puikiai
išpuoštas
vėliavas
ir
visi
pa
negu
bu plunksna. Ant tos mašinalus gali
Bolševikų armija vakaruose at-j
u.Iii žemė yra pa- niosiose pradedamosiose) ni okosi:
Brooklyn, N. Y. (Kodis)
650
sipuošę
tautinėliais
kaspinėliais.
kiekvienas teisingai ir greitai rašyti laiškų
sispyrė į patvarią Rumunijos, Len
-. Pilviškių. 2 kl.
79
Brooklyn, N. Y. (’’Garsas”)
ir dokumentus. Labai paranki tiemų kurie
Staiga,
pasidarė
man
linksma
ir
kijos, Latvijos, Igaunijos ir Suo
2. Žieėma.rin. 1 kl.
37
1,143
negali gerai rašyti plunksna. Padaryta gra
3. Viekšnių. 4 kl.
mių armijų liniją. Lenkai laiko užė
89 lengva ir aš nusekiau paskui vaiku Braddock, Pa
žiai, tvirtai ir niekados nenžaikerta, rašo aiš
2,475
mę didelius Baltgudijos ir Ukrai
4. Raguvos, 1 kl.
41 čius. Nuėję bažnyčion klausėm visi Bayonne, N. J.
kiai, turi literas, numerius ir raštiškus ženk
2,702
pamaldų,
kurios
kilniai
buvo
atlai

5. Vilkijos, 1 kl.
nos plotus ir skelbia jau pasiekę
15
lus. Tą mašinukę turėtą turėti kiekvienas,
8,630.22
Brockton, Mass.
kytos,
tik
truko
pamokslo.
Po
pa

Ji parsiduoda .po $4.00 ir brangiau, mea ję
numatytaus apsigynimo rubežius. sujungti juos su Lenkais. Instruk- G. Veiverių. 2 kl.
48
Baltimore,
Md.(Karalius)
9,596
duodame kiekvienam PY KAI, kas pirks musę laikrodėli.
7. Šėtos, 2 kl.
Lenkai laikosi linijoj: ežeras osve55 maldų mokytojas vėl rikiuotus vai Baltimore, Md. (Alyta)
19,365
TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6.75.
ja — Drisa — Polock — Borisov tikroj ’’drausmėj”. Rašydamas a- 8. Krekenavos, 1 kl.
18 kučius vedė namo. Ilgai aš draugo Brighton, Mass.
700 Jeigu norite turėti grožy ir tvirtą Laikrodėli,
98 su kitais žiurėjau, kaip tie mažu Bentleyville, Pa.
Bobruisk — Novgradovolynsk — pie Straž Kresova turiu pasakyti, 9. Alytaus, 3 kl.
750 prie darbo arba šventadieniams, tai nelauk ir pa
Šcpitovka — Kanienec Podolsk. La kad esu labai labai atsargus, nes 10. Joniškėlio, 1 kl.
30 tėliai puikiai eina, nors buvo pavar Binghamton, N. Y.
845 rašyk tuojaus jį- Tas laikrodėlis yra taip vadina68 gę, nes jų mokykla buvo nuo Bab Chicago, Ill. (Jovaišas) !20,665.07 mas senosios šalies systemos ’’Eoskopo Patentas",
Iriai tebestovi linijoj ežero O.svėją žodį ’’rinkimai” apleidžiu, nors la 11. Mažeikių, 2 kl.
12. Kėdainių, 2 kl.
GO tų keturi verstai. Paklausus, kodėl Chicago, Ill. (Kastenas)
upe Siniaja. Igaunijos rubežius su
12,980 kuris yra žinomas geriausias iš visą, Laikrodėlis y80 •kitos mokyklos nešvenčia, gal dau Chicago, Ill. (Petkus)
Rilsais, eina, sulig Taikos sutarties šovai turi kokios nors reikšmės. 13. Joniškio. 3 kl.
13,500 ra vidutinio didumo, labai tvirto mechanizmo ir
giau
nėra?
—
a.tsakė,
kad
yra
ke

laiką laiko iki minutes, turi grožius tvirtus viršus,
40
per vidurį Čudskoje ir Pskovo eže ’’Rinkimams” įvykus ’’atstovai” 14. Kauno, 1 kl.
Chicago, Ill. (Visokontas)
lios,
tik
gal
nenorinčios
švęsti.
Ma

su
gražiu ciferblatu ir gali laikyti daug metą, Nie
40
tu, ir 10—15 varstų į rytus li no atiduodami amžinai instruktorių 14. Kauno, 1 kl.
42,961.88
kur negausite geresnio laikrodėlio prie darbo, Laik
80 no širdy ilgai pasiliks tas puikus Chicago. III. (Roseland)
globai, kurie duoda jiems leidimų 15. Kalvarijos, 3 kl.
12.021
rodėlis yra vertas $9.00, mes tik trumpą laiką del
60 įspūdis, kurs teko patirt Babtuos Chicago, III.
Santykiai su lenkais. Kovo 1 die ir veža į paskirtas vietas. ’’Atsto 16. Rozalimo, 1 kl.
15,962 supažindinimo publikos parduosime po $6.75 ir dar
vaikučių manifestacijoj dalyvau
ną skaitlingos lenkų pėstininkų jė vai” savo instruktorių gerokai priChicago, III. (Šatkauskas) 27,050 priedo kiekvienam duosime DYKAI rašomą maši
jant.
.
.
.
,
.
.
t
..
tai ilgai nelauk, tik prisiysk 25c, sidabrini
Iš viso mok. 898
gos užpuolė musų sargybas Ncrovos |lnjo; tokio nusižeminimo, pataika
Chicago, III. (’’Draugas”) 5,710 nėlę,
ar stampomis rankpinigių, o likusius $6.50 užmokė
ir Našlėnų kaimų srity į vakarus vimo. atsitikdavo tik rusų caro lai Pradedamųjų mokyklų, šių 1920
585 site paimdami laikrodėlį ir mašinukę. Rašykite
Chicago, III. C ’Lietuva”)
nuo Kernavės. Netikėtai užpulti,!
m. pradžioje, buvo 1166; jose mo
14,350
Chicago, 111. (Rugienis)
kėsi
prie
1460
mokytojų
(G96
vyrų
mes netekome po kelių valandų šau |drebėdavo
PRACTICAL SALES COMPANY,
10,700
Chicago, III. (Baltutis)
ir 764 mot.) per 70,000 mokinių.
dyinos 20 belaisvių, kurie paskui j.r
70
Chicago, Ill. (Riawka)
I
1219 North Irving Ave.,
Dept. 112, , Chicago, Hl.
7’r. Mš.
pabėgo iš lenkų, lik jau nurėdyti! fy.i •ia: vaizduojąs esą kaip buvusie12,273
Cleveland, O.
ar nuauti.
Chester, Pa.
250
ki ONAI JAU GATAVI.
Įji rusų kariuomenės ’’atskiri ko
250
Kovo 1 d. lenkai taip pat puolė mendantai”, tik dirba su didesniu
Columbus, Ohio
Visuomenei ir visoms Paskolos
musų sargybą Gcibėnų kaimo sri ■atkaklumu. Vasario 8-9 d. susivi8,140
Šios apskrities sodiečiai skun stotims pranešame, kad bonai jau Cambridge, Mass.
Chicago Heights, Ill.
1,490
ty, į vakarus nuo Vievio. Iš lenkų žiaviinc instruktoriai "stropiai da- džias, kad vietinė valdžia labai var
gatavi. Bonai neužilgo bus pradėti Cicero, Ill.
11,935
pusės dalyvavo raiteliai. Kulkosvai bojo savo žmones ir jei kuris ’’at ginanti varvaža i>r sako, kad tas rei
siuntinėti visiems tiems, kurie yra
Detroit, Mieh. (Balčiūnas)
džių ir šautuvų musų ugnimi len stovas rasdavo ne savo vieloj, tuoj kalas nesąs sutvarkytas: dažnai
’’Perkūno” Redakcija ir ’.’Perkūno” Bendro
jau pilnai užsimokėję tą sumą, ant
2,379.26
kai buvo atmušti ir nuvyti.
instruktoris stūmė lauk klusnųjį tenka vežioti mažai reikalingi žmo kurios užsirašė. Taigi, dabar jau
ves Administracija persikėlė iš Detroito BrooklyDayton, Ohio
675
Nuomonė 1,ai vijos ržsienio Rei ’’atstovą”.
nės, o taip pat vežioti po miestą ma prasideda tikras bonų platinimas. Duryea, Pa.
nan. ’’Perkūnui” prenumeratas ir ’’Perkūno”
900
kalų Minislcrio. Lenkai tikėjosi,
AI i n sko su važi a vi m a s vasario 8 žesnius valdininkus su jų panomis
Dar kartą atsikreipiame į visuo E. St. Louis, Ill.
2,840
Bendrovei serus siųskit šiuo antrašu:
jog bruzdėjimas kariuomenės tarpe ir 9 niekuo nogeresnis visu kitu
arba tenka visą parą sėdėt be rei- menę, kad dabar jau atėjo paskuti E. Newark, N. J.
K
5,905
Kaune duos jiems progos pakeisti Straž Krcsovos suvažiavimų.
nis laikas, kuomet reikia užsirašyti Elizabeth, N. J. z
1,505
savo politiką, galės atvirai Lietu
riausybčs dome, nes tokie nesąmo Lietuvos Laisvės Bonus. Iki šiol Frackville, Pa.
222 South 9th St,
Brooklyn, N, Y.
275
vą užpulti. Bet greitas bruzdėjimo sur, buvo tokia, kad prezidiumas,
ningi darbai žmonių akyse dažnai užsirašė viso apie už 1,250,000 do- Gerardville, Pa.
235
nutildymas apvylė jų sumanymus. pav., nebuvo rinktas, bet Straž Kre
’’Perkuno” prenumerata metams Amerikoje $1.50, Lie
larių, bot iki 11 balandžio grynais Gilberton, Pa.
žemina Valdžios dorumą.
600
Kaip matyti iš aukščiaus pažymė šova patį jį nustatė tokį, kokį norė
tuvon $2.25. Užsisakykit ’’Perkūną” tuojau sau ir pasiuskit
pinigais ar Liberty bondsais sumo Grand Rapids, Mich.
3,615
tų nuotikių, lenkai tęsia, užpuldi jo, kartais lik žmonių akim leisda
savo giminėms Lietuvoje. ’’Perkūnas” geriausias, linksmiau
kėjo tiktai 645,962.42, tai yra apie Gary, Ind.
2,607
nėjimus musų priešakines sargy ma balsuot. Be kita ko kalbėti leis BABTAI. Malonus Įspūdis.
sias ir naudingiausias laikraštis. Skaityk ką apie ’’Perkūną”
pusę ant kiek užsirašė.
Gardner, Mass.
2,100
Vasario 16 d. teko viešėti Bab
bas.
davo ne visiems susirinkusioms vie
rašo Lietuvos piliečiai:
6,155
Manoma paleisti iš kariuomenes uodai. Vienam atstovai visai neda tuos. Rytą atsikėlęs išėjau pažiū Lietuva kas kartas vis eina stip- Harrison N. J.
GERBIAMI TAUTIEČIAI:16,769
visus silpnos sveikatos ir tuos, ku vė kalbėt. Kiti atstovai pradėjo rei rėt miestelio, kaip jis atrodo Lie ryn, kas kartas kareivių skaičius Hartford Conn,
Labai praryčiau Tamstą siuntinėti savo laikraštį ’’Perkūną”,
250
rie yra vieninteliais darbininkais kalauti leisti kalbėt, liet instrukto tuvos nepriklausomybės šventės mc vis auga, kas kartas vis geriau ii’ Herkimer, N. Y.
nes man gavus Tamstų laikrašti 13 kitų pasiskaityti, labai pasirodė
1,165 k indomus. .Jei butij galima pinigus "Perkūnui” pasiųsti, kuo veikiau
šeimynoj.
riui davė ženklą ir visi nutilo. Prieš tu. Einu ir dairaus, kur ne kur lie plačiau prdeda veikti Lietuvos paš 1 Homestead Pa.
tas ir gelžkeliai. Jau ir Amerikos ’ Haverhill Mass.
680
siai tai padaryčiau, bet 16 Lietuvos pinigai užrubežin nėra siunčiami.
balsuojant didesnė susivižiavimo tuviška vėliava plevėsuoja: ant klc
Del baltiniu stokos.
Paštas
priima
persiuntimui
net
pa

Nežinau
kokiu budu galiu Tamstoms atsilyginti Už laikraštį.
Indiana
Harbor,
Ind.
7,870.50
rcivių visai teisingai nusiskundžia dalis, kurie drąsesni, instruktorių bonijos, ant bažnyčios, ties milicija kus. Lietuvos iždas vis taisosi. Jau
3C
Su pagarba, A. Katkauskas.
1,000
Kansas
City,
Kan.
ir
kelis
žydelius.
Patikęs
vieną
ne

dėliai baltinių stokos. Tačiau val- nepabūgo, ir kai buvo patiekta pri
net lenkai pradeda kalbėti, kad be
12,178
džia-neįstengė baltinių patiekti, nes imt kaž kokį ’’Straž Krcsovos” pa pažįstamą. klausiu: — ’’Kodėl taip ne gerumu reikėsią jiems pasitrau Kenosha, Wis.
Taipgi ’’Perkūnui” yrą reikalingi smarkus agentai.
Lawrence, Mass. (iSkusavi5C Geras uždarbis užtikrintas.
Lietuvoj nėra atatinkamų fabrikų siūlymą, jie apleido susirinkimo sa Imaža papuošta namų, nes jų čia ga
kti iš Vilniaus. Viskas gerėja, Lie čius)
5,354
ir Lietuvoj visai negalima, jų ga lę. Baigiant reikia pastebėti, kad * na daug yra ?” Jis man atsako: —
tuvos
auksinų
kursas
jau
pakilo
Lawrence, Mass. (Sckys)
2,246
minti, o iš Amerikos gauta vien šil Straž Krcsovos susivažiavimą gali kas nori — tegu švenčia ir namus
dvigubai,
tiek,
'kiek
buvo
pora
mė

950
Los Angeles, Cal.
ti baltiniai. Be to čia apsireiškė la ma laikyti pasisekusį, nes apie jį vi ' puošia, mes tokios šventės nepripa222 South 9th St.
Brooklyn, N. Y.
nesių
atgal.
Viskas
eina
pirmyn,
1,700
Lincoln, N. H.
bai peiktina musų žmonių ypatybė: sur pranešama taip, kaip jie to no žįstam!”... Man širdį suspaudė ir
2,725.52
atsitraukiau nuo jo. Einu toliau, kįla, tvarkos, viskas eina šviesesnėn Lowell, Mass.
labai daug sodiečių atsiuntė savo ri.
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Naujas “PERKŪNO” Antrašas
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No. 17, balandžio 22 d., 1920

Kovo men., 1920, nauji nariai
een. nauj. amžia Aps. sk. Paš. ak
Pavilionis Kazys.....................
Vileinskienė Jieva................
Marcinkevičienė Ona............
Levanavičius Juozas II .. .
Levanavičius Jonas.............
Jankūnas Stanislovas .. ..
Levanavičius Motiejus .. ..
Gausienė Magdė.....................
Levanavičius Juozas............
Markevičius Selvestras .. ..
Stankūnas Petras...............
Bcncšiunas Stasys..............
Benešiunas Antanas P. .. .
Volungevičius Juozas .. . •
Rimkevičius Vincas.............
Oheraitienė Ona...................
Zenius Mikolas.....................
Laučys Baltrus......................
Pūkas Pranas.....................
Balevičiutė Marė...............
Cekatauskiutė Juzė.............
Abataviičius Antanas............
Vareikis Petras....................
Baranauskas Karolis............
1 Jakimavičius Jonas;.............
21
Šluskonis Aleksandras .. .
21
Katkienė Ona..........................
21
Jakubauskas Jonas.............
21
Rodonis Juozas.....................
21
D iksas Jonas.................. ..
Linkevičius Jonas...............
25
Mažeika Juozas............... ■ .
25
Pavilonis Mikolas..................
30
30 ■ Kvedaitienė Ona...................
30
Kazlauskiene Marė.............
31
Strockis Ignas.....................
Sabutis Petras........................
32
Stasevičius Feliksas.............
33
Vasel Jonas .. .....................
35
40
Stanulis Simas.......................
Baranauckutis Vladas .. .
40
Butkauckienė Agota............
40
40 Jesukevičius Motiejus .. .
Mankevičius Jonas.............
41
Baublys Martynas...............
41
Gižius Stanislovas...............
41
Tamulevičius Adolfas .. ..
41
Begonienė Petronė..............
41
Lukaševičienė Stanislava ..
41
Bundza Simonas..................
41
Valangevičius Adomas .. .
41
Mankevičienė Uršulė ....
41
Molevičiutė Ona...................
41
Kašėta Austakas..................
41
Alkevičicnė Marė...............
41
41Morkunienė Antanina ..
Morkūnas Pranas .. ..
41
41 •Keršienė Agota................
Keršis Vincas.....................
41
49
Pelta Vincas......................
Pripinikas Matas...............
51
Milevieienė Katrė..............
51
Stanįliunienė Mikalina ./
51
Virbila Kazys.....................
51
51' Valinskienė Laukadija ..
54 Mandcika Adolfas .. ..
54 Mandeikienė Antanina ..
Vaivadienė Marė.............
60
Incas Augustas................
61
61
Maksimaviieienė Agota . .
61
Varnagis Jonas...............
61
Varnagienė Marė.............
62
Brusokienė Magdė............
Morkūnienė Pranė .. ..
67
Balčlukonis J uozas .. ..
67
67
Šimkus Pranas................
70
Zmiuda Juozas...................
70
Vagonienė Katarina .. ..
Petrauskas Juozas .. ..
77
77
Bagdonas Jonas...............
77
Gegužis Augustas .. ..
Baliukonis Juozas .. ..
78
Baliukonicnė Jieva .. ..
78
Lesevičius Tarnas . . ..
78
Steponas Antanas .. ..
78
Stankevičius Ignas .. ..
78
80 | Žukauskienė Marė.............
81
Seliu'kas Petras...............
82
Mockaitienė Ona...............
82
Jablonekis Jonas.............
82
Alkevičicnė Ona...............
83
Kirvelevičia Vincas .. . .
83 | Norvilienė Petronė .. ..
83 j Šležas Pranas...................
85 | Gedrimienė Morta .. ..
85 j Damaską Antanas .. ..
88 | Kazenienė Ona..............
88 | Kazėnas Denis................
89 | Jakubauskas Vincas .. .
89 | Mockaitis Kazys...............
90 1 Degutis Juozas................
90 | Stašauskas Vincas .. ..
90 | Jankauskas Juozas . . ..
92 | Diadonienė Marė . . . . .
93 | Ringis Simonas...............
94 | Jančauskas Antanas .. .
98 Į Vaitkevičius Antanas . .
98 I Didijka Juozas..............
98 1 Ciunis Juozas...............
101 | Šemiot Juozas...............
102
Galinienė Elzė...............
105
Segantis Juozas.............
105 į Pcnigicnč Antaniną .. .
112 Į Žvirbliene Agotą............
112 j Antanaučius Juozas .. .
121 j Žibutis Kazys...............
121 į Brazaitienė Elzė . . . .
121 | Ačius Jonas....................
| Ačienė Marė...................
129 | Normantas Juozas .. .
129
Normantienė Juzė . . ..
134
Gratauskienė Ona ....
137
Piragicnė Pauliną .. .
Vaitkus Povilas .... .
137
138
138 Jonelaitis Jonas...............
138
Pakutinckas Mikas............
Zamblauskas Juozas . . ..
138
Survila Juozas................
138
Slančauskas Kazys .. ..
138
Šmul'kštięnč Uršulė .• . •
138
Ramanauskus Kazimierus
140

140
140
142
146
146
146
146
146
151
151

Makusevičius Mikas...............
Vinickas Pranas.....................
Bakanauckas Jonas...............
Jomantienė Barbora .. ..
Buccvičius Jurgis..................
Ivanauskas Petras................
Steponaitis Juozas................
Jomantas Bronis .. .. .. ..
Gerbauskienė Marcelė .. ..
Rakauskas Juozas...............
Cerbauskas Pranas...............
Braukienė Marė....................
Kazlauskas Juozas .............
Brankas Motiejus................
Taparauskas Domininkas ..
Lapinckas Adomas...............
Radzukinas Aleksandras
Avižieniutė Marc .. ..
Sinkevičius Jonas .. ..
Karnilicnė Katrė .. . .
Delilauskas J urgis .. .
Urbanavičius J uozas .. ..
Svitarius Vincas................
Urnežienė Ona......................
Straukas Petras............ '. .
Miliauskas Juozas Kun. ..
Rasimas Jonas......................
Gudaitienė Uršulė.................
Seilius Antanas...................
Kavaliauskienė Agota . . .
Kavaliauskas Juozas .. . .
Mikalauskienė Alena .. ..

S

s

N
N
N
N

s

37
36
25
40
40
49
46
18
30
45
29
39
36
do
45
32
48
26
48
40
oO Oo
36
44
35
29
26
38
33
Oo
OO

750
1000
500
500
500
500

Lietuviškas Graborius
14.00 i

visiems lietuviams.

7.00
7.00 i
Ant Deimantų, Laikrodėlių, Brangakme
14.00 1
nių ir ant visokių drabužių.
7.00
7.00 i
aipgi parduodam deimantus ir laikrodžius už pusę kainos.
10.50
10.50
sn M3
raefc
g n
R
.^N
14.00
14.00
14.00
7.00
14.00 j
g
io.5o; d T ei. 3438 Stagg
7.00!
10.50!
7.00
PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS
>10.50
14.00 I
LIETUVIŠKAS UŽEIGOS NAMAS
7.00
7.00 Į
ARBA MOTELIS NEW YORKE.
14.00 i

j Puikiausia, pigiausia ir su tin-:
$14.00
$1000
N
500
į kaina paguoda viskas yra atlie7.00
250
3
N
250
500
|karna. Dieną ir naktį esu ant Ju500
14.00
1000
|sų patarnavimo.
N
500
14.00
1000
N
500
14.00
500
N
1000
14.00
1000
Ignas Noreika
500
155
i
500 •
N
“2428 N. Main Ave. Scranton, Pa.
500
14.00 155
1000
N
1000
155
■
7.00
250
j Bell Phone 3495.
N
500
158
500
N
150
1 New Phone 469 W.
14.00 158
500
N
1000
158
10.50
250
N
250
14.00 165
500
N
14.00
750
N
1000
171
500
N
500
177
10.50
150
N
250
14.00 179
1000
N
250
181
14.00
150
500
prie savųjų!
Lietuviai, 1
14.00 183
500
N
14.00
500
187
7.00
150
14.00
S
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, lai tiesiok kreipkis pas į
150
14.00 189
14.00 GEO. J. BABTAŠIŲ, agentų, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
500
189
14.00
150
7.00
Parduoda Laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos.
250
N
ou
14.00 191
1000
1000
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso.
i
40
S
7.00 191
250
7.00
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkant žmones ant gelžkelio
N
28
191
500
14.00 stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
N
34
500
10.50 194
150
$4.95.
$4.95.
14.00
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydime ke
S
36
Zakareekis Kazys................
10.50 195
250
14.00 leivius ant laivų ir pristatomo jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname
42
S
Pukiavičius Juozas...............
NAUJAS PATENTUO
14.00
500
s
29
500
kiekvieną,
kuris
pas
raus
kreipiasi
į
musų
viršminėtą
Agentūrą
su
reikalais.
Stankau Adomas...................
TAS PEILIS REVOL
14.00
150
s
24
500
Visockis Juozas......................
197
GEO.
J.
BARTASZIUS
VERIS.
14.00 197
150
14.00
o
uo
Bartkus Vladas......................
Tas
nikeliu
apvilktas naudingas
14.00 197
500
14.00 498 Washington Street,
New York City.
41
S
Andriejus Protasis...............
tvirtas
peilis
ir
revolveris yra ge
7.00
1000
14.00
N
250
40
Poška Antanas......................
riausiu daiktu jūsų namuose. Galite
500
N
14.00
28
250
Poška Longinas.....................
198
jį
vartoti kaip einate lauk, galite jį
1000
7.00
N
500
- .27
Antanavičienė Antanina. .
o
rz
vartoti
kaipo revolverį savo apsi
10.50
250
D t)
250
Pakutka Adomas...................
gynime ir apsisaugojime.
14.00
500
14.00
N
23
500
Ramančiuskas Bronis .. ..
Kaina yra $4.95 ir 50c. ekstra už7.00 221
750
14.00
N
39
250
Lančis Feliksas......................
persiuntimą..
s
14.00 999 Marčulonis Juozas...............
500
N
500
28
Prisiųsk užsakymų, ir 50c., gauk
10.50 228 Baublienė Agota................
250
96
7.00
' 's
250
tuoj
peilį — revolverį ir apsisaugok
10.50 228
500
14.00
N
38
250
Šimkienė Stanislovą............
save.
500
7.00
N
250
27
Jocienė Marė..........................
231
UNITED SALES CO.
J QE3
10.50
500
14.00
500
48
Vaičaitis Jurgis.....................
U
Grand Central Sta.,
7.00 233
1000
14.00 i o
N
26
500
Remeika Aleksandras .. ..
Box
13,
New York, N. Y.
7.00
I
14.00 233 Padrėzas Juozas...................
500
N
28
500
10.50 236
250
N
J 4.00 1
45
500
Ridziauskas Jonas...............
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BEN VĖS
7.00 236
500
250
10.50
N
38
Aleksaitis Juozas...............
7.00 243
1000
3.50 į
N
30
250
Sandaricnė Julė...................
7.00 245
250
OO
3.50 o
Pirk Lietuvos Laisvės Bo
500
N
Zibudas Stanislovas .. .. .
7.00
#0
N
3.50 j]
oo
500
Marcinkevičius Antanas .. .
8% DIVIDENDŲ 8%
245
nu — gelbėk išlaikyti Lietu
7.00 246
500
3.50 o
N
150
27
Zabalavičius Ignas.............
vos nepriklausomybę.
Sekanti bertaininiai ,čekiai yra išsiuntinėti balandžio 15, 1920.
7.00
500
N
40
1000
Alabavičius Antanas .. ..
7.00
250
N
500
40:
14.00 i
247 | Visockis Jonas......................
AR MES TURIME TAMSTOS VARDĄ IR ADRESĄ ŠE10.50 247 | Azalas Kazys.........................
500
N
500
42
14.00 ■
14.00 i
7.00. 247 | Bačanskas Jonas..................
750
N
38
500
RININKŲ SURAŠĖ? Jei ne, tai šiandien užsirašyk šorų, o gau
500
N
32
500
14.00
Bizauskas
Kazys
...............
247 I
si dividendų čekius, kaip ir kiti Bendrovės šerininkai.
7.00
500
7.00
500
Dar Šerai gaunami po $10.00. Už $50.00 gauni 5 šorus, už
Kp. 10. Akcvičius Alfonsas.
7.00
500
Kp. 11. Marutis Juozas.
$100.00 10 Šerų, už $1000.00 100 šorų, kurie tau neš $80.00 meti
14.00
500
Kp.
13.
Gentaitė
Juzė,
Gentaitė
Marė.
Rimkus
Stanislovas,
Rimkus
500
nio dividendo.
Pranas. Radziavičiutė Marė, Radziavičiutė Magdė, Radziavičiutė Ona. j
500
K p. 17. Kasict Pet ras.
7.00
500
LAI TAVO PINIGAI UŽ TAVE DIRBA.
Kp. 20. Augčiutė Ona.
14.00
1000
Kiekvienam išsiusime pakelį teatri
' Kp. 31. Neverauskas Vincas.
Adresuok:
7.00
500
niu
pinigą , iš kurių gali turėti daug
Kp- 39. Mališauskas Alek.
7.00
500
32
smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi
Kp. 85. Juskis Juozas.
LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
7.00
500
23
iliustruotų kataliogą geriausių laik
Kp. 91. Linerčiutė Marė.
500
35
rodžių
ir įvairių naujų išradimų, kas
Kp. 92. Krineis Albertas.
Baltimore, Md.
112 No. Greene St.
14.00
1000
42
prisius mums 15c. apmokėjimui siunKp. 98. Nnkstutė Marė, Ankstutis Tanias, Ankstutė Ona, Ankstu32
1000
timo lėšas. Rašykite tuojaus:
tis Juozas, Ankstui is J onas, Didyka Vladas, Vaškevičiutė Ona, Vaške- OZZ3OE
7.00
PRACTICAL SALES CO.
1000
34
vi ius Jonas, Vaškevičiutė Katre, Zaviatskas Jonas.
1219
North Irving Ave., Dept. 18,
31
750
Kp. 105. Penigis Albertas.
CHICAGO, ILL.
1000
30
Kp- 109. Jasinskiutė Solomėja, Šankinto Valerija.
7.00
250
30
Kp. 129. Normantaitė Ant.
7.00
250
45
Jei da neturi, užsiprenumaruok krikšč.-demokratų dien
Kpl 134. Straigis Antanas.
10.50
250
28
Kp- 137. Straukas Pranas, Straukas Steponas, Straukiutė Karalina.
raštį
1000
19
Jau išėjo naujo laikraščio
Kp. 171. Gustaitė Agnieška, Urboniutė Marė.
1000
42
= 2-ras numeris.
Kp. 183. Šalčius Juozas.
1000
41
Kp. 186. Kirtiklis Juozas, Linauskiutė Ona, Linauskas Vincas, Zc14.00 bertavičiutė Alena.
1000
24
i
lllll
10.50
500
49
Kp. 200. Butkeviciute Helena, Butkeviciute Albina.
Tai ’’MEILIAUSIAS1” ir Į14.00
Adresas:
Kaina:
500
47
Kp. 236. Dcmcreckas Zenonas, Dcmercckas Kleopas.
VAIRIAUSIAS lietuvių visuo7.00 247 Bizauskas Mikas..................
500
45
’’DRAUGAS” Publ. Co., Saviem Valstijose:
500 I 14.00
7.00
750
?
menės mėnraštis.
18
1800 W. 46th Street,
metams ............. $5.00
7.00
' 1000 .
Kas trokšta meilė“’ lai nęsigaiChicago, Ill.
pusei metų ................. $3.00
14.00
1000
| Ii $1.00 ant metų uz "Meilę”.
y
'
Į Lietuvą ir visur į užsienius:
500
’’Meilė” tinką visiems. ”Mei14.00
metams ...................... $6.00
150
14.00
25d
j lė” uždega meilę visų širdyse.
pusei metu ............................ $3.50
14.00
150
Užsirašykite ir platinkite
Chicagojo:
14.00
250
į ’’Meilę”.
metams .................. $6,00
1000
MEILE”
pusei metų ........... $3.50
1000
01 State St.
Du Dois, Pa.
14.00
150
7.00
500
10.50
250
1000
14.00
1000
500
10.50
250
7.00
(
500
ATMINKITE, KAD JŪSŲ GERIAUSIAS DRAUGAS YRA BANKOS KNYGUTĖ,
14.00
1000
7.00
1000
PER KURIĄ SUDĖTI JŪSŲ ATLIEKAMI PINIGAI.
7.00
1000
Taigi pradėkite taupyti saugiausioje vietoje:
14.00
500
14.00
14.00
250
14.00
250
7.00
500
14.00
1000
Šioje Bankojc padėti pinigai bus geriausiai apsaugoti. Šis Bankas per dąugelį metų
7.00
250
sąžiningai tarnavo visuomenei ir todėl yra geriausis ir smarkiausiai augantis krikščioniš
14.00
1000
kas Bankas.
1000
Taipgi pranešame visuomenei, jog jau galima VAŽIUOTI IR PINIGUS SIŲSTI Į
3.50
500
LIETUVĄ.
14.00
500
Šiuose reikaluose jums pagelbės musų
14.00
150
7.00
150
14.00
500
Kuris yra didžiausias visoje apiclinkčjc irvisiems gerai žinomas savo teisingu ir atsakančiu
7.00
250
patarnavimu. Kreipkitės prie musų ypatiškai ar per laišką, o mos suteiksime įvairias infor
14.00
1000
macijas tei; 'ilgai, uždyką. ir grigimtoje jūsų kalboje. Už musų atliktą darbą gvarantuojam.
7.00,
1000
Atidarą iš ryto nuo 9 ligi 6 vai. vakaro.
150
Suimtomis nuo 9 ryto ligi 9 vakare.
500
Visuomet kreipkitės sekančiu adresu:
7.00
150
. 1000
14.00
750
10.50
500
14.00
500
14.00
500
10.50
500
7.00
750
1000

H 05 Grand Si

EXTRA DOVANAI!

RAUGĄ”

„MEILE”

BOSAK STATE BANK

434 Lackawanna Ave
Scranton, Pa
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No. 17, balandžio 22 d., 1920
kuopoje yra ginčai, gi konstituci
ja nenurodo katras antspaudą tu
ri užlaikyti.
A. Š.
‘

I
I
'■'i

a!- yA\

i/L ,

Paaiškinimass Sulyg įsigyvenu
sio papročio ir draugijų teisių, kuo
pos antspaudą privalo užlaikyti ir
ant dokumentų prispausti kuopos
pirmininkas. Taip ir Centras prak
tikuoja. Pirmininkas patvirtina bi
las ir kitas organizacijos poperas
savo parašu ir antspauda.
Aukas Gerb. Sekretoriau: SLR
KA. 189 kp. Pocahontas, Ill., lai
kytame susirinkime sumetė po keliatą centų del. BĮ. Petrakevičiaus,
191 kps. nario. Malonėkite perduotUčia siunčiamus $2.00.
Perduota $2.00 191 kp. raštinin
kui, dėlei perdavimo. Ačiū.
P. Molis, Centro Rašt.

S. L. R. K. A. 35-tam SEIMUI
ĮNEŠIMAI

BECKMEYER, ILL.
NEW BRITAIN, CONN.
199 kp. mitingas bus gegužio 2
SLRKA. 109 kp. rengia puikų va
karą, kuris atsibus 25 d. balandžio, d., 2 vai. po piet, pas V. Vaikšnorį.
A. Valkšnoms.bus perstatyta du puikus veikalai
’’Karės Metu” ir ’’Katriutės Gin
DONORA, PA.
tarai”. Vakaras įvyks Lietuvių sa 88 kp. susirinkimas įvyks ba
lėje, 354 Park gatvės, New Bri landžio 25 d., nedėliojo, tuoj po patain, Conn., Pradžia 7:30 vai. Į- i maldų, Šv. Juozapo parapijos baž
žanga labai pigi. Todėl gerbiami c-i nytinėje svetainėje.
ji lietuviai ir Lietuvaitės, malonėkit
P. Kostrickis, rast.
atsilankyti ant šio vakarėlio, o pa
matysit ko nebuvot matę. Ta pati I
VANDERGRIFT, PA.
roil!
kuopa ir toje pačioje vietoje
133 kuopos susirinkimai atsibugia puikų balių, kuris įvyks
na kas paskutinį menesio nedėldiegegužio, 1920 m.
nį Šv. Gertrūdos salėje. Nariai yVisus širdingai kviečia
ra kviečiami atsilankyti ir atsivest
Komitetas.
naujų.
Sekr. Jurgis Kulis.

labai brangus tai viena, o antra,
samdyti darbininkai nedirba taip,
Pa.,
51
kp.,
New
Philadelphia,
ImmiANfiC AIuANCEotlmi
gerai kaip kad sau dirbtų, o prie
seimui ineša:
ūkės tas daug reiškia.
1. Ūkės tuo tarpu nepirkti.
2. Kad steigti Lietuvoje skyrius
2. Organizuot i Liet uvoje Susi vie visi sutinka vienbalsiai.
nijimo skyrių.
CENTRO RAŠTINE, ORGANO ’’GARSO” RE
3. Kad mokėti už pirmą, savaitę
3. Mokėjimas pašalpos ligoje už ligos, visi pilnai sutinka, bet kad
DAKCIJA IR ADMINISTRACIJA:
pirmą savaitę nereikalingas. Turi mokant už pirmą savaitę reikėtų
palikt po senovei. Nes greit ištuš mokesčiai pakelti, tai tą visi žino.
456 - 458 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.
tėtų pašalpos iždas, reikėtų kelt mo Todėl susirinkimas plačiai tą ap
Telefonas Stagg 3837.
kesčiai, kas kenktų organizacijai. svarstęs seimui paduoda sekantį
4. Organo didinti nereikia. Pa sumanymą: Nariui išsirgus nema
CENTRALS VALDYBA:
likti tokiu, kokiu jis dabar yra.
žiau 14 dienų, mokėti jam už visą
S. L R. K A. KUOPŲ
Juozas S. Vasiliauskas, Pirmininkas,
keturiolika, bet kad taii padarius,
112 No. Greene Street, Baltimore, Md.
L. R. Kryžiaus Valdyba;
st i tokį pat.
tai nariams dirbantiems anglių ka
Antanas J. Sutkus, Vice - Pirmininkas,
Rev. J. Petraitis, pirm.
Varde 51 kp. Jonas Abromaitis. syklose turi būti mokestis pake1
1317 So. Victory Street, Waukegan, Ill.
147 Montgomery St.,
SHAMOKIN, PA.
nes jie dirbdami pavojingesnius
CONN. APSKRIČIO KUOPOMS.
Paterson, N. J.
12 kuopa, laikys bertaininį susi
Povilas Molis, Raštininkas, Knygius ir Organo Administrai.,
102 KUOPA.
darbus tankiau susižeidžia ir jiems
SLRKA. Conn. Apskričio 10 su
456—458 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
102 kp., Duquesne, Pa., savo su tankiau pašelpa reikia mokėti. Juk rinkimą balandžio 25 d., 1920, 1 J. Tumasonis, sekret.,
važiavimas įvyksta 30 d. gegužio sirinkime svarstė ir nutarė seimui
456 Grand St.,
SLRKA. stengiasi prisilaikyti tei vai. po piet. Daug svarbių reikalų
Juozas Stulgaitis, Iždininkas,
1920, New Haven, Conn., 145 St. įnešti:
yra.
apsvarstymui.
Taipgi
bus
rin

Brooklyn, N. Y.
140 So. Meade Street, Wilkes-Barre, Pa.
sybės, todėl šis sumanymas ir yra
John St., 12:30 vpal. po pietų. Kuo
dar vienas pagerinimas musų brau kimas delegatų į Seimą. Ateikite B. Vaškevieiutė, iždin.
Jonas Jaroša, Iždo Globėjas,
pos ir jų valdybos atkreipkite į tai ūkės pirkime nesame nei už, nei
71 Warwick St.,
gios organizacijos. Juk visi gerai visi ir atsiveskite naujų.
v
84 Eastern Ave., Springfield, Mass.
domę. Kalbėkite susirinkimuose a- prieš.
V. Sločkunas, Rašt.L
Newark, N. J.
žinome, kad angliakasiai daugiau
pio
tai,
duokite
naudingu
ir
rim

2. Ligoje pašalpą mokėti po se pašalpos išima, bet moka lygiai į
Ona Bendoraitienė, Iždo Globėja,
'O. Šaliuniene, siuvimo vedėja
NORTHAMPTON, MASS.
tų
sumanymų.
Prisiusite
kuodau
168 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.
novei.
145 Congress Ave.,
tą skyrių. Eikime teisybės keliu!
19-ta. kuopa, laikys bertaininį su
ginusia delegatų. Kuopoms buvo
3. Organas geras.
Waterbury, Cqnn.
Kuopos šį sumnymą turėtų apsvar sirinkimą 25 balandžio, 2 vai. po
Kūn. N. J. Petkus, Dvasios Vadovas,
išsiuntinėta raportų blankus, kur 4. Kalendorių leisti tokį pat.
styti, o seimas jį gyvenimai! įvy- pietų, 386 Pleasant gat. Meldžiam
259 North Fifth Street, Brooklyn, N. Y.
ias išpildę, jei negalėsite prisiųsti
5. Kur dar nėra kuopų, ten siųsvisus narius ir norinčius prisirą- BIIIHIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli
delegatų, siųskite raštininkui arba
TEISMO KOMISIJA:
4. Kad ’’Garsas” butų gerina šyli.
l
J. Vaičiulis^ ’
Antanas Vaitkevičius paieškai!
tiesiog į suvažiavimo vietą.
pos
iš kasos turėtų skirti proporeio mas, tai pas mus dviejų nuomonių
savo pačios Elzbietos Vaitkevičie
A. J. Sutkus, 1317 S. Victory St., Waukegan, Hl.
Conn. Apskričio Rašt.
SPINGFIELD, MASS.
naliai.
nėra,
nes
nariai
mokėdami
pinigus
Kun. A. Skrypko, 4557 So. Wood St, Chicago, Ill.
J. J. Šimoliunas.
241 kp. susirinkimas bus geg. 2 nės, po tėvų Vaivalevičiutė,* Vil
6.
Kuopų
raštininkai
turėtų
but
jo'
užlaikymui
nori
gauti
geresnį,
J. J. Stonkus, 11140 So. Michigan Ave., Chicago, Ill.
d., 2 vai., 102 Patton St., rašU na niaus gubernijos, Trakų pavieto,
paliuosuojami
nuo
kaucijų.
įvairesnį
laikraštį,
bet
kad
jį
išleiKun. M. Krušas, 3230 Auburn Ave., Chicago, Ill.
Epidemės kaimo. Ūgio nedidelė,
muose .
V. Minkelis.
A. Lekavičia, rašt.
PRANEŠIMAS
diinėjus tankiau, tai mes nematome
geltonų plaukų, ir turi apgamą ant
PENNSYLVANIJOS 4-TO
APŠVIETOS KOMISIJA:
reikalo. Mes skaičiaus nenorim, bet
WORCESTER, MASS.
kaktos. Ji prasišalino nuo manęs su
SKRIČIO KUOPOMS.
gerumo;
daugiau
žinių,
straipsnių,
188 KUOPA.
98 kuopos atsibus susirinkimas I lenku Antanas Szcszkus 25 metai
A. Aleksis, 180 Cardoni Ave., Detroit, Klich.
2
dieną gegužio, 10:30^ryte, tuo-'tani atgal. Jei kas apie ją žinotų,
kurie
mums
padėtų
gauti
naujus
Kute F. Kemėšis, 381 ’Westminster Ave., Detroit, Mich.
Albany, N. Y., 188 kp. plačiai
Susivažiavimas SLRKA. 4-to
Dr. J. J. Bielskis, 703 — 15-th St., N. W., Washington, D. C.
apskričio įvyks 25 dieną balandžio svarstė ir atrado reikalingu mokėt narius, o ne visų lietuviškų organi jaus po ankstybųjų mišių, pobaž-‘širdingai melsčiau pranešti man,
nariams ligoje pašalpą ir už pirmą zacijų atskaitų ir bereikalingų ap nytinėje salėje. Pirmiaus būdavo tai gaus dovanų 10 dolarių. Praneš
LABDARYBĖS KOMISIJA:
garsinimų, kurie nei Susivieniji kas antras nedėldienis kožno mė kit šiuo adresu:
Main St, Edwardsville, Pa. 2 vai. savaitę.
Ūkę pirkti nereikalinga, nes daug mui, nei nariams, nei visai lietuvių nesio, bet yra perkialiamas ant
po pietų. Gerbiamosios kuopos ma
Antanas Vaitkevičius
Ant. Šlikas, 1340 Hamilton St., Grand Rapids, Mich.
tautai
nėra
naudingi.
pirmo
nedėldienio
del
surengimo
30 Starke St.
Kun. K. Skrypko, 37 N. Grandview Ave., Kansas City, Kans.
lonėkite prisiųsti delegatus su ge Sus-mo narių yra palikę ukes Lie
Pittston, Pa.
prakalbų
ir
nutarimo
kitų
svarbių
5.
Kalendoriais
visi
yra
paten

M. Šaučiuvėnas, 5143 So. Paulina St., Chicago, Ill.
rais sumanymais ir taipgi yra kvic tuvoje.
Pernešti skyrių Lietuvon. Ant kinti ir sutinka gauti jį ir ant to dalykų. Visi nariai būtinai turit MUZIKOS MYLĖTOJAMS
čiamos kuopos, kurios da nepriguli
liams, bet nebūtų priešingi gauti pribūti ir tie, kurie užsimokėję iš
prie apskričio. Šisai susivažiavimas to visi nariai vienbalsiai sutiko.
Keturi gražus nauji vcikalaL
kalno.
tokį kaip ’’Metraštis” kad yra.
bus svarbus, nes daug turėsime ap
Jonas Kiekis, rašt.
98 kp. sekr. J. M. Vieraitis.
Notos su žodžiais del piano.—
tarimų apie musų brangią organiza
APSKRIČIŲ VALDYBOS ir ORGANIZATORIAI
J. Andrukaitis,
1. Pas darželį trys mergelės, du
ciją . Seimas artinasi, todėl kuo
GAUSI AUKA.
200
KUOPA.
J.
Valcn
t
ukevičius.
Ohicagos Apskritys:
pos ir apskričiai rengkimės į seimą
50e.
Šv. Juozapo Dr-ja, Youngstown, etas
Juozapas
JI.
Pirą
gis.
B. Jakaitis, pirmin., 901 W. 33-rd St., Chicago, Ill.
su naudingais sumanymais. Šis su
2. Esu ant šio svieto, solo 50c.
Ohio, paaukojo $100.00 į Tautos
V. Balanda, raštininkas, 3258 So. Union Ave., Chicago, Ill.
R. X. Barsis.
važiavimas Ims paskutinis prieš duoda šiuos seimui Įnešimus:
Fondą, Lietuvos sušelpimo reika 3. Lietuva brangi,/solo
50c.
K. Andrcliunas, iždin. 4434 So. Fairfield Ave., Chicago, 111
P. P. Petrėnas.
Seimą, taigi kuopos malonėsite pri 1. Steigti Susivienijimui ūkę
lams.
s
4. Kas nuramins mano širdelę,
Lietuvoje.
siųsti
delegatų
skaitlingiausia.
De

Bostono Apskritys:
Aukos
priimtos,
už
kurias
nuo

duetas
50c.
legatų liudijimai turi būti su kuo 2. Kadangi Lietuvon
V. J. Kudirka, pirm. — 37 Franklin St., Norwood, Mass.
širdžiai
ačiū.
Pajieškau Jievos ir Onos Alck
Siųskite pinigus rcgistruoLunc
pų viršaičių parašais ir antspau gris daug Sus-mo nariu. lodei steiM. Kilmoniutė, vice-pirm. — 249 River St., Mattapan, Mass.
K. J. Krušinskas,
da.
laiško ar per money orderį, štam
J. M. Vieraitis, rašt., 195 Perry Ave., Worcester, Mass.
T. F. sekret.
3.
Pageidaujama,
kad
ligoje
pakelių
kaimo,
Smalėnų
parapijos,
4-to Apskričio pirmininkas
pų nesiųskit.
O. Paulaičiukė, ižd. — 249 River St., Mattapan, Mass.
šalpa
butų
mokama
už
pirmą
savai
i
Suvalkų
rėdybos.
Turiu
svarbių
ži
CLEVELAND,
OHIO.
Silv. Pile Iškiš.
V. Jakavičius, iždo glob.— 37 Jefferson St., Cambridge, Mass.
te išsirgus 7 dienas ir pašalpos sky nią žinią pranešt iš Lietuvos. Jos .SLRKA. 8 kp. laikys bertaininį
J. A. Žemaitis, išleidėjas
I. Žardeckas, iždo glob. — 166 Bolton St., So. Boston, Mass.
riaus mokesčiai neturi būti kelia pačios ar kas apie jas žino, mel- susirinkimą 2 vai. po pietų, Good 315 S. West St. Shenandoah,- Pa.
ž
PRANEŠIMAS.
J. Glineckas, organizat. — 282 Silver St., So. Boston, Mass,
.... •
--------- "• ttaHMMSEi
mi, kaip dabar kad yra.
Kuopos džiu pranešti, busiu dėkinga.
rich name, East 31 gatvės, nedėlioj
4-tas I Pennsylvanijos apskričio turi būti atsargesnės, geriau prižiu
Gendrė Aleksienė
antrą dieną gegužio. Malonėsite vi Tolefeaas Greenpoiat £851.
Connecticut Apskričio:
< susivažiavimas bus laikytas 25 d. rėti ligonius, tokiu budu pašalpos 658 Saratoga St, Baltimore Md.
si nariai pribūti ant susirinkimo,
Jonas Riktcraitis, pirm., 875 Bank St., Waterbury, Conn.
Balandžio, Tamaqua, Pa., 2 vai. po fondas nebus susilpnintas.
J. T. Kazlauskas, pagelb., 443 Grand Ave., New Haven, Conn.
Aš Lietuvos kareivis paieškai! nes bus išduota, atskaita iš atsibu
pietų, Bello salėje, Union gatvė.
J. J. Šimoliunas, rasi., 40 Woodland St., New Britain, Conn.
vusio baliaus ir butų labai malonu,
GBABOHIUS
v
Kviečiame visų kuopų, kad alsių liktų lokiu pat. kokiu jis dabar yra. sesers Marijonos Stasiulis, po vyru
kad
ko.žnas narys atsivestų naują
J. Dvilcvicius, izd., 15 Rock St., New Haven, Conn.
Judeikienė.
Gyveno
Chicagojc.
-\*<|stų savo atstovus į šį .susirinkimą.
272 BEBEY STREET,
5. Kad 1921 metams SLRKA.
£ nes bus labai svarbių dalykų svar- kalendorius butų išleistas knygos pic 14 metų kaip nebesusirašom. narį prie Susivienijimo prisirašyti.
BROOKLYN. N. Y.
Pennsylvanijos I-mo Apskričio Valdyba:
Ad. 1 vinskas, 8 kp. rašt.
Mano
adresas:
styta, taipgi šis susirinkimas bus formoje.
Pet. Kubartavičius, pir., 600 W. Pine St., Mahanoy City, Pa.
i Kazimieras Stasiulis
b paskutinis prieš Susiv. L. R. K. A.
A. T. Leskauskas, vice-p., 404 Mah. Ave., Mahanoy City, Pa.
1 pulko raitelių, nerikiuotos ko
-LIETUVIS FOTOGRAFAS IR MALIORIUS
vedama kosimi rkiausia. Kuopos ir
• T. P. Križanauskas, l rašt., 137 S. Main St., Shenandoah, Pa.
mandos.
~
Lithuania.
apskričiai turi turėt savo organi
J. J. Skirmantas, II rašt., 1117 Jackson St., Easton, Pa.
— o—
1-mo Pennsylvanijos Apskričio zatorius. Apskričiai nors du syk
Juozas Lazaravižius, ižd., P. O. Box 617, Minersville, Pa.
Pavaikslus padirbu visokiomis spalvomis, kaip
motuose turi surengt prakalbų mar
Paieškai! vietos prie klebonijos mažus, taip ir didelius. Vestuvių, šeimynų ir pa
Pennsylvanijos 4-to Apskričio Valdyba.
srutas.
vienių ypatų padirbu pagal naujausių, madų, tik
7. Kad iš Susivienijimo iždo bu iniems klebonams, tai aš galiu užim rai artistiškai atnaujinu senus ir atmaliavojų iš
8. Pileckis, pirm., 45 Sheridan Str., Wilkes-Barre, Pa.
tų apmokamos finansų raštininku ti tokią vietą, ne.s turiu paliudiji kelių ant vkio paveikslo. Prekės labai prieinamos.
J. Pocavicius, rašt., 187 N. Main Str., Pittston, Pa.
Studija at dara subatoms, nedėliomis ir šiokioSLRKA. 98 kuopa laikytame su
mą kad galiu tą darbą atlikti. Ma mis dienomis.
A. Šcimis, II rašt., 664 Swallow Str., Kingston, Pa.
sirinkime 11 d. balandžio nutarė
8. Centras turėtų nutart, kad no antrašas:
M. Makauckas, ižd., 656 Swallow Str., Kingston, Pa,
i D TIE JUS K10HAS
Centru Valdyba neturėtų teisės
Miss K. B. Braučiutė
New York-New Jersey Apskričio Valdyba:
227 Bedford Ai -nuo,
Brooklyn, N. Y.
lis pranešė, kad yra rengiamas Bo Susivienijimui pravesti svarbes
175 Ames St.
Montello. Mass.
V. Bendoraitis, pirm., 168 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
Tarpe
Ji^rtli
4-tos
ir
5-toa
gatvių.
stono apskričio maršrutas ir su pr;’ nius naujus .sumanymus be kuopų
J. E. Žemaitis, rašt., 184 New York Ave., Newark, N. J.
V Daubaro, iždin., 669 Grand St., Brooklyn, N. Y.
ir apskričių žinios; būtent. Sus-mo
"Garso’’ redaktorius.. Kuopa tą nuosavybės pardavimas, mokesčių
A. Kazlus, a,ps. organiz., 56 New York Ave., Newark, N. J.
sumanymą priėmė ir sutiko, kad nariams uždėjimas.
e
bnlii pakviesi;.s p. L. Šimutis. Pra
9. Reikalaujame, kad musų orga
Kiekvienas gali gauti dovanai
kalbos atsibus 2 dieną gegužio. 2 nas ’’Garsas'’ talpinių visokius
n
puikų
vai. po pietu, šv. Kazimiero Liet. kuopų ir apskričių nutarimus. Ii >rodei i,
&
'•lančius Sus-ma, Centro valdyba
Taigi visi nariai meldžiami pri
neturi teisės jų sulaikyti.
d mi
imti ant prakalbti ir atsivi
nors
F. T. Gutauskas, pirm.
u
irt
u
po vieną naują narį pr
W-J. J. L i u J v i nail is, rašt.
gali įgyti laikrodėlį be jokio j
cento. Jeigu nori keliauti Eu- I
P. Mikšis, iždininkas.
Uruliai ir sesutės, subruskim
roĮiou,
gali gabentis laikrodėį I
LAIŠKAI CENTRO KASTINES. lik. I
prie darbo, prie pakėlimo musų km
ir visi kiti laikraščiai,
137 KUOPA.
Viskas, ko mes reikalaujam,
pus. tau) kad ji išaugtų į milžiniš
dakeija
taipgi
gaudavo
labai
pavė
tai
perstatymo 2! puslapių pel
SLRKA.
137
kuopa
laikydama
ką kuopą.
skričio raštininkas, klausia, kodėl
ningo,
dovanų Kataliogo, ku
mėnesinį susirinkimą Kovo 14 d.,
pastaruoju laiku organas gauna lavusius laikraščius ypač iš Uhicariame telpa daug dalykų veik
1920 m., svarstė ateinančiam sei
mas nereguliariai. To paties klau gos.
;ali tai padaryti be jokio
mui sekančius Įnešimus:
Dabartiniu momentu krasos vei
HOME SUPPLY CO.,
sinėja ir kiti Susiv. prieteliai ir
išsilavinimo.
kimą trukdo gilžkelių streikas. Kuo
prenumeratoriai.
tokų setų
išdalinimui
Mes turime
DEP. KXJ, 110 NASSAU ST.,
2 d..
si
atmestas.
Nariai
iš
lokius
ūkės
būti
pirniuf
iniu
savu
mieste.
met gaunama vėlai, ’’Garso” ad
NEW YORK CITY.
Paaiškinimass Vasario ir kovo
Jau mes išdalinoni t liksiančius tų laikrodėlių, dello no
ministracija mažai ką gali gelbėt i. visų narių susirinkti ir iš tolimes nemato jokios SLRKA. nariams
rime vienų ir Tamstai padovanoti .
Malonėkite prisiųsti Dovanai
mėnesiuose krasa buvo išvaryt a. iš Rašykite mums nurodant aiškius
naudos, o Inos pinigus ir 1 u rėti]
Ncpasivčluok išpildyti čion esantį kuponų ir prisiųsti
normalių vėžių iš priežasties dide adresus tik kuomet nors porą sa nių apiclinkių, nes yra aptarimui sudėti nekas kitas kaip tik tie pa
mums
tuojaus —
daug svarbių kuopos ir tėvynės rei- tįs Susivienijimo nariai. Nes pa
lio sniego. Laiškai siunčiami pir
vaičių visai negautumėte.
liegę nariai juk negalės įdirbti, to
mąją klcsa irgi vėluodavo, o laik
Miestas •
dėl, kad tą ūkę užlaikius darbinin
raščiai, kaipo antros klesos siunti Klausimas^ Meldžiu išrišti kam
CHICAGO, ILL.
kai reikės samdyti, kad tą ūkę tin
niai, paprastai imami tuomet, kuo priguli vartoti kuopos antspauda:
116 NASSAU ST.,
NEW YORK, N. Y.
met su laiškais apsidirbama. N' prezidentui ar sekretoriui. Musų 2 d.. 1 vai. po pietų.
kamai apdirbtų, o darbininkai yra
51 KUOPA.
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Susirinkimai.
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Juozas Levaiidauckas

DOVANAI

HOME SUPPIY COMPANY

t
i'

No. 17, balandžio 22 cl., 1920
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IŠ LIETUVIŲ NAUJOKYNIk AMERIKOJE

Klaidos atitaisymas.
Iš šios kolionijos ’’Garso” 12 N.
tilpusioj korespondencijoj įsibriovė klaida. Ten pasakyta, kad Pa
skolos stoties pirm. pag. J. G. Max,
ižd. K, Laureckas, o* turėjo būti
kaip lik priešingai. vTėvynainis.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiDm

CHICAGO, ILL.

CLEVELAND, OHIO.
Parsiduoda FABMA. .
mones pradėjo pliaukšti, it butų
likeriai, 5 namai: trioba, 2 bariu"
A.
Apskričio. tikras lenkų agentas, o išdavikas
L. R. K. Rėmėjų 7 skyrius ren
Lietuvos. Bet supratlyvesni nariai
rodo. Prie triobos naujas šulinis, iii
gia vakarą bal. 25 d., 5 vai. po piet. nt
delis
sodas. Rudeny užarta žemė, riebi
Nedėlioj, balandžio 11 d., Šv. mokėjo jam atsakyti. P. Adamavi
Goodrich salėj, 1420 E. 31st St. L. viskas auga; ganyklos dideles, aptver
Jurgio parapijos salėje įvyko SLR čius daugiau balso jau nebeprašė.
>00 kvartų malku. Far
tos:
WORCESTER, ALASS.
KA. 1-mo aps. spceialis susi lauki Bet trukšmas vis nepasibaigė. K.
verskių statys scenon trijų aktu miesto, tik trys mylios. Galima
mas. Šis susirinkimas kiek teko pa (Sidabras ir kiti sandariečiai visa
daryti. Graži vieta,
drama "Kastute”. Tikintai bus tik I gvvenimą
duoda
už.
$2500
dolerių ’’cash” pini- į
tirti per praėjusius 4-nis metus, tai gerkle šaukė, kad nesiųsti dabar pi
gaiš, ant išmokėjimo brangiau. Barsi- '
buvo vienas iš gt’viau.sių ir skait nigų laukti busiančio seimo tada
4 lotai Waterbury, Conn.,
Korcsp. j duoda
bilas,
fornišiai Naugatuck’e. S
lingiausių. Tas aiškiai parodo, jog gal bus geresnė valdžia; mat san
skelbimus kituose laikraščiuose.
Cliieagiečiai rengiasi prie ateinan dariečiai nori bolševikiškos. Ka1.i-;uon gražus veikalas "Kastutė .
FRANK ADOMAITIS
Pirk Lietuvos Laisvės Bo
čio seimo, bei trokšta jog tas seimas likai priešinosi sakydami jeigu ne- Tai da neviskas. Turėsime garsių
83 So. Main St., (Top Floor)
Naugatuck, Conn.
atneštų šiokias tokias pasekmes. norite pasitikėti valdžiai, tai nors(dainininkų ir muzikos. Programas nu&
Šiame susirinkime buvo jau ir ti reikia siųsti Raudonajam Kryžiui, j bus puikus ir įvairus. Butų labai
kietai atspauzdinti seimo vakarams gelbėkime mažus kūdikius, kurie malonu, kad atsilankytų visi 41
imiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw^
kuriuos atstovai išdalino ir prisi badauja arba sužeistus kareivius,
komiteto narys,
žadėjo stengtis kuodaugiausiai iš kurie miršta nesulaukdami jokios
Tarnas Kuscckas.
parduoti, taip kad seimui priėjus pagalbos. Kįlo karšti ginčai. Pir
visi sugrąžysią pinigus, o ne tikie mininkas mokėjo sukurti ugnį, bet
Kampas 29th St. ir Penn Ave.
tus. Šis susirinkimas ypatingai ma užgesyti jau neįstengia. Leidžia MISIJOS PRAKALBOS.
ne džiugino, kad jame dalyvavo ne per balsus. Dalykas taip buvo su Lietuvos Misija lankysis šioje a
vien tik Chieagiečiai, bet buvo ir maišytas, kad didžiuma narių ne pielinkėje su Lietuvos Paskolos rei
Waukygeniečių ir Raciniečių. Tas žino nė už ką. balsuoja. Tokiu bil kalais šiomis dienomis:
Tie visi katrie rengiatės važiuoti Į Lietuvą galite kreiptis
parodo, kad įvykimas šio seimo ru- du per pirmininko pasidarbavimą
Balandžio mėnesio
pi ne vien tik plačiajai Chiieagai, laisvamanių sandariečių troškimai
ypatiškai arba raštu prie musų liaukos, o bus Jūsų Passpor24 d., sukatoj, 7:30 vakare, Ho
bet ir jos plačiomsionis tolymes- likosi užganėdinti: nubalsuota, kad mestead, Pa. ir Braddock, Pa.
tas į Lietuvą parūpintas į trumpiausią laiką.
nėms apielinkėms. Kitas susirinki- nesiųsti. Kas dabar galės nemanyti. 25 d., nedėlioj, 1 vai.'po pietų. Du
Siunčiam pinigus ir parduodam laivakortes į visas dalis
nias nutarta laikyti gegužio 2-rą ne kad garsi draugija papildė veid- quesne, Pa., ir 7 30 v. vak. South
svieto.
dėldienį, 5 vai. po pietų, šv. Jur mainystę. Tai tiesa, kas lengvai ža- Side, Pittst. Pa.
Konstantas Vaišnoras Vedėjas Užrubežinio Sk. ir Notary
gio parapijos .salėje. Taigi kaip šis da, tas sunkiai duoda,
Narys.
26 d., Panedėlyj, 7:30 vakare Bent
Public.
susirinkimas buvo skaitlingas luitas
ville, Pa. ir Donora, Pa.
kad dar butų škaitlingesnis.
28 d., Seredoj, 7:30 vakare, So.
WORCESTER, MASS.
Aps. Past.
Pittsburgh, Pa. ir Allegheny, Pa.
’’Aušrelės” koncertas.
29 d., ketverge,
7:30 vakare,
Bal. 8 d. ’’Aušrele” buvo suren AIcKces Rock's, Pa. ir Penn Avė.
AMSTERDAM, N. V.
Ui
gusi didelį koncertą. Koncerte da Pitsburgh, Pa.
Viso pasaulio žinios tel
SLRKA. 243 kp. nors ne taip lyvavo netik vietos žymesnieji dai 30 d., pėtnyčioj, 7:30 vakare,
pančios “Darbininke” pa
smarkiai, liet visgi varosi pirmyn. nininkai, bet ir p-ai Čižauskai iš Bridgevile, Pa. ir Vandergrift, Pa.
tenkina kiekvieną skaity
Beveik kiekvienam susirinkime pri Baltimore. Md. Dainavo vietiniai:
27 d., utarninko vakare bus iš
toją dėlto, kad jie žino,
sirašo po vienas naujas narys. Pa p. M. Šukiui ė, Z. Avietienaitė, P. kilmingas priėmimas Lietuvos ]>ajog tai teisingiausios ir
tartina visiems lietuviams katali Strickis, P. Steponkus ir ’’Aušre siuntinių Fort Pitt viešbutyj, 10th
naujausios
žinios.
kams. gyvenantiems Amsterdame, lės” vyrų choro kvartetas. Pianu and Penn Ave., Pittsburgh. Pa.
rašytis prie musų kuopos. ^lusų akomponavo M. Ališauskaitė. Kon Malonėkit visli Pittsbnrgho ir aGeras laikraštis yra tik
kuopoje nėra bereikalingų ginčų, certas paliko publikai gilaus įspū pylinkės lietuviai ir lietuvaitės da
riausias prietelius ir va
kaip pašalpinėse draugijose, nes džio.
lyvauti šiame iškilmingam pokidovas. Būk viską žinan
priklauso geri lietuviai katalikai, i
lyj, nes čia bus apart Lietuvos Mi
čiu—skaityk ‘ ‘ Dar.bininNėra vietos šiaudiniams katali- LK- Federacijos susirinkimas. sijos užkviesti iš Pittsbuirgho ir Pen
Bal. 9 cl. buvo Federacijos Sky- sylvania valstijos žymesni ameriko
kams, nei vilkams avių kailiuose.
Įstojimo ir mėnesiniai mokesčiai riaus susirinkimas išrinkimui pa nai.
maži, palyginus dabartinius uždar-; stovios valdybos. Pirmininku liko
Įžangos tikietus malonėkit įsigy
kun.’ L. Kavaliauskas, padėjėjais: ti iš anksto pas vietos stočių komi
bius.
J. M.
V. Vilkas ir V. Liutkicnė, rast. P. tetus, kurio randasi visose a pidinUrmonienė, fin. rast. Svirskis, ka kėse arba pas Pittsburgh© stoties
READING, PA.
si ori u m J. Vaitkus, kasos prižiurū“Darbininke”
Ir čia susiorganizavo Lietuvių tojais: M. Ščiukienė ii’ V. Mažiųk- kasierių Kostantą Stravincką, 1807
apart žinių telpa
Carson St., S. S. Pittsburgh, Pa.
Laisvės Paskolos stotis. Komitctan iĮ1 na.
naudingų straip
Spaudos Komisija:
įeina: pirm. P. Šlapikas, rašt. J.
L. L. Sargai.
\
snių, eilių ir tt.
Pranas Pikšris.
Pautienius, ižd. J. Juozaitis. Vie
11 bal. mitingavo L. L. Sargai
Juozas Virbickas.
“DARBININKAS” patenkina savo skai
tiniai lietuviai, pirkite bonų kuodau Susirinko skaitlingai ir 10 naujų
tytojus dar ir tuomi, kad. gaunamas paskirtame
giausiai.
J. ~
P.
aplikacijų išpildyta. Pagal centro
laike.
reikalavimą skyrius naujai peror MISIJOS E. ST LOUIS, LIETUV.
PARAPIJOJ.
“DARBININKAS” tinka kiekvienam lie
ganizuota. Mat, pirma buvo miliCAMBRIDGE, MASS.
Balandžio 18 d. Nekalto Prasid.
tarė organizacija, gi dabar lieka
tuviui ir lietuvaitei nuo paprasčiausio darbinin
Balandžio 6 d. bažnytinėj salėjo šiaip jau draugija. Išrinkta nauja P. Š. bažnyčioje prasideda Misijos,
ko iki augščiausiai pakilusio inteligento.
buvo draugijos Šv. Juozapo bertai- valdyba, kuri susideda iš eivylių ir kurios trauksis per 8 d. East St.
“DARBININKAS” yra, pirmoje vietoje
ĮLĘ
ninis susirinkimas. Apart kitų ta kareiviu.
Louis ir apielinkės lietuviams tai
sn
darbo
žmonių
užtarėjas.
ue
rimų ant pat galo likus tik antyra geriausia proga pasiklausyti
an
P.
K.
A.
41
kuopa.
' “DARBININKĄ” leidžia darbo žmonės
įlę
bolševikams pirmininkas kaž delko
gražių pamokinimų ir atlikti Ve
arū
susispietę į Lietuvių Darbininkų Sąjungą.
klausia draugų ką darysime su pi Sus-mo 41 kp. mitingas atsibuvo lykinę išpažintį.
nigų siuntimu į Lietuvą, ar siusi bal. 11 d. Narių mitingan pribuvo
Kun. S. E. Kolesinskis,
“DARBININKAS” eina 3 sykius į savai srū
ue
me ar dar laukti? Klausia it neži gana skaitlingai. Labai rimtai svar
Klebonas. LR tę: utarninkais, ketvergais 4 pusk, ir sukato
anl
nodamas draugijos nutarimo, juk styta organizacijos bėgantieji reika
art
mis 8 puslapių.
ue
spalio mėnesyje draugija paskyrė lai. Naujų narių išpildžiusių apli
KINGSTON, PA.
“Darbininko” prenumeratos kaina Suvienytose
Lietuvai $1,000 ir nutarė tuojaus kacijas ir kandidatų buvo šin su
11 cl. balandžio 3 vai. po pietų
Valstijose arba Amerikoje:
pasiųst Lietuvos Valstybės Prezi sirinkimai! atėję 14. Abelnai kuopa
aru
musų kolioniją atlankė geri). Liet.
..$4.00
[LR
Metams
3
sykius
į
savaitę
.....................
dentui A. Smetonai, ir per kelis su auga kai ant mielių. Iš to aišku, kad
anl
Misija. Bonų išparduota už 3.000
..$2.25
Pusei metų 3 sykius į savaitę ..............
sirinkimus šis tarimas buvo atkar musų tautiečiai jau supranta, kur
dol., tai nedaug, tikimės, kai partotas. Bot draugijos valdyba neat dėtis, ką remti. Taigi broliai ir se
...5.00
Bostone ir apylinkėj 3 sykius į savaitę .
, davinėjimo bonų komitetas lanky
LR
pn
sižvelgdama kaip dabar Lietuvai sers, rašykitės kuodaugiausiai prie
Į Lietuvą arba Užrubežyje:
sis po gryčias Kingstono ir jo apieLR
an
pašalpa yra reikalinga, vieton pasių :Vos organizacijos.
Metams 3 sykius į savaitę.................................. $5.00
linkės lietuviai tinkamai atliks savo
LR
an
sti kuogreičiausiai išlaikė pusę mo
LR
priedermę Tėvynes link.
Pusei metų 3 sykius į savaitę . ......................... $2.75
L. Vyčių 26kp. teatras.
tų ir vis neišsiuntė. Bet ant šio su
p n.
25 d. š. m. Burbos salėje atsibus [U^ Vieną sykį į savaitę metams.............................. $2.50
11 bal. vakare L. Vyčių 26 kp.
sirinkimo pasirodė, kad vieton pa
4-jo SLRKA. apskričio konferen
TJžsirašyk, ir kitiems patark tą padaryti.
siuntimo valdybos nariams rūpė statė scenon komediją ’’Daktaras
cija
ir
vakare
bažnytinėje
salėje
pa
Prenumeratą ir pinigus “money orderiu”
jo tik sulaikyti ir atšaukti draugi iš Prievartos”. Perstatymas buvo
rapijos
choras,
vedamas
A.
Sodei

jos nutarimas. Todėl pirmininkas ir neblogas. Tik kai kurie aktoriai
kos, stato ant scenos p. M. Petrau 3ŪJ arba čekiu siųsk šiuo adresu:
savo
vaikščiojimu
po
sceną
darė
ne
pakėlė tą klausymą, kuris turėjo
sko operetę ’’Užburtas Kunigaikš anl
LR
|
kokio
įspūdžio.
but užbaigtas pusė metų atgal.
anl
tis
”
.
Šiame
vakare
taipgi
kalbės
Tai pranešus nariams, vieni pra-1 K. Česnulis kalbėjo apie L. Pa SLRKA. reikale gerb. K. Krušin- [LR
anl
dėjo murmėti ant valdybos kodėl s^°^os Bonus,
242-244 W. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.
skas, todelgi Susivienijimo nariai
iki šioliai neišsiuntė, pirmininkas Į
an
L. Paskola eina gerai.
pasinaudoki 1; proga, nes gvildens ju ue
aiškina: Siųsti pinigai dabar gali
Woreesteris ar tik nebus viena sų reikalus.
Vietinis.
RSnlSTL
būti keblu pres. Smetonos vardu, tinė lietuvių kolionij'a. Amcr., kuri
nes jau seimas netoli, Smetona, ga išlaikys kvotimus L. Paskolos par
vęs pinigus, o nepasiliktų preziden davinėjime ir suplieks visas kitas
tu, tai tada kas Imtų. Tai reiškia, kolionijas. Ir dabar jau -stovi pir
Silpnybes, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sįiuariu ir raumenų
vyras nepasitiki žmogui, kuinam moj vietoj. Gal tai del to, kad visų
sustingimu, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant
pasitiki visa Lietuvos Valstybė. P. dirbama sutartyj ir vienybėj, kad
J. Adamavičius, iš So. Bostono, a iš suprasta momento svarba ir nesi
6i Draugų Reikale n
kiną, kad pinigų visai nereikia au pešamą už tuščią maišą, kaip kitos
Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, dauginus bo jo neapsieina.
Yra tik vienas Pain-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas
koti ir siųsti negalima dabar ”Nu- kolionijos kad daro. Valio, Worcemusu vaizbaženkliu
terioti draugai” susiskaldę į ke steriečiai! Dirbkime, nepailskime.
lias pusias ir nieko neveikia. Pet
Teatras.
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio
rine draugystė So. Bostone siuntė
neimkite.
Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
Bal. 29 d. SLRKA. 41 kp. bažper draugus o atsakymo iki šioliai
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York
’Nastutę”,
dar negauname. Ir kitokias nesą-Rytinėj salėj vaidins

FRANKLIN SAVINGS & TRUST CO.

PAIN-EXPELLERI

INKORPOllUOTA ANT
Milijono Doleriu
(fl.OOU.VOU)
:S

'J?: VAS!L’A USKAS
fjeneralis
AUila^cris

Lithuanian American Trading Co.
DIREKTORIAI-

DIREKTORIAI:.
d- B. Kaupas
A. J, Slaknis
•ė- B Šaitanas
M. Milukas
K. Česnulis
P ■ Molis

ŠERAI PO

$10.00.

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

J. S. Vasiliauskas
Kurt. J. J- Kaiti aki s
Kuri. J. Petraitis
L Šimulis
A. J. Mekšras
S. Radaviėius

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

AKRON, OHIO
S. Radavičius, 130 Wooster Ave.
ALBANY, N. Y.
M. Martinkus, 190 Second St.
AMSTERDAM, N. Y.
Vlad. Rusilas, 16 Swan St.
AURORA, ILL.
V. Šoris, R. D. 2, Box 100
BAYONNE, N. J.
F. šedvydis, 652 Boulevard

MAHANOY CITY, PA.
J. Tošaitis, 613 W. Mahf.noy St.
J. Žarnauskas, 518 W. Pine St.

MASPETH, N. Y.
A. J. Valantiejus, 4 Lexington Av.
MIDDLEBORO, MASS.
P. Pinskas, 14 Lane St.
MINERSVILLE, FA.
Jonas Mikutavičius.
MT. CARMEL, PA.
BALTIMORE, AID.
Jonas Demkus, 251 S. Oak St.
J. S. Vasiliauskas, 112 N. Grccno ’. •Kun. V. Dargis, 312 S. Poplar St. '
S. Lie.tuvnikas, 821 W. Hollins St.
NEWARK, N. JK. Žvinglis, 717 W. Lexington St. A. Kazlas, 56 New York Avė.
J. Butkus, 658 W. Saratoga St.
NEW BRITAIN, CONN.
Anast. Bajoriutė, W. Lexington St. J. šimaliunas,
40 Woodland Av.
BLOOMFIELD, N. J.
Mikolas Ncvulis, 10 Valo St.
A. J. Staknis, 85 Bay Ave.
BRIDGEPORT, CONN.
NEW HAVEN, CONN.
J. šaučiunas, 450 Park Ave.
A. J. Dirzius, 183 Franklin St.
Ant. Velička, 39 Park Terrace
F. J. Rumskas, 44 Walnut St.
M. Jakubaičiutė, 549 State St.
BROOKLYN, N. Y.
NEW YORK. N. Y.
P. Molis, 458 Grand St.
M. Milukas, 454 Grand St.
D. Kašėta, 549 E. 12 St.
L. šimutis, 456 Grand St.
PATERSON, N. J.
J. K. Milius, 456 Grand St.
Kn. J. Petraitis, 147 Montgomery St.
A. Drabišis, 456 Grand St.
PA.
O. Bendoraitiene, 168 Union Avo. Kun.PHILADELPHIA.
J. Kaulakis, 324 Wharton St.
’’Garso” Ofise, 458 Grand St.
P. Grajauskas, Salmon and A cnango
CHESTER, PA.
J. Grigaitis, 308 Earp St.
A. J. Mekšras. 806 W. 11th St.
J. Hodell, 341 Wharton St.
Jon. MikoUunas, 618 E. 8-th St.
M. M. šlikas, 241 Federal St.
CHICAGO, ILL.
J. Čiurlionis, 3412 Mercer St.
Alex. Augustinas, 717 W. 18-th St. Jnr. Prnnckunas, 316 Earp St.
PITTSBURGH, PA.
A. Bacevičius, 1726 Girard St.
Pqv. Bajoras, 1419 Faulsewny St.
P. Baltutis. 3261 So. Halsted St.
P. Cibulskis, 2343 W. 23 Pl.
Rev. A. Tnmoliunas. 2112 Sarah St.
Alex. Dargis, 726 W. 18-th St.
Mr. B. Vaišnoras, 1514 Carson St.
B. Jakaitis, 901 W. 33-rd St.
Rev. J. Vaišnoras, 408 Tabor St.
Stas. Jucevičius, 726 W. 18th st.
PITTSTON, PA.
2919 W. 40 st.
Kun. J. Kasakaitis, 65 Church St. ,
J. Klimas, 4442 S. Whjpplo St.
L. Vasaits, 18 Sand St.
B. Nemartonia, 4412 S. Richmond st.A. Ruseckas, 31 Welsh St.
RACINE, WIS.
M. Panavas, 1902 W. 47-th St.
Don. Jackus, 1825 Meade St.
Ch. Petkus, 3667 Archer Avė.
I. Sakalauskas, 4031 S. Rockwell St.
ROCHESTER, N. Y.
Ant. šalčius 4630 S. Francisco Avo.Kun. J. Kasakąitis . 1006 Clifford Av
ROCKFORD, ILL.
V. Stančikas/1543 W. 46-th St.
Pr.
Steponaitis,
430 Island Ave.
Stulginskas, 715 W. 19-th PI.
R. N. Barsis, 1114 S. West St.
v. Stulpinas, 921 W. 33-rd PI.
j. šlikas, 4233 So. Mozart St.
A. Mažinauskas, 637 Island Ave.
Kasp. Yodelis, 1412 Central P’k Av.
.
ROSELAND, ELL.
Jur* Žakas, 3227 Union Avė.
J. Janušauskas, 10625 Lafayette Av
CLEVELAND, OHIO
SCHENECTADY. N. Y.
G.
Max, 224 Second Avo.
J.
J. Dubickas, 8006 Bellvue Avė.
SHENANDOAH. PA.
Adolf Kanoverskis, 1221 E. 172 St.
T. P. Križanauskas, 137 S. Main St.
V. Runta, 7602 Aberdeen Ave.
M. J. Šimonis, 1345 E. 66 St.
SCRANTON, PA.
Kun. J. Kuras, 116 Theodore St.
A. Žaliaduonis, 1620 E. 43 St.

CICERO, ILL.
A. Račkus, 1530, S. 50-th St.
CURTIS BAY, MD.
A. Radauskas, 2 Hazel St.
DERBY, CONN.
I. ChcsnuĮis, 30 Elizabeth
DETROIT, MICH.
K. Abyshella, 204 Cardoni Ave.
EASTON. PA.
A. Kazlauskus, P. O.
4)> EastWilk B arr Street
EDWARDSVILLE, PA.
Pr. Burba, 456 Main St.
ELIZABETH, N. J.
Ign. Balčiūnas, 240 Clark Pl.

ELLSWORTH, PA.

SIOUX CITY, IOWA.
J. Zabuliopis, 2616 Chicago Ave.
J. Rašimas, 2100 Grand St.
O. Smetonienė, 2520 Wash. Avo.
S. 8. OMAHA, NEB.
P. Vorsinckas. 5311 8. 33rd St.
SO. BOSTON, hi ASS.
J. Steponaitis, 212 W. Broadway
Juoz. šūkis,
ST. LOUIS, MO.
A. Živaitis, 1641 Texas Ave.
SPRING VALLEY, ILL.
J. Augustaitis, 11S W. 5-th St.
STRUTHERS, O.
K. Stupinkevičius, Box 945
SUGAR NOTCH, PA.
Kun. J. šupšinslcas, 624 E. Main St.
TAMAQUA, PA.
I. P. Zclionis,
TORRINGTON, CONN.
D. Diskoyičius, 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. Uliekas, Box 694
E. ST. LOUIS, ILL.
J. A. Blažis, 914 N. 15-th St.
GILBERTON, PA. .
Lauruševičius, Box 43
FOREST CITY, PA.
Vine. Maliauskas, Box 599,
GIRARDVILLE, PA.
S. Daunoras, 10 N. Second i St.
HARTFORD, CONN.
J. Mončiunas, 4% Hungerford Av.
HOMESTEAD, PA.
Kun. S. J. Čepanonis, 318 4th Avo.
KEARNEY, N. J.
J. Volikas, 118 Devon Tcraco
V. Sereika, 144 Tappan St.
KENOSHA, WIS.
J. Blaževičius, 15 N. Main St.
Rap. Baliauskas, 61 Brackett St.
V. Staraševičius, 609 Fleet St.
.KEWANEE, ILL.
I. Dambrauskas, 326 W. 6-th St.
LINDEN, N. J.
J. Ludvinaitis, Box 411

J. B. Šaliunas, 145 Congres Av<
J. Sauris,
WAUKEGAN, ILL.
Pr. Bujanauckas, 1112 — 10th St.
A. J. Sutkus, 1317 So. Victory St.
WILKES-BARRE, PA.
J. Stulgaitjs. 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 Clavton St.
BLANTYNE, SCOTLAND.
R. Darkšus, 41 Anehineth Rd.

Sugebąs lietuviai yra kviečiami už Pramonės Bendrovės
agentus. Kuriose kolionijos© dar nėra Bendrovės įgaliotinio,
iš tokių kolionijtj pageidaujama kad tuojaus prieteliai atsi
šauktų.
Bendrovės įkūrėjai, kaip ir rėmėjai yra patyrę visuome
nės veikėjai, su autoritetu.
Kiekvienas šios Bendrovės šerininkas turės sau už gąrbę
būti šios Bendrovės nariu. Šios Bendroves nariai sudaro
LIETUVOS PRAMONĖS KĖLĖJŲ ARMIJĄ.
Užsirašyk BUlyg savo Ižgailes.šios Bendrovės Serą Šiandien. .Jei
tavo laikas pavelija ir sugebi, reikalauk informacijų ir įgaliojimo būti
Šios Bendrovės agentu ir ragink savo draugus į Lietuvos Pramonės
Kėlėjų Armiją.
Klausiant informacijų ir siunčiant pinigus adresuok:

Lithuanian American Trading Co,
112 N. Greene St.
Baltimore, Md

”GARSA S"

No. 17, balandžio 22 d., 1920

kis, Tricškų para., Kauno gub. Lie
tuvos. Tūrių svarbų reikalą iš Lie
tuvos, jie patys ar kas žinotų apie
juos meldžiu man duoti žinią sekau
čių antrašų:
Karolina Viikcvičienč,
(Bugailaitė)
380 Grand St.,
Brooklyn, N. Y.

MAGDE.
fcaip man niežti gal
vą ! Išbandžiau visokius mazgojimus,
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man geda net darosi!”
MAKE. '‘Xa, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir lysti. O tai
todėl, kad aš vartoju RUFFLES!”

3k'

Pavasariniai
išbėrimai

Kas tai yra RUFFLES? Ar
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
& 1. FLES yra tai paprasčiausia
plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklatfSanti grožį. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius,'švelnius plaukus? Kas gal but
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

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

K U FF JL

Several
H
Shod Pmfa i

*

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptickoje. Kaštuos tik
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptickoje, tai
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
AD. RICHTER O CO., 326-33C Broadway, New Yoxk

5J

(Soveros Kraujo Valytoją) kuris yra
žinomas kaipo sistemos sutaisytojas, pagelbintis gamtai prašalinti
nešvarumus iš kraujo ir tuomi pa
darantis galą votims, skauduliams,
išbėrimams, pučkams ir apskritam
nusilpnėjimo stoviui. Pamėgink jį.
Jį pardavinėja visos aptiekos. Kaina
$1.25 ir 5c mokesčių.

Į

gyjusią žaizdą ant kairūs rankos.
Jei kas žinotų apie ji prašau šir
dingai man pranešti:
Jurgis J. Vencius,
238 W. Rich Street, Coaldale, Pa.
(17)
Schulkyll Co.

Aš, J ieva Miliauskienė, pa j ieš
kau Jono Miliausko (arba Venciaus). 3 d. kovo prasišalino pa
likdamas mane su 3 vaikais bloga
me padėjime. Paeina iš Vilniaus
rod., Žuvinių kaimo, Koncvos vals..
Marcinkonių par. Ūgio 5 pėdų, S
colių, šviesus ir. turi užgijusią ža1zdą ant kairės rankos. Jei kas apie
jį žinotų širdingai mclsčiau pranešti.

J ieva Miliauskienė
751 W 9th Ave. New York

HARTFORDO IR APIELINKĖS LIETUVIŲ
ATYDAI.
Gerbiami Tautiečiai! Turim už garbę pranešti, kad mes pirmi Hart •5
fordo esamo Lietuviai Graboriai, ir savo tautiečiams visados esamo ga
tavi patarnauti kuo prielankiausia. Taipgi turime Balsamuotojų Laisnius iš ’’Ijoard of Health.”
Turime savus automobilius kaip del laidotuvių, vcsclijų, krikštu irf;7
kitokiu išvažiavimu. Parsaindomo automobilius piginus negu kiti. Visi C
tam panašiais reikalas kreipkitės žemiau pažymėtu antrašu:
Vii
>
VAŠKELEVIČIUS IR AUKŠTAKALNIS
4?
Tel. Charter 2393.
Mm
16 CHARTER OAK AVE..
arti Main St.,
HARTFORD, CONN.

Didelę atydą atkreipia publika į
stebėtiną gydymą Patrūkimo, Hy
d’roeele ir Nervišką arba trptiiąo
veislės ligas, per Daktarą Andrei
O’Malley iš Wilkes Barre, Pa. be
vartojimo peilio ir operacijos ir iš
skiriant aršesnius atsitikimus, ne
reikalauja trotinti laiką nuo dar
bo ar kito užsiėmimo.
Žmonės paprastai mislino, kad
nesiranda gydymo del patrūkimo
kaip tik su pagelba operacijos, bei
tas yra tik netiesa- Šiandien Di
O’Malley praleido didesnę dalį sa
vo daktaravimo del ištyrinėjimo h
gydymo patrūkimo be skausmingom
operacijos ir pasisekė jam išpildy
ti savo norą, taip kad nėra apie tai
abejonės.
DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO:

Pa j ieškąs savo pusbrolio, Vinco
Slcsoraičio; kada gyveno Pittsburg
Pa., o dabar nežinau kur, prašau
atsišaukti jis pats ar kas žino, šiuo
adresu:
Jonas SJicso raibis
8 Rutgers Pl., New York, N. Y.
Aš, Jurgis J. Vencius', paieškau
I
brolio sunaus Jono Miliausko (ar-

Ligonis neiroiina dailia laiko,
Be peilio. be operacijos.
PAIEŠKOJIMŲ KAINA:
V'ieną kartą talpiname už.........
50c.
Du kartu už................................. 85c.
Tris kartus už.............................. $1.00
SubIv. L. R. K. A. Dariams, pažymia tiems savo kuopos nnmcrj, talpiname:
Vieną kartą už
' 40c.
Du kartu u*..
65c.
Tris kartus už
85c.
ūžmokesnį galima siųsti krasos žon
įdėliais draugo su paieškojimu, adro
šuojaut:
’’GARSAS”
158 Grand Street,
Brooklyn, N. Y

10
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Lenkas Vilniuj tebesėdi,
Paieškau Ziginonto Taurazcvičio ba Vcnčiaus). Paeina iš Vilniaus Vykim laukan tą begėdį!
ir trijų pusbrolių: Prano, Ignaco, j rccL Lydos pav., Konc\ os vai., Mar
Nepakenčiam baudžiavos,
. ,
.,
•
•i rv; cinkoniu par., Žuviniu kaimo. Ūgio
ir Jono Bugailu, paeina is Birbins
- *
’
„ . v
.
. v
____________ 2____________ __ i 5 pėdų, 8 colių, šviesus ir turi uz-i Pirkim Laisves Paskolos

Balandžio 10 d., 1918 m., yra mi
ręs Stanislovas Gedgaudis. Jis tur
but turi brolį, kurs gyvena New
Yorke ir moterį ir vieną dukterį
Lietuvoj. Jo yra likę apie 100 do
lerių. Negaliu rasti giminių. Kam
tas turtas priklauso atsišaukite
šiuo adresu:

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

Kuris yra naturališkai gydantis įvairias, o ypač Vidurių ligas. Taip-pat
pagelbsti nuo galvos skaudėjimo, nuo nervų ligos, nuo nusilpnėjimo ir
daduoda kraujo.
—I ..

Beverly, N. J., Aug. 14, 1917.
Brangus Dr. O’Malley:—
Negaliu rasti žodžių įvales jums pa
dėkoti už stebėtiną patarnavimą del
manęs, išgydydamas mane nuo dubel
tavos rupturos, nuo kurios kentėjau per
devynis metus ir negalėjau dirbti
Bandžiau visokius daktarus, bet mai
negalėjo pagelbėti. Dabar esmių svei
kas, ačiū Dr. O’Malley iš Wilkes-Bar
re, Pa. Aš esmių Lietuvis 70 metų am
žiaus ir išimtinai rekomenduoju Dr
O’Malley, del kiekvieno Tautiečio, ku
ris yra tame pačiame padėjime, kaij
kad aš pirmiau buvau.
Jonas Gedminas,
Box 68, Beverly, N. J

J. Grebiia'uskas
425 S. Paca St.,
Baltimore, Md.

Paieškau brolio Stanislovo Urlakio, Kauno Radybos, Panevėžio
apskričio, Rozalimo valsčiaus, kai
mo Moniunų, 12 metų atgalios gy-t
veno Tosskoror, Pa. Jis pats ar jol
pažįstami meldžiu atsišaukti, tu
riu svarbių žinių iš Lietuvos.
John Urlakis
GIG W. Lombard St. Baltimore, Md

Pasiteiraukite apie BOSAK’S IIORKE VI.NO 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.

SLRKA PIETELIAMS
J

Kaip įsygitį aukso žiedą dovanai.

Sulyg pastarojo Centro Valdybos nutarimo
aukso žiedas su SLRKA. emblema bus suteikia
mas dykai visiems, kurie prikalbins, arba iš kurių
priežasties į SLRKA. įsirašys 10 ar daugiaus
narių.
Tokio pasidarbavimo brangios dovanos įgyjimo laikas bus skaitomas nuo pirmos dienos
Sausio, 1920. Jei kas jau yra 1920m. koletą narių
prirašęs ir .dar pasidarbuos, kad išviso padarius
nors 10 naujių narių, gaus SLRKA. cmblemuotą
aukso žiedą.V
Kad išvengus disputų dovanų davime^Centro
Valdyba ims domon kuopų valdybų rekomenda
cijas. Kuopos valdyba lengviausiai gali nuspręsti
iš kieno pricžąstiesT^r pasidarbavimo įsyrašo į
kuopą toks skaitlius narių.
'
i
Kuopų valdybos taipgi turi teise ir prieder
mę rekomenduoti Centrui praeityje Susivieniji
mui pasidarbavusius ir dovanos užsitarnavu
sius asmenis. Bet tokiems dovanos užsitamavimo
galutinas nusprendimas tiekta galėję Centro
Valdybose
Ypatinguose pasidarbavimuose sutverime,
ar davime priežasties susitverti, naujų kuopų
Centro Valdyba su,tęikime šios garbingos dova
nos vaduosis Centre gaunama informacija.
Ypatiilgo pasidarbavimo garbės žguk-Ųo do
vanojami žiedai yra 14 karato auĮąsY^u; raidėmis
SLRKA., ir žirgvaikiu ir t antiškų?
emble
ma.
%; •
Y
Kiekvienas SLR KA narys ar narė neskiriant
amžiaus nei luomo turi teise tą dovaną gauti;
kaip lygiai priedermė Susivieu. pasidarbuoti.
Užsitarnavę ir gaunanti dovanai SLRKA.
aukso žiedą nenustoja teisės gavime reguliaro
1-10% atlyginimo, kas buvo ir yra praktikuoja
ma pastaruoju laiku. Prikalbinusiam 10 ar dau
giais nauju narių bus atlyginama 1-10% nuo pri
kalbintų apsaugos sumos ir dar aukso- žiedas do
vanų ; gi prikalbinę mažiaus 10 narių gaus tiktai
1-10% nuo apsaugos sumos atlyginimą.
P. MOLIS,

Boj'-pvTĮur.AcnjRiN'Ya
ANTON

SLRKA. Raštininkas,

l>A

458 Grand Street,
Prekė: 12 bonkų už $14.00; G bonkos už $7.50; . ir viena bunka $1.50.

Pirksi bonu, tai žinosi,
I Ar jau
Kad duosi lenkui per nosį! iskolos

(Tikra gromata randasi mano ofiso.'
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai atgalios po dvie.h
metų ištyrinėjimo, išraTiu nauj:
būdą gydymo Pat r ūkimo ir vadi m
tą būdą gydymo ‘Uheniir-PJect 10
būdas gydymo Patrūkimo del šnu
tų Patrukusių žmonių. Nebuvo di
dėsnio išradimo medicinoje, nei g\
dymuosc nuo laiko išradimo NRAY ir daugiau svarbesnio žmo
nijai. Jeigu esate vienas iš tų skai'
lingu kenčiančių, sergančių ant toneapkenčiamos ligos ’’Patrūkimo’
aš galiu jus išgydyti. Nelaukit*
Jeigu reikalaujate rodos, tai niclo
nesaštuos, kaip tik parašymas gro
matos ar atsilankymas į mano ofi
są asabiškai. Rašykite, prisiųsdam
už 6c. štampų, o gausite paveik*
luotą knygutę apie Patrūkimą.

Į

,
1
'
į

Adrepookitp •

DS. A. W, mtlEY
(SPECIALIST)
i
27 So. Washington Street,
Wilkes-Barre, Pa.
Kur kalhrl’si ir rnZowi tinl.n vi'kni

DAKTARAS IIASIUOSE
Tik ką išėjo iš samios nauja kny
ga: Daktaras Namnošč. Knygutėj'
aprašoma visokios vaisiiškos žolė'
šaknjs, žiodai, lapai ir t. t. nuo kt
kiti ligų yra vaistai ir kai]) vartoja
imt. Su lotyniškais užvardijimais
taip, kad kiekvienas gali juos gauti ■
bile aptickoje. lieto yra daugybi'
gerų pamokinimų, slaptybių ir r*
teptų. Tokia knygutė yra rcikaliu
ga kiekvienam.
Kaina $1.00.
M. ZUKAITIS,

451 Hudson Ave., Rochester, N. Y

Brooklyn, N. Y.

Kingston, pa., Lietuviu Parapijos Choras, A. Sodeikos vedamas, kuris balandžio 2-5 d. vakare, po S. L. R. K. A. 4-to Apskričio

suvažiavimo. Bažnytinėj salėje Kingston^, stato soeuon operetę

Užburtas Kunigaikštis”,

t

r ——.

visi nusipirkote Liet. Pa-

No. 17, balandžio 22 d.,
LAIŠKUS
šnora. J. Počkiis. Laukaitienė. Ša-įATSIIMKITE
kalauskiiilč. Linienė. Slanisloyai; stos susirinkit ant
J ’’Garsą” atėjo pundas laiškų
licm" ir Laukaitienė (antra).
siųstų iš Liepojaus. Delei trukumo
pilnu adresu tie laiškai negalimi
Įokiyn, N. Y., iš kur išeisim j Bažpersiųsti. Atsišaukite nurodydami
jnyčią.
Nepamirškit
pasiimt
drmi^syy
savo aiškius adresus ir indčdam,
igvstės "kukardu ”,
po 10c. lėšoms į "Garso” AdminisP. S. Draugystes šv. Jurgio su
. reikėtų muzikantus samdant iš kal- sirinkimai atsibus tomis pač-iomr.
I) uann us.
ii 1 i< •s'ii<' i.
JAUNIMO VAK A R1EN Ū.
! no paklausti ar jie moka lietau iš
1 on, 111.
Bal. 17 d. Knapp Mansion iri-Į
.[-[avemeyer St.. Brooklyne. Mel
bus šokius groti.
S’U
Pirmutinis
Tony.
džiame atsilankvt i.
1 skritys buvo parengęs vakarienę.
Filmų Bendrovės Wisconsin.
PRAKALBOS.
3. Stanislaw Gudovicz. ?
Z Jaunimo susirinko apie 150. VakaSeimas.
Yori<
į> rieniaujant pakalbėjo L. Vyčiu
Atsibus
MASPETH, N. Y.
York
• garbės narys, Jonas Karosas., Ji
ir .2.') dd.. 19120 m.
sad savo gražioj kalboj ragino jau kis ir Jonas Karosas. J. Karosas j Balandžio 9 d. kum P. SaurusaiOna Laza/iuskienė, Philadelnimą ruoštis prie Lietuvos atstaty kalbėjo a])ie darbininkų reikalu--, t is kalbėjo apie Lietuvos mokyklas.
mo, grįžti tėvynėn. Kalbėjo dar gi Dr. J. Bielskis nušvietė dabar
Pirmutinė sesija pemsidės S
Brooklyn.
T. Šelmis, Masandukas, V. Abrai- tinę Lietuvos padėlį. Lietuvos rei-j vo ir aukos renkamos San
II10je
vakare
ant
septynių
(7).
ciutė ir L. Šimutis,
kalni einą geryn, Žmonių upas g?- kyklai Kaune. Aukojo šie :
Aula sesija prasidės Nedė
9. Bronislaw Mitkiewicz, BrookVakarėlį pagrąžino savo daine- ras. Kariuomenė pasiryžtis iš paKat. Joneliunienė
Po $2.00: Jon. Matulaitis. Maskutiniųjų ginti Lieiuvos nepri1 rauki
Merilis, Šiška ir Mažeika. Pianu akom klausomybę. Fkininkai maisto turį
panavo J. Banys. Vakarėlio pro ganėtinai. Miestuose daug varguo
don. Conn.
Po 1 dolarį šie: M. Jankauskie- mi renkantės delegatams j
gramą sumaningai vedė Jurgis Žc- lių, kurie būtinai reikalingi pašai- ne’ St. Daunoras, A. Ražickas, M. giai ant vienos po pietų.
11. Julija na
rolis.
Irimas. A. Maskeliene. AI. Leką
Šis pirmutinis Lietuvių Filmu
Tūbelis. Duluth,
Vakarėlis darė gana malonaus įvonienė, M. Sodaitienū, P. Sperau-i
šaukiamas
I kos lietuvių, todėl kalbėtojas ragi’ spūdžio. Jei ką galima papeikti t ii j
škicu ė. J. Laurinavičius, B. Pilkan-Įsu šiuomi tikslu: 1-m:is. bus ren- Minu.
Į no grįžt tėvynėn visiems.
orkestrą, kuri grojo šokius musų
13. Michael Žyngulotvie
I. Droviunas, O. Jacilienė, Juliui L. F. Bendroves direktoriai.
Aukų Tautos Fondui surinkta
K. Križanauskas, B. Jaznys, -I. Be- |2-ras. bus svarstoma atidarymo sky eago. 111.
jaunimui netinkamus. Musų jauni
$96.38.
Tas.
Atsiliepdami pažymėkite laiško
liauskas, V. Žclionis, A. Budeniu- jriaus Lietuvoje. 3-čias, Įsteigimas
mui reikėtų priversti muzikantus
numeri ir varda.
kė. J. Naujokiem1, O. Juodžbaliegroti šokius padorius, lietuviškus,
ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖ
o ne tokius, kokio jaunimo dvasios j
Lošimas veikalų ant judančių pa 1ll!'llilBlilHI!lllillHil!llll'lllll!lll!llillll
Mišios
draugystes~šv.
Jurgio
bus <P. Sidaravičius, P. Sidaravičienė.
nei kiek nepakelia, bet ją smugtlo.
.................................
...........
.............
Bet tai tik pradžioj, rodos, vieną I nedėliojo, 25 d. balandžio, 9 vai Birgilienė, Galčiuvienė, Mačienė, i veikslų ateinančią vasarą, ir kiti dar 'rriiiMi-: kalendorit
klausimai delei labo Bendroves.
kitą nepadorų šoki sugrojo, paskui j ryte, Apreiškimo Panelės Šv. Baž Jziivailis, T. Kabašinskiutė. M. NoT> v,. . .
,,
,
I Centre dar randasi kiek užsiliKastminkas
\ a:lcl.uuas.,
........
.
I
jau grojo nors ir ne lietuviškus šo nyčioje. pas kun. N. Petkų, ant rcikienė, K. Kičiulis, Valanliejie■rv
| kusm Susivienijimo kalendorių ir
Tamolynas, B. \’ai j
\ edejas A. J. Kariūnas.....
kius, bet jau padoresnius. Kitą syk North 5-tos ir Havemeyer galviu
j kiekvienas naujai prisirašant is na

VIETINES 1® >>- j

ric prisirašė 1920 metais bet kalcnį dorių del kokios nors priežasties
negavo. Pareikalavimus siųskite ko
greičiausia, pažymėdami kuopos
numeri. Nauji ’’Garso” prenumoI ratoriai taipgi gaus kalendorių jei

Teatras
RENGIA

A. L. R. K. M O E R U
Stato scenon labai puikų veikalą

ŽIVILE KARIJOTO DUKTĖ
Istorišką Dramą Tragediją 5=kių Aktų 8 Atidengimų

Kuopų raštininkai ir Susivieni
jimo prieteliai, kurie mano kalen, dorių pagelba prit raukti narių prie
j musų organizacijos, arba apdova
noti per jų pasidarbavimą prisira
šančius narius, yra kviečiami pra
nešti Centrui kiek maždaug kalen
dorių jiems reikėtų turėti ant rau
kų.

Visus pareikalavimus siųskite:

LIETUVIO APTTEKA.
fliuomi pranešu, kad mano r.ptiekoje randasi visokios gyduolčs, kaip
Amerikoniškos, taip ir Europėjiškos. Žemiau pagarsinu tiktai tokias gyduo
les, kurio* tankiausiai yra reikalingos dol apsisaugojimo arba del prašali*,
nimo tokių ligų, kaip šaltis, su viso kūno skaudėjimu, reumatizmas, arba
kaulų gėdino ir nuo skilvio nernalimo. Prie tų paprastų žmogaus silpnybių
visos didesnės ligos prisideda.
Milfolei nuo šalčio ir viso kūno skaudėjimo 75c.
Mikelei nuo reumatizmo ir kaulų gėlimo 75c. Skilviais Bitteris $1.00,
Meaicina ir Baisumas gerti ir tepti nuo visokio reumatizmo $1.50.
Todėl, laike reikalo kreipkitės prie tautiečių, o husito konogeriauilai
užganėdinti.
Lietuvis Aptiekorius
FRANK A. UREjVN

Brooklyn, N. Y

151 Metropolitan Ava.,

Didžiausia Brooklyne
Lietuvio
Čeveryky Krautuve

Užlaiko geriausių išdirbisčių Čeverykus:
W. L. Douglas, Em
erson ir kitokius. Uz
eikite persitikrinti.

Simanas Pociūnas
127 GRAND S P.
(kampas Berry Street)
Brooklyn, N. Y.

M. MIERZWINSKAS
Lsiko DIDELES BUOERNES

Kuriose galima gauti visokios MĖSOS, užlai
komos pagal krajavą mada, kaip tai: Skilandžių,
Taukinių ir
Visados šviežia mesa ir čystai (švariai) užlaikoma.

tn. Mierzvvinskas
125 GRAND STREET
kampas Berry St. į
BROOKLYN, N. Y.

Tel. 3359 Greenpoint.

458 Grand St. , Brooklyn, N. Y.
i s. y.
I įgl
Tol. 1950 Green point.
Gydau ligpnius su įvairiomis ligo-Šj
mis, o ypač mano specialu,
— MOTERŲ LIGOS —
DR.
H. MENDLOWIT7
X!
fž 271 Eerry St.,
Brooklyn, N.
Kampas So. 1-mos gatvės
Gerai isitėmykite adresų:

DR. H. MENDLOWITZ S
271 Berry Street,
l>?

PRANAS GRAŽIS,

Muriju, cementuoju, maif skiepus. Visą darbą ga
rantuoju.

NAMAI ANT PARDAVIMO
WILLTAMSBURGE: 21 Filmorc Ui., 3 fam
mūrinis namas, 13 kambarių su maudynėm, pre
kė $6,300. 57 Union Avė. 5 f am. su storu niūri
nis, raudos $900, preke $7,500. 2 fam. su 9 kam
prekė $3,500. 5 fam. su storu, raudos $900, pre
kė $6,500.
RIDGEWOODE: 2 fam. naujas mūrinis na
mas 11 kambarių ir maudynės — $4,900. 3 fam
mūrinis su 17 rurnų ir maud., prekė $6,000 iki $7,000. 6 fam. po 5
kambarius, su maudynėmis, raudos $1.200, prekė $.8,500. 6 fanu po 6
kambarius, su maudynėmis, raudos $1,400, prekė $10,000 iki $11,000
EAST NEW YORKE
fam. su 9 kambar. ir maudynė — $4,000.
2 fam. su 11 kamb. mūrinis, $5,000. 3 fam. su maudynėmis, mūrinis,
$6,080 — $8,000. 3 fam. med. su 17 kamb. $5,000 — $6.000. 6 fam. pc
4 kamb. ir maud. $7,000. 6 fam. po 5 kamb. su maud. 9 iki JO tukst.

227 Leonard Str.,

fee

Tarpe Grand ir Powers Sts.
Brooklyn, N. Y.

Tai. 4428 Greenpoint.

;; • <v^tWW ; vwwii?
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PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA PIANŲ KRAUTU
VĖ BROOKLYNE.

Valandos;
nuo 8 iki 10 iš ryto,
■ nuo 1 iki 3 po pietų it
nuo 6 iki 8 vai. vakaro.
Nedaliomis pagal sutarimą.

OKW
:O1B«

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

ATSIBUS BALANDŽIO (APRIL) 24 d., 1920 m
Pradžia lygiai 8:00 vai. vakare.

McCA D D i N

SVETAINĖJE

ivies parduodame geriausios išdirbystės pianus, Play orius ir Phonographus ir duodam ant išmokė
jimo, dešimta dali įmokant i liku
sius pinigus po mažą dalelę atmo
kant be nuošimčio. Ir mes prisiunčiam į kitus miestus ir taipgi mes
padirbam Lietuviškų Music Rollių
del player piano ir tuos padarom
Sužinojimus per laiškus duodame
Retail and Wholesale.

lniniiiiiHiiiiii

(Tarp South 2=ros ir 3=čios gatvių)

BERRY STREET

BROOKLYN, N. Y.

Tikietus galima, .gauti ’’Vienybės Lietuvninkų ofise, 120 Grand St., ’’Garso” ofise, 456 Grand St., pas J. Ginkų, 499 Grand St., pas M. Kičas, 227 Bedford Ave., pas visus aktorius ir pas kuopos nares.
. AKTŲ TARPUOSE BUS DAINOS. . PO TEATRO BUS ŠOKIAI.
Užkviečia A. L. R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS 29- KUOPOS KOMITETAS.
Tikietų kainos po $1.50, $1.00, 75c. ir 50c.

TE L. 2320 GREENPOINT

Parsamduu automobilius ir ka
rietas veselijoms, krikštynoms
ir šiaip pasivažinėjimams

231 BEDFORD AVE.,
[J

P

BROOKLYN, N. Y.

L KNTRAL B’KLYN

H

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

