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Iš Visur
‘ ~ ' KARĖS VALDŽIA MIE-

nemažinant ir arabu STE BUTTE.
tuoja tautinę žydams prieg- 

i landą, i___ 'J____ L __ _
teisių.

«tei

KRIKŠČIONYS DEMO- imas, susinešė su prezidentu
KRATAI LAIMĖJO RIN- ir vyskupas buvo paliuosuo-

GAL TARSIS SU BOL
ŠEVIKAIS.

KIMUS LIETUVOJE. Vyskupas iškeliavo Į
Kopenhaga, bal. 23. As-7lu^l.t uh

tuonesdešimts nuošimčių Lie ^ėn.^ pereitai me-
tuvos piliečių dalyvavo rin
kimuose. Daugiausia delega
tų laimėjo Krikščionys De-1 
mokratai. Latviai eina su 
lietuviais prieš lenkus. Len
kai siūlo Lietuvai autonomi
ją. Karas tarp lenkų ir bol
ševikų neišvengiamas. Rusi
jos liaudis jo reikalauja.

(”Darb.”).

San Rėmo. — Alijantų pre 
mierų taryba pareiškė norą 
vesti derybas su rusu bolše- 

tais iškeliavo Neapoliu. Ir i- kais, jei jie pristatysią tin
ki šiam laikui apie jį jokių kainus atstovus, 
žinių nėra.

Jo rašytuose laiškuose da dė neleisti bolšvikų komisa- 
Yorke, ro Lit vino v o atstovauti Ru- 

pažymėta, kad prezidento sijoj nė Londonan, nė Pary
žiun. Vieton jo premierai 
skaito galimu tartis su pirk- 
lybos komisaru Krasinu.

Alijantų taryba, nuspren-

jam tebesant New

Cabrera agentai visur pas
kui jiį sekioja.

REVOLIUCIJA AL- 
IBANIJO J.

UKRAINIEČIAI TAIKO 
SI SU LENKAIS.

Londonas. — Sekėjai Es- REIKALAI.

Varšuva. — Užsienių mini prezidento, užėmė miestą Ti 
stėnija praneša, kad taikos rarją ir nuvertė Albanijos 
sutartis tarp Lenkijos ir U- valdžią. Nariai nuverstos 
krainos bus pasirašyta už ke valdžios išvaikyti. Valdžia 
lių dienų. Ukrainos nepri- priversta atiduoti jiems visą 
klausomybė bus paskelbta amuniciją.
vėliau. r ---- •----

<CA TAU
GRA- TINE ŽYDAMS PRIE

GLAUDA.

Butte, Mont., b;J. 2A — 
Čia paskelbta karė^mdėtis 
po įvykusių šalimai7 streiki
ninku riaušių. Atvvko fede- 4. V V
rale kariuomenė. |

Iš sužeistu riaušių metu
16 darbininkų 4 vargiai pa- 
gys.

Washington. — Jungtinėj
Valstijos pripažino Am eni-

Cairo. — Tarp Arabijos ir 
Anglijos kareivių buvo ne
maži mūšiai.

PATENKINTI L. A. PRA
MONES BENDROVĖS 

DARBAIS.

1-MAS OVIMETINS IR 35-TAS
METINIS SUSIV. L. R, R, AMER. t

EIMAS
Į!vyks Birželio 17, 18 ir 19 dienose, 1920
— CHICAGO, ILLINOIS-

Visos kuopos rengkitės prie šio svarbaus Seimo. Aptarkite bėgan
čius S. L. R. K. A. reikalus, dalykite sumanymus Seimui, rinkite į Sei
mą rimtus, S. L. R. K. A. suprantančius delegatus.

Seimui įnešimus siųskite tuoj aus Centro Raštinėn, kad tinkamai 
sutvarkius ir Seimui perdavus. /

OE3Q 1OZ3O noraoi

Lietuvos Laisvės Paskola

NĖRA ŽINIŲ APIE 
NADOS VYSKUPĄ.

Rymas. — Vatikanas su
sirūpinęs likimu praloto Jo- taryba nutarė pasiųsti Ar
se Candido Pinol-Patrez, bu menijon mandatą Jungti- 
vusio Granados vyskupo Ni-'nėms Valstijoms. Jei Ameri- 
caraguoj. 1919 motais vysku ka Armėnijos mandatą at- 
pas buvęs suareštuotas lie-'mes, tai prezidentui Wilso-

Estrada.nui bus pavesta nustatyti 
Jis buvo kaltina- Armėnijos rubežius.

Palestina ir Mesopotami
ja bus po Anglijos protekto-

— po Pran-

Ka.skart didėjant šelpimo bei kul 
turos reikalams, Tautos Fondas ne
užtekdamas pinigų sušelpimui visų 
atsišaukusių Įstaigų, žinomi krei
piasi j lietuvių katalikų visuomenę, 
prašydamas paremti savo gausio
mis aukomis.

Reikalas labai svarbus. Atidėlioti 
nebegalima.

Atvykęs iš Lietuvos gerb. kun. 
Dckonas Mironas apsiima aplanky
ti lietuvių kolionijas, kad parinkus 
aukų Lietuvos kultūrinėms įstai-

San Remo. — Viršiausia/oms- Gerb- svck’s kartu su T- F- 
I sekretorium pradeda savo mai-šru- 
i tą nuoKingstono, Pa. Aplankius 
Wilkes-Barre apylinkę, gorb. Dc
konas vyksta Chicagon.

Gegužio 1 d. kalbės Sera n t one.
o

pi ant prezidentu i 
Cabrera.
mas veikime prieš vyriausy
bę.

Popiežius Benediktas XV rijatu, o Sirija 
Imdamas tikru, 1__  .,__
pas nepamatuotai kaltina-'

kad vysku- euzijos.
! Palestinoj Anglija garan-

S1ŲSKIME „GARSĄ”
LIETUVON!

8
9
10
11
12

Sugar Notch, Pa. 
Chicago, 18tli St. 
West Side. 
North Side. 
Bridgeport.

Brighton Park. 
Roseland.

AV. Pullman.
So. Chicago.

14 Waukegan.
15 Town of Lake.

16 Cicero.

T. F. Sekrct.
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A. Šclkaitis, nesenai užrašęs ’’Garsą” švogeriui Lietuvoje, 
gavo laišką nuo jo, kuriame dėkuojama už reguliarį 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. Da- 
žinoję mano kaimynai kad turiu laikraštį, ir iš toliau atėję 
žmonės nori paklausyti ir pasiskaityti laikražtį ’’Garsą” iš 
Amerikos. Visi smagėjasi iš visokių naujienų. Vieną numecį 
keli šimtai žmonių skaito įr džiaugiasi. —

J ulij anas Kulilcauskas.
Perskaitę tokį laišką iš Lietuvos kaimiečio lupų, ar atsi

sakysime ir daugiau savo brolių lietuvių palinksminti spauz- 
dintu žodžiu ? Laikraščiai Lietuvoje brangus, o čia pinigai 
pigus. Už $3.00 ’’Garsas” lankys lietuvio pastogę kas nedo- 
lia per visus metus.

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

Jei prie virš minėtų pinigų bus dadėta dar Gc. 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.

veiklus narys, 1920 m. jau

garbos dovaną aukso žiedą. 
Jis yra gimęs Vincenta v o 
kaime, Suvalkų redyboje. 
Pilnas energijos ir pasišven
timo labui mušti brangios or
ganizacijos — SLRKA.

Shmtusieji drabužius ir 
kitokius daiktus Lietuvon 
per L. A. Pramonės Bendro
vę jau gauna iš Lietuvos laiš 
kus, kuriuose praneša, kad 
daiktus jau priėmė. Bendro
vei rašo:

’’Blissville, L. I., N. Y. 
Bal. 22, 1920.

Gerb.L. A. Pramonės Ben
drovei.

Gerbiamas„ ...
Tariu nuoširdų ačiū už pa

tarnavimą persiuntime dra
panų giminėms Lietuvon. 
Aplaikiau laišką iš Lietuvos 
nuo Juozo Stankevičiaus, 
Kauno apskričio, Senų Dva
riškių kaimo, Aukštosios Pa 
nemunės pašto. Laiške rašo, 
kad daiktus priėmė kovo 16 
d. Jeigu kitą laivą rengtu- 

i met, tai aš ir vėl pasiųsčiau 
ir kitiems patariu siųsti kaip 
drapanas taip ir pinigus per 
Lietuvos-Amerikos Pramo
nės Bendrovę, kuri nuošir
džiai ir teisingai tarnauja 
savo broliams lietuviams.

Su pagarba
Pr. Stankevičius,

91 Starr Ave., 
Blissville, L. I.

Antra laiška rašo Antanas 
Burkšas:

’’Waterbury, Conn. 
Bal. 23 d., 1920.

Gerb. L. A. Pramonės B-vės 
Vedėjai:—

Gavau iš Lietuvos laišką, 
giminės praneša, jog dai
ktus, kuriuos siunčiau per 
L. A. Pramonės B-vę jau ga
vo Verbų Nedėlioję. Siunčiu 
Tamstoms didžiausią padė
ką už Tamstų tokį garbingą 
darbą ir pasišventimą. Jums 
ačiū, turėjome progos apden 
gti nuogus, nuraminti, su
šelpti vargstančius. Jei kas 
nori, gali kreiptis mano ad
resu, aš parodysiu originali 

> iš Lietuvos laišką, kuriame 
pilna džiaugsmo, kad gavo 
iš Amerikos dovanų. Dar tar 
damas ačiū už Jusu pasi
šventimą ir pasidarbavimą, 
lieku

Box

išviso kokia stotis yra paskolos iš
pirkusi.

Šiuomi užkviečiame visas vietos 
INFORMACIJA VAŽIUO- L BONAI JAU ATSPAUSDINTI organizacijas padidinti savo agita- 
JANTIEMS LIETUVON. Lietuvos Laisvės Paskolos bonai 

jau atspaudinti.Bonas atspausdinti
Daugelis lietuvių keliauja Lie- vra trjjij rūšių ant 50 dolarių, 100 

tuvon ir deki nežinojimo kelionės,dolarių ir 500 dolarių, išviso ant su- 
taisyklių daug vargų paneša.. Trum ‘ 
pai paaiškinsime.

Išvažiuodami laivakortes pirkite 
tiktai pas iš senai žinomus agentus. 
Nekurie nauji agentai patįs nežino 
darni reikalo savo pasažierius New 
Yorke paveda tiesiog prigavikams 
ir nuo to žmonės nukenčia. Jau bu- 
'•von.-atsitikimas . važias- *a gautas 
iš Vakarų prisiuntė keliolika ke
liauninkų New Yorkan su laivakor
tėmis ant Paryžiaus, bet New Yor
ke juos norėjo užsodinti ant laivų 
einančių Triestan ir vertė keliauti 
per Vieną ir Varšavą. Tik pasiskun 
dus misijai jie likosi nenuskriausti. 
New Yorkan atkeliavę turi būti la
bai atsargus.

Geriausia ir parankiausia, dabar 
važiuoti bile linija per Paryžių. 
Daiktus paduodant ant laivo nerei
kia apdrausti. Daiktus stačiai ad
resuoti Paryžiun.

Pirm išvažiavimo dar reikia bū
tinai turėti Lietuvos atstovybės pa- 
sporto vizavii’iną, be kurio neįsilei
džia Vokietijon ir 
Taipgi reikia turėti pasporto vizą 
pas Francuzijos konsulį. Apart to 
da reikia turėti liudijimą, kad už
mokėtos taksos, kitaip neįleis į lai
vą.

Paryžiuje reikia pasportą vizuo
ti pas Vokietijos konsulį, kad turė
ti tiesą įvažiuoti Vokietijon. Taip
gi reikia vizuotis pas Anglijos kon
sulį kad praleistų per Anglijos už- 

Įi nitą zoną. Užsivazavus pasportus 
1| bilietus pirkti iki Berlino ir daik- laiko vos tik du mėnesiu, 
jtus paduoti*, bet daiktus paduotus liepos 1 dienos š. m. visas paskolos 
būtinai rrikia apsaugoti, nes labai 

j daug pundų ir kuparų žūva. Taipgi
Paryžiuje reikia pasiteirauti ar rei
kalinga militarė alijantų Viza va- 

’ Į žiuojant per okupuotą zoną. Jai 
tokia reikalinga, tai užsivizuoti.

mos penki milijonini, dolarių. Bonai 
tu r po ke tu roliką kuponų, sulyg ku 
rių bus išmokamas nuošimtis. Už 
paskutinius penkioliktus metus nuo 
šimtis bus apmokamas drauge su 
apmokėjimu pačios sumos. Procen
tas už bonus skaitomas nuo liepos 
1 dienos šių 1920 metų, o patsai 
apmokėjimas paskolos'Uurės įvykti 
liepos 1 dieną 1935 m.

Tuo tarpu yra daroma šių bonų 
numeracija ii* nuo gegužio 1 dienos 
bus pradėta išdavinėti visiems, ku
rie norės paimti paskolos boną d r 
visiems, kurie jau yra pilnai užsi
mokėję už bonus.

rijos darbą, idant 'kiekvienas galė
tų išpirkti bonų ant pirmiaus jau 
paskirtos sumos ir kad paskola vi
sų penkių milijonų galėtų pilnai nu 
sisekti. Taigi sukruskite visi prie 
darbo.

III. ATSIKREIPIMAS PRIE VI
SŲ ATSILIKĖLIŲ NUO 

PASKOLOS.

Francuzijon.

II. SUKRUSKITE VISŲ STOČIŲ 
KOMITETAI.

Amerikoj yra daug lietuvių, ku
rie iki šiol nenorėjo dėtis prie pa- 
i^kolas, tardamį,. jog jie /newitM 
tai paskola paremti dabar esamos 
laikinos Lietuvos vyriausybės.

Šiandien but jau laikas ir tiems 
visiems atsilikėlims aktyviai dėtis 
prie prie paskolos. Rinkimai į Stei
giamąjį Seimą jau pasibaigė, greitu 
laiku susirinks patsai Seimas, kur
sai nustatys ir nuolatiną Val
džią Lietuvoje. Surinkti Ameriko
je paskolos budu pinigai turės pa
tekti ne kam kitam, bet tai nuolati
nai Lietuvos Valdžiai. Todėl nebe-Iki šiol visas prirengimas bonųJ 

pardavimui, darbas yra atliktas. Su gali būti jau jokio išsikalbėjimo, 
organizuota apie 180 stočių, apva- kad tos paskolos ngalima remti. Tik 
žinotos visos svarbiausios didesnės Lietuvos priešai tegali niekinti ir 
lietuvių kolionijos Misijos narių, atkalbinėti nuo tos paskolos. Kas 
Dabar .ateina darbas pirkti ir iš- prie jos nesideda tas nėra Lietuvos 
dalinti bonai visiems, kurie nori draugu, bet priešu. Atsiminkite a- 
prie paskolos prisidėti. piie tat, kad nepasilikti užpakalyje

Lietuvos Misijos nariai norėtų viso Lietuvos respublikos tvėrimo 
patįs atsilankyti į didesnes kolioni- darbo, ir kad tas vardas — ’’Lie
jas ir išdalinti, ant V etos bonus vi- tuvos Priešų” nebūtų prie visų ju- 
siems, kurie yra pilnai už juos už- su, kurie atsitikote, segamas. Todčl 
simokėję arba dar panorės pirkti, tverkite savo stotas, kad ir partiji- 
Kur negalės patįs atsilankyti, bus nias, paskolos užpirkimui.
siunčiami Lietuvos Misijos įgalioti- 
n.iai arba kai-kur tas darbas bus 
pavedama patiems stočių komite
tams. Visam šiam darbui pasilieka

nes iki*

darbas norima pilnai užbaigti. Kas 
yra užsimokėjęs už boną tik dalį 
pinigų, kviečiamas yra iki liepos 1 
dienos užsimokėti pilnai, idant iki 
šio laiko butų pilnai žinoma, kiek

LIETUVOS BONAI 
JAU GATAVI.

Lietuvos Paskolos Bonai 
jau gatavi ir gaunami ’’Gar
so” ofise. Vietiniai užsimo
kėdami ’’cash” gali bonus 
tuoj aus į rankas gauti su vi
sais kuponais.

Jums dėkingas
Antanas Burkšas 

827 Bank St., 
30, Waterbury, Conn.

zuoti pa sportą pas lenkų konsulį, j 
kad perleistų per išrėžtą Lenkijai, 
juostą. Turime žinių, kad nekurtuos 
keliauninkus lenkai nepraleido ir 
jie turėjo grįžti Bcrlinan, o iš čia 
vykti Į Stotiną, pašinui jūrėmis iki 
Karaliaučiaus.

Berline reikia apsižiūrėti, kad su 
savim turėti nedaugiau 1000 vokiš
kų markių, nes Eitkūnuose vokie
čiai krato ir neduoda daugiau iš
vežti. Verčiau Berline išsimainyti 
Į 'auksinus (oberostus).

Išpildami šiuos ofieiališkumus ir 
apsaugojus (dnšiurinus) daiktus 
nuo Paryžiaus iki Berlino papras
tai niekas nekliudo ir kelionė gerai 
sekasi.

Lietuvos Misijos 
Informacijos Biuras. !

 LITHUANIAN AMERICAN TRADING COMPANY
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES

BENDROVE

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 paaiškinimii laišku. 
Adresuokite:

L. A. TRADING CO.458 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.
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mai.

L. šilelis

vidudienis.

savo gyvenimo ko-

Jisai paprastai avo

j Vaisiiečių Sąjung' 
iinlau-ia susitvėrė t

gų, delei kuriu neprieita prie ga
lutinu susitarimo, tačiau gera susi
tarimo pradžia jau padaryta. Ar

GERINKIME SPAU
STUVĘ.

Prancuzi-
Bcsidar-

noj iš da-

laimės tos trvs tautos kova už būvi« V <■

Sustoja požemių dundėjimai, u<
gęsta pečiai-milžinai geležies ir pi ii

metu.
seimo

suklaidintos 
darbininkai

lyvavo. 
rial orių

galima pastebėti, kad tarpe tų dvie 
jų kovų yra net ir labai artimas sa

važiavęs Belgradan Įstojo Prancū
zų kelintos bankų konsorcijų kom

graudžioms

musų visuomenės nenuilstantis dar 
buotojas ir žymus publicistas Uo
sis. šią knygelę kiekvienas lietuvis 
privalo perskaityti. Kaina tik 15c.

Žemiau paduodame knygutės

1905 m. E. Galvanauski 
vavo revoliucijoj vesdamas

Dauguvos upės. Vienok,

dalis
Ar iškovos

* * *

Toliau, nuo Memelsliol’o latviai 
siūlo skaityti nuolatine siena bu
vusią administrativę Kauno-Kuršo 
gubernijos sieną net iki taip vadi
namo Aknistos kvšulio. Lietuviu

ir turėtų reikšmės pagreitinimui tų 
šalių do jure pripažinimo. Pagalios 

.sienos klausimo išrišimas užkirstų 
kelią beaugančiai tarp abiejų t ati

dirbu nemažai, 'kam man mėtyti uždarbius ko-

spausdinant, nes
svetinio daikto niekas nesau upės Švitcnos (netoli Žeimių), bu-

kad nuo laimėjimo vienos priguli 
laimėjimas Ir kilos.'’

cmdisių .
Lietuvon

milijonai darbininkų kelia protes
to streiką, reikalaudami sau žmo
gaus teisių pripažinimo. Pavydi

su labai geromis sąlygomis

jų teisės stovi ant svyruojančių ko
jų. tačiau kol-kas visiškai nuo jo Pirmuoju žvilgsniu 

jopą kovą: tautų už laisvę ir dar
bininkų už teises — atrodo be są
ryšio. Tartum eina jos viena nuo 
kilos neprigulėdamos, kiek viena

me apskrity plebiscito. Plebiscito 
reikalavimą jie remia tuomi. kad 
jeigu esą ten ir nėra latvių daugu
mos, lai visgi prie plebiscito kila-

Lict uvių Darbininkų 
daug gerų ir naudingų 
yra išleidusi. Dvidešimts

NAUJI RAŠTAI.
Są jung 
knygelių (lyse, kuriose E.

pasekmingam galui šioje, dabar ei
nančioje Kauno konferencijoj. — 
tas šioje valandoje butų sunku pa
sakyti. Besiartinantieji rinkimai j 
Steigiamuosius Seimus Lietuvoje

mos apgyventas. Vienok, jeigu lat- 
į viai spiesis iki £įlo. tai lietuviai su 
tinka tame plote padaryti tautinį

ir Latvijoj verčia abi puses prie 
kuogreičiausi.01 sienos klausimo iš
rišimo. Užsieninės politikos atžvil-

lieluvių dar ir anapus Kuršo sic-

čiu Prancūzų ir Hali] ambasadorių 
rupesniu jo gyvybė buvo išgelbėta 
ir jis pervežtas paskutiniuoju Rau

insko—\ diliaus gelžkclį. Delei j Per amžius vieni šalia kitų gyvo 
Kuršo gubernijos anapus gelžkclio nome ir. tarsi tie sijamiški broliai 
į rytus nuo Dviirsko—Vilniaus ge
ležinkelio. latvių delegacija pareiš
kė, kad ji neturinti įgaliojimų lar-

vadovaudamas tos apygardos Val- 
sličių judėjimu. Panevėžio apielin- 
kiių Valstiečių nutarimai vėliaus 
buvo priimti pamatau Valstiečių

I šo gubernijos sienos latviai
jų tautos žmonių busią daugiau
Lietuviai, toli-gražu nesutikdami j risKių prie iiauguv.es upes, 
su tokia nuomone, sutinka vienok j maut tokiu budu Unkštą. ' 
patikrinti viršminčto trikampio tau Į į rytus lietuviai siūlo

žangą. iš kurios ’’Garso” skaityto
jai patys matys, jog ją reikia įsi-

•u-i važi avimo 1 
kuopos pir-

'vuleliau

’’Latviai, reikalavusieji sau Mln- 
i talijos konferencijoj Mažeikių gele-

įjos Taikos Konfc- 
ij nariu. Parvažia-

bundamas
džiausiu I
bos inžiniei .u< elektrai pritaikinti 
kalnuos ir metalurgijai. E. Gaiva

lui niiuskas buvo Lituvos valdžios pa-

2
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■ REDAKCIJOS PASTABOS 1

( simo'kės, klausimo būti nc- 

dėjau t visos lietu viii katali
ku visuomenės reikalams, ai«- z

ruosins trejus metus šiaip, 

dabar turime. Ir tai reikėda
vo nemaža nuostolių panešti.

spaustuvėj, neturint preso ir 
tik vieną statomąją mašiną, 
darbo neatliksi. Kiek patsai

nių darbų nedaug tegali at- gelių, brošiūrėlių — pelnė.
j Turima keletą gerų rankraš-
.čiu, kuriuos išleidus knygų-
tėsiia butų Sus-mui moralė juo butų palinkę atsisakyti latvių kaip seiliaus ėjo Kuršo 
ir medžiaginė nauda. Geru nalldon nuo vii-šminėto ploto į šiau siena — net iki kur ji p

• knygų leidimas visuomet a p- 111110 ,upes ^venk)SIOS-
1 . ‘ U . , v , ■ Nuo Rukevos net iki arti mieste-simo-ka, pelno atnesa.vali a-1.. .. t ..S ’ 1 ilio Klikuoliu susitarta skaitvti pa-
_ įeit laikas, jog S. L. R. K. i ;,A ,,1H.;

išaugęs į milžiną
čiu nebepasigani

tymui nė raidžiu neužtekda- 
vo. Tokiu budu turėta nema
ža nuostoliu, nes daug gan-' 

dinamas svetimtaučiu spau
stuvėje, už 'ką reikia gana 
brangiai mokėti, o darbą ne-,

ių atlikti turint nuosavą pre 
nedaug turime

kia dabar turime, daroma 
.pelnas. Didele spaustuvė 
ir pelną didesnį atneštu. 
Tad, nesigailėkime skirti di
desnę pinigu sumą geros 
spaustuvės Įrengimui, jei ne} 
norime turėti beriti kalingi] 
nuostoliu ir jei norime sėk
mingiau varyti musii organi
zacijos reikalai ir daugiau 
naudos nešti visuomenei.

A. nenorėjo ganėldnai skirti 
pinigų tinkamos spaustuvės 
įrengimui.

Persikrausčius i naują na
mą , reikėtų spaustuvę įren
gti tokią, kuri pilnai atšakyy 
tų didžiulei Sus-mo organi
zacijai ir išbujojusiai lietu
viu kataliku visuomenei. Tu
rint gerą spaustuvę ir presą 

/ '

sparčiau galėtų būti varomi. 
Centro ir kuopų prisiųstieji 
darbai greičiau butų išpildo
mi, laikraštis gražiau butų 
atspaustas ir daugiau me
džiagos galėtų jame tilpti.

miau. Tuomet 
pailstuvę ncsi-

Kovo pradžioj Kaune tarėsi lat
viai su lietuviais del nustatymo ru- 
bežių tarp Lietuvos ir Latvijos. 
Kuomi derybos užsibaigė, patikrin
tų žinių nėra. Bevedant dar dery
bas, Mieris ’’Tautoje”, kovo 5 d..

'•» A *7” v' / ° v ° 1Našlaičiai
Tai ne .raiboji gegutė giružėj kukavo, 

Bet našlaitėliai ant kapo tėvelių dejavo.
Lygybėsnt svieto nebuvo, nėra ir nebus. Vie

ni savo gyvenimo dienas baigia laimingai, išaugi- 

krinta mirties auka, palikdami būrelius mažyčiu 
vienus vargelio vargti ant šios ašarų pakalnės. Pa
vyzdžiui turime dvi šeimyni: Rainius ir Laukelius:
JL jy I V<A kiti 1.1 IX » V 11 I L F/ILNV/ l 14 I | | Hl l

neturtingais, kaip ir Laukeliai. Bet Rainiai nei! 
žingsnio nežengė pirmyn neapgalvoję, su viens ki-

Abii sunkokai dirbo, bet ką uždirbo

savo pareigas atlikę: palieka savo vieton gražiai 
išaugintus vaikus, aprūpintus.

paisė.
Laukelių lavonus įmestas pa

laidojo, o vaikučius susimylėjo paimti savo globon 
vienas geras kaimynas.

žinkelio trikampio ir palikę .sau tei-į bernijos ruožas apie 50 veisti] ilgio 
sę kalbėtis na tik del Palangos, bet . ir nuo dviejų, vietomis iki 10 ver- 
net ir del Klaipėdos, dabar atsisa-istų pločio. Su šitokiais latvių Tei
kė kaip nuo Mažeikių, tail) ir nuo 
Klaipėdos. Del Palangos vienok iki 
šiolei dar nesusitaikinta. Latviai

jos naudom Lietuvių delegacija 
tvirtai laikosi los nuomonės, kad 
Palanga ir jos apskritys, net iki u- 
pės šventos, kaipo neabejotinai lie
tuviškas kraštas, privalo but pris
kirtas prie Lietuvos be jokio plebi
scito. šiame klausime lietuviai jo
kių nusileidimų nedarys.

Tolinus į šiaurę, nuo upės šven- pripažįsta lal^uns. gi 
tos iki Rukevos. lietuviai skaito gy- kišulio dalyj Sutinkam 
ventojų sudėtį abejotina ir reika-1 gyventojų patikrinimą 
lauja tame apskrity patikrinimo.'
Tačiau galima manyti, kad jeigu | pusių reikalavimai
latviai atsisakys nuo savo preten-'nuo kilo skiriasi. Latvių delegaci- tų — nesakysiu, neapykanl 

įzijų prie Palangos, tai lietuviai be- ja reikalauja, kad siena eitų taip, susierzinimui., kuris, jeigu <

tikrinimą ant viso ploto tarp Kur
šo sienos ir upės Susejos.

Delei Aknistos kišulio susitaiko
ma taip: viršutinę kišulio dalį. į 
šiaurę nuo upės Susejos. lietuviai 

’byims, 
sTilink

sivaidijom, 'įiesipešėm. Musų prie
šininkai pastaraisiais laikais mėgi- 

jna pasėt ta: p mu>ų nesutikimo sėk 
lą. Ilga musų istorija, nesutepta nė 
kraujo, nei nesutikimais yra geriau 
sis laidavimas, kad to neatsitiks nei

Lictuvių delegacija nuo Aknistos 
i kyšulio veda sieną išilgai upių Su

mena sėjos ir Baubęs iki Batlcnsec ežero 
ir iš ten tiesioj linijoj iki Kazimie- 

nesutikdami j riškių prie Dauliuv.cs upės, api-l 
Toliau 

iena išilgai

mo jie neturi įgaliojimo tartis dė
lei rytinės Kuršo gubernijos dalies, 

vusi Kuršo siena bus pastovi Lie- o lietuviai geistu padaryti sutartį 
tuvos-Lat vi jos siena. dėlei ištisos sienos tarp Lietuvos ir

Pradedant nuo Žeimių latviai Latvijos, tai prašė derybas delei 
reikalauja, sau Kauno gubernijos šitos dalies sienos atidėti iki kol la- 
■režio. Jų nurodymais Lietnvos-Lat- tvių delegacija gaus nuo savo val- 
vijos siena čia privalėtų eiti sekau- džios instrukcijų 
čija linija: pradedant nuo tos vie
los, kur upė Šventena persikerta 
su Kuršo gubernijios siena. į pietus 
upe Šventena iki Mažųjų Lašų, nuo 
čia tiesioj linijoj į rytus žeminus 
kaimo Trumpakojų, Žeimių dvaro. 
Pomuš-Šilingių iki Pačeraukštės; 
nuo Pačeraukštės į šiaur-ryčius 
linkui miestelio Sostų (paliekant į
jį Lietuvos pusėje) ir nuo Sostų iki įkad jiems jis reikalingas susisieki- 
Memelstofo. kurs randasi prie X- 
munėlio upės, jau anapus 
sienos.

ir del e i likusios 
daliesLat viii delegacijos pirmi
ninkas Bandrcvičius tuo liksiu pe
reitą pirmadilff?*Tišfažiavo Rygon 
ir turėjo grįžti atgal apie šios savai 
tęs ketvirtadienį. Delegacijos tuo 
tarpu varo darbą pirmyn, tarda
miesi dėlei kitų sienos dalių.

Mažeikių geležinkelio trikampio 
latviai reikalavo užsispyrę lodei.

mui su Liepcjum. Kol latviai nc- 
Kuršo!pasistatys sau kito gelžkclio. jų 

traukiniai iš Rygos ir Mintaujos 
Sulyg šilo latvių reikalavimo turi praeiti per Mažeikius, pakelyj 

jiems liktų Žeimių. Brunarvo ir į Liepoją. Nors šitie susisiekimo 
Radviliškiu miesteliai ir Kauno gu-l

’’Baltike pakraščiuose despera
tiškai kovoja už gyvybe ir laisvę 
trys nedidelės tautos. Stiprus prie
šai jas apnyko. Pavydi joms laisvės 
ir rusai, ir vokiečiai, ir lenkai. Ar 
atsilaikys musų vytis prieš tris

l". . i — • . 1.7 ... v-reikalai yra svarbūs, vienok lietu- no liejyklose, nebėga traukiniai. A- še straipsnius ir populiarias brošiu

kioms tai organizacijoms. Mano moters dalykas 
sėdėti namuose, auginti vaikus, o ne kokiu ten ap- 
dnaudos organizacijų ieškoti.

lionę ’’Pirmosios pagalbos” vežime. Ir taip dai 
jaunas! Jam patsai laikas gyvenimu, pa vasariu

kinęs su savo motoro ir būreliu mažyčių vaikų išė
jo darban. Visi buvo nepaprastai linksmus. Vai
kučiai nenorėjo jo išleisti iš triobos. Vieni už ko-

tos.
Privažiavo vežimas su Laukelio lavonu prie jo 

namų. Laukelieuė su vaikučiais išbėgo su d: 
gsmu patikti savo maitintoją, nustebę kodėl 
šiandien automobiliu namo grįžo. Pribėgus 
automobiliaus Laukelieuė puola bučiuoti, sveikin-

ėjo kaip dirbtuvės gy- 
<ad jokios pastangos 

dys mirtinos žaizdos. Už

pamate didelę žaizdą nuo kurios jos vyras mirė ir

kaimynai, sunešė ne vieną, bet jau du lavonu trio- 
bon. Vaikučiai 'klykta, šaukia dar nesuprasdami

kito, bučiuoja 
negauna. Ne

’’ma—ma—ma, t et e,
Suėjo visi kaimynai, 

du nelaiminguosius, nes 
paliko. Nei palaidoti nė

, kolektuoli

vojo kaimynai.

Pats ncapsirupi.no savo šeimyną, kas gi čia
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viai jokiu budu negalėjo palenkiu- merikoje. Anglijoje ir kitose šalyje 
Ii latvių reikalavimo ir atiduoti 
jiems didelį žemes plotą grynai lie
tuvių apgyventą. Suprasdami gy
vą latvių reikalą ir norėdami ateiti I jiems tų teisių ir valdžia, ir darb- 
pagalbon savo kaimynams, lietu- daviai ir žymi 
viai sutiko padaryti su latviais tam I publikos 
tikrą sutartį, kuri užganėdintų jų 
susisiekimo reikalus.

Iš to, kas augščiau pasakyta, ma-

ras visokiomis slapyvardėmis, pav. 
’’Juodkai iridis ”.

Dideliems areštams prasidėjusz 
ir Finlandijoj E. Galvanauskas iš
važiavo Belgijon Liege’o Universi
tetan. kur baigė kalnų inžinieriaus 
ir inžinieriaus elcklro techniko mo
kslus. iki 1913 met. darbavosi kai
po inžinierius Belgijoj 1913 m. pa
baigoj bu vo S rbu Valdžios pakvėe-

d.ž'rai pinigus, ir tokiu budu išga- 
| vo dideles konci -ijas gelžkelių sta- 
I tymo, miškų cksplotacijos ir visas 
.eiles visokių darbų. Karas užtiko 
j Galvanauską Belgrade, kur jis buvo 
j paliktas tos kompanijos atsto’vu ka
ro metu. Austrams ir Bulgarams 
užėmus Serbiją E. Galvanauskas 
turėjo trauktis su Serbų kariuome
ne per Albaniją ir Juodkalniją 
(Montenegro). T is pas:1 itaukii'mas 
tęsėsi tris mėn sius laba; sunkiose 
sąlygose. Iš visos serbų kariuome
nes (apie 300.000) pasiliko gyvų 
tik ap'.-e 75,000. Kitus sunaikino 
badas ir ligos. Gale savo kelionės 
miesto Skut iri (Albanijoj) E. Gal-

Gimęs 1882 m. Vabalninku par.. 
Biržų Apskrityj (buv. Panevėžio 
apskr.) 1902 m. baigė Mintaujos 
Realinę Mokyklą ir išlaikęs kon
kursinį egzaminą įstojo į Kalnų In
žinierių Institutą. Petrograde (Gor 
ni Insiitut Imperatiici Ekaterini 

ubernijos eiti keno naudai*, tai tik musų prie-1 Ll ).

Valstybės
mnc i-- • 7" / ' : . I Prezidento pak\lestas sudaryti naujus 1906 m. pradžioj, E. Galvanau-* s . 1 •

.i • , r < i> i ja kalbinėta (darbo Kabmetą),koa-skas buvo suimtas it pasodintas Pa- \ . . g.
i..]--; i., liciniam kabinetui alsstatyduius.

jęs 3 mėn. pasil luoša vo ant paran
kos iki teismui. Kadangi jo kandi
datūra buvo pastatyta rinkimuose 
į antrąją durną tai dvarininkams 
ir policijai prašant j:wn buvo pri
statytas kitas apkaltinimas ir duo
tas įsakymas Teisingumo Ministe
rijos prokurorui vėl jį su'itmtii ir 
nedaieisti dalyvauti tuose rinki
muose. E. Galvanausko draugai J. 
Sruoga, K. Matulis, ir P. Žitkevi
čius buvo suimti' ir nuteisti nuo 3 
iki m. sunkiųjų darbų bausme, E. 
Galvanauskui gi pasisekė išvažiuo
ti iš Petogrado Finlandijon ir ten 
apsigyveni i savo motinos vardu. 

Į Žukauskui, Finlandijoj būdamas 
' nuo 1906 m. be savo spcciali'aus ino-

su savo ’’spyriais” Šliupo 
dvasią į atklanes nuvedė, da
bar Norkus išvažiavo, kad ta ’

grįžti, kurie jau šėmiai ren
giasi, bet vis dar neišvažiuo
ja.

Močiute, o močiute, ar girdi musų raudę!

NETEKĖSIU

Kaip tekėsiu už jauno bernelio i

Lineliai dar tėvo laukuose, 
Staklelės močiutės rankose.

o neleisk m ot y n ėdė

Tada rutytele.s nuskinsiu 
Ir už bernelio tekėsiu.

iiauguv.es
ncapsirupi.no
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IS LIETUVOSpav.

■Su kruvinomis ašaromis prašo atsiųstieji iš ton Aaro stovėjo pasirengus keliauti,

nes

Iždininkas Kun. Bum šas.

GENERALINIO ŠTABO PRA
NEŠIMAS.

t at- 
ncu- 
<oni-

žadąs ginti silpnųjų reikalus ir sto
vai gomu jų1 vls už nepriklausomą Lietuvą su * 1 -w T • 1 • . •

Musu tauta netik didvv-
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dą! Net liai lai-

Mes tinime savo kariuomenę. Kiek jausmų sužadina 
mumyse ta mintis. Prieš keliolika metų mes žodžio tarti 
lietuviškai nedrisome. Bušų žandaras atiminėjo prie baž
nyčios durų lietuviškas maldaknyges. Už lietuviškas 
knygas musų žmonės varomi buvo Sibiran. Musų žemė 
buvo iš musų atimama ir atiduodama arkliavagiams ir ki
tiems tamsiems atėjūnams. Busti kazokai Kražių ir Kę- 
staičių^ bažnyčiose arkliais mindžiojo besimeldžiančius.

Šiandieną mes turime savo kariuomenę. Tai neišpa
sakyta ir netikėtina laimė. Musų kariuomenėje atgimė 
d id vyri u -p rot ė v i ų d vaši a.

Vokiečiai pradžioje tyčiojosi iš jos, bet jau mėnesiui 
praėjus po pirmo su bolševikais mūšio sakė, kad lietuviai 
kaujasi, kaip vokiečiai Vilhelmui valdant. Kova su bol
ševikais atlikta baisiose aplinkybėse. Viso ko tinko! 
Dauguma kareivių buvo neapginkluota, neaprėdytn, nea- 
pauta. Kareiviai tuomet pardavinėjo iš namų atsineštus 
batus, pirkdavo iš vokiečio slaptai šautuvą, sakydami: 
’’Mes jiems ir neapsiavę, parodysim.”

Nepraėjo metų — bolševikai tapo išvaryti.
Atsistojo mušti kariuomenė prieš antrą priešą. Vo

kiečiai gausiai apginkluoti, su šimtais patraukti ir tūks
tančiais kulkosvydžių, perpjovė Lietuvą pusiau nuo Min
taujos iki Tauragės ir plėšė lietuvius žiauriai. Santarvė 
pati neišmanė kaip juos prašalinti. Lietuvis kentė, dantis 
grieždamas, kentė, jiegas taupydamas, kentė tiek, kad sve
timieji Įtarinėti ėmė, birk mos palinkę su vokiečiais susi
bendrauti. Bet plyšo lietuvio kantrybė. Ir Santarvei pi i 
sėjo vokiečius gelbėti nuo lietuvių. T savaitę vokiečių Lie

1920.—III.—15.
Santykiai su lenkais.

Lenkams provokatoringai puolus 
mus Kalininų Turmonlo ruožtu ir 
įsiskverbus musų pusėn, Generolo 
Leitenanto Ga 1 vy d ži o -B y k a u sk o
grupės narsios kariuomenės dalys 
su pasiryžimu puolėsi1 gint ar iš sa
vo pusės perėjo antpuoliu, po kovos 
išmušė lenkus iš užimtų vietų ir 
kovo 15 dieną grįžo į savo senas po
zicijas, išskyras Pokrap’.škio kaimą 
kurio link kovos dar tęsiasi:

Mes susprogdinome geležinkelio 
Kalkinių Turmonlo liniją, nuo ku
rios lenkų broniruotas traukinys 
apšaudė musų kovojančias dalis.

Lenkų puolimą ai remiant, musų 
3 kareiviai sužeisti ir vienas pateko 
į nelaisvę.

Kovose mes paėmėme 1G lenkų 
belaisvių ir du kulkosvydžiu, lenkų 
yra 'nemažai užmuštų ir sužeistų.

Vyriausiais Karo Vadas gen. Žu- 
* I

kauskas, vykdamas iš Šiaulių į Kre
tingą, sužinojęs apie lenkų puolimą 
tuojau nuvyko frontan, kur pats 
davė savo nurodymų.

Gen. št. Pulkininkas Kleščinskis.

Šiandieną stovime prieš trečiąjį priešą. — lenkus.
Jie užėmė kuone pusę musu Lietuvos. Senąją musų 

sostinę Vilnių jie laiko jau savo nuosavybe. Plėšia žmo
nes baisiau už vokiečius ir bolševikus. Uždaro mokyklas, 
Seinų Vyskupą, kunigą Grigaitį ir daugel kitų kunigų ir 
šviesesnių žmonių arba išvarė arba sukišo į kalėjimus.!

LENKŲ OKUPUOTAM KRAŠTE

Laike sukilimo Kaune š. m. 22 
vasario Vilniuj lenkai paskelbė, 
kad Kaunas tuojau busiąs paimtas, 
ir Vilniaus gyventojams tuojau pri 

i statysią visokių produktų. Gyvento- 
1 jai kuopomis šnekučiavo, kad gal 
j tuojau sulauksią lenku žadėtojo ro- 

Sifikimų, kad prie ligonių kunigams lietuviams važiuoti |jaus, visa lenkų kariuomenė nuo 

grąžina. 
lietuviai, kad gelbėtų juos greičiau musų kariuomenė.

Ir ji išgelbės. Praeis metai, bet pagalinus prablairės 
Lietuvos dangus, ačiū musų didvyriškai kariuomenei.

Bet atsiminkime, kad tie musų vyrai-ąžuolai, tie dai
nose dainuojami berneliai dobilėliai — baisų vargą varg
sta. Kariuomenė yra skaitlinga ir dauginti ją prisieina. 
Lenkai prieš mus stato šimtais tūkstančių. Jų frontas su 
mumis tęsiasi 400 kilometrų. Mes turime jiems atsispirt. 
Jie pilna pinkles užrubežyje, stengiasi kelti maištus vidu
je, visokiais budais nori Lietuvą praryti ar pasmaugti 
Bet giname tiesą ir ginamės, 
musu vienas, c

gi 10 dienų; reikia su.savim turėti 
valgio ir arkliams pašaro; arklių 
apylinkėje visai nedaug tėra, —tre- 
eiadalis, daugiausia TNutsč to, kas 
buvo prieš karą. Todėl daugumas 
laukų dirvonais stovi. Be to yna rei
kalaujama duoti javų. Valsčiai su 
4% gyventojų įsakyta pristatyti 
4000 pūdų javų, 6000 pūdų šieno, 
apie 7000 pūdų bulvių, 200 kailinių 
arba vieton vienų kailinių — 10 a- 
vių kailių, 2200 pūdų sėmenų ir po 
200.000 lenkiškų markių trims mė
nesiams pirkti maisto kariuomenei. 
Už paimtus daiktus, nors ir yra pa 
dėta kaina, kaip antai už pūdą ru
gių 30 Kosciuškų” (lenkiškų mar
kių), bet pinigų nemoka, nevisuo- 
met dar ir kvitas išduoda. Žiemos 
metu, kadangi kailių J'ristialyti ne
galėjo, nes avių nėra, tai stačiai 
nuo pečių vilko žmonėms kailinius. 
— Taipgi gimtąją kalba negali nie
kur susikalbėti; pradedamosios mo
kyklos, kur buvo lietuvių kalba ve
damos, uždarytos; teleidžiamos tik 
lenkų kalini.

Nuolat, nesakydami kokiam tiks
lui, įvairus valdininkai renka iš 
žmonių parašus arba tiksliau sa
kant, liepia pasirašyti. Kaip buvo 
patirta vėliau, tie parašai buvo i- 
mami, visai nežinant, patiems pasi
rašiusiems, kad nori prisidėti į Len 
kiją. Dangtyje vietų surašomi yra 
ir sodžiaus gyventojai, o po jų siu- 
rašų pasirašo vienas tik įgaliotinis, 
ir tie raštai siunčiami kaipo doku
mentai rodą norą, ’’prisirašyti” 
prie Lenkų.

Nauji laikraščiai Vilniuje.

Vilniuje pradėjo eiti naujas len-

naktimi pasikvietę įtariamo elgesio 
merginų, šoko, gėrė, skambino, dū
delėm spiegė, dainavo ir visaip var
gino beriksiantį už sienos senelį vy
skupą. Tur but, tyčia tai buvo da
roma, kad įkyrėt, vyskupui ir tuo 
budu priverst jį apleist Punską. 
Po vyskupo langais kareiviai daro 
įvairių karo mankštiniimų, nors tu
ri visai netoli tinkamą didelę aikš
tę. Vietos ties -vyskupo kambariais 
yra kareivių kuobiauriausiai pri
terštos. Ir karininkai ir kareiviai 
girdėt, nuolat prikaišioja: ”Poco 
tutaj biskup siedzi? po eo ksnęža?” 
(Kam eita vyskupas esąs? kam ku
nigai?)

Kareiviuos tyčia žadinama vie
tos kunigams visokiais prasimany
mais. Sakysim, pasakoja, ir net 
spausdintais lapeliais platina, jog 
vietinis dekanas sakęs ir mokinąs, 
jog lenkų užmušikas laimėsiąs 100 
dienų atlaidų. Bet ir lenkų karei
viai tuo budu tvirkinami tikėjimo 
atžeilgiu. Pav. jų didžiuma neati
duoda pagarbos Šv. Sakramentui, 
vykstant kunigui į ligonį, o susirin
kę bažnyčioj gieda savo kariškas 
dainas, pav. ’’Rota” Konopnickie- 
nės. (Elta).

Lenkai leido Seinuose vieną 
lietuvių mokyklą.

Seinuos lenkų mokyklos inspekto
rius raštu ’’leido” p-lei Čepulytci 
mokyt ir atidaryt lietuvių mokyk
la. su sąlyga, kad kiekvieną kartą 
lenkams panorėjus, bus uždaryta, 
ir kad visos 'knygos bus vedamos 
lenkų kalba. (Elta).

važiuojančius | pat vasario 22 ryto ligi vas. 25 va-
> o 

gyventojai nekantriai laukė 
pargabenant iš Kauno 
produktų. Vasario 23 vakaro gavo 
įsakymą skirstytis, o gyventojams 
buvo paskelbta, kad tuo tarpu pa
žadėjimas paimti Kauną neįvykęs, 
ir dėlto nesą iš kur pristatyti pro
duktų. Vilniaus gyventojai, įniršę 
ant legioninkų, pradėjo skirstytis, 
kalbėdami: ’’Miatyt, legtionilikai bal 
du mumis numarins; nuo pat bokse-j 

• vikų išėjimo žada
Prieš dešimtį lenkų užteks o štai baigiasi metai, kaiip nieko ne-i 

jau nebevienas tai atsitikimas, kad musių gaunam. Kad kaip veikiau atmainai

belaisvėn atveda.
Tik reikia, kad tuos mušti kentėtojus už Tėvynę su- 

stiprintumem mušti užuojauta ir meile, kad palengvintu- 
mem jų vargus.

Vilniaus sostine.
Aukštuolaitis pradėjo leisti laik- 

' raštį ’’Suvienytoji Lietuva” lietu
vių ii lenkų kalba.. Tas laikraštis 
kartoja visokius lenkų prasimany- 
mus .ir eina prieš Lietuvos valdžią. 
Lenkai prieš musų Steig. Seimą.
Lenkų darbuotojlff Vilniuj atvi

rai, nesivaržydami, sako, jog Lcn- 
mums duonos.'Lii negalį leisti Lietuvai Steigiamo 

jo Seimo, nes tuomet Lietuva bu
sianti amžinai Lenkams žuvus. To- 

i vykiu”. (Elta). Į del lenkų dedamos yra visos pastan
Užimtojo krašto gyventojai prašo g°s> kad Lietuvos Steig. Seimas ne- 

Įįvyktų, arba butų nugriautas.

Lietuvos Valstybė visoko padaryti neįstengia, 
prisieina varyti visas milžiniškas atstatymo darbas, 
suomenė turi jai padėti.

Kariuomenei trūksta ir apdaro ir maisto. Nėra 
tiniip mėnesiais reikia tokiu budu gyventi ir tai neturint

išvaduoti iš lenkų.

Iš Sumelūškės, Aukštadvario. Kie 
taviškio ir Vievio apylinkių šiomis 
dienomis buvo atvykusi Kaunan 
valstiečių delegacija išdėti žodžiu 
tą visą vargą ir priespaudą, kurį 
jie kenčia no okupantų ir prašyti 
greičiausiai išvaduoti juos iš tos 

į vergijos. Ypač daug gauna kęsti tų
doros pastogės, nes stovėti reikia kuone tyrame lauke, kur vietų gyventojai, kur stovi legionin 
karas išdegino visus triobėsins. Pačiame Kaune daugy
bė kareivinių (kazennių) vokiečių tapo išardyta. Brisi- Ivs lenkų kareiviai ima is 
artins žiema ir vėl prasidės šalčiai, ligos, maras. Daugiau

tą vargą matydama, nepadėtų 
Nebūtumėm verti, kad del be-

prisieina ligoniams gulėti, 
vaistams. Jei visuomenė 
nieko, neduok Viešpatie, 
širdžių labo tiek savęs aukoti.

Dabar jau matyt invalidų. Be kojų, be rankų, be svei 
katos, jei jiems priseitų badauti — jie butų gyvais musų 
niekšu m o pa m i 11 kl a i s.

rių, bot ir meilės žemė. Alos aprūpinsime visukuom gali
ma, ko reikalinga musų kariuomenei. Ii- apdaro, ir mais
to, ir dvasiai pagalba — knygų, laikraščių suteikti jiems 
reikia. Jų poilsio valandas pagrąžinti; mik cnt ėjusiems, 
■sergantiems visokią paguodą teikti, invalidams amatą Į 
rankas duoti, žuvusiųjų šeimynas aprūpinti — tai visu 
musų šventa pareiga.

Tiems visiems kariuomenės reikalams aprūpinti ir 
susitvėrė Lietuvoje — Karei viii Prictelių Draugija. Jos 
tikslas: ’’rupinties visais kareiviui dvasios ir kultūros rei
kalais, bei tenkinti visokius kareivių gyvenimo medžiagi
nius trukumus (Įstatų § I ).

Lietuvoje visuomenė, karo nualinta pati vargstanti, 
deda tam tikslui tūkstančius. Iki šiol sumesta apie šim
tas tūkstančiu auksinu.

Už tuos pinigus išsiuntinėta dovanų praeitoms Ka
lėdoms į frontą, Kauno įguloje surengtos kareiviams kū
čios, įsteigta 4 kareivių klinbai, ligoniams suteikta pašal
pų maisto pagerinimui etc.

Bet tai tik lašas juroje.

kai. Nepristatant laiku maisto, pa
žinomu 

viską, kas yra reikalinga maistui 
be jokių kvitų iir atlyginimo, tuo
jau primuša ir apiplėšia, išnešdami 
drabužius ir pinigus. Jei kas nuiai- 
nia pasiskųsti jų vyresnybei, ne tik 
ką neužtaria, bet dar atėję paskui 
kareiviai ’’atkeraija”. Apskritai, 
elgiasi su žmonėmis lakiai žiauriai, 
ant kekvieno žingsnio žemina ėr nic 
kiną. Šita ypatybe daugiau už kitus 
atsižymi iš apylinkės ir iš kitų da
lių Lietuvos pabėgę dvarininkų vai 
kai. Iš padedamųjų pareigų didžiau 
šiai apsunkina žmones — tai arklių 
su vežimais davimas. į mėnesį ten
ka. važiuoti paprastai' du kartu ir 
vienas važiavimas tęsiasi dažnai li-

Lenkai draudžia kunigams važiuoti 
pas ligonius.

žiniomis, Punske lon- 
kunigą važiavusį su 
Sakramentu į ligoni, 
(8—III) lenkti kari-

Ganiomis 
kai grąžino 
Švenčiausiai 
Sekmadienį
įlinkas karo valdžios vardu prane
šė, jog kunigams draudžiama va
žiuoti į ligonis. (Elta).

Seinų Vyskupo likimas.
Gautom sinulkesnėm žiniom, len

kai okupantai bjauriai kankina Sci 
nu vyskupą.

Išvarytas iš Senių, Vyslai pas Ka
rosas p. m. NI-5 apsigyveno Pun
ske. Vietinis lenkų komendantas 
pereitais metais kelis kartus 
net aukštesnės karo Valdžios vardu 
buvo liepęs lyskupui išvažiuoti už 
demarkacinės linijas, š. m. sausio 
25 d. atvykęs į Punską didesnis bau 
džiamasis būrys, išmetęs iš buto vie 
ną vikarą, kunigą, apsigyveno gre
ta vyskupo kambario tuos pat 'na
muos.

Čia begyveną lenkų karininkai
—..........••ItBWMWa’

Jei'gu Jus, užjūrio broliai, nepadėsite — neįstengsime. 
Justi geroji širdis mums žinoma. Jus patys norite stoti 
Tėvynės gynėjų eilėse. Sušelpkite juos, kurie jau lieja
kraują, kurie sveikatos nebeteko.

Jums už tai žunantieji už Tėvynę tars amžiną aėių.
Kareivių Prictelių Draugijos Valdyba.

Pirmininkas Dr. P. Sližys. Nariai—M. Krupavičius.

Lenkai nebedarys plebiscito 
Vilniuje.

Lenkų darbuotojai nutarė Vil
niaus apskrity nedaryt plebiscito, 
bet paskelbti tą kraštą Lenkų Vil
niaus apygarda ir įvesta ten civili
nę administraciją su generolu gu
bernatorių piršaky. Vilniaus komi
saras Osmolovskis serga šiltine ir, 
tu r but, daugiau nebegrįžš į savo 
tarnybą. Į jo vietą bene numatytas 
berods suvalkietis Minkevičius, Vo
lumes krašto komisaras, buvęs len
kų aprovizacijos ministeris. Lenkai 
pasiryžę daryti plebiscitą vien Min
ske. (Elta).

Lenkų cenzūra Vilniuje.
Teko patirt,, jog Vilniuj nepa

prastai siaučia lenkų cenzūra. Apie 
Kauno gyvenimo įvykius neleidžia 
nieko rašyt. Iš lietuvių kalbos ver
time į lenkų kalbą išbraukia net žo
dį ’’lenkas”. Neleidžia rašyt apie 
kariškiams žeme aprūpinti komisi
jos naują dvarų išdalinimą, apie 
Lietuvos Lenkų uniją, apie Aukš
tuolaitį, Varau vos streikus ir k.

(Elta).

Lenkai 'nepaleidžia 
gudų darbuotojų.

Gudų reikalų ministerijos prane
šimu lenkai, nežiūrėdami Santar
vės atstovų reikalavimų, atsisakė 
paleist iš kalėjimo dar prieš dešim
ti mėnesių suimtų gudų darbuotojų 
okupuotame krašte: Bojevo, Bon- 
dariuko, Andraičio ir kitų.

Arkivyskupo Haiti laiškas J. E. 
Žemaitių Vyskupui.

Šias dienas gauta iš Apaštališko 
į Lietuvą Vizitatorio Arkivyskupo 
Raiti laiškas, adresuotas Varšuvoj 
š. m. II. 26. J. E. Žemaičių Vysku
pui.

Ark Ratt'i dėkoją J E. Vyskupui 
už didžiai malonų, iškilmingą ir 
garbingą Šventojo Tėvo Atstovo 
priėmimą. Jam atsilankant Kaune 
š. m. 30 d. — Toliau prašo įduoti 
tos padėkos pareiškimą Gerbiama
jam Kapitului, dvasiškiam ir mal
dingiem žmonėm, o ypatingu budu
— kilniausiam Lietuvos Respubli
kos Prezidentui, Ministeriam, Ka
ro Vadui ir Tarybos Pirmininkui
— pabrėždamas, jog apie tokį ben
drą visų stengimąsi Jį pagerbt ir 
kilniai priimti, Jis tuojau pasirū
pinsiąs pranešt Šventajam Tėvui 
ir Pats dėkingai tai atsiminsiąs.

(Elta).

Vice-pirm. M. Popikaitė. Prov. Makauskas.
Sekre torius A. Krakauskaitė.

P. S. Visas aukas prašome siųsti per Lietuvos-Ame
rikos Pramonės Bendrovę Lithuanian American Trading 
Co.) 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y., Lietuvos Ūkio Ban
kui, Kaune, kuris mums išmokės doleriais.

Kar. Pr. Dr. Valdyba.

MAŽOJI LIETUVA.
Kovo 17 d. 5 vai. vak. Užsienio 

Reikalų Ministerijoj buvo konfe
rencija del atskirtojo Mažosios Lie
tuvos krašto dabartines padėties. 
Iš Užs. Reikalų Ministerijos pusės 
dalyvavo ministeris prof. Voldema
ras su viceministeriu P. Klimu,

nuo Anglų misijos pulk. Wardas, 
nuo Prancūzų misijos pulk. Rebou- 
lis ir Mažosios Lietuvos Tautinės 
Tarybos 5 delegatai. Pastariejiie 
plačiai išdėstė dabartinę padėtį at
skirtajame krašte. Nesant veik jo
kios kontrolės ant Nemuno, nepai
sant gubernatorio Odry draudimo, 
maistas (javai, mėsa etc.) išveža
mas į Vokiečių kraštą, ir daug kur 
trumpu laiku gręsia badas. Lietu
vos Valdžia negali atidaryti seno
sios sienos, kol bus leista Lietuvos 
Valdžiai pastatyti savo muitinių ir 
pasų kontrolių prie Nemuno ir į ju 
res. Miškai kertami ir visai išveža
mi į Vokiečių kraštą. Kasdien eina 
po du traukiniu su medžiais į Til
žę ir toliau. Nors ant Tilžės tilto 
stovi prancūzų sargyba, bet visas 
eksportas eina per upę laivais, y- 
pač naktį, o vokiečiai iš anapus ne
praleidžia į tą kraštą jokių maisto 
daiktų. Kainos del to pakilo, darbi
ninkų padėtis pasidarė nepakenčia
ma.

Politinin atžvilgiu padėtis dar 
pasidarė biaurense. Gubematoris 
Odry pripažino vokiečių nelagali- 
niai prieš jam ateinant sudarytą 
Dinektoriumą, ir į jo rankas pada
vė krašto laimę. Sudarytas iš vokie
čių kaizerio valdininkų (Alldeuts- 
ehu’ų) visai nesirūpina to krašto 
interesais ir juoba lietuvių gyven
tojų reikalais. Tie žmonės yra at
vykę čionais iš gilumos Vokietijos, 
kaip kad buvo rasų valdininkai pa
statyti Didžiojoj Lietuvoje. Ir da
bar tuos žmones Santarvė autori
zavo toliau varyti savo akciją. Lie
tuvių Tarybos atstovai dargi nebu
vo, oficialiniai gubernatorio Odry 
primti, jam atvykus. Ir tai buvo 
padaryta krašte, kuris turi but pa
čios Santarvės nusprendimu ati
duotas Lietuvai. Tai be galo pake
lė seniesiem Vokiečių kaizerio agen
tams ūpą, ir jų begėdiškumas jau 
spėjo pasireikšti visoje eilėje eks
cesų prieš lietuvius. Tie ekscesai y- 
ra Direktoriumo proteguojami. Pa 
sų ir asmenų kontrolės prie Nemu

no visai nėra. Visokį ’’Aldeuts- 
ch’ų” agentai, šnipai ete. plusta į 
tą kraštą ir laisvai savo darbą va
ro. Yra žinių, kad sparčiai ginkluo
jasi ’’alldeutschai”, nors gen. Od- 
ry liepė visus ginklus atiduoti. Vo
kiečių kareiviai su forma ir apsi
ginklavę grupėmis ir kuopomis at
vyksta lydėti ar ginti kontraban
dininkų.

Yra. atsitikimų, jog senieji valdi
ninkai draudžia mokyklose net re
ligiją mokyt lietuvių kalba, kas bu
vo seniau įstatymų leidžiama.

Lietuvių Taryba buvo pristačiu
si visu valdninku kandidatus, ku- 
riais reikėjo pakeisti senieji kaize
rio valdininkai, bet ligi šiol viskas 
eina senoviškai jokių permainų ir 
dar biauresne vokiečių tendencija.

Visi ti faktai būvio konferenci
joj išdėstyti ir buvo pasiūlyta tuo
jau pašalinti direktoriumą, pakei
sti valdininkus ir pastatyti prie Ne 
muno ir visame krašte lietuvių ka
riuomenės sargybą ir muitinių kon
trolę. Tik tuo budu galės būti nu
spręstas ekonominis klausimas ir 
laiduoti krašto daugumos gyvento
jų reikalai. Iš Užs. Reik. M-jos pu
sės buvo pažymėta, kad Lietuvos 
Valdžiai yra sunku teikti ekonomi
nės pagalbos Klaipėdos kraštui, 
kol jo valdymas yra vokiečių Di
rektoriumo rankose. (Elta).

Vokiečių valdžios įsakymu Tilžėj 
einantis ’’Prašų Lietuvių Balsas” 
draudžiamas leisti iki kovo 14 d. ir 
jo Nr. nuo II 19 d. konfiskuotas del 
priešingo Vokiečiams turinio.

Iki šiol ’’Balsas” buvo visų prū
sų lietuvių laikraštis. Dabar, kraš
to dalį už Nemuno patikus Vokie
čiams ir tuo budu Prūsų Lietuvą 
padalinus, abi dalys turės savo at
skirus laikraščius. Tilžėj nuo kovo 
4 d. pradėjo eiti ’’Rytojus”, o 
’’Balsas” keliamas į Klaipėdą.

’ ’Rytojuj ’ ’ statomas uždavinys 
žadint ir užtart už Nemuno palik
tus lietuvius. Rytojų leidžia ”Spau 
dos” draugija, redaguoja Kentrai- 
tis, Ašmys ir ValenČius.

Dykai Rašomoji Mašinuke
Kam turi rąžyti su plunksna, kadangi DY

KAI gali turžti gerą drukuojamp mašinėlę 
(TyBQwritar)i kuri parago gsažiai ir aiikiau, 
negu su plunksna. Ant tos mašinalia gali 
kiekvienas teisingai ir greitai rašyti laišku 
ir dokumentus. Labai paranki tiems, kurie 
negali gerai rąžyti plunksna. Padaryta gra
žiai, tvirtai ir niekados neužsikerta, rašo aiš
kiai, turi literas, numerius ir raštiškus šank
inę. Tą mašinukę turėtą turėti kiekviena*. 
Ji parsiduoda po $4.00 ir brangiau, mes ją

duodame kiekvienam DYKAI, kas pirks musą laikrodSlj. \
TAS GRAŽUS LAIKRODĖLIS TIK $6.75.

Jeigu norite turėti gružą ir tvirtą Laikrodėlį, 
prie darbo arba šventadieniams, tai nelauk ir pa
rašyk tuojaus jį. Tas laikrodėlis yra taip vadina
mas senosios šalies systeraos ’’Roskopo Patentas”, 
kuris yra žinomas geriausios iš visą, Laikrodėlis y- 
ra vidutinio didumo, labai tvirto mechanizmo ir 
laiką laiko iki minutes, turi gražius tvirtus virius, 
su gražiu ciferblatu ir gali laikyti daug metą, Nie
kur negausite geresnio laikrodėlio prie darbo. Laik
rodėlis yra vertas $9.00, mes tik trumpą laiką del 
supažindinimo publikos parduosime po $6.75 ir dar 
priedo kiekvienam duosime DYKAI rašomą maši
nėlę, tai ilgai nelauk, tik prisiąak 25c. sidabrinį 
ar stampomia rankpinigią, o likusius $6.50 užmokė
site paimdami laikrodėlį ir mašiaukę. Rašykite

PRACTICAL SALES COMPANY,
1219 North Irving Ave., Dept. 112, Chicago, Hl.

Naujas “PERKŪNO” Antrašas
’’Perkūno” Redakcija ir ’’Perkūno” Bendro

vės Administracija persikėlė iš Detroito Brookly- 
nan. ’’Perkūnui” prenumeratas ir ’’Perkūno” 
Bendrovei Šerus siųskit šiuo antrašu:

”P
222 South 9th St., Brooklyn, N. Y.

ffj ’’Perkūno” prenumerata metams Amerikoje $1.50, Lae- 
rri tuvon $2.25. Užsisakykit ’’Perkūną” tuojau sau ir pasiuskit 

savo giminėms Lietuvoje. ’’Perkūną^” geriausias, linksmiau
sias h* naudingiausias laikraštis. Skaityk ką apie ’’Perkūną” 
rašo Lietuvos piliečiai:
GERBIAMI TAUTIEČIAI :-

Labai prašyčiau Tamstą siuntinėti savo laikraštį ’’Perkūną”, 
nes man gavus Tamstą laikraštį 15 kitą pasiskaityti, labai pasirodė 
indomus. .Jei butą galima pinigus ’’Perkūnui” pasiųsti, kuoveikiau- 
siai tai padaryčiau, bet iš Lietuvos pinigai užrubežin nėra siunčiami. 
Nežinau kokiu budu galiu Tamstoms atsilyginti už laikraštį.

Su pagarba, A. Katkauskaa.
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Taipgi ’’Perkūnui” yrą reikalingi smarkus agentai. 

Geras uždarbis užtikrintas.

222 South 9th St. Brooklyn, N. Y.
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Lietuviškas Graborius
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EXTRA DOVANAI!

S?

SKOLINGI NARIAI.
Balandžio 1, 1920, esanti kalti už 3 

ar dauginus mėnesius į visus ar bent 
vienų kurį skyrių.

Ona 
Sofija 

Miekiliunieno,

No. 18, balandžio 29 d., 1920

Žardockiutč.
KUOPA: Zavetkas Kazys.
KUOPA: Juozas Ausevičius, Mo-
Buzienė, Ignacas Čepulis, Potronė-

I KUOPA: Maro Andrcikevičicnė, 
Morta Čcšonicnė.

Vaikų Skyriaus: Agota Lelukevičiu- 
tė, Jurgis Lelukcvičius, Pot. Matule
vičius, Anele Matulevičiūtė, Maro Sta- 
niukyniutė.

7 KUOPA: Juozas Andriuškevičius, 
Juškevičius Mot., Juozas Jakulevyčia, 
Mateušas Kazlauskas, Laukicno Moni
ka, Magdė Patamsienė, Pranas Runta, 
Anupras šlikas.

Vaiki} Skyirau s:Marė Smclstoriutė.
S KUOPA: Jurgis Blozgys, Povilas 

čėplas, Elzė Revotienė, Marė Zakaurau- 
skienė, Antanas gakarauskas.

Vaikų Skyriaus: Kaz. Debesis, Juoz. 
Debesis, Roz. Dobesiutė, Bron. Debesiu- 
tė, Al. Vaitkevičiūtė.

9 KUOPA: Franas Kajeckis, Sanvai- 
tis Jonas.

10 KUOPA: Bcrštikis Juozas, Onn 
Guokiutė, Jonas Grigaitis, Pranas Ju- 
deikis, Antanina Kiuaieno, Kaduškie- 
nė Anelė, Ona Kačiusicnė, Stanis Kla- 
patauskas, Ignotas Merkelis, Antanas 
Mamoniškis, Katrė Valaičiutė, Vincen
ta Zuikicnė.

II KUOPA: Rožė Doreškevičionė, 
Juozas Dapkevičia, Juozas Griškelis Pr 
Antanas Gadeikis, Mikalina Rudokie
nė, Jonas Rudokas, Leonas Samuolis, 
Kun. Pct. Saurusaitis,

Vaikų Skyriaus: Ag. Abraičiute, A- 
lena Abraičiute, Petrus Dambrauskas, 
Jeva Jurkiniutė, Juoz. Jurkimas, Ona 
Jurkiniutė, Jonas Kamforta, Kar. Kel- 
niutė, Alesė Kulikauskiutė, Ona Kam- 
forčiutė, Alena Kulikauskiutė, Majaus
kas Jonus, A. Mitrulevičiutė, Jonas Mi- 
trulevičius, Alenu Ražaičiutė.

12 KUOPA: Ona Kajokienė.
13 KUOPA: Uršulė Brokienė 

Blažienė, Ambrazas Laukaitis, 
Laukaitienė, Petronė
Aižė Misevičienė, Juozas Sajonas, Ma
rė Valinčiutė.

Vaikų Skyriaus: Juoz. Miliauskas, 
Ona

14
15 

nika
lė Elijošiutė, Rokas Kricavskis, Ladan- 
skis Kazys, Kazys Lcnisargs, Jonas La
kas, Macijauskaitė Teklė, Stanislovas 
Pužauskis, Kazys Petrauskas, Petraus
kienė Joana, Ružauskas Stanys, Alber
tas Rupšis, ščiglinskaitė Ona, Svirskis 
Juozas.

Vaikų Skyraus: Albinas Monstančia,
16 KUOPA: Jokubauskas Jonas, Kri

kščiūnas Povilas, Mateušas Vabol.
Vaikų Skyriaus: Mon. Naujokaitė, 

Pr. Naujokas, Kazis Naujokas, Pct. 
Naujokas.

17 KUOPA: Kazys Gibavičius, Još- 
kus Bronislovas, Alena Kazlauskienė, 
Kun. Jonas Supšinskas.

Vaikų Skyriaus: Vikt. Laivukas, Juo
zas Laivukas, Kaz. Zupka, Ant. Zupka.

18 KUOPA: Tarascvyčia Jurgis.
20 KUOPA: Mare Ausevičienė (U- 

siantienč), Katrė Daugėlienė, Elzė Go- 
diniutė, Mažeika Stanislovas, Alena Ta 
lunienė, Alena Vaikšnoriutė.

Vaikų Skyriaus: Petraus Austrą, Ona 
Akevičiutė, Mik. Akevičiutč, Daukniu- 
tė Grasilda, Križanauskas Vladas, Po- 
cevičiutė Ona, Pocevičiutė Zofija.

21 KUOPA: Magdė Bakuniutė, Juo
zas Jankunavičius, Ona Skirmančiukė 
(Kavaliauskienė), Adomas Komičius, 
Aleksandras Muraška, Katrė Marku- 
nienč, Aleksandrus Novickas, Liudvka 
Navickaitė, šeikis Mateušas, Jonas Sun 
dokas, Stelingaitė Uršė, Antanas P. 
Sarpanis, Jonas Vilkišius, Jonas Valiu- 
konis, Pranas Virakas, Juozas Žardcc- 
kas.

22 KUOPA: Kleiva Antanas, Kazi
mieras Vinclovskis.

23 KUOPA: Valūnas Mateušas, Ignas 
Venskunas.

24 KUOPA: Gertruda Balnanosenė, 
Jcva Buzicne, Magdė Kasparavičienė, 
Alena Kasulaitienė, Vincas Lukošius, 
Joscpina Lukoševičiutė, Juozas Lazare- 
vičia, Ona Malinauskienė, Jieva Matu
levičienė, Mandzerskas Feliksas, Ago
ta Pauliauskicnė, Pranė Pajaujienė, A- 
domas Pauliauskus, Marė Rutkienė, 
Maro Radzevičienė, Alck. Savukinienė, 
PranėSalykliutė, Morta Lazauvičicnė.

Vaikų Skyriaus: Jcr. Bagdanavičius, 
Kostantavičiukas Mot., Ona Kušlakiu- 
tč, Lapinskas Ant., Lapinskiuto Ona, 
J. Matusevičiūtė, Pct. Pctrušioniutė, 
Ag. Potrušiouiutė, Just, šyliukas.

25 KUOPA: Petras Kliokis.
Vaikų Skyriaus: Grigonis Albinas.
26 KUOPA: Cicilija Gavronskaitė, 

Klimatienč Magdė, Rožė Sabanaitė.
27 KUOPA. Vaikų Skyriaus: Gelčius 

Petraus, Gelčius Andrius.
28 KUOPA. Vaikų Skyriaus: Jonas 

Miliauskas, Kazys Rcmaikutis, Ona Ur
banavičiūtė.

30 KUOPA; Julė Andriulienė, Ana
stazija Bcgnevičienč, Tanias Klimavi
čių.

Vaikų Skyriaus: Marė Jankauckiutč.
31 KUOPA: Danelus Juozas, Pranas 

Karašauskas, Norkuvenė Elena, Marė 
Pajaujutė, Albinas Paliulis, Ramašaus- 
kienė Marė.

Vaikų Skyriaus: Služeliutė Elena.
33 KUOPA: Kazimieras Gruzdys, 

Kvictkauskas Valerijonas, Klemensas 
Kliukas, Laucius Konstantas, Pariav- 
kas Jonas, Liudvika Palhilicnė, P. Sto
škus, Ignus Simanavičių.

Vaikų Skyriaus: Juoz. J. JuseviČiug.
35 KUOPA: Kostantas VAišnofas,

Maro Vaišnorienė.
Vaikų Skyriaus: Pr. Karužiutė, Ma

gdė Karužiutė.
36 KUOPA: Kazys Dambrauskas, Ei

dukevičius Vincas, Navickas Mikolas, 
Nemanis Povilas, Veronika Plikaičiutė, 
Antanas Radzevičia, Snarskis Petras, 
Buras Jonas.

40 KUOPA: Jadvyga Judinckienė, 
Keresevičienė Marė, Magdė Navickie
nė, Vincas Pauliukoniukas.

Vaikų Skyriaus: Pranas Ažukas, An
tanas Ažukas.

41 KUOPA: Juzė Bartašienė, Bar
kauskienė Agota, Vladas Čekanauskas, 
Stanis Dambrys, Danilevičius Bonaven
tūras, Grigas Petras, Grigaliūnas Ka
sparas, Linkevičius Jokūbas, Lukšys 
Petras, Lukšys Adomas, Juozas Mar
cinkevičius, Jonas Molis, Aleksandras 
Tauras, Jieva Tamkuvienė, Tautkus 
Povilas, Truuca Feliksas, Jobas Vai- 
čiulionis, Vincas Vitkauskas, Feliksas 
Žeimis, žemaitaitis Antanas.

42 KUOPA: Pranė Adašiuniutė, Jo
nas Ališauskas, Jurgis Bagdonas, Ona 
Brazaitionė, Dailidžiutė Agnieška, Gu- 
stavičienė Jieva, Juozas Gegužinskas, 
Veronika Kulbokiutė, Nastė Kancicrie- 
nė, Ainilo Lopkienė, Antaaina Ma- 
ksvitaitė, Meyer Juozas, Pažereckis Si
monas, Anelė Puišiutė, Pilkauskas Da
nielius, Stahiuliutė Maro, Bogumyla 
Smetonienė, Leonardas Traška.

Vaikų Skyriaus: Ona Žalnieraičiutė, 
Paulina Žalnieraičiutė, Jonas Žalnierai- 
tis, Konst, žalnieraitis.

47 KUOPA: Kun. V. Dargis.
48 KUOPA: Bronislova šlėgaitė, Sa

bonio Laurinaitienė.
50 KUOPA: Antanas Baltušis, Bar

bora Gedvilienė, Jetskas Petras, Kun- 
saitis Jonas, Norvidienč Antanina, An
tanas Ramanauskas, Jurgis Roverstei- 
nas, Matoušas Šimonis, Juozas šimu- 
levičia, Povil. Salickas, Vrobluckis Juo 
zas, Kaze Valantinicnė, Jonas Valan- 
tinas, Antanas Vilimas, Emilija Vaitie
kūnienė.

Vaikų Skyriaus: Klikuniutė Emilija, 
Marė šiniulcvičiutė, Jonas šimtilffvičius, 
Juozas šimulevičius, Monika šfmulevi- 
čiutė, Petras šimulevičius, Zinkevičius 
Pranas, Zinkevičius Jonas, Zinkevičiū
tė Pranciška.

51 KUOPA:Ona Kulikauckienė, Jie
va Leskcvičicnė, Aižė Paulionienė.

Vaikų Skyriaus: Povilas Stalonis, 
Žuromskis Adolfas.

53 KUOPA: Jurgis Uliavyčia.
54 KUOPA: Baura Jonas, Navickas 

Vincas.
Vaikų Skyriaus: Juoz J. Vaičiūnas.
56 KUOPA: Grinkevičius Jonas, Mi

kalauskas Jonas.
57 KUOPA: Jonas Kisielius, Radze- 

čius Juozas, Amilija Savickienė.
Vaikų Skyriaus: Antands Alikoniu- 

kas, Albina Alikoniutė, Košt. Alikoniu- 
tė, Bernataitis Juozas, Gitautis Vincas, 
Ona Jasulcvičiutė,' A. Jasulevičia, Al
bertas Lcvanavičius, Albinas Mazionu- 
kas, Mazonis Petras, Maslauskas An
tanas, Maslauskas Kazys, Maslauskas 
Jurgis, Marė Mazouiutė, Košt. Mažo- 
nukas, Prasčiuniutė Katrina, Prasčiu- 
niutė Aldona, Ant. Surdokas, Jurgis Se- 
nikutis, Anelė Surdokiutė, Marė Surdo- 
kiutė, Jonas Rimkevičius, Juoz. Siniko- 
vičiuš, Jurgis šimkevičius, Sinkevičius 
Kuzis, Antanas šimkevičius, Marijona 
Šimkovičiutč, Ona šimkevičiutė.

59 KUOPA: Adolfas Šapokas.
60 KUOPA. Vaikų Skyriaus: Vaitie

kus Kalinauskas, Alena Krušinskas, 
Jurgis Krušinskas, Stasys Mockaitis, 
Ernestas Pranckevyčius, Marė Prancke- 
vyčiutė, Julė šedvydžiutė.

61 KUOPA: Antanas šalčius, 
šalčutė, Ona Surdokienė.

62 KUOPA: Kričcna Juozas. 
63 KUOPA: Marė 
Iena Strainicnė.

Vaikų Skyriaus: 
nas, Žcmantauskas

65 KUOPA: Ona Stankevičienė,
67 KUOPA: Antanas Mistevičius, 

Gasparas Meškinis, Domicėlė Mcškinio- 
nč, Marijona Skukauskicnė, kun. Vin
cas Slavynas, Urbušienė Juzė.

Vaikų Skyriaus: Darkintaitė Zofija, 
Darkintaitė Morta.

70 KUOPA. Vaikų Skyriaus: Vincas 
Padzukas, Alena Vaikuliutč, Ona žmui- 
džiutū.

76 KUOPA: Bindokas Jonas, Santa- 
ris Mikolas.

Vaikų Skyriaus: Kulingauskas Jonas,
77 KUOPA: Dominika Nevcdomskiu- 

tė.
78 KUOPA: Vailionis Antanas.
Vaikų Skyriaus: Valatkevičiūs Pra

nas, Valatkovičnitė Antanina, Valat- 
kervičiutė Ona, Valatkcvičiutč Julė, Va 
ladkevičius B., Valatkevyčius Kazys.

79 KUOPA: Anufras Brazaitis.
Vaikų Skyriaus: Jurgis Jaras, Vincas 

Jaras.
80 KUOPA: Antanas Jaras, Jieva Ja 

rienė, Janavičienė Morta, Kašėta Juo
zas, Marė Kupstienė, Lekavičius Jokū
bas, Jonas Mislcris, Olekas Viktoras, 
Petronė Plorišieno, Sakavičius Augus
tas, Sokcvičius Andrius, Juzė Virbic- 
kienč, Virbickas Jurgis, Zaraba Frau- 
ciškus.

82 KUOPA: Vaikų Skyriaus: Jcnčiu- 
tė Juzė,

83 KUOPA: Kavaliauskienė Marijo
na, Jonas Jarašiūnas.

84 KUOPA: Antanas Ališkcvičius,A- 
lena Kavaliauskienė, Povylas Kušlys, 
Dominikas Mukailas.

85 KUOPA: Zofija Bridikaitė, Mari
jona Buknitienč, Vladas Daukša, Marė 
Lukošienė, Kazys Lukošius, MiklošO- 
vyčia Mykolas, Marė Makarienė, Kuni
gas Pakalnis, Vincas Staučiukas, Anta
nas Zalomskas.

Liet. R. K. Kampelis
MARŠRUTO REIKALE.

Ona

Petkunicnė, Magda-

Kavaliauskas Auta- 
Kazys.

KUOPA: Mikalina Kurlcnė.

Ona

bus vienas iš svarbiausiu susirinki- PRIE PREKYBOS LINKĘ

Gerb. kun. J. Petraitis buvo ma
nęs bal. ir gegužės mėn. aplankyti 
visas didesnes lietuvių kolionijas 
Amerikoje, bot kitokioms aplinky
bėms susidarius, jisai dabartiniu 
laiku lankosi Naujoje Anglijoje, 
kur ir mano pasiekti su L. R. Kr., 
Rėm. reikalais visas Mass., Ncwi 
Hampshire, Maine ir Conn, valsti
jų lietuvių kad ir mažiausias kolio
nijas. Taigi kurios .tų kolionijų no
rėtų išgirsti gerb. kun. Petraičio 
prakalbų, lai tuojau kreipiasi Con
trail ir gaus pranešimą, kada gerb. 
L. R. Kr. R. pirmininkas galės juos 
atlankyti.

mų, atsineškite gerų sumanymų 
del ateinančio Seimo, nes šiame su
sirinkime sutaisysime savo gerus 
ir naudingus sumanymus del atei
nančio seimo. Pageidaujama, kad 
visi nariai ir narės dalyvautų ir 
atsivestų naujų prisirašyti. Taipgi 
kurie esate užsisakę knygų šiame su 
sumikime aplaikysitc, patartina 
kad visi nariai ir narės skaitytu

knygas už pusę kilios, kurs tik yra

gos. Naudokitės visi.
Ant tolinus susirinkimai visados 

bus laikomi kas 1 sekmadieni mė
nesio.

Rast. A. Vaitkus.

TĖMYKITE!
86 KUOPA: Košt. Kundroto.
Vaikų Skyriaus: Stasys Bogušukas, 

Olga Lukoševyčius.
87 KUOPA: Radžvilas Simonas, Vik

tė Stankevičienė.
88 KUOPA: Antanas Beniulis, Kar- 

pavičienč Dominika, Antanas Kudo- 
ka.s, Jurgis Kašelionis, Uršė Kašelio- 
nienė, Norbutas Izidorius, Norbutieuė 
Ona.

S9 KUOPA: Buivodienė Ona. Jurgis 
Bokevičius, Ona Juškaitė, Juozas Kun- 
drauskas, Bladas Navickas, Suduitieno 
Barbora, Juozas ščorvinskas, Petras 
Saulėnas, Stankevičius Petras, Alfonsas 
Tareila, Pranas Vcryga, Jonas Vizgai- 
tis.

Vaikų Skyriaus: Marė Katkauskiutė, 
Ona Katkauskiutė, Remeika Jonas.

90 KUOPA: Aižė Krasinskicnė, Šeš
takauskas Jonas.

Vaikų Skyriaus: Seličkiutė Ona.
91 KUOPA: Stasys Bruzgulis, Jonas 

Jokūbaitis, Jonas Kviotkus, Adelė Mi- 
kaliunicnė, Kazys Matusevičia, Magdė 
Markevičienė.

Vaikų Skyriaus: Elena Mikaliunaitė.
92 KUOPA: Arlauskas Vincas, Pran

ciškus Bataitis, Grigas Kazys, Ona Mie- 
seionaitienė.

93 KUOPA: Bružinskas Juozas.
Vaikų Skyriaus: Aidukaitė Alena, 

Lušas Adomas.
94 KUOPA: Simonas Norbutas.
Vaikų Skyriaus: Povilas Bctkis.
96 KUOPA: Jurgis Velička.
97
98 KUOPA: Petras Byguzas.
100 KUOPA: Jonas Kalvaitis, Jurgis 

Mikaliunas.
101 KUOPA: Uršulė Grišienč, Uršė 

Kendraitė, Katrina Paulaičiutė, V. Pu- 
zarfis, Ona Visclgaitė, Vilimas Jonas, 
Rozalija žebrauskaitė.

Vaikų Skyriaus: Stanislovas Bruožis, 
Edvardas Stankus, Helena Mikaitė, 
Šimkaitč Ona, šimkaitė Elena.

102 KUOPA: Vaitkus Feliksas, Kel- 
mcckienė Teklė.

103 KUOPA: Valerija Kulbienė, Ko- 
minske Petronėlė, Ona M. Pruuskuniu- 
tė, Antanas Stučka, Teresė Stukiutė.

Vaikų Skyriaus: Marė Pikuniutė.
105 KUOPA: Jonas Alksnis, Grestai- 

uis Petras, Steponas Praidois, Petkevi
čius Kazys, Pratosius Ignas.

Vaikų Skyriaus: Anastazija Blumbe- 
viukė.

106 KUOPA: Vainauskas Izidorius.
109 KUOPA: Juozas Bluzas, Marė 

Lukoševičienė, Pct. Mikėnas.
Vaikų Skyriaus: Grcdeckis Adolfas.
110 KUOPA: Ona Laponienė.
111 KUOPA: Vaikų Skyriaus: Anelė 

Barzdilauskiutė, Juras Barzdilauskas, 
Albinas Barzdilauskas, Ona Tartaliutė, 
Teofilė Tartaliutė, Pranas Tartalis, Jo
nas Tartalis, Alfonsas Žukauskas, Jouns 
Žukauskas, Juras Žukauskas.

112 kp. šaltanaitė Veronika.
114 KUOPA: Vaikų Skyriaus: 

Kalėdžaitė, Adelė Kalodžiutė.
115 KUOPA: Jonas Anamavičia, Al

fonsas Ambrazaitis, Andrcjauskas An
tanas, Mikas Barasnavičia, Pranė čer- 
neckicnė, Kun. A P. Kodis, Leonora 
Pranckiutė, Morta Raudonaičiutė, Ra
kauskas Stasys, Jonas Sabaliauskas, Ju 
stiuas šalnaitis.

Vaikų Skyriaus: Pranas Bertulis, Va
nagaitė Pct., Antanas Vanagas.

116 KUOPA: Boles. Apritis, Bara
nauskienė Paulina, Katre Burbiutė, Ba
ranauskas Motiejus, Diglavienė Ona, 
Marė Didvalienė, Stefanija Gcniotė, Si
lvestras Gedrimas, Gvildis Izidorius, 
Liud. Jogienė, Ona Juškauskienė, Kelp 
ša Jonas, Mačulaitis Pranas, Norkus 
Juozas, Narijokicnė Stefanija, Naujo
kas Liudvikas, Paliauekas Mykolas, 
Kazys Pauliukaitis, Petronė Rukšnai- 
tienė, Jurgis Rukšnaitis, Magdė Raši- 
mieno, Rupainis Juozas, Skarulis Kazys, 
Stanišauskas Alck., Tamulevičius Vin
cas, Pranas Taragauskas, Usaris Jonas, 
Jonas Zakarauskas.

Vaikų Skyriaus: Ona Jokubaičiutė, 
Helena Jokubaičiutė.

118 KUOPA: Uršulė Viclilienė.
Vaikų Skyriaus: Juozas Micevičius,

119 kp. Adelė Jakaičiutė.
120 KUOPA. Vaikų Skyriaus: Jonas 

Kurlavičius, Domicėlė Kurlavičius.
121 KUOPA. Arnošius Ant., Gibbas 

Andrius, Kolbcrkienė Ona, Vincas Li
leikis, Ona Mierevičienė, Leonas Nau- 
movičia, Stasys Petrokas, Povilas šau- 
dis, Ona Vaitkevičienė, Ignas Lazaus
kas.

124 KUOPA: Vaikų Skyriaus: Adel- 
ta Micliauckiutė.

126 KUOPA. August. Vaidelis, Juzė 
Vaidclienė.

127 KUOPA. Simanavičius Adolfas.
128 KUOPA. Bolesis Bazuras, Vladas 

Kibartas, Jonas Leonavičia, Mkasė La
banauskienė, Adomas Leonavičia, Vin
cas Uždavinis.

129 KUOPA. Marė Buužicnė, kun. 
Pov. Daniunas, Kazimieras Laurinavi
čius.

Vaikų Skyriaus: Margutė Zuzana.
130 KUOPA. Slupkienė Domicėlė.
133 KUOPA. Jonas Andriukaitis, Jo

nas Karauskas.
Vaikų Skyriaus: Zofija Sutkaičiutė, 

Bronis. Zolumskaitė.
134 KUOPA: Dailydėnus Stanislovas, 

vas, Magdė Grankiutė, Barbora Kumc- 
eiutė, Ona Kamarauskienė, Križinaus-

i kiutė Leonora, Markus Antanas, Lon
ginas Medutis, Mamaniškiutė Uršė, 
Emilija Pavilionienė, Putrimas Juozas, 

“ Juozas Pctokas, Barignia Ranioškiutč, 
• Ona Ribokicuė, Ona Rugienė, Katarina 
■ Zivinicnč, Ona Žalnicraitienė.

Vaikų Skyriaus: Pctkiutė Juzė, 
Petkus Nikodemas.

ATSKAITŲ REIKALE.
Kaikurie L. R. Kr. Rėmėjų sky

riai klausia, kaip buvo padalintos 
Lietuvon pasiųstos aukos. L. R. Kr. 
Rėmėjų atstovas I)r. A. Rutkaus
kas prisiuntė muihs atskaitą štai 
kokią :

1) Labdaringoms ’’Vaikelio Jė
zaus” Draugijos prieglaudoms, 
Kaune 50,000 markių

2) Liet. Moterų Globos Komite
to Našlaičių Prieglaudai 20,300 
markių.

3) Žaslių valsčiaus Prieglaudai 
10,000 m.

4) Valstybinės Vaikų Prieglau
dos pagerinimui Kaune 20,000 m.

5) L. D. N. D. K. šelpti Kauno 
Komiteto Kamendulų Pažaistos 
bernaičių Prieglaudai 10,000 m.

T. Vaitilionienės, našlės, iš Pane 
vėžio sušelpimui 150 m.

L. D. N. D. K. šelpti Kaune 
mergaičių prieglaudai 10,000 m

Kauno karo ligoninei No. IT, 
pagalvių parupinimui 10.000 m.

Kauno karo ligoninei No. I, vei- 
diklių, svarstyklių ir t. t. nupirki
mui 20.000 m.

Iš Vilniaus Kaunan atbėgusios 
pusnuogės našlaitės Juzės Kazlau
skaitės apdengimui 5250 m.

L. M.Globos Komiteto Prieglau
dai, Velykom kiaušinių, sviesto ir 
t. t. 2000 m.

Apie kitus pinigus, kam jie bus 
naudojami bus pranešta vėliaus.

Drabužiai jau dalinami. Juos 
gauna daugiausia kaimiečiai. n<s 
micrtuo.se varguoliai yra daugiau
sia svetimtaučiai, kurie nuo savų
jų gauna pašalpą.

KAREIVIŲ DOVANŲ 
REIKALE.

Kaikurios kolionijos nerimauja 
ir rašo laiškus, kad jos gal jau ne
suspėsiu siųsti savo dovanas karei
viams. Taigi skelbiame, kad nors 
ir buvo pranešta, kad tą ir tą dieną 
butų prisiųstos dovanos, bet gclž- 
kelių streikas suardė visus musų 
plonus ir dabar prašome visų, kad 
nemanytų, jog jie jau yra pasivė
linę, bet prie pirmos progos pasių
stų Centam.

’’Kurs pribuvo, tam pakliuvo; 
Paskesnis negavo. ’ ’

Iš Vienožinskio dainos.
Lietuvių tauta pradėjusi eiti ne

priklausomo gyvenimo keliu, žen
gia pirmus žingsnius prie pasiliuo- 
savimo iš svetimų nagų prekybos 
dirvoje, steigdama visur koopera
cijas. Tų kooperacijų yra Lietuvo
je suvirs trijų šimtų. Visos palaiko 
tam tikrą Centrą Kaune, kuris lei
džia laikrašti ’’Talką”. Laikraštis 
yra gyvas žiniomis ir straipsniais 
kooperatyvų gyvenimo ir suteikia 
daug naudos interesuojantiems 
pirmais žingsniais lietuvių paimti

| Puikiausia, pigiausia ir su tin- 
I kaina paguoda viskas yra atlie- 
I kaina. Dieną ir naktį esu aut Ju- 
|sų patarnavimo.

į Ignas Noreika
“2428 N. Main Ave. Scranton, Pa.

Į Bell Phone 3495.
• New Phone 469 AV.

ir su nikeli- 
fotografija 
spalvose —

EXTRA
Po kožną miestą ir miesteli, kur 1ik 
randasi lietuvių, pardavinėti vyriš
kų laikrodėlių kabutes (fobs) so fo
tografija pirmo Lietuvos preziden
to Antano Smetonos. Kabutės yra 
padirbtos ’’silver oxid 
drūtos skuros diržukas 
ne sagute. Prezidento 
yra dailiai išdirbta
’’hand colored.” Atsiųskite 65c 
post money orderį o aplankysite vi
sas informacijas agento ir vieną 
kabutę (fob) del apžiūrėjimo. Jei
gu nepatiks, tai atsiųsk atgal ka
butę o pinigai bus sugrąžinti be jo
kio klausimo.

Užsisakyk šiandien ba rytoj 
per vėlu. Adresuok:

JOSEPH J. KIZ1S 
Lock Box 295, Bentleyville,
we=io: u ©
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’’Garso” Adm. turi keletą kom- 
|plektų minėto laikraščio susidedan- 
įčio iš keturių pirmųjų numerių. Į 
šiuomi pranešame norintiems ji 

įgauti pasiskubinti prisiųsti 1.00 
, už kompletą arba po 25c už kiek
vieną numerį. Tuom nelik prisidė
site prie palaikymo svarbaus lietu
vių gyvenimui laikraščio, bet dar 
sau naudą apturėsite, nes matysite 
kaip ant delno augimą ir gyvenimą 
Lietuvos prekybos. Pargrįžę Lietu
von busite su prekyba apsipažinę 
ir galėsite be didelio 
dijavimo užimti toje 
atatinkamą vietą.

Visus užsakymus 
siųskite nevi Iki ndami 

’'(torsas’
458 Grand St., Brooklyn, N. Y.

tolesnio stu- 
dirvoje sau

su pinigais

VISI ŠERININKAI
LIETUVOS AMERIKOS PRAMONĖS BEN-VĖS

GAUNA 2i

8% DIVIDENDŲ 8%
Sekanti bėrtaininiai čekiai yra išsiuntinėti balandžio 15, 1920.

AR MES TURIME TAMSTOS VARDĄ IR ADRESĄ ŠR- 
RININKŲ SURAŠĖ? Jei no, tai šiandien užsirašyk Šerų, o gau
si dividendų čekius, kaip ir kiti Bendrovės šerininkai.

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

LAI TAVO PINIGAI UŽ TAVE DIRBA.
Adresuok:

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

O2Z3OK 3OE3OEX:

o

O n 
=xomoz

IlilHIlillllllllllllllllllilllllllllllllllltllllltlllliN

AUKŲ RINKIMAS.
Nors pavasaris jau pradeda sa

vo šiltesnėms dienoms sloginti žmo
nių darbus, bet reikia atsiminti, 
kad aukų rinkimo darbas, pašelpos 
davimas Lietuvos varguoliams ir 
našlaičiams negalėtų sustoti netik 
pavasarį, bet ir vasaros laiku. Tai
gi raginame visas Lietuvių kolioni
jas, kad jos joms paskirtų L. R. 
Kr. Rėmėjų ’’quota” pradėtų rin
kti tuojaus. Nereikėtų atidėti ant 
rudens, nes vasaros laiku yra dau
giau progų, kurias viršminėtam ti
kslui galima išnaudoti.

Raginame visus lietuvius ir lie
tuvaites pradėti šiandien, nes ry
toj gal jau nebus tinkama proga.

Žinote gerbiamieji, kad Kaune 
yra perkama našlaičiams prieglau
da ir manoma palaipinti ten visus 
musų tėvynės laikinos sostines Kau 
no varguolius. Taigi darban!

Visais L. R. Kr. R. reikalais 
kreipkitės pas Centro raštininką.

J. Tumasonis,
456 Grand St., Brooklyn, N. Y.

DAYTON, OHIO.

SLRKA. 191 kp. laikys susirin
kimą ncdėlioj, geg. 2 d., 2 vai. po 
pietų, parapijos salėje. Visi nariai 
ir narės malonėkite atsilankyti, nes

ATVIRUTĖS Iš LIETUVOS.
Kiekvienam prisiusime tų atviru

čių, kuris prisius savo adresą ir 10c 
Chas. P. Urbanas

942 W. 341h St., Chicago, Ill.

Jei da neturi, užsiprenumaruok krikše.-dcniokratų dien
raštį

DRAUGĄ
Adresas: Kaina:

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

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

metams ............... .-. $6.00
pusei metų..........................$3.50
Chicago j e: 

metams ... 
pusei metų

$6.00
$3.50

$-1.95. $4.95.
NAUJAS PATENTUO
TAS PEILIS REVOL

VERIS.
Tas nikeliu apvilktas naudingas 

tvirtas peilis ir revolveris yra ge
riausiu daiktu jūsų namuose. Galite 
jį vartoti kaip einate lauk, galite jį 
vartoti kaipo revolverį savo apsi
gynimo ir apsisaugojime.

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

Prisiųsk užsakymų ir 50e., gauk 
tuoj peilį — revolverį ir apsisaugok

UNITED SALES CO.
Grand Central Sta., 

Box 13, New York, N. Y.

Pirk Lietuvos Laisvės Bo 
nu — gelbėk išlaikyti Lietu
vos nepriklausomybe.

Kiekvienam išsiųsime pakelį teatri
nių pinigų , iš kurių gali turėti daug 
smagumo ir nuduoti didžturtį, taipgi 
iliustruotų kataliogų geriausią laik
rodžių ir įvairių naujų išradimų, kas 
prisius mums 15c. apmokėjimui siun
timo lėšas. Rašykite tuo jaus:

PRACTICAL SALES CO.
1219 North Irving Ave., Dept. 18, 

CHICAGO, ILL.

Jau išėjo naujo laikraščio 
2-ras numeris.

„MEILE”
Tai ’’MEILIAUSIAS” ir Į- 

V AIRI AUSI AS lietuvių visuo
menes mėnraštis.

Kas trokšta meilėm lai nesigai
li $1.00 ant metų uz "’Meilę”.

’’Meilė” tipka visiems. ’’Mei
lė” uždega meilę visų širdyse.

Užsirašykite
Meilę”.

’’MEILĖ”
| 301 State St. Du Bois, Pa.

ir platinkite

AR ŽINOTE KOKIĄ SVARBĄ TURI TAUP|NIMĄS?
ATMINKITE, KAD JŪSŲ GERIAUSIAS DRAUGAS YRA BANKOS KNYGUTĖ, 

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

BOSAK STATE BANK
Scranton, Pa.

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

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

Šiuose reikaluose jums pagelbės mustj
• UŽRUBEŽ1NIS SKYRIUS

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

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

Visuomet kreipkitės sekančiu adresu:

434 Lackawanna Ave 
Scranton, Pa

micrtuo.se
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35-TO SEIMO ATSTOVAI.
Lithuanian RCAiLiANCEofi

prisiuntė 178 kuopa iš Akron, O., 
kame pasidarbavo p. A. Petraus
kas, visą 13 aplikacijų prisižada
mas. 155 kuopa prisiuntė 9, ją seka 
171 kp. su 6 aplikacijomis.

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

456 - 458 Grand Street,
Telefonas Stagg 3837.

CENTRALĖ VALDYBA:
Juozas S. Vasiliauskas, Pirmininkas,

112 No. Greene Street, Baltimore, Md.
Antanas J. Sutkus, Vice - Pirmininkas,

1317 So. Victory Street, Waukegan, Ill.
Povilas Molis, Raštininkas, Knygius ir Organo Administrat., 

456—458 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Juozas Stulgaitis, Iždininkas,

140 So. Meade Street, Wilkes-Barre, Pa.
Jonas Jaroša, Iždo Globėjas,

84 Eastern Ave., Springfield, Mass.

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

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

Seimas artinasi. Įvyks Chicago- 
je, birželio 17-19 dienomis. Snlyg 
konstitucijos straipsnio 9, kiekvie
na kuopa, nors ir iš 5narių tebūtų, 
jei nesuspenduota dclci mokesnių, 
turi teisę siųsti’vieną atstovą. Kuo
pos turinčios dauginus 50 narių, ga 
i siųsti po vieną nuo kiekvienos 50 

■narių ar to dalies, jei siekia 25. 
Narys išbuvęs nuo prisirašymo pil
nai 6 mėnesius, gali but renkamas 
į Seimą atstovu. Naujos kuopos ga
li atstovą rinkti nors ir nebūtų iš
buvę 6 mėnesių, bile jų pirmoji 
duoklė bus gauta prieš Seimą Cen
tram

Kuopų atstovai privalo turėti 
formalius mandat us-įgaliojimus. 
Mandatų blankos yra siuntinėja
mos visoms kuopoms. Kurios ne
gautų iki gegužio 15 d. mandatų 
blankų, pareikalaukite iš Centro 
Raštinės.

giaus busiančiam darbui. Jei dar 
nesu buvęs tikru Jūsų organizaci
jos prieteliu, tai be abejo juo bu
siu, skleisdamas tuo kilnius idealas, 
kuriems Jūs tarnaujat jau ne nuo 
šiandien. Teritorija idealų kuniji- 
me neturės, manau, daryti skirtu
mų. Aukšti, amžini,^visuotini prin
cipą* negal būti vienos kokios nors 
teritorijos ribomis apibrėžiami. 
Jei taip — jau nuo šiandien lieku 
Jūsų, Susivienijimo prieteliu, 'rė
mėju, platintoju, nes Jūsų keliami 
idealai, tas vienintelis valstybių, 
visuomenių, šeimynų ir individų 
pamatas, yra vertas, kad jam pasi-

Teikitės primti, Gerbiamasis, gi
lios padėkos ir pagarbos žodį.

Iz. Tamošaitis.

ĮNEŠIMAI
SVARBUS REIKALAS.

GEGUŽIO MĖNESIUI AGI
TACIJA.

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

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

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

G

Šiomis dienomis visoms kuopoms, 
jų raštininkų adresais, yra siunti
nėjama įpatingi cirkuliarai-plaka- 
tai ’’Žodis Pašalpinių Draugysčių 
Nariams ir Jų Vadams”. Tie pla
katai turi būti išdalinti tarpe lie
tuvių gegužio mėnesyje. Jei kurios 
kuopos negautų tokių plakatų pra
džioje gegužio, atsikreipkite į Cen
tro Raštinę, o gausite. Gavę išda
linkite draugysčių susirinkimuose, 
prie bažnyčių ir 1. t. Dirbkime visi 
gelbėdami viens kitą, o vaisiais ga
lėsime pasidžiaugti.
, Centro Raštininkas.

P. Molis,

%1

APSKRIČIŲ VALDYBOS ir ORGANIŽATORIAI |
Chicagos Apskritys: |

B. Jakaitis, pirmin., 901 W. 33-rd St., Chicago, III. y
V. Balanda, raštininkas, 3258 So. Union Ave., Chicago, Ill. • <<
Ii. Andreliunas, iždin. 4434 So. Fairfield Ave., Chicago, III A*

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

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

PRANEŠIMAS .
S. L. R. K. A. Bostono Ap

skričio Kuopoms.
Bostono Apskričio metinis suva

žiavimas įvyksta nedėlioj. geg. 23 
J., 1 vai. po piet. Šv. Kazimiero pa
rapijos salėjo. 119 Tempel St., Na
shua, N. II. Geri), kuopos malonė
kite prisiųsti kiiodaugialisia atsto
vų į šį suvažiavimą, nes artinasi

svarstyti naudon brangios musų 
organizacijos. Kurios kuopos nega

ilite prisiųsti atstovų, prisiųskit įne 
Šimus apskričio valdybai.

Pennsylvanijos I-mo Apskričio Valdyba: %
Pet. Kubartavičius, pir., 600 W. Pine St., Alahanoy City, Pa. ?< 
A. T. Leslzauskas, vice-p., 404 Alah. Avė., Alahanoy City, Pa. 
T. P. Križanauskas, I rašt., 137 S. Main St., Shenandoah, Pa.
J. J. Skirmantas, II rašt., 1117 Jackson St., Easton, Pa. 
Juozas Lazaravičius, ižd., P. O. Box 617, Alinersville, Pa.

Pennsylvanijos 4-to Apskričio Valdyba.
S. Pileckis, pirm., 45 Sheridan Str., AVilkcs-Barre, Pa. 
J. Pocavičius, rašt., 187 N. Alain Str., Pittston, Pa. 
A. Šeimis, II rašt., 664 Swallow Str., Kingston, Pa. 
M. Makauckas, ižd., 656 Swallow Str., Kingston, Pa.

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

IS CENTRO

AGITACIJA SPARČIAI EINA.
.SLRKA. prieteliai šiuo motu 

smarkiai dirba. Visur lenktyniuo- 
jama, kati tik daugiau naujų nariu 
į SLRKA. prikalbinus. Naujos 
kuopos tveriasi viena po kitai. Po 
Naujų Alėtų, bėgyje ketvirto mene
sio jau susiorganizavo sekančios 
naujos kuopos: No. 244 kp. Wyo
ming, Pa., pasidarbavus p. Pet. 
rui Bernackui iš 194 kps.; No. 24.) 
kp. Schenectady, N. Y., pasidarba
vus ant vietos p. V. J. Savickui; 
No. 246 kp. Greenfield. Alass., pa
sidarbavus p. Kvedarui; No. 217 
kp. Palmerton. Pa., pasidarbavus 36

LAIŠKAS
CENTRO RAŠTINĖN.

Kareivių, Prieteliu Draugija
Maironio g-vė N. 3 

Kaunas.
Kovo 28, 1920.

Susivienijimas Lietuvių 
R. K. Amerikoje.

458 Grand St.,
Brooklyn, N. Y. 

Aukštai Gerbiamieji.
Lietuva eina prie nepriklausomy 

bės sunkiais erškėčių keliais. Alusų 
narsus didivyriai-kareiviai paliuo- 
savo Lietuvą iš bolševikų vergijos, 
sutraukė vokiečių-rusų mums ka
lamus pančius. Nepriklausomybės 
žvaigždė kas-kart aiškiaus mums 
šviečia. Lietuviai kareiviai myli sa
vo šalį, trokšta jai gero ir nesigaili 
joko darbo, vargo, nei savo kraujo.

Visuomenė jaučia priedermę pa
dėti kareiviams šarvo užuojauta 
karšta, gjwu pritarimu jų darbams 
Tuo tikslu ‘ir yra įsteigta Kareivių 
Prieteliu Draugija pasistačiusi sau 
liksią aprūpinti visus kareivių kul
tūros ir dvasios reikalus ir visokiais 
budais tenkinti kareivių gyvenimo 
medžiaginius trukumus — § I.

Lietuvos visuomenė gyvai atsi
liepė į Draugijos balsą. Aukos de
damos visoje Lietuvoje dešimtimis 
tūkstančių. Bet .reikalai taip dide
li, kad musų vienų aukų neužten-

Kaip skaitai ’’Garsą”, tai vieni 
.rašo, kad ten ir ten susitvėrė nau
ja kuopa, kitur kad kuopa auga 
nariais. Kiti ačiuoja už Susivieni
jimo kalendorius, žinoma tas daro 
labai malonų įspūdį,, nes tikrai iš 
to žinai, kad Susivienijimas auga 
ir bujoja.

Bet man niekad nebuvo progos 
matyti ’’Gairse” viieno labai svar
baus klausimo, apie kurį aš dabar 
ir noiriit išreikšti savo mintį. Ar 
musų Susivienijimo L. R. K. A. 
Centro Raštinės darbininkai yra 
pilnai apmokami?Aš turėjau pro
gą ir sužinojau, kad Centro Rašti
nės darbininkai nėra pilnai apmo
kami del didelio brangumo, nei 
Centro Raštininkas nėra pilnai ap
mokamas. Išskiriant- Raštininką, 
kiti darbininkai gauna ant dienos 
$3.50, tai daugiausia. Na, duokim 
sau, kad ir 4 dol. gauti ant dienos 
tai mano nuomonė labai sunkus 
pragyvenimas, o jae nėra paprasti 
darbininkai, bot inteligentiški ir 
tokiems turėtų but mokama dau
giau. ne kaip paprastam darbinin
kui. Jdc tyli ir dirba musų Susivie
nijimo labui su atsidavimu. Rašti
ninkas ir Administratorius gauna 
į mėnesį $150. Mano nuomonė, ji
sai turėtų gauti 200 dol. Tik pa- 
mąstykit, kiek yra darbo, kiek viso
kių laiškų, visokių klausimų, su .at
sakymu, įsirašymo blankų, sirgimo, 
ligonių lankytojų blankų, mirties 
paliudijimai ir daug kitokių rei
kalų. Tas viskas ant Raštininko pe
čių guli. Taigi mes, Susivienijimo 
nariai, šitą turėtume atjausti. To
dėl aš duočiau sumanymą, pakelti 
Lėšų Fondą 5c ir priderančiai už
mokėti Centro darbininkams ir 
Rašt. algą.

Būtinai reikalinga Susivieniji
mo spaustuvei presos, nes kitur 
spauzdinant reikia nuostolių pane
šti ir mokėti kitoms spaustuvėms 

Neprigulintis prie Centro.

kalba yra užkviestas p. L. šimutis, 
’’Garso” redaktorius. Kuopa tą 
sumanymą priėmė ir sutiko, kad 
butų pakviestas p. L. Šimutis. Pra
kalbos atsibus 2 dieną gegužio, 2 
vai. po pietų, Šv. Kazimiero Liet, 
bažnytinėje salėje.

Taigi visi nariai meldžiami pri
būti ant prakalbti ir atsivesti nors 
po vieną naują narį prisirašyti 
prie Sus-mo.

Broliai ir sesutės, subruskim 
prie darbo, prie pakėlimo musų kuo 
pos, taip kad ji išaugtų Į milžiniš
ką kuopą.

WESTERNPORT, MD.
131 kuspos susirinkimas Įvyks 

2 dieną gegužio, 2 vai. po pietų, 
pas V. Poškuną, Front St; Visi na
riai meldžiami skaitlingiausiai su
sirinkti. Kurie gyvenate kituose 
miestuose ir negalite atvažiuoti, 
prašau mėnesines duokles prisiųsti 
laišku ant kuopos raštininko ant
rašo :

IV. Weisengoff 
Box 572, Westernport, M<1.

J. M. Vierailis.

Susirinkimai.
SPINGFIELD, MASS.

241 kp. susirinkimas bus gcg. 2 
d., 2 vai., 102 Patton St., rast, na
muose . V. Minkelis.

WORCESTER, MASS.
98 kuopos atsibus susirinkimas 

2 dieną gegužio, 10:30 ryte, tuo- 
jaus po ankstybųjų mišių, pobaž- 
nytinėje salėje. Pirmiaus būdavo 
kas antras nedėldienis kožno mė
nesio, bet yra perkialiamas ant 
pirmo nedėldienio del surengime 
prakalbų ir nutarimo kitų svarbių 
dalykų. Visi nariai būtinai turit 
pribūti ir tie, kurie užsimokėję iš 
kalno.

98 kp. sekr. J. M. Vierailis.

CLEVELAND, OHIO.
SLRKA. 8 kp. laikys bertaininj 

susirinkimą 2 vai. po pietų, Good 
rich name, East 31 gatvės, nedėlioj 
antrą dieną gegužio. Malonėsite vi
si nariai pribūti ant susirinkimo, 
nes bus išduota atskaita iš atsibu
vusio baliaus ir butų labai malonu, 
kad kožnas narys atsivestų naują 
narį prie Susivienijimo prisirašyti.

Ad. Ivinskas, 8 kp. rašt.

Padėkite ir Jūs Gerbiamieji. 
Mes žinome, kad Juhts brangu mu
ni darbas. Jums brangu Nepriklau 
somos Lietuvos idėja. Daugelis iš 
Jūsų yra pasiryžę stoti ir kovotojų 
eilėsna. Bet gyvenimo sąlygos ne-

voje jau liejamo kraują už savo t ė

STEIGK1AIE DIENRAŠTI.

Kuopos malonėkite užsimokėti pa 
skirtus mokesčius iki Suvažiavimo 
po 5c nuo nario į metus į apskričio 
agitacijos iždą. Kuopos prie aps
kričio dar nepriderančios, tuoj pri 
surašykite. Mokesčius siųskite ižd., 
Onai Paulaičiukci. 249 River St..

padėti mums aukomis, kad tokiu 
budu sustiprinus musų karžygių 
kareivių ir musų tautos dvasią.

Pirm. Dr. P. Sležys.
Kareivių Prieteliu Draugijos 

vardui už Reikalų Vedėją:
Kun. B. B u nišas.

Art. pulko kapeli'G'iias
Už Sekretorių:

Rast. Jonas M. Vierailis.
ATSAKYMAS.

Visos didelės svetimtaučių or
ganizacijos turi dienraščius, užtai 
joms lengviau plėtoti savo organi
zacijos reikalus. Alusų SLRKA. be
galo gružliai auga ir bujoja ir už
tektinai jau yra priprendęs sekti 
svetimtaučių organizacijų pėdomis 
— leisti organą dienraščiu. Dien
raštį leidžiant ir organizacijos dar
bą galėtume sėkmingiau pavesti, 
dagaliaus, nariai nori kasdien gaut 
laikraštį, kuriame butų Lietuvos ir 
Įeiti gyvenimo klausimai gvildena
mi. Net musų socialistai turi 
dienraščiu. Alums ir gi Imtinai 
reikalinga dienraščio.

Izidorius Stanys,
narys 136 kp.

LA SALLE, ILL.
221 kp. geg. 2 d., 3 vai. Įvyksta 

labai svarbus susirinkimas. Meldžiu 
visų narių susirinkti ir iš tolimes
nių apiclinkių, nes yra aptarimui 
daug svarbių kuopos ir tėvynės rei
kalų.

CHICAGO, ILL.
101 kp. susirinkimas įvyks geg.

2 d., 1 vai. po pietų.

BECKMEYER, ILL.
199 kp. mitingas bus gegužio 2 

d., 2 vai. po piet, pas V. Vaikšnorį.
A. Vaikšnoris.

du
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Conn. Apskričio 10 su

Haven, Conn., 145 St. 
:0 vpal. po pietų. Kuo 
ybos atkreipkite į lai

John St., 12:3 
pos ir jų valo' 
donię. Kalbėkite susirinkimuose a- 
pic tai, duokite naudingu ir rim- 

į tų sumanymų. Prisiųsk'tc kuodai! 
i ginusia delegatų. Kuopoms buvo 
išsiuntinėta raportų blankos, kur
ias išpildę, jei negalėsite prisiųsti 
delegatų, siųskite raštininkui arba 
tiesiog į suvažiavimo vietą.

Conn. Apskričio Rast.
J. J. Šimoliunas.

PRIETELIU SKAIČIUS 
AUGA.

Laiškas p. Moliui iš Šveicarijos-

Kartu su sieniniu kalendorium, 
ri šiomis dienomis esu gavęs.

‘kuri

Balandžio 24. 1920.

Maironio gatvė N. 3, Kaunas, 
Lietuva.

Gerbiamieji:—
Jūsų laišką iš kovo 28, š. m., ga

vome. Didžiai atjaučiame ir prita
riame Tamstų prakilniam darbui.

Pinigiškų aukų SLRKA. valdy
ba neturi teisės skirti. Tų galią tu
ri tiktai Seimas. Vienok ir be jokios 
aukos nepasilickame. Atskirai kra-

’’Laisvėn Bežengiant", 
’Patarlės”.

’ ’Liet. Demonstracija Did

50
’’Liet. Lenkų Unija'’.
’’Apie Apdraudą”.
’’Kražių S k e r d y n ė ”.

155 kuopos susirinkimas atsibus 
gegužio 2 d., Šv. Mykolo pobažny- 
nėje svetainėje, tuoj po pamaldų. 
Visus narius ir 
šyli nuoširdžiai
kyt. Apart kitų svarbių reikalų bus 
tartasi apie rinkimą į Seimą dele
gatų. .Rašt. J. Kalėda.

norinčius prisira- 
kviečiame atsilan-

buojasi kun. .
250 Ulinton, Ind., įveria J. Skindc-1 j.jy) f.ja Tamstai, kaipo geram S. 
ris ir jau rašo veik susitvėrę yrajp,. [j ą prietcliui. šiuomi ir pri 

Kabelėse paimti žo- 
žinnote kolionijų, kur nėra SLRKA <Jxiai mane sujudino, sukeldami du

siunčiame.

kuopos ? klausimu: Viena: ai- aš c u buvęs
Į geru S. L. R. K. A. prieteliu ir

kuopų. Daugiausiai tuo metu mo prieteliu, nes iki šiol vien ren
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viams taipgi dus Draugios ir turės 
savo reikšmę.

Atsišaukimą talpinsime ’’Garse” 
ir manome, kad geros valios SLR 
KA. nariai prisidės ir su aukoms.

DĖKUOJAMA.
Aš Jonas Genys nuoširdžiai dy

kuoju SLRKA. už greitą ir gausią 
man pašalpą. Sus-mas sumokėjo 
man $72 už 6 savaites mano sirgi
mo. Aš net nustebau, kad SLRKA. 
taip greit, skuba (ištiesti pagalbos 
ranką del savo vargstančio nario.

Matau lietuvius prigulint prie 
svetimtaučių draugijų, kurios ma
žai ko vertos, o aplenkiame tokią 
brangią organizaciją, kaip musų S 
LRKA. iMano brolis prigulėjo prie 
svetimtaučių draugijos. Mokėjo 
įstojimo 10 dol., o mėnesinė 75c. 
Kaip jisai susižeidė anglies kasyk
lose, tai gavo pašalpos lik 44 dol. 
už 11 savaičių, o kaip serga yra 
jau 19 savaičių, gi pašalpos visai 
mažai mokėjo, nors prisirašant ža
dėjo. O kiek dar keblumų reikia pa 
tirti nemokant anglų kalbos.

Per savo nesusipratimą 
prie svetimtaučių įstaigų, o 
reikia gailėtis, nuostolius ir
kęsti. Mums, lietuviams reikia ra
šytis prie savo organizacijos, SLR 
K A., kad paskui nesigailėjus.

SWOYERS, PA.
77 kp. mitingas bus 9 d. gegužio, 

2 vai. po piet.
CHICAGO, ILL.

15 kp. mitingas įvyksta 9 d. geg. 
Šv. Jurgio par. mokykloj, 2 vai. po 
piet. Pranas Juška.

Susiv. Liet. R.K. Amerikoje

rašosi 
vėliau 
varga

WORCESTER, MASS.
170 kp. mėnesinis mitingas atsi

ims 9 d. geg.. 2 vai, po pietų, para
pijos salėj. Malonėkite visi nariai

SLRKA. 98 kuopa. laikytame su
sirinkime 11 d. balandžio nutarė 
surengti prakalbas. J. M. Vierai
lis pranešė, kad yra rengiamas Bo
stono apskričio maršrutas ir su pra

SO. BOSTON, MASS.
Susirinkimas 21 kuopos įvyks 2 

gegužio, tuojaus po sumai, bažny
tinėje salėje. Kviečiami visi nariai 
ir narės. Nepamirškite atsivesti 
naujų narių.

21 kuopos rašt.
T. Blažienė.

DETROIT, MICH.
171 nariai susirenka 9 d. gegu

žio, 1 vak parapijinėje salėje.
J.Salinis.

AKRON, OHIO.
178 kp. mitingas bus 9 gegužio, 

tuoj po pamaldų, bažnytinėj sa
lėj. Nariai ateikit ir naujų atsives- 
kit. A. Petrauskas, rašt.

EAST MOLINE, ILL.
213 kp. rengia šokį 29 d. gegužio, 

7 vai. vakare, E. Moline, Ill., Bohe
mian salėj. Gros puikus ir didelis 
'ienas. Užkviečiame visus tautie
čius iš visų apiclinkių skaitlingai 
itsilankyti. Valdyba.

HARRISON IR KEARNEY, N.J.

L. Vyčių 90 kp. susirinkimas at
sibus utarninke, 4 Gcg., 1920 m. 
Svarbus susirinkimas del sužinoji- 

90 kuopos nariai išpirko 
L. Paskolos Bonų — ir 
mokesčius atsilikusiu už

mo kiek
Lietuvos 
užmokėt
1920 metus, nes kitaip bus išbrau
kti ir ’’Vytis” sulaikytas. Kuris ne 
galės pribut meldžiu priduot mo
kestį bi kuriam iš narių.

Pirmininkas.

.. Parsiduoda FARMA. ..
22 akeriui, 5 namai: trioba, 2 barnčs, 

’’stcibilis”, viStininka-s. Viskas gražiai 
atrodo. Prie triobos naujas šulinis, di
delis sodas. Rudeny užarta žemė, riebi; 
vi,skąs auga; ganyklos didelės, aptver
tos; giria apie 300 kvartą malku. Far- 
merški padargai, be gyvulių. Netoli 
miesto, tik trys mylios. Galima gražų 
gyvenimą daryti. Graži vieta. Parsi
duoda už $2500 doleriu ’•,cash,, pini
gais, ant išmokėjimo brangiau. Parsi
duoda 4 lotai Waterbury, Conn., armo- 
bilas, fornišiai Naugatuck’e. Skaityk 
skelbimus kituose laikraščiuose.

FRANK ADOMAITIS
83 So. Main St., (Top Floor)

Naugatuck, Conn.

DUQUESNE, PA.
102 kuopos susirinkimas įvyks 

2 d. gegužio, 7 vai. vakare, toj pa
čioj vietoj, pas B. Jokubauską. Vi
si nariai kviečiami būtinai susirin
kti. nes yra svarbiu reikalu.

A. Lekavičių, rašt.

PHILADELPHIA, PA.
20 kp. nedėlioj, 2 d. Gegužio, 1 

vai. po pietų laikys savo susirinki
mą prie bažnyčios kambariuose. 
Malonėkit visi nariai pribut. bus 
kalbama kaslink Seimo ir delegatų 
išsiuntimo. P. Grajauskas, rašt.

AKRON, OHIO.
SLRKA. 178 kp. 8 gegužio. 6:30

rengia balių.
Lietuviai ir lietuvaitės nuošir-i 

džiai yra kviečiami šin baliui! ats- 
lankyti, nes tokio baliaus čia dar 
nėra buvę. Gros puiki muzika, bus 
gardžių užkandžių.

178 kp. Komitetas.

Kas tur ausis teklauso skai
tančių, kas tur akis pats teskaito 
musų karžygiškos kariuomenės 
leidžiamą laikraštį

’’KARIŠKIŲ ŽODIS”
’’KARIŠKIŲ ŽODIS” apra

šo visus Lietuvos kariuomenės 
<ad brangiai Tėvynei laisvę iš- 
žygius, kovas, smarkius mušius, 
grobonių plėšriųjų.
kovoti, kad apginti musų brolių 
turtą, gyvybę nuo lenkų plėšikų 
piktųjų, nuo vokiečių ir rusų

’’KARIŠKIŲ ŽODIS” ryš
kiai atspindi karštą Lietuvos ka
riuomenės Tėvynės meilę ir jos 
pasiryžimą ginti Lietuvą iki pa
skutinio kraujo lašo ir iškovoti 
tokią Lietuvos valstybę, kurion 
galėtų sugrįžti ir sugrįžę laimę 
rasti visi po pasaulį išsiblaškę 
vargstantieji tikri Lietuvos sū
nus.

’’KARIŠKIŲ ŽODIS” skel
bia nukautųjų (užmuštųjų), su
žeistųjų, nelaisvėn patekusiųjų 
ar be žinios prapuolusių jų bei 
kovose atsižymėjusiųjų ir apdo
vanotų kariškių vardus.

Taigi kiekvienas Amerikos 
lietuvis, kuris Lietuvos Tėvynes 
išsiilgęs, kuris nori žinoti, kaip 
Lietuvos kariuomenė savo krau
ju musų žmonėms laimingą ke
lią kloja, teskaito ir teplatina-

’’KARIŠKIŲ ŽODĮ”
’’KARIŠKIŲ ŽODIS” eina 

vieną kartą į savaitę. Kaina me
tams 2 doleriu, kuriuos galit pa
siųsti registruotam laiške.

Adresas:
’'Kariškių žodžio” Redakcija 

KAUNAS, Lithuania.
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KORESPONDENCIJOS
IŠ LIETUVIŲ NAUJOKYNIŲ AMERIKOJE

HARTFORD, CONN.
Utanūnke, 13bal., d. atsilankė 

pas mus gerb. kunigai J. Petraitis, 
pirm. L. R. K. rėmėjų draugijos, 
ir VI. Mironas narys Lietuvos Val
stybės Tarybos tik ką. pribuvęs iš 
Lietuvos.

Šiedu gerb. tėvynainiai dabar lan 
kosi visose lietuvių kolionijose. 
Gerb. kun. Petraičio važinėjimo 1ik 
siu yra išaiškinti žmonėms ką L. 
R. K. rėmėjai jau yra nuveikę tė
vynės labui, ką dabar veikia bei 
kokio pienai tiesiami nuveikti atei 
tyje. Anot kalbėtojaus žodžių, .L. 
R. K. rėmėjai surinko gana daug 
pinigų ir rūbų, kurie jau pasiųsti 
tėvynėn sušelpiami varguolių. Da
bar rėmėjų tikslu yra kaip galima 
greičiau sutvarkyti tam tikras dė
žutes su įvairiomis dovanomis ir 
pasiųsti Lietuvos kareiviams. Gi 
našlaičių užlaikymui karts nuo kar 
to siunčiama pašalpa pinigais. Atei 
tyje gi rėmėjų tikslu yra, surinkti 
šimtą tūkstančių dolerių, už ku
riuos bus įsteigta Lietuvoje ligon- 
bučiai su visomis reikmenomis ir 
keletas našlaičiams bei paliegėliam 
prieglaudų. Šie begalo svarbus su
manymai be abejonės, bus įvykdin- 
ti ir stovės kaipo garbinga atmintis 
Amerikos lietuvių suteikusių gau
sią pašalpą savo tėivynei sunkioje 
jos už liuosybę kovoje. Kad tai at
siekus, gerb. kun. Petraitis ir leido
si po Ameriką aiškindamas žmo
nėms svarbumą šio tikslo. Anot jo: 
’’Nesigailiu nei sveikatos nei laiko. 
Ils ar snigs, eisiu, važiuosiu ir šau- 
ksu vientaučius atlikti šventą prie
dermę link savo tėvynės.’

Gerb. kun. J. Petraitis 
pačiame žydėjime savo 
gabus kalbėtojas, karštas 
uis ir begalo uolus išpildyme savo 
užduočių. Nėra todėl abejones, kad 
jam seksis šiame svarbiame žygyje 
sužadinti lietimų širdyse tėvynės 
jausmą, kurie suprasdami reikalo 
svarbą, sudės šimtą tūkstančių net 
ir su geru kaupu.

Gerb. kun. VI. Mirono gi tikslu 
yra nušviesti Amerikos lietuviams 
abelną dabartinę Lietuvos padėti. 
Jo kalbos tema dalijasi maždaug į 
šias šakas: a) Lietuvos valdžia, jos 
tVarka ir darbai; b) šalies viduji
nis tvarkymasis; c) apšvietos bei 
kultūros reikalai; ir d) ekonomi
niai bei politiniai Lietuvos reikalai. 
Anot gerb. kalbėtojaus pasakymo, 
visi Lietuvos reikalai nors nėra da 
visai tobulai sutvarkyti, tečiaus 
randasi neblogame stovyje ir kas
kart vis eina geryn-. Vairiausiai, 
berods, randasi apšvietus reikalai. 
Visame krašte esą tik apie 1,300 
pradinių ir augštesnių mokyklų su 
apie 1,600 mokytojų. Jaunuomenės 
troškimas mokslo esąs begalo dide
lis, bet delei stokos mokyklų ir 
mokytojų, daugelis su ašaromis 
žiuri mokyklos link, bet negali dar 
jos lankyti. Tai, ištikrųjų, begalo 
skaudi žaizda Lietuvos kūne. Te
čiaus yra viltis, kad tai bus greit 
užgydyta. Amerikos lietuviai pri
valėtų kreipti daugiausia domės 
link Lietuvos mokyklų reikalų, nes 
jei mokslu tautos neapšarvuosime, 
ginklais musų karžygiai irgi neil
gai tesės ginti musų žemelės rube- 
žius.

Tai tokia maždaug gerb. kun. 
Mirono kalbosįtėmos sutrauka.

Gerb. kun. VI. Mironas yra da 
pusamžio vyras. Kalba be galo 
švelnia ir aiškia augštaičių tarme 
ir turi labai patraukiančią iškalbą. 
Giliai supranta gvildenamus klau-' gickienė O., Melynis J.,

reikalus.
Keletas pastabų. Nors jau Ame

rikos lietuviai dabar kur kas labiau 
susipratę, negu kad buvo keli me
tai atgal, tečiaus da ir dabar visur 
randasi keletas tamsesnių, kurie ne 
moka elgtis prakalbose bei šiaip jau 
pramogose. Pavyzdin, pasitaiko 
žmogui reikalas apleisti salę na ir 
vietoj tyliai išgludinus, jis marš 
per vidurį salės pyškėdamas it trei-' 
gys drigantas, tuomi padarydamas 
ypač kalbėtojui begalo nemalonų 
Įspūdį.

Gi sėdintieji, vietoj sekę kalbė
tojaus žodžius, sužiursią užpakalin 
į besiskubinantį lauk vėplą. Kal
bėtojas, žinoma, nedarys penkių 
minutų pauzes, atsigrįžusieji pa
mota svarbiausius kalbos žodžius 
ir paskui vėl klausinėja kits kito, 
ką, girdi, kalbėtojas kalbąs.

Hartford ietis.

vargeliams. Darbas pardavinėjimui 
bonų eina pusėtinai. Tikimės, kad 
Bridgeportas davarvs iki $15.000

YOUNGSTOWN, OHIO, 
ir apielinkes miestelių 

lietuviams.

■R vašii.iauskas
Venera lis

INKORPORUOTA ANT 
Milijono Doleriu 

($1,000,000)

skas 4.4-5, J. Urbonas 4.10, K. So
roka 4.00

saitis, M. Grabauskiene, P. Valiui- i
rondo skyrių bėgije vienų metų 
surinko apiel.000 pesų. Gi subolšc-

rinko nei >’ieao CvMlo.

S. K. D.

Kliučininkų 1.50.
Po $1.00: 31. Martinienė, M. Va

liūnas, S. Kareivis, J. Karaliaus-i 
kas, M. Ragelienė, O. \ alaikiene,

DIREKTORIAI: 
J- B. Raupas 
A. J. Slaknis 
J- B. Šaitanas 
M. Milukas 
K. Cesnulis 
P. Molis

ŠERAI PO $10.00.
Pirkti galima kiek norima; 

nuo vieno iki tūkstančiui šery.
Imant 5 Šerus ar (langiaus 

parduodama ir ant išmokesčio.

DI REKTORIAI;
J. S. Vasiliauskas 
Kun. J. J. Kaulakis 
Kun. J. Petraitis
L Šimutis
A. J. Me kiras
S. Radavičius

, Youngstownan atvyksta Lietu
vos atstovai. Juos pasitiksimo ir 
priimsime su vieša iškilme (paro- 

|da). Kad padidinus parodą, prie 
j mus prisideda žydai ir ukrainiečiai 
Kadangi su mumis eina net svetim
taučiai, jau negali buli kalbos, 
jog nors vienas lietuvis liktų ne
dalyvavęs. Todėl, brolau ir sesuo, 
lietuvy, atėjo proga mums pasiro
dyti viešai ir tatai kas tik gyvas 
nuo žilinusio senelio iki lopšinio ku 
dkio 2 dieną gegužės 11^2 5’al. 
prięš piet eikime į Old Armory sve 
tainę, 124 East Federal Street, pa
sitikti Lietuvos atstovi] i.r priimti 
pasveikinimą iŠ jų lupų nuo musų 
tėvų, brolių ir seserų iš musų Tė
vynės Lietuvos. Garbus svečiai pa
pasakos mums apie musų Tėvynės 
Lietuvos vargus ir apie stebuklin
gą jos atbudimą iš penkšimtmeti- 
nio letarginio miego. Apart Lietu
vos atstovų, kalbės miesto majoras 
ir k ų Ii įžymus kalbėtojai. Taipgi 
vaidintas bus iš dabartinio karo lai 
kų puikus teatras ’'Kontribucija

’ ir tą viską matysite už dyką, 
papuošus 
vaikai nuo

PLYMOUTH, PA.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Rė 

mojų skyrius, savo susirinkimo su
rinko $102.70. Aukojo sekanti:

P. Poškaitis $10.00, U. Baronie
nė $5.15.

•J. Poznalskis, O. Blažaitieuė, M. 
Bagdžiunienė, V. Pajaujis. I. No
rulis, O. 3Iikaitienė, K. Stadulis 
P. Stasiulevičius.

31. Kablikiutė, pirm.
A. Budriutė, rast.

A. Juliutė, ižd.

FRANKLIN SAVINGS & TRUST CO.
Kampas 29th St. ir Penu Avė.

P.

J.

BRIDGEPORT, CONN.
Kovo 21 d. atlankė ir musų mie

stą Lietuvos Misijos narys gerb. 
majoras P. Žadcikis, kurį Bridge
port lietuviai labai iškilmingai pa 
sitiko. Ant stoties prisirinko žmo
nių tiek, kad ir gatvė buvo pilna. 
Išlipus iš traukinio atstovui, lietu
viai sušuko: ’’Valio! Nepriklauso
ma Lietuva! Lai gyvuoja majoras 
Žadeikis. Nuo stoties numaršavo į 
Armory A. A. svetainę, kur įvyko 
programas. Programo vedėju buvo 
p. A. Velečkis. Kalbėjo 3 vietiniai 
žymus amerikonai. Paskiaus kalbė
jo gerb. majoras P. Žadeikis.

Paskolos bonų svetainėj parduo
ta nedaugiausiai, apie $8,000. Kliu- 
tįs tam buvo sekančios: 1) Nebu
vo kito kalbėtojaus apart majoro 
Žadeikio iš svetimų, o prie vietinių 
tai jau žmonės yra pripratę; 2) tai 
koks ten ’’Karklas” parašė į laik
raštį straipsnį, kuriame žmonių li
pą pagadino. Paskiaus buvo daro
ma kolekta del Lietuvos ’’Šaulių” 
organizacijos.

Didesnes aukas aukavo sekanti:
Adomavičius Jurgis, iš Shelton, 

Conn., Aukavo $20.00. Juodis Juo
zas, vietinis, aukavo $5.00.

Sekanti visi aukavo po $1.00: — 
Kavaliauskas M., Karpis C., Mi
liauskas O., Grušius Tg„ Segevičia 
T., St ra viekas, Skirkcvičia V., Mar 
niekas P., Urbanavičia J., Vikšris 
J., Ausiukaitis V., Spelkevičia K.. 
Spatkauskas J., Krikščiūnas J., Sa 
lemaitis P., Zaleckas V., Jukna K.. 
Kriveekas J., Griniunas A., Vaš- 
čila J., Rimkunas J.. Raila S., Bal
čiūnas K., Kas mažiaus davė ne
garsiname. Viso svetainėj surinkta 
$89.00 Šaulių Fondui.

Vakare, pavaišinimui gerb. sve
čio buvo surengta vakarienė didžia 
me Bridgeport© viešbutyj Strat- 
field Hotel. Dalyvavo daugiau 
kaip 60 ypatų. Laike,vakarienės bu 
vo visokių prakalbų ir prakalbėlių, 
taipgi prisiminta ir Lietuvos pa
vargėlius. Tam dalykui buvo pa
dalyta kolekta. Aukavo sekanti as
menys: Baranauskienė M., $5.00, 
Žebrauskas P. $2.00.

Sekanti visi aukavo po $1.00: — diskų veikalų kaip ir neturi, tai tu- Į 
Gudminas A., Kairukštis K., Dūl
ins J., Šaučiunas K., Stankevičia 
A., Dulbienė J., Vaščila J., Šmulkš 
tis K., Mierkis D., Sapiega A., Ki- 
žėnas O., Ramanauskas K., Skirka 
V., Kairukštis P., Luška A., Gai- 
dimauskas K., Vaitkunskas V., 
Markevičia S., Grigaliūnas J., To- 
telas J., Blažys R., Lukoševičia M., 
Valiūnas J., Ambraziunas K., Ra-

, Milerius 
simus ir gana taktiškai juos išdė- p., Veniaekas J., Snurcvičia A., 
sto, taip, kad atydžiai išklausius Arlauskienė V., Baltušninkas J., 
galima ilgai atminti visą kalbą. i Tamulevičia R., Šimkus J., Janu-

Jo Amerikon atsilankymas yra šaltis J., Kairukštis A., Velečkis 
begalinės svarbos, nes iki šiolai ameI A., Žilinskas A., Skirka A.,,Jose- 
Tikiečiai lietuviai visgi da nežilojo' vieia J., Pocius P., Šaučiunas J., 
tap plačiai tikro Lietuvos padėji- Jokubaitė 
mo. Dabar gi jie tą aiškiai sužinos 
ir ne vienas trokštąs tėvynei gero
vės, leisis per vandenyną, kad pri
kėlus ją iš karo griuvėsių. Ameri
kos lietuviai privalo stengtis iš pa
skutinio, kad visi galėtų prakalbo
se dalyvauti, kame išgirs ir išmoks 
reikalingiausius jiems šių dienų

Tie visi katrie rengiatės važiuoti į Lietuvą galite, kreiptis 
ypatiškai arba raštu prie muši) Bankos, o bus Jūsų Passpor- 
tas į Lietuvą parūpintas į trumpiausią laiką.

Siunčiam pinigus i.r parduodam laivakortes į visas dalis 
svieto.

Konstantas Vaišnoras Vedėjas Užrubcžinio Sk. ir Notary 
Public.-
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yra kviečiami 
melu maišuoti

Komitetas.

yra d a 
amžiaus, 
tčvynai-

BUENOS AIRES, 
Argentina.

Vasario 29 d. buvo vietinio Tau
tos Fondo skyriaus susirinkimas. 
Nariai užsimokėjo metinį mokestį 
ir pasižadėjo visi sulyg išgalės rem 
ti ir tolinus skyrių. Pirmininkas su 
iždininku paaiškino, kad Centrui 
pasiuntė 202 pesus. Dabar skyriaus 
ižde randasi 26 pesai. Diplomus 
’’Lietuvai Ištikimybė” pajėmė šie 
asmenys: P. Trupcikis ir J. Šuti
nis, po 15, J. Simanavičius ir P. 
Tarutis po 10.

Tą pačią dieną ir toj pačioj vie- I k
toj buvo ir ’’Aušros” susirinkimas 
Sekretorius perskaitė. Tautos Fon
do Centro atsišaukimą, kurį per
davė draugijai vietinis T. F. sky
rius. Nutarta iš iždo draugijos au
koti Lietuvos nepriklausomybės rei
kalams 10 po. Taipgi tam tikslui 
paaukojo S. K. Drotrinas 3. Pasi
žadėjo J. Padvalskis 2, A. Totilas 
1. Nutarė ’’boikotuoti” subolševi- 
kėjusios dr-jos ’’Diego” rengiamą 
gavėnioje vakarą su šokiais ir at- 
spauzdinti visuomenę perspėjan
čius lapelius.

S. L. Arg. draugystė vis dar te
betiki, kad ’’Keleivis” yra geriau- i 
siu laikraščiu. O tuom tarpu net 
patys cicilikai juomi nebepasitiki.

Reikia pažymėti, kad S. L. Arg. 
draugystė yra labai veikli. Dar pe
reitais metais užmanė rengti vaka
rą, o kadangi savo knygyne teatra-

M., Kavaliauskas M., 
Viso suaukauta $50.00. Pinigai bus 
pasiųsti į Lietuvą per Lietuvos Mi
siją. Pirmame P. B. Komiteto su
sirinkime, po išdavimo raporto 
rengėjų vakarienės, pasirodė, kad 
dar liko pelno nuo vakarienės, tad 
nutarta pridėti prie aukų ir pasių
sti į Lietuvą $60.00 Lietuvos pa-

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.
Šoris, R. D. 2, Box 100

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

S. Vasiliauskas, 112 N. Gree-ne
Lietuvnikas, 821 57. Hollins St.

K. žvinglis, 717 W. Lexington St.
J. Butkus, 658 W. Saratoga St.
Anast. Bajoriutė, W. Lexington

BI,OOMFIELD, N. J.
A. J. Staknis, 85 Bay Ave.

BRIDGEPORT, CONN.
J. Saučiunas, 450 Park Ave.
Ant. Velička, 39 Park Terrace

BROOKLYN, N. Y.
P. Molis, 458 Gjąnd St.
M. Milukas, 454 Grand St.
L. Šimutis, 456 Grand St.

J.

I
A.

A.

A.

J.

K

J 
-

J.

Viso pasaulio žinios tel- 
pančios “Darbininke“ pa- 
tenkina kiekvieną skaity- 
toją dėlto, kad jie žino, 
jog tai teisingiausios ir 
naujausios žinios.

Geras laikraštis yra tik
riausias prietelius ir va
dovas. Būk viską žinan
čiu—skaityk ‘ ‘ Darbinin-

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

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

MIDDLEBORO, MASS.
P. Pinskas, 14 Lane St.

MINERSVILLE, PA.
Jonas Mikutavičius.

MT. CARMEL, PA. • 
c. Jonas Demkus, 251 S. Oak St. 

f Kun. V. Dargis, 312 S. Poplar St.
NEWARK, N. J.

A. Kazlas, 56 New York Avė. 
NEW BRITAIN, CONN.

J. Simaliunas, 40 Woodland Av. 
Mikolas Nevulis, 10 Vale St.

NEW HAVEN, CONN.
A. J. Diržius, 183 Franklin St.
F. J. Rumskas, 41 Walnut St.
M. Jakubaičiutė, 549 State St.

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

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

PHILADELPHIA. PA.
Kun. J. KrnJ-aJkis, 324 Wharton St.
P. Grajauskas, Salmon and Venango
J.

St.

J A. Drabišis. 456 Grand St.
I O. Bendoraitienė, 168 Union Ave.
i "Garso” Ofise, 458 Grand St. 

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

. CHICAGO, ILL.
S Alex. Augustinas, 717 W. 18-th
H A. Bacevičius, 1726 Girard St.
8 P. Baltutis, 3261 So. Halsted St.
g P. Cibulskis, 2343 W. 23 Pl.

Alex. Dargis, 726 W. 18-th St.
B. Jakaitis, 901 W. 33-rd St.
Stas. Jucevičius, 726 W. 18th St.
R. Kalįnauskas, 2919 W. 40 St.

S. Whipple St.
B. Neniartonis, 4412 S. Richmond
M. Panavas, 1902 W. 47-th St. 
Ch. Petkus, 3667 Archer Ave.
I. Sakalauskas, 4031 S. Rockwell

st

Grigaitis, 308 Earp St.
J. Hodell, 341 Wharton St.
M. M. šiitas, 241 Federal St.
J. Čiurlionis, 3412 Mercer St. 

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

Pov. Bajoras, 1419 Faulseway St.
Rev. A. Tamoliunas, 2112 Sarah St. 
Mr. B. Vaišnoras, 1514 Carson ,St. 
Rev. J. Vaišnoras, 408 Tabor St.

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

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

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

Ant. šalčius 4630 S. Francisco Ave.Kun. J. KasakuUis, 1006 Clifford Av 
ROCKFORD, ILL.

Pr. Steponaitis, 430 Island Ave.
R. N. Barsis, 1114 S. West St.
A. Mažinauskas, 637 Island Ave. 

ROSELAND, ILL.
Janušauskas, 10625 Lafayette Av 

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

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

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

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

B. S. OMAHA, NEB. 
Versinokaa, S 31rd St.

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

Juoz. šūkis,
ST. LOUIS, MO.

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

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

K. StupinkeVičius, Box 945 
SUGAR NOTCH, PA.

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

I. P. Zolionig, 
TORRINGTON, CONN.

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

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

B. D. .Gaumnskas, 46 Congress Av. 
Jonas Račiūnas, 33 Congress Ave.
J. B. Šaliunas, 145 Con grės Av< 
J. Sauris, 

WAUKEGAN, ILL.
Pr. Bujanauckas, 1112 — 10th St.
A. J. Sutkus, 1317 So. Victory St.

WILKES-BARRE, PA.
J. Stulgaitis, 140 S. Meade St. 

WORCESER, MASS.
Jut. Aleksa, 14 Milbury St.
Kun. J. Jakaitis, 41 Providence St.
P. Piušas, 107 Ward St.
Jonas Vaitkuj, 19 Olavton St. 

BLANTY2TE, SCOTLAND.
R. Darkšus, 41 Anchineth Rd.

J. Klimas, 4442

V. Stančikas, 1543 W. 46-th St. 
A. Stulginskas, 715 W. 19-th PI. 
V. Stulpinas, 921 AV. 33-rd PI.

šlikas, 4233 So. Mozart St. 
Kasp. Yodclis, 1412 Central P’k . 
Jur. Žakas, 3227 Union Avė.

CLEVELAND, OHIO
J. Dubickas, 8006 Bellvue Aye. 
Adolf Kanoverskis, 1221 E. 172 
V. Runta, 7602 Aberdeen Ave. 
M. J. Šimonis, 1345 E. 66 St.

Žaliaduonis, 1620 E. 43 St.
CICERO, ILL.

Račkns, 1530 S. 50-th
CURTIS BAY. MD. 

Radauskas, 2 Hazel St.
DERBY, CONN.

I. ChesnuĮis, 30 Elizabeth
DETROIT, MICH.

K. Abyshella, 204 Cardoni 
EASTON, PA.

Kazlauskas, P. O.
1)» E as tW ilk E arr Street 

EDWARDSVILLE, PA.
Burba, 456 Main St.

ELIZABETH, N. J. 
Ign. Balčiūnas, 240 Clark Pl.

ELLSWORTH, PA.
Uliekas, Bos 694

E. ST. LOUIS, ILL.
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 St.

HARTFORD, CONN.
J. Mončiunas, 4% Hungerford Av.

HOMESTEAD, PA.
Kun. S. J. Cepanonis, 318 4th Ave.

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

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

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

KEWANEE, ILL.
I. Dambrauskas, 326 W. 6-1.k

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

Av.
J.

j.

st.

J.
J.
O.

St.Darbininke 
apart žinių telpa 
naudingų straip
snių, eilių ir tt.

“DARBININKAS” patenkina savo skai
tytojus dar ir tuomi, kad gaunamas paskirtame 
laike.

“DARBININKAS” tinka kiekvienam lie
tuviui ir lietuvaitei nuo paprasčiausio darbinin
ko iki augščiausiai pakilusio inteligento.

“DARBININKAS” yra, pirmoje vietoje 
darbo žmonių užtarėjas.

“DARBININKĄ” leidžia darbo žmonės 
susispietę į Lietuvių Darbininkų Sąjunga.

“DARBININKAS” eina 3 sykius į savai
tę: utarninkais, ketvergais 4 pusi., ir subato- 
mis 8 puslapių.

“Darbininko” prenumeratos kaina Suvienytose
Valstijose arba Amerikoje:

Metams 3 sykius į savaitę.....................
Pusei metų 3 sykius į 'savaitę ..............
Bostone ir apylinkėj 3 sykius į savaitę .

Į Lietuvą arba Užrubežyje:
Metams 3 sykius į savaitę..................................$5.00
Pusei metų 3 sykius į savaitę .......................... $2.75
Vieną sykį į savaitę metams..............................$2.50

Užsirašyk ir kitiems patark tą padaryti.
Prenumeratą ir pinigus “money orderiu” 

arba čekiu siųsk šiuo adresu:

Pr.

St. P.

Avė. J.

an

n

242-244 W. BROADWAY, SO. BOSTON 27, MASS.likimu, 
kad 

yra melagystė. Jei kas netiki,

vėjo jieškoti, kad kas paskolintų. I 
Atsirado geros širdies žmogus, pa- Į 
skolino ’’Visi Geri.” Bet kadangi 
pasirodė neprieinamu, 
’’Visi Trys Pralaimėjo.

Silpnybes, paeinančio? nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenų 
sustingimo, skausmu strėnose, yra greitai prašalinamos, vartojant

PAIN-EXPELLERI
“ Draugą Reikale”

Šeimynos, kurios kartą dažinojo jo veikiančią jiegą, dauginus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Paiu-Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintas 
musu vaizbaženkliu

ANCHOR (Įk.a,ra,s)
Jeigu ant pokelio nėra vaizbaženklio ikaro, tai jis nėra tikras ir jus tokio 

neimkite. Visose aptiekose po 35c. ir 70c. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus :
F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York

pakeitė: 
Jau šių 

metų trečias mėnuo slenka,o apie 
vakarą dar nieko nesigirdi. Puikiai 
darbuojasi.

Musų subolševikėję tautiečiai vis 
dar tebekartoja, kad jie esą patrio
tais ir rūpinasi Lietuvos
O aš sakau stačiai ir atvirai, 
tai

St.

$4.00
$2.25
.5.00

ue anl
an

St.

St.

Sugebųs lietuviai yra kviečiami už Pramonės Bendrovės 
agentus. Kuriose kolionijose dar nėra Bendrovės įgaliotinio, 
iš tokių kolionijų 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 garbę 
būti šios Bendrovės nariu. Šios Bendrovės nariai sudaro 
LIETUVOS PRAMONES KĖLĖJŲ ARMIJĄ.

Užslražyk Bulyg savo išgalies.šios Bendroves Serą Šiandien. .Jei 
tavo laikas pavelija ir sugebi, reikalauk informaciją ir įgaliojimo būti 
šios Bendroves agentu ir ragink savo draugus į Lietuvos Pramonės 
Kėlėją Armiją.

Klausiant informaciją ir siunčiant pinigus adresuok:

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

\ i;' :U' V-„į
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yra labai nemalonum pagražinimu 
ir dalyku padarančiu beveik nepa
kenčiamus skausmus ir kančias. Jie 
atsižymi savo niežėjimu ir savo di
deliu nepasidavimu gydymui. Juos 
pagimdo užterštas kraujas. Išvalyk 
kraują, vartodamas

Pavasariniai 
išbėrimai

MAGDE. ‘‘Ak, k d p man niežti pai
rą ! Išbandžiau visokius maxgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas i as 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gidu net darosi!”

M A III'. ‘‘Na, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gružus, švelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad aš vartoju RUFFLES !”

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF
FLES yra lai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis,

L. Ž« Banko Rsika 
luose

SVEIKATOS NURODY
MAI.

SAUSIS.

Sewa’s 
BIoed Purifier

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

Bateas Bpio
' n

. ligonis selrollna toli!) laiko. 
Be peilio, be operacijos.

Didelę atydą atkreipia publika 
stebėtiną gydymą Patrūkimo, Ily 
droccle ir Nervišką arba trothm 
veisles ligas, per Daktarą Andrei* 
O’Malley iš Wilkes Barre, Pu. Ix 
vartojimo peilio ir operacijos ir iš 
skiriant aršesnius atsitikimus, ne 
reikalauja tratinti laiką nuo dar
bo ar kito užsiėmimo.

Žmonės paprastai mistino, 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 skausmingo: 
operacijos ir pasisekė jam išpildy
ti savo norą, taip kad nėra apie ta 
abejones.

DĖKINGAS PA CUENTAS SAKO:
Beverly, N. J., Aug. 14, 1917 

Brangus Dr. O’Malley:—
Negailu rasti žodžių Jvaltft? Jums pa 

dėkoti už stebėtiną patarnavimą do'; 
manęs, išgydydamas mane nuo dubol 
tavos rupturos, nr.o kurios kentėjau pet 
devynis metus ir
Bandžiau visokius daktarus. Vet mai 
negalėjo pagelbėti.

negalėja a dirbti

ar esmių svei 
kas, ačiū Dr. O’Malley iš Willtcs-Ear 
re, Pa. Aš esmių Lietuvis 70 n-etų am 
žiaus ir išimtinai rel-omon-Uoju Di 
O’Malley, del kiekvieno Tautiečio, ku 
ris yra tame pačiame padėjimo, kaij 
kad aš pirmiau buvau.

Jonas Gi.tbziina3.
Box G3, Bever’y, N. J

(Tikra groinatn randasi nii.no ofise. 
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:—

Penki metai atgalios po dvie.p. 
metų ištyrinėjimo, išradau nauji 
būdą gydymo Patrūkimo ir vadint 
tą. būdą, gydymo 'Chomic-rJeclro 
būdas gydymo Patrūkimo del šim 
tų Patrukusių žmonių. Nebuvo d; 
dėsnio išradimo medicinoje, nei gy
dymuose nuo laiko išradimo X— 
RAY ir daugiau svarbesnio žmo 
nijai. Jeigu esate vienas iš tų skaii 
lingu kenčiančių, sergančiu ant to* 
neapkenčiamos ligos ’’Patrūkimo’ 
aš galiu jus išgydyti. Nelaukite 
Jeigu reikalaujate rodos, tai nieki 
nekasiuos, kaip tik parašymas gro 
matos ar atsilankymas į mano ofi

už Gc. štampų, o gausite paveiks 
luotą knygutę apie Patrūkimą.

Adresuokite:

03. L W. O'MALLEY

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

S3 U FFIy 15 ® Q
į panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos | 
| trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti jj 
? pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar- ? 
8 čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.

Nusipirkto šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik j 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai i 

| pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai ! 
į atsiųskite minty 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: įį

F. A£). RICHTER O CO., 326-330 Broadway, New York w><“>a<=><'2»

Kovo 8 d. Lietuvos Misijos name 
atsibuvo Žemes Banko direktorių 
susirinkimas, kuriame dalyvavo ir 
Lietuvos Valdžios atstovai. Buvo 
įvairių pasiūlymų ir apkalbėjimų 
kaip iš direktorių pusės, taip ir iš 
pusės Lietuvos dabar esančiųjų 
bankų, taip ir pusės Lietuvos val
džios.

Tapo priimta Lietuvos Valdžios 
propozicija, kad uždėti Lietuvoje 

j Žemės Banką. Įstatus to banko, 
-;spccialiai Valdžios komisijos išdie

| HARTFORDO IR APIELINKŠS LIETUVIŲ
| / ATYDAI.

kK Gerbiami Tautwciai! Turim už garbę pranešti, kad mes pirmi Ilart-
w fordo esamo Lietuviai Graboriai, ir savo tautiečiams visados esame ga- 
į® tavi patarnauti kuo prielankiausia. Taipgi turime Biilsamuotojų Lai- 
bį' snius iš ’’Board of Health.”

Turime savus automobilius kaip del laidotuvių, vesclijų, krikštu KĮ^Ij 
A kitokiu išvažiavimų. Parsamdome automobilius pigiaus negu kiti. Visi 

tani panašiais reikalas kreipkitės žemiau pažymėtu antrašu:
VAŠKELEVTČIUS IR AUKŠTAKALNIS

Tel. Charter 2.393.
AJ 16 CHARTER OAK AVE., arti Main St., HARTFORD, CONN.

Sveikata tai turtas.
Geriausias gelbėtojas sveikatos 

yra tyras oras.
Pritaikyk drabužius pagal laiko 

(sezono).
Laikyk miegamojo kambario lan

gus pakeltus.
Nevartok viešus .rankšluosčius ir 

gervino puodukus.
Švarus maistas, čystas vanduo 

ir tyras oras visų privilegija.
Geri sveikatos padėjimai yra pa

grindęs y pa tiško naudingumo.
VASARIS.

Plaučiu džiova.
Plaučių džiova nepaveldėta.
Tyras oras, tinkamas atsilsėjimas 

ir tinkamas valgis, priešai plaučių 
džiovos.

Šiltas pienas greičiausiai ga: 
imsi.

Muses neprileisk prie pieno.
Švarus tvartai, švarios karvės 

švarios rankos reiškia gerą, šva 
pieną.

Nugraibytas pienas geras.

SPALIS.

Kožnas miestelis turėtų rcalizuo 
ti svarbą medikaHško peržiūrėjimo 
mokyklų.

Kožnas mokinys priverstinai turi

i- kit sveikatos viršininkui.
| Greitas surad.mas epidemijos gel 
j bes kovoje prieš ją.

įjJ Platinimas epidemijų nereika- 
.linga.
j Nesunku surasti priežastį ligų.

Visuomet galime panaikinti pla
tini mosi ligų.

Atsargiai gydykit ligoniu^.
1 Be epidemijų difterijos, skarlc- 
tinos ir t. t. disinfektavimas kam
barių yra neatbūtinai reikalinga.

GRUODIS.

PAIEŠKOJIMU KAIN

Vieną kartą talpina/m- už. .. 
O u kurtu už.................... ...........
Tris kartus nž............ ,..............
Susiv. L. U. K. f. uariann, 
tiems savo Irropcs numerį, tu 
Vieną Vartą už..........................
Du kar+u ip..............................
Tris kartus nž..........................

. . . . 5<»>S.

.... -S3c. 
... $1.00 
pažymiu- 
įpiname: 
.... 40c 
.... 65c.

UŽmokosnj galima siusti krasos žeu 
'•Uoliais draugo su paieškojimu, adro 
«»o iaai:

158 Granfi
’’GARSAS”

Street. Brooklyn. N. Y

Vi liras 
rėd., Ukmerg 
stek. ieško savo brolių.

Vitkumis, kilęs iš Kauno 
apsk., Kurklių mie- 

giminiii ir 
-1 metus

vokiečių nelaisvėj, dabar Brancijos 
armijoj.

Ad resąs:
39 Rcg. Arfillėrie 17 Baltei :e 

L miręs M. A. Moselle
Vincente Vitkumis.

63 SO. FRANKLIN ST. 
Puse bloko žemiau

Minors Bank
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir raitosi lintuviSkni.
8gSHg-£Zl-L< " --------- -----------------giją

DAKTARAS NAMUOSE
Tik ką išėjo iš samios nauja kny 

ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaisliškos žolė.' 
šaknis, žied

ma. Su lotvniškais

bile aptiekoje. Buto yra daugybi 
geni pamokinimų, slaptybių ir r- 
ccptų. Tokia knygutė yra reikalii 
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

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

» vedė perstudijuoti Kun. Žiliui ir
$9; Kun. Petkui ir jie padavę protoko-

į 1 ų rezu 11 a t us p ra n eš d i rėkt o ri a.ms.
j Sulyg šitų įstatų L. Ž. Bankas 
yra kapitalizuojamas dešimčių mi-

® ; lijonų auksinų. Iš tų penkis mili-
.» jonus ims Lietuvos valdžia.
w j penkis sudeda šerininkai. V 

siu banko vedėju yra 
valdžios.

bs ' direktoriai nutarė,1 derme kožnos draugystės, ir kožna
kad pilnai užsimokėjusiems šeriniu ypata tame .reikalrc turėtų imti vei

nališkas darbas.
Saugokis nuo džiova sergančio 

žmogaus, kuris kosti neužsidengęs
kitus|
ri at

skiria mas sau burnos.
Į Kovoti plaučių džiovą yra pric-

Pajicškau Jicvos ir Onos Alek- 
siutių (Aleksiučiii), kilusių iš Žvi
kelių kaimo, Smalčnų parapijos, 
Suvalkų radybos. Turiu svarbių ži 
nią ž 
pačios ar kas apie jas žino, 
džiu pranešti, busiu dėkinga.

dnią pranešt iš Lietuvos. Jos!

G58 Saratoga St, Baltimore,

nicl-

k?.ms butų, išskaityti už jų sūdė 
'tus pinigus procentai, kad tokiu bu 
du nebūtų skriaudos tiems, kurie 
pinigus yra. pirmiau įmokėję. Pro

centų skaitysis tiek, kiek jų buvo 
i gauta iš Guaranty Trust Co., N.

V., išskaičius aktualius kaštus ofi
so. Jie nebus išmokami šerininkams 
tik bus’ priskaityti’ prie įmokėtos 
sumos, taip kad iškeltus Į auksinus, 
tik kurie seiliaus savo Šerus sumo-

klų dalyvumą. ,
Taip vadinamos ’’patent” gyduo 

les neturi vertės.
Svarbiausias faktorius kovojime 

plaučių džiovos yra švarumas.

Aš Lietuvos kareivis paieškai! 
sesers Marijonos Stasiulis, po vyru 
Judeikienė. Gyveno Chicagojc. A- 
pic 1-1 metų, kaip nebesusirašom.

1
Kazimieras Stasiulis 

pulko raitelių, nerikiuotos ko
mandos. Lithuania.

Paieškau vietos prie klebonijos 
už tarnaitę. Jeigu reikėtų gerbia
miems klebonams, tai aš galiu užim 
ti tokią vietą, nes turiu paliudiji
mą kad galiu t<ą darbą atlikti. Ma
no antrašas:

Miss K. B. Braučiutė
175 Arnes St. Montello, Mass.

22

7T

Bieliausko, iš Lietuvos Kilmononiųj 
kremo, Ūdrijos parapijos. Girdėjau |

tuos, kurie užsimokėjo vėliaus.
L. Ž. Banko direktoriai nutarė, 

kad Lietuvos Žemės Banko surink
tieji pinigai, kaip galima greičiau 
butų iškeisti į auksinus (markes) 
ir .sudėti direktorių vardu Lietuvo
je Prekybos ir Pramonės Banke ir 
dalis Ūkio Banke. Pinigų išmainy
mas pavestas ku.iię" Žiliui ir kun. 
Petkui.

Pildant ši nutarimą Kun. Žilius u *.
ir Kun. Petkus L; Ž. Banko pini
gus, kurie buvo .sudėti Guaranty 
Trust Co. dolariais jau išmainė ir 
pirko L. Ž. Bankui 4,500,000 (ko 
turis milijonus penkis šimtus tūk
stančių) auksinų. Rubliai į mar
kes dar nėra išmainyti, laukiama 
patogesnio laiko, k.-.d gavus bent

KOVAS.
Svarbus sveikatos nurodymai.

Turėk generališką valymo dieną.
Švarumas ir sveikata eina ran

ka rankon.
Dulkūs gimdo daug ligų.
Palaistykite savo gatves ir visuo

met- apdulkinime namuose vartoki
te drėgna skudurį.

Laikyk .--avo darželius taip šva
riai kaip savo namus.

lingi sveikatai.
Dulkes randasi tamsiuose kam

peliuose.
Švarumas ir dailumas pamatas 

j gyvenimo.
Švarumas būtinai reikalingas

BALANDIS.
Vanduo.

ar kas žinantis apie ji maloni

Paieškai! brolio sūnaus. Jono
me

11 iręs malonėkit 
mintieji apie ji

•ir kas žino kur jis gyvena malonė
site man pranešti už ką busiu lobti

Pranešimas
’ ’Perkūnui ’ ’ reikalingi

ki agentai rinkti ’’Perkū
nui” prenumeratą, parda
vinėti ’ ’ Perkuną ’ ’ pavis • 
niais numeriais ir ieškoti 
’’Perkūnui” Šeru. Kam iš 
lietuvių netrūksta drąsos 
ir yra noras liuesu nuo

j darbo laiku uždirbti kel?- 
j tą doleriu, atsišaukit tuo- 
į jau šiuo adresu:

į

222 So. 9th Street
4 ■V

ŠVIEŽIENOS.
—o—

Jau atplaukė antras nume 
ris ’’Talkos”. Laikraštis ski

Tokiu budu nuo valdžios pa kir- 
tą sumą esam? veik pilnai jau su-

Šaltiniai ir šuliniai turėtų rastis 
toli nuo srutų duobių.

Vanduo, kuris išrodo tyras, no- 
visuomet švarus. Prašalink abejo-- 
nes ir išvirink.

būti egzaminuotas.
Mokyklų medikališkas peržiu 

jimas sulaiko ligas.

LAPKRITIS.

Užkrečiamos ligos.

Buvybę užkrečiamų ligų report

, Šalčiai.
Šaltis limpamas.
Skepetaitę uždėk ant burnos ir 

nosies kuomet kosti ar čiaudi.
I Sveiki žmonės nelengvai pagau
na. šaltį.

-! Visuomet šiltai laikyk kojas.

SLR K A PRIETELIAMS

bin biznio rašteliu. Paliečia- c *-
m a ir 1________ ________
Visiems bizniu užsiinteresa
vusiems patartmnem ši ”Ta]; 
kės” numerį įsigyti. Jie gani 
narni (kiek teks) ’’Garso” 1 
A dministracijojo.

nii suorganizuotu. Bnsimasai Sei
mas nustatys žemes klausimą ir 
Bankas Inoj f

Piciias.
Pienas geriausias maistas.

Titais i

Amerikos lietuviai. I ra 4ar kiek-tiek šerinhikų, 
l kinio prisirašė prie L. Ž. Banko, 

savo pilnas mokestis da neįne- 
šiuonii kviečiame juos paskuti- 
kartą įnešti kuogreičiausia sa- 
pinigus, nes vėlina jau organi-

’’Garsas”.
458 Grand St., 

Brooklvn, N. A v 7

ni

vimo darbas

pradėti veikti. MUZIKOS mylėtojams
Keturi gražus nauji veikalai.

Notos su žodžiais del piano.—

50c.
50c.
50c.

neims pilnai užsimokėję

Į ir jie negalės gauti Žemės Banko 
Į šėrų. Patartina pasiskubinti.

etas
2. Esu ant šio svieto, solo
3. Lietuva brangi, solo
4. Kas nuramins mano širdele,

duetas 50c.
Siųskite pinigus registruotame 

laiške ar per money orderį, štam
pų nesiųskit.

J. A. Žemaitis, išleidėjas
i 315 .S. West St. Shenandoah, Pa.

BRANGIAUSIAS
TURTAS

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

BOSAU’S GYDANCiO HORHE ViHO
Kuris yra uaturališkai gydantis įvairias, o ypač vidurių ligas. Taip-pat 
pagelbsti nuo galvos skaudėjimo, nuo nervų ligos, nuo nusilpnėjimo ir 
daduoda kraujo.

Pasiteiraukite apie BOSAK S 11ORK.E \ INO pas savo pažįsta
mus ir vartokite jį ąiagal nurodymus, o išvengsite daugybės ligų.

Arba stačiai kreipkitės prie

BOSAK MANUFACTURING CO.

12 bunkii už $1-1.00; ir viena bunka $1.50.

BOSAK’S
HORke viHQ

>—yen an ton PA

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. - ; : j . • /

Tokio pasidarbavimo brangios dovanos įgy- 
jimo laikas bus skaitoma8 nuo pirmos dienos 
Sausio, 1920. Jei kas jau yra 1920m. keletu narių 
prirašęs ir dar pasidarbuos, kad išviso padarius 
nors 10 naujių narių, gaus SLRKA. emblcmuotų 
aukso žiedą.

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

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

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

Ypatingo pasidarbavimo garbės ženklo do
vanojami žiedai yra 14 karato aukso su raidėmis 
SLRKA., ir žirgvaikiu ir tautiškų spalvų emble
ma.

Kiekvienas SLRKA narys ar narė neskiriant 
amžiaus nei luomo turi teise tą dovaną, gauti; 

kaip lygiai priedermė Susivien. pasidarbuoti.
Užsitarnavę ir gaunanti dovanai SLRKA. 

aukso žiedą nenustoja teisės gavime rcguliaio 
1-1.0% atlyginimo, kas buvo ir yra praktikuoja
ma pastaruoju laiku. Prikalbinusi cm 10 ar dau
giaus naujų narių bus atlyginama 1-10% nuo pn- 
kalbintų apsaugos sumos ir dar aukso žiedas do
vanų; gi prikalbinę mažiaus 10 narių gaus tiktai 
1-10% nuo apsaugos sumos atlyginimą.

P. MOLIS,
SLRKA. Raštininkas,

458 Grand Street, Brooklyn, N. Y



No. 18, balandžio 29 d., 1920

l.i tuvos muilai 'niekuomet neagi- 
tuo.ja. tik Aukštuolaiti pasekdamas.

’’ŽIVILĖ”. . P RA N EŠ1 .MAS D R A l 'G Y ST Ė AI
1 IR KUOPOMS.

Draug. šv. Jurgio kaip kožną 
metą laiko pikniką Augusto men-- 
syj. pirmą subatą po pietų, tai taip 
i,’? šįmet bus pirmą subatą august o.

N a uja m L iet u v iškain 
Clinton Parke, Alaspeth. Nes šis 
parkas yra puikiausis visoj Al ispe- 
tho apielinkėj ir užtektinai didelis.

Todėl draugijos ir kuopos malo
nėkit ant minėtos dienos nerengti 
piknikų nei kitokių išvažiavimų.

Brooklyniečiai ilgai su nekant
rumu laukė ’’Živilės” vaidinant. 
Galutinai sulaukė. Bal. 24 d. Mc
Caddin sale pilnutė žmonių prisi
kimšo. Nors tikintai buvo gerokai
brangesni, negu kitais sykiais. tas 7 d., 1920 m., 
nebuvo kliūtimi neiti teatran ir 
nepamatyti gražaus vikalo ’’Živi
lės”.

Vaidinimas prasidėjo 8:20 vai. 
Buvo garsinta, kad prasidės 8 vai. 
Suvėlinta tik 20 minutų.

Veikalas ilgas, 5 aktų, 8 atidengi 
mų. Nežiūrint ant to visi aktoriai 
savo roles puikiai išmokę. Aktoriai 
savo sunkius uždavinius atliko ge
rai. Brokly-niečiams gerai žinoma 1 
artistė mėgėja V. Abraičiutė mokė
jo nuduoti tikrą, narsią, nepergu
limą, karštai mylinčią savo tėvynę 
’’Živilę”. Ne vienam ašaras išspau
dė tas momentas, kada jinai viską 
atmetusi šalin: pasaulio < 
savo mylimąjį, už tėvynės 
žengė ant licpsnuojančio 
Porajaus rolėje S. Slraigis buvo ne- 
blogas, tik vietomis nemokėjo pa
rodyti reikalingo naįsumo. karžy- 
giškumo. Ir kada jam reikė.lavo 
reikšti meilę ’’Živilei”, truko jau- 

’’ smo, švelnumo. Visą rolę iškalbėjo 
monotoniškai. Ant. Sniečkus, Ka
rijoto rolėje buvo goras. Jisai mo
kėjo parodyti rūstybę priešams, 
grieštumą įsakymuose savo karei- ■ 
viams ir dukterei Živilei. Puikiai Į 
nudavė ir skausmą, kada malė du-i 
kterę žengiančią ant ugnies laužo.' 
Vaidyla buvo J. Banys. Jo pasiro
dymas scenoje publiką žavėjo. Gra 
žus Vaidylos rubai, steras balsas, 
reta,graudinga kalba davė progos 
įsivaizdinti tikrą senovės lietuvių 
vaidylą, saugojantį tautos bran
genybes, papročius. M. Ok’.utė, Al
dutės rolėje, vaidino gyvai. Ji pil
nai sugebėjo parodyti 
draugiškumą Živilei, jos sunkiose 
gyvenimo dienose. Reikia pažymė
ti, kad jos iškalba graži, aišld. I- 
vanui, kuriuom buvo J. Cinkus, nie 
ko netruko. Vaidino puikiai. Ivajio 
draugu, Dimitru, buvo Jonas 
žęika. Jis ir kitais sykiais gerai 
dindavo, bet šį sykį geriausia, 
rai vaidino ir J. Dailydėnas, 
Ručis, M. Ražanauskas, C. Pode- 
ris, P. Mališauskas. Kareiviai, ku
rių buvo keliosdešimts, veikalą pa
įvairino. Jų daina traukiant į karą 
publikai taip patiko, kad norėjo teisingai davė suprast, kad direkto- 
priverst atkartoti. Dainai muziką! rijoj turėtų but ne vokiečiui, bet 
parašęs J. Banys. Žodžiu, publika lietuviai, 
netapo užviltu. Nors vaidinimas Tačiau, nusimanydami, jog 
tęsėsi per keturias valandas, publi- kiečiai spirtis kiek Įgalės, ir 
ka ramiai sėdėjo. Dar vienas geras j Prancūzų okupacinei valdžiai 

apsunkint, krašte laikyti tvarką, 
sutiko, jei' į direktoriją Įeis bent 
trys lietuvių atstovai. Ir buvo net 
tam tikros kandidatūros iškeltos, 
būtent — dvi Stcputaičio, Vana
gaičio ir dr. Gaigalaičio. Dr. Stepu- 
taičūo kandidatūra, žinoma, net vo
kiečiams patiko .ir jie dėlto nu
džiugo. Bet del dr. Gaigalaičio visą 
audrą pakelė. Dr. Gaigaikritis esą, 
norįs prijungti Klaipėdos kraštą 
Lietuvai, todėl į direktoriją įeiti 
negalįs. Nepatiko vokiečiams ir Va 
nagaičio kandidatūra, kurs jau

SLRKA. 42-ros ir 35tos kuopi] 
šaukiamas ekstra susirinkimas, ku- 

) ris atsibus panedėlių, Gegužio 3 d. 
vakare. 7 :30 vai.. Apreiškimo Pan.

llavemeyer Sis.
Geirb. nariai ir “narės virš minė

tų kuopų, maloniai esate kviečiami
"ervbes" iPr*^utb nes 'turime. ■ 

gerovę 
aukuro.

apkalbėjimui kaslink SLRKA. Sei- 
irželio 17, 18 ir 19 

turi- 
kp.: 

iš 135 kuopos, ir

dienose, Chicago, 111. Taipgi
: me nominavę delegatus iš 41 
; Povilą Kubilių.
Juozą Mačiulaitį.

Sekančiame susirinkime turėsi
me įgalioti vieną, kad važiuotų i 

į Seimą. Dalyvaukime visi ir rūpin
kimės musų brangia organizacija.

Kuopų iraštininkai: , 
Steponas M. Karvelis,

Povylas J. K yrius.

L. R. K. A. 134 kp. lures sa
vo mėnesinį susirinkimą Karalienes 

| Aniolų Parap salėje, gegužio 2 d.. 
|1 vai. po pietų. Ateikite visi nariui.

Vokiečių įsivyravimas Klaipėdos 
krašte.

nuoširdų

Ala
vai- i

Pr.

dalykas, kad pertraukos buvo ne
ilgos. Viskas darė gero Įspūdžio.

Šį vakarą rengė Motorų Sąjun
gos 29 kuopia. flčv.

PRAKALBOS.
Bal. 19 d. Šv. Jurgio par. salėj 

kalbėjo Dr. J. Bielskis Žmonių bu
vo nedaug Aukų surinkta $55.20.

’’PIKTA DVASIA”.

Subatoje, gegužio 1 d., 8 vai. va
kare, McCaddin salėje, bus atvai
dintas nepaprastas veikalas ’’Pik
ta Dvasia”. Veikalas - jau iš už- 
vardinimo įdomus, gi kurie jo ne
pamatys dar daugiau įdomaus, nes 
jis pasirodys dar pr-mą kartą Bro- 
klyne.

Ypatinga dome kreipiama vi
siems, kad ateitų pažiūrėti to vai
dinimo, tai dalyvavimas jame’’Ra
seinių Magdės”. Visi Brooklyno lie 
tuviai turėtų pamatyti šį veikalą. 
Taigi ateikite visi, seni ir jauni,/ 
moterys ir vyrai, jaunikaičia 
merginos. Bus taipgi iršokiai.

Rengėjai.

ir

Moterų Sąjungos 24 kp. laikys 
savo mėnesinį susirinkimą panedė- 
lyj, gegužio 3, 1920, Kar. Aniolų 
Par. salėje, 8 vai. vakare;

Bus svarstyma svarbių dalykų. 
Meldžiu kiekvienos būti susirinki
me ir atsiveskite naujų narių.

24 kp. rast..........V. F.

i Vokiečiai ima ir 
tic du asmenvs

I

j. -Jiems. < IS 3 ’JT D LY THE

ATSIIMKITE LAIŠKUS
T ’’Garsą” atėjo pundas laiškų 

siųsiu iš Liopojaus. Dėlei trukumo 
pilnų adresų tie laiškai negalimi 

j persiųsti. Atsišaukite nurodydami 
savo aiškius adresus ir indėdam< >

nekaltas sumanymas ir neįvy-

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS STOTYS 
BROOKLYNE

GARŠVA, graborius, Bedford Avenue, 
K. BUNDC'NIS, 183 Bedford Avenue, 
J. GINKUS, 499 Grand Street, 
’’GARSAS” 456 Grand Street, 
’ VIENYBĖ LIET.” 120 Grand Street, 
J. POCIŪNAS, 127 Grand Street, 
J. AMBRAZIEJUS, Grand Street, 
J. JUŠKAUSKAS, North 3rd ir Berry Street, 

C. BROOKLYN 
BAGDONAS, 53 Hudson Avenue, 
J. ANUMAVIČIUS, 207 York Street, 

SOUTH BROOKLYN
GEGŽNA, 657 3rd Avenue,

MASPETH 
LIET. UKESU KLIUBAS, 153 Clinton Avenue,

NAMAI Iri PARMOS
m::i su ilnieliu pasirinkimu, mažu ineštihu 
ir prieinamiausią kaina, Brooklyno mieste 
ir visuose priemiesčiuose: East New York, 
Jamaica, Alaspeth, Ridgewood, Greenpoint 

[rfefel Flatbush, South Brooklyn ir Central Brook- 
lyno.

1 fam.—nuo $1,500 iki $10,000 įmokėti ant $1,000 nuo $150 iki $200
2 f. — $1.800 iki $10,000
3 f.
5 f.

6 f. — $3,800 iki $18,000 
,8 f. — $4,000 iki $20,000 
’() f.—$1 1.000 iki $80,000

$2,500 iki $13,000
$3,500 iki $15,000
/jame namus ir duodamo 1

Kas per musų prirodymų perka, nieko nemoka mums ir api 
piname teisingai.

Ant pardavimo 200 l'armų su triobomis ir gyvuliais apie New Y< 
ką, Jersey, South Island ir kitose valstijose, kur geriausios žonu 
prie, girių, vandenų ir musų tautos apgyventa. Parduodame su ma 
Įnešimu ir lengvu išmokėjimu.

420 Lorimer Street Brooklyn, n 
BRANCH OFFICE: 
pa.ų<į< putM£) piSu.i
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po 10c. lėšoms į ’’Garso” Adminis- 
itraciją:
i 1. Juozapui Bogina,kini, Kensing 
j ton, 111.
! 2. Alex. Victor Elsberg, 
Wisconsin.

Stanislaw Gudovicz. ?
Ivan Kasparowicz, New
Andriejus Kaupas, New

Tony.

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

Amerikoniškos, taip ir Europėjiškos. Žemiau pagarsinu tiktai tokias gyduo
les, kvrioa tankiausiai yra reikalingos del apsisaugojimo arba del prašali- 
nimo tokių ligų, kaip Baltis, su viso kūno skaudėjimu, reumatizmai, arba 
kaulų gėdino ir nuo skilvio nematinio. Prie tų paprastų žmogaus silpnybių 
visos dirfesnės ligos prisideda.

Milt^lci nuo šalčio ir viso kūno skaudėjimo 75c.
Mikelei nuo reumatizmo ir kaulų gėlimo 75c. Skilviais Bitteris $1.00, 
Medicina ir Balsamao gėrti ir tepti nuo visokio rcnimatizmo $1.50.
Todol, laika reikalo kreipkitės prie tautiečių, o busite konogoriausiai 

užganėdinti.
Lietuvis Aptiekorius

FRANK A. URBAN
151 Metropolitan Ave, Brooklyn, N. Y.

4.

Ona

York.
York. Didžiausia Brooklyne

Lietuvio
Čeverykų Krautuvė

Felix V. Kudirka, Brooklyn,

9. Bronislaw Mitkiewicz, Brook- J

10. Sylvester Moscalctis, Meri-į 
idem. Conn.

11. -Julijona Numgaudis (Karo-)
I
Gina Paberžis)

Užlaiko geriausių iš- /k 
dirbisčių Čeverykus: / 
W. L. Douglas, Em-AM^s 
erson ir kitokius. UŽ L 
eikite persitikrinti,

Tūbelis, Duluth, j

Simanas Pociūnas
127 GRAND ST. 

(kampas Berry Street) 
Brooklyn, N. Y.

Prancūzų okupacinės valdžios 
viršininkas Klaipėdos kraštui, ge
nerolas Odry, atvykęs į Klaipėdą, 
visus vokiečių valdininkus paliko 
senose vietose. Ne tik valdininkus 
paliko, — sudarė kraštui, valdyti 
iš ’’vietos septynių žmonių” dire
ktoriją, kuri susideda iš vi-.ų septy
nių... vokiečių!

Tuo budu, vokiečiai liko realingi 
padėties šeimininkai, kas gyvenime 
taip ryškiai jaučiama. Konkretin- 
gas pavyzdis. Lietuviai tiek amžių 
vien tik nuoskaudą kentę, dabar re 
alingai iškėlė savo reikalavimą ir

LIETUVIS FOTOGRAFAS IR

Paveikslus padirbu visokiomis spalvomis, kaip 
mažus, taip ir didelius. Vestuvių, Šeimynų ir pa
vienių ynatų padirbu pagal naujausių madų, tik
rai artistu'kai atnaujinu senus ir atmaliavojų iŠ 
kelių ant vi. \o paveikslo. Prekės labai prieinamos.

Studija ai ura suimtoms, nedūliomis ir šiokio
mis ii ienomis.

i DTIEJUS KIOUAS
227 Bad ford At nuc, Brooklyn. N. Y.

Tarpo n th 4-to8 ir 5-tQM gatvių.

vo-

ne-

PARSIDUODA
Parsiduoda puikus vargonai grasina

mi su rolėmis, taip galima grajint ir 
rankomis su 400 Rolių (rekordų). Visos 
roles naujos ir 
vartoti. Taipgi

vargonai visai mažai 
parsiduoda Vietrola 

i. 17, vertas 300 dol. 
ir 400 Rekordų visai mažai vartoti. 
Taipgi parsiduoda muzikališki instru
mentai kai tai Alto ir Cornetas gerai 
sidabro pleityti ir gero išdarbio. Taip
gi parsiduoda 500 kavalkų notų (gai
dų) del viso beno ir apie 500 kavalkų 
del viso Orchestra ir daug visokių gai
dų knygų, kaip taidcl smuikos ir Solo 
Cornctos. Parsiduoda labai pigiai (bet 
notos nepųrsiduoda po vienų kavalkų, 
bet visos sykiu) Priežastis pardavimo 
— važiuoju į Lietuvų.

S. PO VALAITIS.
234 Grand St., Brooklyn, N. Y.

[■.Tolofoįas' .GVėėnpalrtfe’i28'j

SBKOaWi

MALIORIUS

Didz ustes Paskalas Duodame 
visiems lietuviams.

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

"aipgi parduodam deimantus ir laikrodžius už pusę kainos.

705 Grand St
Tel. 3438 Stagg

Near Graham Ava Brooklyn, K. Y.

13. Michael 
cago, 111.

Atsiliepdami
numerį ir vardą. j

DAR TURIME KALENDORIŲ. 6 
I S

( cnt re dar randasi kiek užsili- va 
(kušių Susivienijimo kalendorių iri® 
I kiekvienas naujai prisirašantis na- a 
ris dar gali jų gauti - taipgi tie. ku-1 k 
rio prisirašė 1920 metais bet kalcn-Į « 
dorių del kokios nors priežasties1 E 
negavo. Pareikalavimus siųskite ko a 

( greičiausia, pažymėdami kuopos ra 
numerį. Nauji ’’Garso” prenumo- fe 
rotoriai taipgi gaus kalendorių jei 
ilgai nevilkins su užsakymu.

Kuopų raštininkai ir Susivieni- k 
jimo prieteliai, kurie mano kalcn- fe 

Į dorių pagelba pritraukti narių prie 6 
j mušti organizacijos, arba apdova- u 
Įnoti per jų pasidarbavimą prisira- V 
Šančius narius, yra kviečiami pra- @ 
nešti Centrui kiek maždaug kalcn- a 
dorių jiems reikėtų turėti ant ran- | 
kų. |

Visus pareikalavimus siųskite: w 
GARSAS E

458 Grand St. , Brooklyn, N. Y. ■

" Tel. 1950 Greenpoint.
$ Gydau ligpnius su įvairiomis ligo

mis, o ypač mano specialė,
— MOTERŲ LIGOS — 

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

' L 
Gerai jsitėmykite adresų

Žyngulowicz, Chi-

pažymėkite laiško)

M. MIERZWINSKAS

Kuriose galima gauti visokios MĖSOS, užlai
komos pagal krajavą madą, kaip tai: Skilandžių, 
visokių Dėsnį ir visaip padarytos Rūkytos Mėsos, 
Jaunų Paršiukų, Kumpių, Krajavų Taukinių ir

Visados šviežia mėsa ir čystai (švariai) užlaikoma.

M. Mierzwinskas
125 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 3359 Greenpoint.

kampas Berry St. 1

I ’ 

m 
$271 o u. f Jjiuuzkijiij • 1. •

Kampas So. 1-inos gatvės g
b Gerai jsitėmykite adresų: g

DR. H. MENDLOWITZ1
271 Berry Street,

PRANAS GRAŽIS,
Muriju, cementuoju, ma- 

Ž levoju ir taisau šalygatvius 
į I ir skiepus. Visą darbą ga- 
£)rantuoju.

227 Leonard Str.,
Įį Tarpe Grand ir Powers Sts.

Brooklyn, N. Y.

PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA PIANŲ KRAUTU
VĖ BROOKLYNE.

Mes parduodame geriausios iš- 
dirbystės panūs, Playerius ir Pho- 
nogTaphus ir duodam ant išmokė
jimo, dešimtą dalį įmokant i liku
sius pinigus po mažą dalelę atmo
kant be nuošimčio. Ir mes prisiun- 
čiam į kitus miestus ir taipgi mes 
padirbam Lietuvišku Music Rollin 
del player piano ir tuos padarom 
drauge su žodžiais del Music Rollin 
Sužinojimus per laiškus duodame 
Retail and Wholesale.

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

Tel. 4428 Greunpoint.

8
1 
0

iki 10 ii ryto, 
iki 1 po pietų ii 
iki 8 vai. vakare.

Valandos:
uuo 
nuo 
nuo

Nedaliomis pagal sutarimų.

161 No. 6-th St rest,
BROOKLYN. N.

moz. Garšva
TE L. 2320 GREENPOINT

Paraamdau automobilius ir ka
rietas veselijoms, krikštynoms 

ir šiaip pasivažinėjimams

231 BEDFORD AVE.,
a BROOKLYN, N. Y. E

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS
LIETUVIŠKAS UŽEIGOS NAMAS
ARBA KOTELIS NEW YORKE.

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

Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!

Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, 
GEO. J. BARTAŠIŲ, agentų, nes jis yra visiems gerai

Parduoda Laivakortes ant visų linijų į Lietuvą, ir
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto
Parūpinant išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam žmones ant gclžkelio 

stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namų su 38 kambariais. Palydime ke

leivius aut laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpiname 
kiekvienų, kuris pas mus kreipiasi į musų viršminėtų Agentūrų su reikalais.

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

BROOKLYNOŠAKOS:

Musų skrybėlės yra geros vertės 
ir pasižymi savo dailumu.

Manhattan 
SKRYBĖLĖS 
VISIEMS YRA ŽINOMOS

KAIPO GERIAUSIOS.
PAMĖGINK VIENĄ!
Be abejo reikalausite pavasari

nės skrybėlės Nepirk pigią skrybė
lę, nes pigi skrybėlė brangiau atsi
eina, kadangi negalima jos ilgai

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

MANHATTAN HAT STORES,
230 GRAND ST. 479 GRAND ST.

Arti Driggs Ave. Arti Union Ave.


