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Naujas Liet. Kraš
to Apsaugos 
Ministeris

■

Vilniaus Klausimą 
i^iš BAL. 28 d.,

Bruksely

joras Žadeikis. Vilniaus len
kai, persekiodami Lietuvių 
spaudą, traukia atsakomy
bėn Biržišką ir kitus redak
torius. ’’Vilniaus Karjero” 
redaktorius nubaustas ant 
penkiosdeši mts t ūksiančių 
auksinų. Visa lietuvių spau
da Vilniuje uždaryta. Nuo 
Balandžio pirmos dienos Lie 
tuvos paštas nepriima rusų 
raidėmis telegramų;

’’Elta.”

RUSIJOS SOVIETAI 
TVERSIĄ TARPTAUTI- 
' NĘ ARMIJĄ.-

LENKAI DALINA LIE
TUVOJE GINKLUS SA

VO ŠALININKAMS.
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Balandžo 11 doną gautas 
toksai ’’Eltos” kablegramas 
’’Krašto Apsaugos At miste
ris Žukas atsistatydino. Jo 
vieton paskirtas profesorius 
Šimkus.

toksai kablegramas: ’’Vil
niaus ir Švenčionių rajo
nuose Lenkai dalina savo ša
lininkams civil iems gyven
tojams daug ginklų tverda-

Misijos nariai sugrįžo Kau
nan.

Lenkai pradeda siausti Vil
niuje. •

Visi lietuvių laikraščiai Vil
niuje uždaryti.

Uždaromos gudų mokyklos. 
Tautų Sąjungos Kontro
lės Komisija užsiliko Kau
ne. Balandžio 18 dieną 
šaukiami Lietuvos ir Len
kijos atstovai Briuseliu 
laikinai sutarčiai sudaryt.
Balandžio 5 dieną gautas 

yra pavėlintas taksai ’’El
tos” bevielio telegrafo pra
nešimas nuo balandžio linos 
dienos:

' "F niilii O? H Ui 'V'i ei .-x i-i 4 ■»»/■*.

RUSAI NEBEĮSILEIS 
AMERIKONŲ.

Gautos žinios, kad nuo ba
landžio 20 d. joks ameriko
nas Rusijon nebus įleistas. 
Rusai nekreipsią domės į tai, 
su kokiais tikslais bus nori
ma jų žemėn važiuoti, nelei
sią amerikonu ir gana.

žinios skelbia, buk Rusijos' 
bolševikai pradėję organi
zuoti naują tarptautinę ar
miją, kurios tikslas busiąs 
vykinti gyvenimai! Trečiojo 
Internacionalo uždavinius. 
Ši armija užtinsianti dabar
tinės raudonosios a linijos 
vietą. Apie 100,000 komuni
stų jau esą suformuoti į tos 
armijos grupes. Daugumas 
iš jų esą revoliucionieriai, 
daly vavusie j i pi minose
Kronštadto sukilimuose.

Į tą armiją stoja ir Vokie
tijos spartakiečiai, kad ten

ANGLIJOS ANGLIAKA
SIAI TARIASI SU 

DARBDAVIAIS.
Londonas. — Anglijos ang 

liakasiai, streikuojantieji 
del sunacionalizavimo ang
lies kasyklų ir kuriuos paža-

ninku sąjunga,” bal. 11 d. 
pradėjo tarties su angliaka- 
syklų savininkais, nepakeis- 
dami savo reikalavimų.

Tikimąsi, kad šis didelis 
mainierių streikas užsibaigs 
darbininkų laimėjimu, nes 
jie daug užuojautos ir para
mos susilaukė iš kiti! šalies 
darbininku, v

n
vykių mananti Kaune pa-

ŽEMĖS DREBĖJIMAI KI
NIJOJ.

Shanghai. — Nuo 
džio 16 d. kuomet buvo dide
lis žemės drebėjimas Kansu 
srityje, dabar kasdien maže-

Latrijos investigatorius, 
tik grįžęs iš Rusijos, sako, 
kad bolševikai politiniai esą 
sustiprėjo, bet ekonominiai

gruo- laukt maisto krizio.

MIRĖ BUVUSI VOKIE
TIJOS KARALIENĖ.

Doorn, Olandija. —Bal. 11 
d. čia mirė buvusi Vokietijos 
valdovo, kaizerio, moteris 
Augusta Viktorija. Jinai tu
rėjo širdies ligą, nuo kurios 
ir mirė.

Jos kūnas bus palaidotas 
Potsdame.

BOLŠEVIKAI ŽUVO x DE
PORTUOTUOSIUS IŠ 
AMERIKOS RUSUS.

Ryga.— Rusų radikalai, 
deportuotieji iš Amerikos ir 
pribuvusieji' Liepoj un bal. 5 
d., prie rusui rubežiaus Tado 
aštresnes ąpystovas, negu 
kur kitur.

Nežiūrint protestų ,rusai 
pi'i e rubežiaus jiems atėmė 
pinigus ir vietoj jų gavo' 
korteles, su kurių tik pagal
ba galima gauti šiek tiek 
maisto.

Iš 75 deportuotų iš Ameri
kos kovo 9 d., 20 nuošimtis 
tapo nužudyta ir kalėjiman 
uždaryta kaipo anarkistai, 
dėlto kad jie kėlė balsą prieš 
bolševikų valdžią.

OLANDAI PRIPAŽINO 
LATVIJĄ DE JURE. , 

Kauno ’’Laisve” pranc-l 
ša, kad Olandų konsulas pra
nešęs latvių užsienių reika- 
ri! ministerijai, kad jo vy
riausybe nusprendus pripa

UŽMUŠTA 2,044 ŽMONĖS 
ANT GELEŽINKELIŲ.
Washingtonas. — Per pe

reitų metų paskutinius tris 
mėnesius įvairiais nelaimin
gais ant Amerikos geležin
kelių atsitikimais užmušta 
2,044 žmonių, sužeista 17,- 
947. Per tiek pat laiko 1919 
m. užmušta 1,763 ir .sužeista 
14,736 žmonės.

PIRMAS GRAIKŲ SUF- 
RAGISČIŲ SEIMAS.

Atėnai. — Bal. 10 d. mote
rys laikė pirmutinį sauną, 
kuriame reikalavo lygių tei
siu su vyrais. Seime davva-

* i , "
vo graikų karalius Konstan
tinas ir karalienė Sofija.

«?J! *5 « "v

TIRONIŠKI AUSIA
ŠALIS.

Povėlis. — Dr. Morris Zu
cker, žinomas k m uri d?! or
ganizatorius Ame rike, lan
kęsis ilgoką laiką Rusijos so
vietų respublikoj, sako, kad 
Rusija šiandien esanti t iro
niškiausia šalis visame pa
saulyje.

REIKALAUJA, KAD VIL
NIŲ ATIDUOT LIETU *

VAI.
Londonas. — Anglį! laik

raštis ’’London Sunday” į- 
dėjo aštrų raštą prieš lenkų- 
franeuzu sutartį Vilnių ir a- 
pylinkes prijungti prie Len-

kalauja, kad Vilnius su viso
mis jo apylinkėmis tuoj 
bu t ii grąžintas Lietuvai.

Tautų Sąjungos leidimo. 
Kontrolės Komisijos prane
šimu Belgijos minister!s Hy
mans nusprendęs yra pasiū
lyti Lietuviu ir Lenku Vy
riausybėms siųsti savo at
stovus Balandžio 18 Brukse- 
lin laikinai sutarčiai del gin
čijami! sričių provizorinės 
padėties sudaryti. Šioms pre 
liminarioms deryboms gerai

"(J —-—  —

IR JAPONAI PRIPAŽINO 
LATVIJĄ.

Wr— -

Taip pat Kaimo ’’Laisvė
je” pranešama, kad japonų 
pasiuntinys Paryžiuje Įteikė 
latvių dipliomatiniam atsto-

jure pripažinimo notą.

VISUOTINAS STREIKAS 
DANIJOJ.

Kopenhaga. — Atsisaikius 
darbininkams sutikti ant su
mažinimo mokesčių 30 nuo
šimčiais, darbdavių sąjunga 
paskelbė ’’lokautą,” del ku
rios geležies ir kitokios dirb
tuvės sustojo. Iš tos priežas-

MOTERŲ VALDŽIA.
Thayer, Kan. — Šiomies- 

telio administracija yra mo
terų rankose. Miesto majoru

TURKŲ JĖGOS ATNAU
JINO MUŠIUS.

Konstantinopolis. — Mū
šiai tarp turkų ir graikų ka
reivių ir vėl atsinaujino Ma
žojoj Azijoje. Turkai daro 
pastaugi! išsiveržti per grai
kų liniją einančią nuo Kes-

IR VĖL $7,49278 ARBA 
474.215 MARKIŲ 

LIETUVAI.
Kad pagelbėti Lietuvai 

jos kovoje už šalies laisvę ir 
tautos gyvybę, Tautos Fon
das ir vėl pasiuntė A. Stul- 
ginisko vardu $7,49278. draf- 
tą arba apie 474.215 markių. 
Ir taip nuo pereito T. Fondo 
Seimo iki 1 d. balandžio 1921 
m. Tautos Fondas pasiuntė 
Lietuvos laisvės apgynimui 
$38,632.54 arba 2,683.807 
markių. Yra tai gausi para
ma Lietuvai sunkioje kovoje 
su lenkų plėšikais.

Lietuvy, jei brangi tau tė
vynė ir gimtinis kampelis, 
jei nori, kad greičiau išvary
ti! lenkų plėšikus iš Lietuvos 
žemelės, aukok bent dalelę 
savo uždarbio laisvės apgy
nimui per Tautos Fondą. 
Jei nori, kad Lietuvos jauni
mas t urėti! tinkamą užlaikys 
mą, lankant mokyklas, kad 
nereiktų badauti ir džiovą 
gauti, duok besimokinančios 
jaunuomenės sušelpimui. 
Jei nori, kad tamsą it skurdą 
greičiau prašalinti iš lietu
vių tarpo, jei nori, kad kiek
vienas priaugantis Lietuvos 
vaikelis butų mokomas rašy- 
ti-skaityti, aukok Lietuvos 
krikščioniškosios kultūros 
reikalams per Tautos Fondą.

Tautos Fondas,
222 So. 9th St.,

Chicagčo. — Kovo mėnesy 
šiame mieste nubausta. 192 
prasikaltėliai.

suotina streiką.

lė, turinti tris vaikus ir aš
tuonis anukus. Policijos tei
sėja yra Mrs. Brewster. Vi
sa miesto taryba susideda iš 
vienu moterų.

Pranešama, kad graikų 
jurininkai suėmę japonų lai
vą su tūkstančiu turklį karo 
belaisvi ii.

Londonas. — Daromi pri
sirengimai prie rišo pasaulio 
zionistų kongreso, kurs į- 
vyks ateinanlžios vasaros pa
baigoje.

NELEIS NEŠIOTI AUK
SINIU LAIKRODŽIU, v
Kopenhaga. — Rusijos 

žmonių komisarinė taryba 
nutarė, kad nešiojimas auk
sinių laikrodžių yra ’’buržu
jų” padaras, todėl įsakyta 
tokius laikrodžius sunešti 
užsieninės prekybos reika
lams.

tu pačiu atstovu dervbos del 
galutinos sutarties. Pruženų

mokykla. Išvaikydamas vai
kus, žandaras sakė: gausią 
kulkų, jei skaitysią Gūdi! 
knygas. Vilniuje į Gudų 
mokyklas ateina policinin
kai ir kritikuoja mokinimą.

’’Elta.”
kablegra-
5 dienos

BALTGUDŽIAI PRISI
JUNGĖ PRIE RUSIJOS.

Stockholm. — Rusijos so
vietai ir baltgudžiių respub
lika susijungė Į vieną respu
bliką. Pagal sutartimi balt-

i turą. Gi kitose visuose daly
kuose turės pasiduoti Rusi
jos sovietų valdžiai Mas
kvoje.

KANADOS DARBININ
KŲ PRAŠYMAS.

Montreal. — Kanados dar 
bininkai išnešė rezoliuciją 
prašant nesiųsti Anglijon 
anglių kol mainierių strei
kas neužsibaigs ir taipgi 
šaukė Jungtinių Valstijų 
mainierius pertraukti ang-

Washingtonas. — Bal. 11 
d. atsidarė 67 Jungtinių 
Valstijų kongresas.

Toliau s kitame 
me iš Balandžio 
’’Elta” praneša:

’’Atvyko Kaunan iš Ame
rikos daktaras Žilius ir ma-

Berlynas. — Vokietijos 
minstcris užsieniu reikalu 
rengia alijantams naują pa
siūlymą, kuris, kaip jis tiki
si, bus priimtas.

Washington. — Žemdir-

skaitliuoja, kad šįmet Jung
tinėse Valstijose bus surink-

ANGLIJOJ SMARKIAI 
GERIAMA.

Washingtonas. — Sulig 
pirklybos departamento 
gautomis žiniomis, Anglija 
pereitais metais pragėrė 
$400,000,000 daugiau, negu j 
1919 m. Ji pereitais metais I 
svaigalams išleido $2,285,-; 
050, o 1919 m. $1,878,469,000.! 
Nežiūrint ant tokio žymaus 
padidėjimo svaigalų vartoji
mo, vis dėlto 24 nuošimčiais 
sunaudojama mažiau, negu 
prieš karą.

Washingtonas. —’Valsty
bės departamentas 1920 me
tais išdavęs 164,354 >paspor- 
tus Amerikos piliečiams. 
Vadinasi, vienas iš 638 ame
rikonu pereitais metais va
žiavo užjurin.

Mexico City. — Meksika 
paskyrė atstovą į Sovietu

tas Salvador Eocudero. .

Paryžius. — Čia gauta in
formacijų, kad vokiečiai

tojoj Silezijoj.

Washingtonas. — čia bu
vo girdimas žemės drebėji
mas. Aprobuojama, kad jis 
buvo apie 1,800 mylių nuo 
Wa sh ingt on o Cent ralė j 
Pietinėj Amerikoj.

Venecija. — Čia paskelb
ta visuotinas darbininku 
streikas. Įvyko ir riaušių, 
kuriose 1 žmogus užmušta, 
o 16 sužeista.

ar

Kaunas. — L. R. K. V. 
Centras įgaliavo kun. Kas- 
čiuką vykt Amerikon šv. 
Kazimiero draugijos re.ika-

Belfast. — šiaurinėje ^Ai
rijoje nakčia penki žmonės 
pažadinti iš miego, išvilkti iš 
lovų laukan ir sušaudyti.

lais.

Atėnai. — Ofioialis prane
šimas sako, kad Mažojoj A- 
zijoj, kare su turkais, grekų 
užmušta 600, suežista 3,400.

Kuopos, Ar Jau Visos Prisirenget£
f

Prie Apdraudos Savaitės? j ■
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Kiekvieno Hario yTa šventa 
pareiga lankyti vėsus kuo
pos susirinkimus, akyvai se
kti visos organizacijos rei
kalų stovi, daryti pastangų 
pačiam būti naudingu orga
nizacijos nariu ir kitus savo 
geru pavyzdžiu prie to vesti, 
naujų narių prikalbinti, 
skleisti taip brangios orga
nizacijos obalsius ir 1.1.

Metiniuose susirinkimuo-

oTganizacija, ją auginti, jos 
garbę ginti. 1 To uždavinio 
tinkamai neišpildysi nesi
lankydamas susirinkimuos- 
na.

Dabar, kuomet visi Sus- rįanipolės Valstybinės mer
ino apskiiciai, visos kuopos g.pf.ju gimnazijos kapelionu, 
sujudo kuoplačiausią agita

uologunę studiją, ga teologijos daktaro čioj i visuomenė, kuriai dr ieis pasirašyti, jis pasiruo

ręs, nusidžiaugė kad tas Ii- vos reiki 
beralų tėvukas, nors senai- rodė turi 
vėjo apsimalšino ir naudin- patybių:

li emažai Gabrio y- 
’’neduodat man

draug dėstė tikybos mokslą I O v *-

sistatysiu.” Žmones tik del 
garbės dirbdami mažai kam

maut ne vieno, nariai 
pat darbo imtųsi.

neis! ,/įjoję ir Mokytojų Semina- 
tokio į rijoje įr Metiniuose Mokyto

lietuvius nuo lenkui parapi mingos garbes dirbo ir dr.

tuvių parapijos, lietuviai iš-

PASITIKĖKIME
SAVIMI

/orgijos ir persekiojin 
imžiams ir išaušus musų t

ban ir visomis jėgomis pr; 
dėjo nelik pasekti gyven
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dyba, užkraunama ant jos 
pečių visas darbas, dar gi ir 
mėnesiniu duoklių išrinki- L. u
mas einant per namus. Ro
dos, kad nariai yra nuo viso
kio darbo pal mosuojami; 
pagalios Įsivaizdina, kad
jiems jokio darbo ir nebelic-

D A UGI A U

Salin apsileidimas ir ne
rangumas! Stokime naudin-1 
gan musų brangios organiza 
vijos darban!

Buvo skirtas 1920 m. pro- 
■ fesoriumi i Seinų Vyskupi
jos dvasinę seminariją, bet 
jo teisėtai Valdžiai — Mari- 

KUN. DR. I. ČESAITIS. Vyresnybei užstojus,

rapijvas suardžius, banžy- 
čias nugriovus. Keliolika me 
tų tam atgal, savo prakalbo-

kalbos išaugino žmonių, ku

tautą aršią

kų visuomenė susilaukė dar 
vieno žymaus darbuotojo.

pelėje einamųjų pareigų.

Visuomeniniame gvveiii-
žmones s;
altorių, 1

Sliupo būdas begalo nepas
tovus. Tą liudija jo darbai

bet ne vieno

mo keliu apsviestąsias-gi 
lingas tautas, bet stengia; 
net ir pralenkti jas kai

ltus pu atgavimo savos spai

mo iš po caro letenos, Li< 
t u va nors kūdikio amžiau 
būdama jau nuveikė didžie

p riešingai esama. Gerų norų ’
Sus-mo nariams vra tiek pra • . , . .. . _• q Jt. 1 . į giugas vyras, todėl Ameri-kilnaus darbo, kad tik dirb- , .. , ' . ■ _ ,_ . 1 . _. kos lietuviu visuomene turitu. Ir kuo daugiau butu dir- -iv.k o 1111 c; i/"I vi n 11 o'i i enrn rnniinn

sviesus ir ener- iisgyvenęs— vos pusantrų 
Įmetu — darbavosi Ateitinin
kų Organizacijoje ir Tava

musų tauto 
sa vimi.

AKTINGUMO bama, tuo daugiau darbo at- 
--------  sirastų. Esant nariuose tokio 

Daugumas S. L. R. K. A..noro dirbti ir pasišvęsti, kai
Lietuvių išeivijoje Ameri-

1920 m. spalių menesio

biaurų sumanymą visomis 
pajėgomis gyvenimai! norė-

besiskundžia, kad nariai ne-!nizaciją tikrai i milžiną iš
augintume, o kiek tuomet 
galėtume savo tautai pasi
tarnauti!

Jei ar šiokios ar tokios or
ganizacijos narys tik per 
prievartą savo duokles te
moka, ant susirinkimu nesi- 
lanko, jis organizacijai ma-

susirinkimų. Nekurie nariai 
net savo duoklių neateina 
susirinkimai! užsimokėt. Jei 
sekretorius yra ant tiek ge
ras, tai nueina į namus ir iš
renka duokles, o jei kuris iš 
jų to padaryti nepajėgia, ne- 

- mėgstantieji arba įienorin-

pasišventusių, augstus mok
slus išėjusiu darbuotojų su
silauksime, tuo daugiau nau-

t iesioginio Viršininko įga
liotas vykti Amerikon — 
Chicago’n. Kelionės tiks-

kai susiorganizavo ir nebe
kreipė domės i ’’daktaro” 
pliauškalus. Todėl. Ameri-

laiko prieš parapijas aršiau-j Dar didžiajam Europe 
šią kovą vedė. Suorganizavo karui siaučiant, kuomet k: 
socialistų sąjungą, prieš k u- tos šalys nei sapnuote ne 
rią jam irgi vėliau prisiėjo į sapnavo, kad toji lenkų, ru

cį iš ’’Draugo’"’ J 
ir jo vietą užimti.

pą mines kaipo žmogų nore-

me tikslo neturėdamas zmo-: ’’bejegė-bemokslė, ištautė 
gus, blaškėsi į visas puses,! jusi klapų” šalis užsimauk 
plūdo visus ar jie buvo to už- tų pastoti laisva ir nepri 
sipehiė ar ne; rėžė perkuniš-! klausoma, o tuom labiau

Lietuvai.

dimas. Mat, dauguma is ųju-

tų maįonės ir patarnavimo.

grynai paidagogi-

S. L. R. K. A. nariams, no
rintiems labo sau, savo arti
mui, organizaicjai ir tautai, 
privalu gyvai rūpinties savo

sertaciją tema: 
m as — (tvirt vi

daugiau domės į savo ir sa
vo organizacijos reikalus.

kad ir organizacijai nėra 
sveika, jei joje yra daug na- 
.yių, nesirūpinančių jos rei-

ši us Mariampolės gimnazi
joje, baigęs Seinų dvasinę 
seminariją. 1913 m. apsigy
veno Friburge*, Šveicarijoje, 
kur du metu (4 semestrus)

teologijos fakultetą 1919 m. 
išlaikęs bakalairreato,’ lięen- 
ciato, doktorato egzamenus,

kis (sistematinę šv. Tomo 
filozofiją) ir 4 metuš (8 sė

vaizdą gadina ir jo gyvybę 
pavojui! išstato. Kuodau- 
giau tokių šakų atsiranda, 
tuo daugiau sudaro pavo-

r>

nėti kaimo ūkius ir viensėdijas. Beje, socialistai-
įsigy- 
prie- 
ne v a į 

paaiš-

liaudininkai ir ’’valstiečių sąjunga” siūlė suvar
žyti ir mažesnių ūkių pirkimą, arba pardavmą, 
būtent iki 50 hektarų, bet kr.-demųkratų balsais 
St. Seime tas pasiūlymas buvo atmestas.

Aš neketinu čion aprašinėti visus St. Seimo

tieji .susirinkimus lankyti na! fa nudžiuvusia medžio šaka, 
i'iai tampa suspenduoti arba kuri viso medžio gražią iš- 
ir visai iš organizacijos iš
braukti. Po to atsitikimo nė 
patys nebežino ant ko be- 
pykt, ką bekaitinti. Kalta 
kuopos valdyba, kaltas cen
tras ir jo tvarka, kalti visi,

Trumpa Steigiamo Sei = 
mo Darbuotes Apžvalga

' ’ (Tąsa)
Del šių įstatymų tenka išgirsti daug peiktinų 

ir girtinų nuomonių. Vieni sako, kad St. Seimas 
(ir ypatingai kr.-demokratai, kurie sudaro Seimo 
daugumą) eina teisingų keliu (a. a. kini, teologi
jos daktaras Simanas Šultė) ir išrodinėja tai vi
sokiais prirodymais iš pasaulio praeities, bažny- 
čos istorijos ir Šventojo Rašto. O kiti — priešn- 
gai — kaltina St. Seimą ir kr.-demokratus bolše
vizme irt. t. Prie pastarąjį] priklauso musų ”snie- 
toiiininkai” — ’’Pažangos” partija, o taipogi (de
ja!) kaikurie Amerikos lietuviai, dargi nešiojanti 
vardą kr.-demokratų! Nenoriu gilintis į kritingą 
vienokio ar kitokio nusistatymo; ne vieta taipogi 
šiame pranešime vesti su kuo nors ginčą; bet rei
kalinga yra bešaliai įvertinti muši] gyvenimo apy- 
stovas, tuomet bus aišku, kodėl Seimas varžo 
(laikinai!) nuosavybės teises žemės savininkų, 
arba Ii uosi] Lietuvos .piliečių, norinčių 
ti žemės. Jei prisiminsite, gerbiamieji, 
žastį, del kurios Seimas išleido šiuos savo 
’’drakoninius” įstatymus, tai jums iškarto
kės, jog neveltui tas buvo daroma. Lietuva ka
riauja su Lenkija; Lietuvos lenkai—dvarininkai 
tame kare padeda .Lenkijai, šelpdami visokius 
Želigovskius ir kitokius avanturistus; jie Pary
žiuje, Londone ir Romoje vedą akciją prieš musų 
valstybės nepriklausomybę, norėdami prijungti 
Lietuvą prie Lenkijos, arba, tikriaus šakant, vėl 
amžiams, musij tautą pavergti! Iš kur jie ima lė
šas trems savo išdavystės darbams? Xagi iš dva
rų, kurie randasi muši] tėvynėje Lietuvoje. iMa- 
ža to, jie čia pat musų šalyje rengia ginkluotus 
sukilimus (P. O. V.); jie kursto ir erzina minias, 
kad sukėlus krašto gyventojus prieš St. Seimą 
ir Lietuvos valstybę; jie siunčia savo vyrus į len
kų legijonus; jie šelpia’ juos gyvuliais, duona, pa

ir t. t. Kiekvienas didesnis dvaras Lietu

IŠVAŽIAVO DR.
ŠLIUPAS.

kejimą ir dorą. žmones
Lietuvių išeivijoje Amo- kunigus.

. u. jau i Katalikų organizacijos ir 
ant visuomet Lietuvon iš\ a-1 draugijos. Šliupas tą žinojo 
žiavęs. Prie tos progos libe- mafė, o vis dėlto negailėjo 
ralai ir jų laikraščiai saA o) pastangų griovimui tų įstai- 
tevui liauni vainiką pina, ji|o-u. kurios lietuvybe išlaikė.

Šliupas paminėjimo užsipel- del savo garbes.. To prirody- 
iš seniausių mui vra ganėtinai faktu, 

darbuotojų , irMaikraštinin- Štai, kad ir 1918 m. rudeny, 
kų. Maža grupelė žmonių, kuomet jam neduota pasira- 
kuriuos dr. Šliupas sutana- syti po nepriklausomybės 

Philadelphijoj,

ne, kaip vienas i

, kuriems

kojinio neapykantą, jo var-j žmonių, su didžiausiu inirti- 
dą su pagarba mini. Gi pla-lmu, pasakė, kad jei jo lie

voje, — tai lenki] intendantūros ir komendan
tūros skyrius. Tat ar gali visa lietuvii] tauta ir 
krašto šeimimiikas St. Seimas ramiai į visa tai 
žiūrėti? Anaiptol, ne.

Bet to dar maža. Norėdami kuodaugiausiai 
pelnyti iš savo amžinai praskolintų dvarų, skubė
dami į Lenkijos globą, lenkai dvarininkai pirma 
nekieno nevaržomi ėmė pardavinėti savo žemes ir 
miškus visokio plauko vertelgoms. Brangiausias 
Lietuvos turtas —miškai dėka Valstybės tarybos 
apsileidimui ar nenorui valdyti įsivyravusią miš
kų ir žemės spekuliaciją, tirpo it sniegas pavasa- 
ryj. Visa buvo gabenama užsienin: medžiai, len
tos ir pinigai. Apleisdami ’’bolševikinę” Lietu
vą, dvarininkai kraustėsi į Poznanųius miestus' 
namus pirkinėti. Galop, liuosas pardavinėjimas 
dvarų žemės plotų buvo nepageidaujamas tai]) 
pat dėlto, jog tuo bildu buvo skaldomi dvarų plo
tai ir mažinamas reikaliiigasai žemės reformai 
žemės fondas. St. Seimas vra nusistatęs neliesti' 
žemės plotų, mažesnių kaip 70 margi], tokiu bildu 
visi tie suvaržymai suvis neliečia ūkininkų, kurie 
gali kuosai, nekieno nesiklausę pirkti ir ]>ardavi-

darbus ir leidžiamuosius įstatymus, nes tai butų 
netikslu; paminėsiu tiktai, jog St. Seimas ikišio- 
liai yra pjadaręs 64 posėdžius ir priėmęs arti Šimto 
įstatymų. Belo, jo įgaliotasai, laikinai veikęs Ma- 
žasai Seimas padarė 54 posėdžius ir apsvarstė 
])iisę šimto įstatymų sumanymų. Beto, St. Seime 
darbuojasi keturiolika komisijų, 32 subkomisijos, 
Seniūnų Sueiga ir Prezidiumas. Darbas eina la
bai intensyviai. Nuo ryto iki vakarui eina viso- 
kie posėdžiai, pasitarimai, ruošiamieji darbai. 
Ir vis tik, nepaisant milžiniško St. Seimu darbš
tumu, girdisi pikti] liežuviu, skelbianrii], buk St. 
Seimas negalįs ar nenuris darbuutis. Nežinau, ar 
verta, aiškinti motyvus panašios rūšies prickaiš- 

j tų ? Man rodos, kad tai yra vien ’’pučas” "tų ponų,

sriovele

^tevo

! nu lenkui ir rusu. Jau tuome 
kiekvieno tikro tėvynainio- 
lietuvio širdyje ir gyslosi

jo mintyje buvo pilnas.pasi 
tikėjimas, kad nuo šiol lie

i tuvis nebevergaus kitiems

: ganizuotes
ir

ėjo rimtai-

gą.-Gi iš likusių liberalų nė
ra nė vieno, kurs jo vietą ga
lėtu užstoti. Nebent soc.

savo s ri aveles darban

kurie neilgai papouavę musii tėvynėje, ką nenu- 
grimzdė ją į bedugnę savo obalsiu: ”ka gi A niau
ta pasakys?.”

Nors St. Seimas^ dar nėra apsvarstęs musų 
valstybės konstitucjos ir žemės reformos pagrin
dinio įstatymo, vis tik principe abiem atve jais 
yra aiškus nusistatymas, kuris, manau, netolimoj 
ateityj (gal už mėnesio, kito) bus St. Seimo pri
imtas konkrečių- įstatymų pavidalu. Ir konstitu
cijos projektas už žemės reformas įstatymas ma
noma įnešti Seimo plenumai! pabaigoj vasario 
mėnesio šių metų. Konstitucijoj yra pažymėtini 
šie dėsniai: 1) Lietuva —Demokratinė darbo žmo
nių Respublika; 2) vyriausis šalies šeimininkas — 
parlamentas—Seimas, kuris renka Prezidentą ir 
tvirtina M misterių kabinetą; 3) visu piliečių ly
gybė ir laisvė užtikrinama. Darbiiinkai apsauge- 
jami nuo darbdavių išnaudojimo. 4) Bažnyčia 
naudojasi pilna laisve ir visomis 'jai priklausan
čiomis teisėmis. Be abejo, del kaikurių dalykų 
(kaip va: de] Prezidento ir del Bažnyčios Seime, 
kils ginčai. Tečiaus reikia manyti, kad jie nepa
keis 'pamatinių dalyki], gal tiktai smulkmenose te
atsilieps. Žemės reformos įstatymas bus vedamas 
šiais dėsniais: 1) stambus ūkis Lietuvoje panai
kinamas; paliekama vidutiniai neliečiamais 70 ha. 
žemės plotai, o kas bus viršaus — nusavinama; 2) 
už mrsav-inamą turtą principe pripažįstamas atly
ginimas ir nustatomas minimale (mažiausia) kai
na. (toji kaina už dešimtinę sieks iki 400 auks., t. 
y. iki aštuonių doleriui už dešimtynę geriausios 
dirbamos žemės: 3) iš to atlyginimo apmokamos 
visos d vari] žemės skolos (ipotekos) išskaitomi 
dvarininku padaryti muši] valstybei nuostoliai, o 
kas lieka —išmokama buvusiems dvaru savinin- 
kams ilgametinėmis valstybėmis obligacijomis. 
Žinia, kad tuo bildu su dvarininkais atsiskaitant 
ne ką jie begaus; bet. tai ne musų kaltybė, kad jie 
nusigyvenę ir praskolinę savo turtą, galop grie- 

‘ bėsi visokių avaiiturų, kuriomis norėjo įsiviešpa
tauti musų tėvynėje Lietuvoje. Žemės aprūpini
mas (Is sekan|V,iu bildu: a) pirmon ’eilėn žemės gau
na kariškiai, paskui bežemiai ir mažažemiai že
mes darbininkai. Kas žemės nedirba, tas josios

somybe.
m t i smulkią, 
musų valstybės

negaus. Miestų ir fabrikų darbininkams taipogi 
bus nuskirti atatinkami plotai, b) Žemė bus duo
dama (kariškiams jau dabar duodama) į pilną 
nuosavybę, su išmokėjimu valstybės išlaidų, su
rišti] su žemės reforma. Dvarai parceliuojamiAr 
kaimai skirstomi viensėdžiais (kolonijomis). 
Kiek vienam naujakuriui Ims teikiama piniginė ir 
kitokia pagalba. Beje, del tos pagalbos (pasko
los) pravartu butų paminėti keliais žodžiais, nes 
man atrodo, jog šiuo atveju ypatingai Amerikos 
lietuviai gali suteikti didžiausios paramos savo 
broliams-naujakuriams, ,gyveliantiems Lietuvo
je*, norintiems žemės gauti ir savo ūkį tinkamai 
sutvarkyti. Yra apskaityta, jog pravedimui že
mės reformos Lietuvoje ir jos Finansavimui reika
linga yra turėti kapitalas iki 3 miliardų auksinų, 
arba (>0 milionų dolerių. Kadangi musų valstybės 
biudžetas siekia vos 1 miliardo auksinu,- tat su- 
]n‘aiitamas yra dalykas, kad valstybė pati negalės 
žemės reformos finansuoti, bet ti/irės kviestis pa
galbon privačius kapitalus. Tat pageidaujama ir 
labai svarbu yra, kad tuos kapitalus pampintų 
patys lietuviai. Kad tas nėra sunku, ypatingai 
lietuviams aim*rikiečiams, man rodos kiekvienam 
turi būti aišku-. Mums tenka dažnai matyti grį
žtančius Lietuvon Amerikos lietuvius, kurie pri- 
sikhnšę doleriais kišonius, stebina savo turtu apy
linkės kaimynus draugus ir prietelius. Kadangi 
musų žmonės nėra pratę v(*rstis su tokiomis di
delėmis sumomis, kai]) šimtai tūkstančių auksinų, 
tat parsivežtieji iš Amerikos pinigai labai greit 
tirpsta, o visokios rūšies vertelgos ir pelno turi. 
Taigi, nekartą pamanai žmogus, kodėl, tatai Ame
rikos lietuviai nededa savo pinigij krūvon, kodėl 
jie nesteigiči bankų, akeijiniu bendrovių ir sujun
gi], kurios netik apsaugotų jų piirigiiSj bot grįžus' 
Lietuvon nemažą pelną duotų? Juk Amerikoje ; 
priskaitomą arti miliono tikri] lietuvii]. Jei kiek-“; 
vienas lietuvis įdėti] į žemės reformos finansavi
mo banką tik G0 dolerių, tad susidarytų reikalai!-1 
jamoji suma, o po kokių 3-5 metų Darbo Žmonių į 
Respublika Lietuva žydėtų it neregėtas laimės ro- i 
i,ls! sdgl

(Bus daugiau)



No. 15, balandžio 14,1921 ’’GARSA S «---- - į , ■ ,«.« —i ,

D ALTIC STATES BANĮf 
Kapitalas ir Perviršis $250.000.00 A

Vienintelis Lietuvių Valstljinis Bankas 
Rytinėse Valstijose. 

NORTHAMPTON, MASS. 
Variai.

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 4%. Padė
lius galima prisiųsti per paštą.

Siunčiame Pinigus į Lietuvą žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame . už visas per mus siunčiamas pinigų, 
perlaidas.

Parduodame Laivakortes Į Lietuvą ir iš Lietuvos. Pri- 
gelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir 
kitokius dokumentus.

BANKO VALANDOS: šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popiety. 
SUBATOMIS — nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.

. PANEDĖLIAIS — nuo 9 vai. rjde iki 8 vai. vakare.

BALTIC STATES BANK
294 — 8th Avenue New York, N. Y.

KAMPAS 25-TOS GATVES

Apie Gromulavimo.
Ne tas ką valgote arba kaip daug suvalgote, 
bet maistas atsakančiai sugromulotas ir su- 
panašdintas, duoda stiprumą ir gyvingumą 
visam kunuį. Normaliskas maistiniu re- 
mase ant giaro gromulavimo o tas vėl re- 
mase ant normalisko veikimo vidurių ir gro
mulavimo organų.

Severn’s
Esorka

ESORKA

jeigu imta pagal įsakymus, ne tik duos giarą 
sveiką apetitą bet daug pagelbės gromula- 
vimo organams jųjų darbie gromulavimu ir 
per tai nukreips kankimus po valgiuį. Per daug įlgu metu tas 
geras vaistas darodi ape savą vertį atsitikimuose dyspepsijos, 
negromulavimo, užsikimšimo virduriu ir ypatyngai yrareko- 
mendotas nusilpnejusems ir sveikyn einat ypatoms. Dvi mie- 
ras: 75 centai ir $1.50. Pardavinėtas Aptiekose ar rašyk įki

supanasdinimu ir

W. F. Severą Co., Cedar Rapids, Iowa

PARDUODA LAIVAKORTES 
ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ Į LIETUVĄ 

IR IŠ LIETUVOS.

Ofisas: 445 GRAND AVE.,
Namų: 183 EXCHANGE ST.,

NEW HAVEN, CONN

Broliai

Jau 6 mėnesiai, kaip kitos dirb
tuves nedirba. Žmonių pusėtinas 
būrys be darbo, tarp kurių ir lie
tuvių randasi. Nors apie pora dirb
tuvių ir dirba, bet visai silpnai, po 
3 dienas .savaitėje, kai kuri ir dau- ' 
giau, bet trumpai sakant — darbi
ninkų padėjimas blogas.

Lietuvių šioj kolionijoj randasi 
apie 300, su mažais. Susipratimas 
labai menkas. Tiesa, yra keletas ir 
susipratusių. Jiems pasidėkuojant, 
gyvuoja jau pora Lietuviškų drau
gijų. Bet in tai turi daug nukentė
ti šmeižimų, paniekinimų; žodžiu, 
gauna plakimų liežuviais, kiek ne
reikia. Lietuviškos įjokios įstaigos 
nėra. Nors labai lengvai galėtų už
laikyti nors vieną gerą krautuvę. 
Jei ir atsiranda kokis lietuviškas

i ’’biznelis.” tai turi užsidaiyti, nes 
- nelik kad lietuviai neremia ir ne

perka daiktų, bet dar tiesiog eina 
prieš ir atkalbinėja vieni kitus, sa
kydami: ”Va, atsirado gudruolis, 
neina dirbti į dirbtuvę, bet nori, 
kad mes jam ’majontkųs’ sukrau
tume.” Na, žinoma, tekis da.rbas 
jiems gana gerai sekasi: lietuvis 
’’biznelj” turi užsidaryti, nes iš 
svetimtaučių nė tiek neužsiladkys, 
kadangi jie turi savo krautuves ir 
jie savuosius remia ir tie patys lie
tuviai pas juos eina. Lenkai turi 
kelias krautuves ir visi nesusipratę 
lietuviai eina pas juos, nežiūri ant 
to, kad jie kraiuja -savo pinigus len
kams, o lenkai tais pinigais perka 
kanuoles ir kardus ir siunčia Len
kijon, kad jais žudyti musų 
liūs ir naikinti musų tėvynę.

Tai tekis yra susipratimas 
kolionijos lietuvių.

L. L. Paskolos bonų stotis 
jau daug nukentėjo, nes buvo truk
dymai ir kojų kaišiojimai. kad pa
kenkus darbui.

Vienos draugijos susirinkime su
sipratę nariai buvo įnešę, kad suda
ryti kooperatyvišką krautuvę, bet 
kad didžiuma ’’Keleivio ir ’’Lais
vės” auklėtiniai. t<ii tokis įnešimas 
neprigijo, nes 'mat nenori, kad lie
tuviai butų ’’kapitalistai,” verčiau 
lenkai.

Literatūra.
Į Gera literatūra mažai teturi itek- 
į| mės šioj kolionijoj, taip pat. ir apy- 
* linkėj ,kaip tai Ea-thampton, Ho- 
I lyoke ir t. t. Mažai pamatysi ’’Gar- 
( są,” ’’Darbininką.” "Draugą” ir 
| kilų naudingų laikraščių. Daugiau- 
< šia ’’Keleivis” ir ’’Laisvė." O jau 
Į gerbiami skaitytojai, patys žinote, 
1 kokiais žmonėmis išauklėja kaip 

”K.” ir ”L.” Pasiskaito ’’Bimbos 
spyrių” ar Mieh'.'lsono pliurpalus, 
nu ir jau nieks ’’moksle”'”nesuby- 
tys,” nė kunigai, nė daktarai, nė

E kokie profesoriai. Susipratę lietu- ~ . v • . I .= viai to viso mažai paiso ir skaito 
= tikru-, lietuviškus laikraščius, ro-

Yra. kviečiami visi tėvynės mylė
tojai dėtis aukomis ir nuolatiniais 
mokesčiais prie Tautos Fondo.

DAYTON, OHIO.
Kovo 31 d. čionais Lietuvių Fil

mų B-vė rodė krutomus paveikslus 
iš Lietuvos gyvenimo. Parėdė daug 
visokių skirtingų paveikslų iš Lie
tuvos. Žmonių buvo < prusnrinkę 
daug, nes mat visi myli savo tėvy
nę Lietuvą ir visi norėjo pamatyti 
tų paveikslų, ypač kas veikiama 
paskutiniais laikais. Kaip teko gir
dėti. visi buvo užganėdinti.

Darbai jau pradeda gerėti, nes 
daug senų darbininkų gražini dar
ban.

Nors jau senai paskcblta S. L. R. 
K. A. Apdraudos Savaitė, bet mu
sų kuopa dar neišsijudino pradėti 
tame darbuotis, nes jau butų 
laikas pradėti darbą, kad padaugi
nus narių skaitlių, ir kad šj-tą pra
dėti veikti, nes lig šiol niekas ne
veikiama. kitos kuopęs bei draugi
jos tai vis darbuojasi, veikia.

Reporteris'.

HARRISON, N. J.
L. Vyčių 90 kp. rengia gražų ba

lių subatoje, bal. 16 d. L. Haul manIV.JV, uui. 1'7 VI. AJ. . z.i

salėje, 756 Harrison Ave., Baliaus Į k 
pradžia 7:30 vai. vakare. Kviečia
mi vietiniai ir iš apylinkių lietu-

/j Komitetas.

WEST SCRANTON, PA.
S. L. R. K. A .155 kuopa, savo ekstra, 

susirinkime, 27 d. vasario, 1921 m., 
apsvarsčius šiadieninj Lietuvos padėtį 
nutarė' parinkti auką pereinant per 

j stabas,
4’d. ko\ o 1921 m. Aukavo sekantieji:

$5.00: V. Balinskas, V. Laurinaitis, 
8. Narauskas, L. Platukis, J. Alkačiu- 
nas. Po $3.00: AI. Žalnieraitis, .T. Ja
nušauskas, B. Sadauskas. Po $2.00: AL 
Jasinksienė, AI. Narauskieu, A. Mielą
sias, A. Virpša, V. Drazdauskaę, S. 
Ripša, J .Kalėda, V. Drulė K. Kava
liauskas, K. Alcdialis, 8J. Petkevičius, 
M. Branka, D. Tapara.uskas, K. Lapė- 
nienė. Po $1.00: A. Frahiavičicnč, O. 
Zmierskicnė', J. Barkauskas, J. Baliu- 
uas, J. Švarcu, V. Bagdinskis, A. Zaka-, 
rus, V. Simanavičius, AI. Stankiavi- 
čius, J. Skilinskas, A. Grudis, AI. Stan
kevičienėj, A. Janišauskas, K. Šimkus, 
Ą. Jazulinus, AL Kazlauskas, J Virbic- 
kis, .1. Ausėnis, S. Drumšta, J. Lcvcc- 
kis, AL Kučinskas, J. česeika, J. Bar
kauskas, J. Uložas, Af. Cipliauskas, J. 
Jonikis, J. Stelmokas, V. šopis, V. Sa
dauskas, P. Alkočiunas, 8 .Pipiras, F. 
Jucius P. Labžiutis, A. Dailicla, K. Zc- 
liankauskas, A. Savickas, A. Staninas, 
A. Lapinskas, A. Vilčinskas, J. Kas 
paravičius. J. Kazakiavičius, J. Sadau-

i skas, P. Benictis, A. Matulionis, 8. 
Pangonis, Al. Gedminas, K. Barkaus
kas, J. Pocius, 'V. Daujotą, J. Mickią- 
vičius, A. Mockus, J. Sadauskas, F. 
Kavaliauskas, L* Beivyda, K. Mikalau
skas, . Sabunas, P. Žemaitis, Af. Kuk
ta,* F. Petraitis, A. Tąparauckas,. J. Ar- 

. žuolaitis, J. Janulcvičius, B. Kazlaus- 
:as, Z. Al atakas. Smulkią auką $13.30. 
Viso labo $142.3(1. Aukos pasiųsta Tau
tos Fondan.

Kuopos A’aldyba:
K. Medialis, J. Kalėda, V. Baliuskas.

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI 
IŠLAIDŲ ATSKAITA.

Pajamos vasario mėnesio.
Tamaqua, Pa., L. P. Ž.
Rockville, Conn.
Sp;^ngfiel(l, 111., 69 sk.
Curtis Bay. Mil., 28 sk.
Ceveand, Ohio, 22 sk.
Mincrsvilc, Pa., 26 sk.
Kankakee, Ill., 101 sk.
Waterbury, Conn., 40 sk.
Pittston, Pa., 63 sk.
Pittsburgh, Pa., W. Ę., 94 : 
Malianoy City, Pa., K. Ž. 
Frack vile, Pa., 103 sk. 
Collinsville, Ill., S. L. R. K.

161 kp.
Middlcboro, Mass., 66 ,sk.
Vandergrift, Pa., Vyčiu 46 1 
Cicero, 111., 59 sk.

sk.

A.

bro-

w.os

taip

DETROIT, MICH.
Prie lietuvių šv. Jurgio bažny

čios visokie biznieriai garsinasi sa
vo ’’biznius,” o gal į parapiją pri
guli. Taipgi ir draugijos, kurnės 
nieko bendro su banžyčia neturi, 
net ir bolševikai garsina savo vaka
rus ir šokius, dalindami apgarsini
mus einantiems iš banžyčios. Net 
bjauru žiūrėti. Argi nėra, budo pra 
šalinti juos su šlamštais?

BALTIMORE, MD-
4 d. kovo šv. Kazimiero dienoje 

buvo gedulingos pamaldos už žuvu
sius musų karžygius. Ncdėlioj, 6 d. 
kovo, iškilmingos, pamaldos, kurio
se dalyvavo šv. Kazimiero ir šv. 
Jurgio draugijos ir pilna bažnyčia 
žmonių. O vakare, tą pačią dieną, 
buvo prakalbos. Kalbėjo genb. kun. 
•L Lietuvninkas, V. Nagorhoski, li
teratas dramaturgas, ir pilietis P. 
MoVs, sugrįžęs iš Lietuvos. Tas vis
kas buvo parengta vietinio T. F. G 
sk.

PRANEŠIM AS VI SU () M EN EI.
Gedėjome, kad St. Radavičius- 

Radys važinėjąs po vaikarines val
stijas buk tai Lietuvos-Ameirikos 
Pramons Bendroves reikalais pcrs'i- 
stalydamas save esąs bendroves a- 
gentu.

Šiuomi pranešame visuomenei, 
<ad St. Radavičius-Radys, kaip ly
giai A. S. KulibickaA-Kulbis ir kun. 
Januža-s nėra daugiau šios bcndro: 
vės agentais ir už jų veikimą var
dan bendrovės Lietuvos-Amerikos 
Pramcnės Bendrovė neima atsako- 
mybės.

J. S. Vasiliauskas,
Lietu vos-Amerikos Pramonės 

B c nd r o v čs P r c z i d c n tas.

LicF.ivninkas 20 d., J. Vasilauskas
Lanke-6 d. Po 5: -L Karalius, M.

vičius, K. Žolynas. Po 2: A'. Vaške 
vičius, M. Krakauskiutė -J uške

Lietuviai
PAUELBĖKIT SAVO DRAUGAMS LIETU
VOJE LINKSMAI ŠVĘSTI KALĖDAS.

PINIGAI SIUNČIAMI LIETUVON TRUM
PAM LAIKE BUS IŠMOKĖTI SU MUSŲ 
GARANCIJA.

kus mokyklon, kaip tai ’’High 
School," "Commercial College.” 
Bet daugiausia rūpinasi apie savo 
vaikus, kad išauklėjus gerai ir pa
stačius ant geni kojų, būtent tai 
K. S. V-liai. kurių vienas sūnūs 
mokinasi ant ’’Electric Engineer." 
o kitas sūnūs tai valdiškoji' inokyk-

A. Sąkevičius. S. Marcinkevičius.
J. Lietuvninkas. O. Dubinskicnė, J.
Zanvaitis, 1). Kilkis, P. Karaškc-

Kurelaitis. A. Norbuta, J. Žinke- 
viviiis, J. Butkus ir V. Čeplinukas 
čius, J. (rlicbas. P. Dainauska:, J. 
Lietuvininkas. -J. Adomaitis, E. 
Galkšla, A. D/.cndzilicta. O. Strai- 
iiigienė, M. Krivickiutė, ^1. Lukšai
tė. V. Gužaui'kieno, V. Skirpstas. 

, M. Karalius, F. Petkus. J. Vrbai-

ALES PARDUODAM LAIVAKORTES TA 
PAČIA KAINA, KAIP LR NEW YORKO 
KOMPANIJOS.

Kreipkitčs ar rašykit pas

THE SLAVONIC DEPOSIT BANK
= 42 EAST MARKET STREET ==
g WILKES-BARRE, PA. Š

me "Keleivio" auklėtinius ir 
’’Garso.” ’’Keleivio” auklėtiniai, 
kol buvo svaigalu, prie barų trin
davo pilvus, o dabar ’’poolromiuo
se. ” D ’’Garso” auklėtiniai eina 
mokslus.

Gaila, kad nemoka akių prasi
plėšti ir pamatyti skirtumo, o jei 
tai padarytų, tai butų naudingi 
sau ir tautai.

Northampton’iečiai! Gana len
kams galvas lenkti ir juos 
laikas jau pažinti savo priešą !

iliutė. M. Mandravikaitė, O. Ma-

-J. Gincovičins, J. Do.mukaitis, V. 
Juškevičius, P. Lcildis, M. Grajau
skas V. Bubnisir A. Ramoška. Su 
smulkiais viso 111 dol. 10c.

Praėjus nuo praeito rudenio, per 
G prakalbas Baltimoricčiai sudėjo 
visokiems Lietuvos reikalams netoli 
10 tūkstančių. Didžiausias nuopcl- 

' na< tai vietinio klebono kun. J. Lie- 
renitii, t.uvninko. kuris pats per visus pra- 

ir

TEMYK1TE
Kuris turite bent kokią ligą gal

vos ar galvos odos bei plaukų, tai 
kreipkitės prie musų delei pilnų 
informacijų, kurios jums paaiš
kins. Dėkite už du centu štampą ir 
savo antrašą.

THE OAK SPECIALITY

PARSIDUODA.
Parsiduoda beveik nauji forui 

eiai. Pilnai keturiems kambariams. 
Kaina prieinama. Atsišaukite.

326 Wythe Ave.,

SO. BOSTON. MASS.
Kovo 31 1. buvo laikytas Tautos

Fondo II skyriaus susirinkimas.! 
i-Į kuriame dalyvavo nemažas skaičius!

1 kalbas gausiai aukavo* dalyvavo
' kitus ragino.
į Širdingai ačiū visiems.

rl. liainoška.
T. F. 6 sk. iždininkas.

SHAMOKIN, PA.
Naujai susitvėi’tfsis Tautos Fon

3ZS

Conn.

P LI?

Chicago, Ill., B. P., 60 ;
Eastou, Pa., 100 sk.
Curtis Bay, Aid., 28 sk.
Chicago, Ill., B’t, 32 sk.
Chicago, Ill., N. S., 43 s 
Cleveland, Ohio., 22 sk. 
St. Clair, Pa., 50 sk.
Chicago, 111., 18th St., 31 
Inkerman, Pa., S. L. R.

. 28.00
167.14

8.00 , 
488.97 
400.00 
174.00

70.00 
1000.00

20.25 
225.00

5.00

5.50
44.60
35.00

315.00 
.100.00

50.00
3.50
7.50

161.77
554.32
126.11
50.00

20,7.30sk

194 k p. 76.00
Detroit, Mich., 93 sk. 90.66
Maspcth, N. Y., M. S. 30 kp. . 10.00
Elizabeth, X. J., A. G. 10.00
Blissville, N. Y., 29 sk.*' 36.00.
Cranford, X. J., M. G. 10.00

Viso $4,506.37
Lietuvos Laisvės reikalams 2,292.46
Kultūros reikalams 1,896.69
Kr*J. Našlaičių Fondo 23.75
L. Pašto Ženklų 90% 46.57
Lėšų Fondo. . 246.90-

Viso 4,506.37
Vasario mėn. išlaido?. .

Sekretoriaus alga už vasario m. 150.00
Krasažcnkliai -b :. 10.92
Mimeografo stencil 3.50

Višo >$164.42
Nuo įsteigimo T. Fondo pajamų

buvo $499,380.20
Nuo Įsteigimo T. Fondo išmo-

keta 465,229.66

Kovo 1 d. kasoje lieka $34.150.54
Atsargos kapitalo 8,166.u6
Kuli. J. Laukaičio /Fondo 10,154.41
Kud. J,, Našlitjčių Fondb 2,583.19
Kultūroj reikalams 1,896.69
Universiteto Fuji do 1,033.73
Lietuvos Laisvės reikalams 7,565.67
L. L. reikalamsvL. L. P. Bonų 2,300.00
L. L. reikaams Žemės Banko Šerų 100.00
L. Pašto ženklų 46.57
.Lėšų Fonde 303.52

Labu $34,150.54
Kazys J. Krušinskas,

T. Fondo Sekretorius.
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.PATARIMAS 

Siunčiantiems Pinigus 
Lietuvon.

Lietuvos-Amerikos Pramonės Bcn 
drove gavo nuo kclctos pinigus 
siuntusių nusiskundimų, kad gavu
sieji s’ųstus iš Amerikos pinigus 
nekurio gavo keletą auksinų ma
žiaus. negu jiems buvo siųsta. Išty
rimas tų nusiskundimų parodė, 
kad bendrovės siųsta ir Lietuvos 
paštan priduota liek, kiek siuntė-

lygiai ir pašta turi dokumentus, 
kad išmokėta pilna suma. Bet tru
kumai padaromi paskutinėje k/a 
sos stotyje nesąžiningų pastos dar 
buliukų. Žmogus at.-irašo už pilną 
sumą, tuom atliuosuodams paštą v 
bendrovę, o gauna nepilną sumą. 
Todėl visiems siunčiantiems per L. 
A. Pramonės Bendrovę patariama, 
kad rašant laiškus Lietuvon savo 
giminėms parašytų, kad tie gauda
mi iš Amerikiečių pinigus neatsira- 
šytų. jei negauna pilnos sumos, 
šioji bendrovė apmoka visas pašto 
lėšas ir neturėtų būti jokių nutrau
kimų. Žinoma, kuomet žmogus atsi- 
rašęs už pilną sumą skundžiasi kad 
nevisus gavę-, bendrovė tokiame at
sitikime nebegali gelbėti, nes ben
drovė yra paštan įmokėjus pilną 
sumą ir pašta negali gelbėti, jei 
žmogus davėsi apsukti nesąžinin
gam darbininkui. Ačiū Dievui, kad 
neperdaug lokių žmonių yra. vie
nok persergėjimas žmonių jiem bus

naudingas. J/-.s.
-------- ---------------------M--------

drovių prikūrė. Tik dar rei
kia vienos bendrovės, kuri

Paieškojimai
, Paieškau savo tetos- Antaninos 

Povilauskicnės, 4 m. atgal gyveno 
Brooklyn, N. Y., o dabar nežinau 
kur. Turiu labai svarbų reikalą ir

žinote, praneškite už ką busiu dė
kingas. Petras Ambrasas.

219 Hartford Rd.
So. Manchester, Conn.

Aš, Mikalina Platukinto, paieš
kau savo brolio. Tarno Platukio. 16 
metų kaip Amerikc. Iš Lietuvos at
važiavo į Philadelphia, o dabar ne
žinau kur. Aš girdėjau, kad jis y- 
tra jau numiręs, kas žinot apie ji, 
meldžiu duot man žinot, už ką bu
siu 14bai dėkinga. Vilniaus rėdy- 
bos, Alytaus apskričio, Daugių val

sčiaus, Daugių, parapijos, kaimo 
Riniėnų.

Mikalina Platukiutė 
1632 So. Main St.

(17) Rockford, Ill.

WORCESTER, MASS.
Bal. 17 d., 7 vai. vakare, bažny

tinėj salėje, Šv. Onos Moterų Dr-ja 
vaidins ’’Paklydėlio kelias.” Vai
dins gabiausi šio miesto aktoriai. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Kviečia Valdyba.

JAU SPAUDOJE.
Kun. J. Strimo parašyta 

knyga ’’Vienybe — galybė” 
jau spaudoje. Neužilgo išeis. 
Tuoj siųskite užsakymus j 

’Garso” administraciją.

tą per Atlantiko okeaną pa- 
stat vii. v

Paiėškau savo vyro, Antano Sta- 
siunaičio, kuris metai atgal gyveno 
Westville, dabar nežinau kur. Mel
džiu ar kas kitas ai’ ;jds pats atsi
šaukti ant šio adreso:

Agota Stasiunaiticnė
• '58 Wells St. (17), 

So. Manchester, Conn.
FARMOS. ~FARM0S' .

Didžiojoj lietuvių apylinkėj, ka
irio norite pirkti akį, aš galiu jums, 

^parodyti, kuri parsiduoda ir kur, 
savininkas gyvena. Jeigu jus norit 
pirkti nuo savininko, o ne nuo to, 
kanis isgvweno, tai klausk manęs, 
ūkininko 2-

■ Mr. Joe Geribo
Box 142, Scottville, Mich.(19)

ATPIGO MAISTAS.
Atpigo maistas, o h-jųpdus, 
Mes turim tikrą, kurs labai gardus. 
Nėra i’abričnas, bet visai tyras, 
Jums tą^pasakys kiekvienas vyras. 
Mqs kopi nė j am bites visados, 
Medaus nė vaško netruks niekados. 
Taipgi ruginius miltus parduodam, 
Rupiai sumaltus šviežius atduodam 
Farinas nupirkti pas mus geriausia, 
Čia mus lietuviai gjYcn tirščiausia. 
Jie tur Draugiją, tankiai sueina^ 
O ir laikraštis iš mus išeina.

Taipgi* laikraštis išeina iš. musų 
kolionijos, kuris aprašo apie ukes 
ir ukininkavmą, š kurio daug gali
ma pasimokyti. Jo kaina $1 me
tams, o į Lietuvą $1.25. Jo niekur 
nesulaiko ant rubežių. Pasiuskit, 

įsavo giminėms, o gausit didžią Į>a-

P. O. Box 9G,
. HART, MICH.

PARSIDUODA.
Parsiduoda vargonėliai 

nebrangus, gražaus balso 
daug įvairumų. Tinka kad 
kains mokintis. Kreipkitės:

37 Maujer St., an1 pirmo augalo

gera ir 
ir su 

i'r vai-

Skilvio NedateklK Nervin-
■ gumas, Prastas Kraujas 

ir Cirkuliacija •
yra prięžatįs devynės iš dešimties musų ligi;, kentėjimo ir 
vargo. Daugumas šių priežaščių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga=Tone kuris padaro tirštą ir raudoną

Silpni Nervai
reiškia silpni), paniurusia. ■ 
pavargusia nenormalę sis
tema. Kiekvienas organas 
ir veikimas kūno priguli 
nuo nervų stiprumo gyve- 
nyme ir veikime. Nervų 
stiprumas yra pamatine 
sprenžina kuri kontro
liuoja musų sveikata, 
musų veikimą, musų link
smumą ir must; .laime. 
Vyrai ir moterjs su sui
rusiais nervais, silpnais 
nervais yra ligųsti. ner
vingi, baugštus, nelink-

Siustas Vandeninis Kraujas 
Prasta Cirkuliacija.

Nuga-Tonc turi daug i i ■■■u
geležies kuris yra geria- fį^~\
tįsia gyduolė žinoma Aj I-1 
del padarymo tirštą 
raudono kraujo. Nėra \
nieko kito geresnio del .\
išblyškusių, silpnų, A @ )
acncniiškų žmonių su Ar> 
skystu, vandeniniu 
krauju. Jis taipogi (į.
sutaiso veikimą širdies V' '.‘r V'
kuri sutvarko cirkulis- ----
ciją ir priduoda šiltą, .........
gaivinantį kraują j 
kiekvieną organą ir raumenį visame kūne- 
Nuga-Tonc veikia ant keoenų ir išmatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuortli 
prašalindamas užkietėjimą.

Musų Absoliutiškas 
G varan tavi mas

Nuga-Tonc kainuoja SI.00 už bonką kurios 
užtenka visam mėnesiui, arba 6 (šešios) 
bonkos už S5.00. V'ar.okit Nuga-Tonc per 
20 dienų, jeigu nebusit užganėdinti pasek
mėmis sugražinkit likusią ten kur pirkote; 
jūsų pinigai bus tuoj atmokėti. Jus 
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Mes 
imame visą atsakomybę. Siųskit jūsų 
užsakymą mums šiandien ir atgavkit savo 
sveikatą, spėka ir gyvumą. Nuga-Tonc 
parsiduoda kiekvienoje -.cfoic aptickojc ant 
tų pačių išlygų ;r gvtrancijos.

snitĮS ir nėra tinkantis sutikti gyvenimo 
atsakomybčs.
Nuga-Tonc yra puikiausia gyduolė pasaulyje 
silpnoms ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyje daug Phosphoro kuris sąbudavoja 
stiprius nuolatinius nervus, gerą sveikatą, 
raudonus ir linksmą apsiėjimą.

Skilvio Nedatekliai 
nevirškinimas, r* """ ■ ~ . ■
dyspepsia, žaksėj- /%. C^į 
imas, gasai vidų- y J * "X 
riuosc ir žarnų- y. ' N
osc, raugėjimas, A,
rugštumas, ne- V. '■ J
priimnus kvapas, y . ' /
apsivėlęs liežuvis, 
deginimas, skil
vio ligos ir pana
šus nevirškinimo nedatekliai yra paprastai 
greitai prašalinami vartojant šias geras 
gyduolės Nuga-Tonc. Jos suteikia gerą 
miegą ir jauti kaip naujas žmogus. 

.......... PRISIŲSKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN............
National Laboratory, L. 705, 537 S. Dearborn St., Chicago.

Guodotini Tamstos:—Rasit šičia įdėtą S..................  — ui ką prisiijsl.it štampais apmokėtą*

... ..........  bonką Nuga-Tonc. 

Vardas............ ...............    i______

Gatvė ir No. arba R. F. D....... ......... .. ..... .......

Miestas (City)

lykii. ’i patingai imta domėn agita- tlo 72 skyrių puikiai darbuojas, už 
rijos klausimas, kad kuotlaugiausia j kovo mėnesį užsimokėjo-sekanti; J 

Masijauskas 2.00, J. Kinderis 1.25. 
Po 1.00: V. Ivanauskas, P. Bi 
čiunas. Po 50c.: V. \'asilau.skas. 
Pačkauskas. J. Matulevičius. 
Ringi-- ir V. Pajaujis 75c.

34 nariai po 25c. Viso $16.00. 
P. Kozmu, sekr.

pririnkus aukų Lietuvos našlai
čiams. Sutarta surengti prakalbas.

LIETUVOS LAISVĖS
PASKOLOS BONU! gegužio.

bėtojum pakvietsi Dr. A. Rutkaus- 
j ką. kuris nesenai via grjžes iš Lie-

P.

vo ilgu be liberalui moterų 
organizacijos, todėl kilęs su
manymas ją Įkurti. Organi
zacija busianti ’’fine” dėlto,

'varžys.
principai ne-

Buože. .State__

prisiijsl.it


Dede

L VYČIU MITINGAS.
Brooklyn* 1

Administracija

M, MIERZW1NSKAS
laiko dideles bucernes

Dėde

Mierzvvinskas

Nuga-Tone

271

Vardas

Adresas

New York City, 
nepamirškite,

BROOKLYNE.
MALIORIUS

rengia Apdraudė 
prakalbas. Bus 
Balandžio 25 d., ‘

STOKIM TĖVYNĖS LIUOSAVIMO DARBAN!
PIRKIT LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONŲ!

Rovumas, t 
J. Ja kai lis, 
M. Kučinsk: 
J. TamkunaAMERIKOS LIETUVIŲ 

R. K. FEDERACIJOS 
NEW YORKO IR NEW 
JERSEYS APYLINKIŲ 
DARBUOTOJU DOMEI.

L. Vylžiii 49 kp. ”Bas< 
Bali” ratelis jau pradėj veil 
ti. Rengiasi į darbą ir kvie 
čia kitus ’’base ball” rate 
liūs su jais persiimti. Ji< 
nieko nebijo. Norintieji si 
jais eiti imtynėsna, atsišau

RENGIAMOS PRA 
KALBOS.

kaitykit ir platinkit Tevy 
nes gynėjų laikrašti
’’TRIMITĄ”

BASEBOLNINKU 
DOMEI.

iki 10 iš ryto, 
iki 3 po’pietų ir 
iki 8 vol. vakare,

stimulates and 
strengthens 
the vital pow
ers. It i s a 
valuable blood, 
nerve and 
health tonic. A 
combination of 
corrective and re
storative agents, 
that has the high 
approval of Med- 
ichl Science.

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

Tel. 3359 Greenpoint.

Didžiausia Brooklyne 
Lietuvio 

čeverykų Krautuvė

DĖKUOJA UŽ ’’GARSO 
KALENDORIŲ.

Amerikos molur-s, diiban- /
čios Am. Raudonajame Kry
žiuje pereitais metais pri 
žiurėjo 5,000 graiku kiųlikiii

Juozas G inkus 
Fotografas

TIK KĄ GAUTI IŠ LIE
TUVOS.

Gražus ant balto dugno 
raudonam lauke žirg- 
vaikis — Lietuvos 
ženklas. Diduma s 21x25 
col. Tinkantis salėms ir klu
bams, taipgi visiems lietu
viams gražus paveikslas. 
Kaina 1 dol. Rašykit pas:

Garsas
222 So. 9th St.,

Brooklyn, N. Y.

NAUJIENA!
Ar nori žinoti lictiiviųJcnkų ko

vos priežastis? Ar nori žinoti kam 
po teisybes turi Vilnius prigulėti? 
Ar nori žinoti kiek Vilniuje lenki] 
ir kokios Lenkijos skolos? Ar nori 
žinoti kokia ekonominė padėtis Lie
tuvos? Jei to viso nori ir negaila 
50c. ar 1 do!., del sužeistų Lietuvių 
Kareivių, tai užsisakykite susitarę 
keletą knygelių ”Su Lietuva ap 
prie Lenkijos, Maj. P. Žadeikio pa
rašyta, ir ką tik atspauzdinta.

L. M. Informacijos Skyrius, 
162 . 31 st St

Kuopos,

AUKOS NAŠLAIČIAMS, f

Velykų laike, susirinkę 
pas Joną Kliorikaitį sumetė 
Lietuvos našlaičiams $11.00. 
Po 3.00 J. Kliorikaitis, J. Gu 
šas. Po 2.00 Gužienė, J. Už
upis. Užupienė 1.00. Aukos 
priduotos Tautos Fondan.

NAUJŲ LIETUVIŠKŲ 
BRUKUOJAMŲ MAŠINŲ 

nedorus Galite gauti Įvairaus isdirbi- 
pecialėmis kainomis pas 
A. J. Valantiejus, 
4 Lexington Ave.,

VAIKAI KĖLĖ LERMĄ,
Bal. 2 d. Moterų Sąjungos 

24 kp. vaidinant veikalą 
’’Kalvio Duktė,” vaikai -kė
lė lokį termą, kurio negali
ma praleisti nepastebėjus. 
Publikos buvo gana skaitlin
gai prisirinkę, aktoriai vaidi 
no vidutiniškai, tik del vai
kų didelio lermo negalėjo aiš 
kiai girdėti. Tėvai turėtų sa
vo vaikus prižiūrėti, neleisti 
jiems išdykauti. Tap pat ir 
tvarkos dabotojams reikėtų 
tai imti domėn, jei norima, 
kad publika lankytųsi ant 
panašių vakarų. Dabar-gi 
daugumas'kalbėjo: ”Kas gi 
čia gali ir ateit, kad tokia 
betvarkė.” Tikimasi, kad a- 
teity tie trukumai bus praša
linti.

Franci jos gyvent ojų skai
čius 1914 metais sumažėjo 
4,000,000 žinomi. Iš jų 1,700,- 
000 žuvo kare.

Pasak Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus raporto, pusė 
visos Rumunijos vaikų mir
šta nesulaukę penkių metų 
amžiaus, penkta dalis nesu
laukę pinim met ii.

Bal. 9 d. L. L. Vyčiu 41 
kp. turėjo balių. Nors nedau- 
giausia žmonių atsilankė, 
bet pasekmės buvo neblo- 
gos. Jaunimas linksmai pa-

> C. BROOKLYN, N. Y.
Bal. 8 d. pasidėkilojant 

viel inio klebono grb. kun. A. 
Rodžio ir Vyčių 49 kuopos 
triūsu, čia buvo surengta 
gerb. kun. A. Klikų ai paska-i 
ta. Iš priežasties lietaus ir 
socialistų parengtų kitų pa
skaitų, žmonių atsilankė ne- 4. Z V
perdaug, bet atsilankiusieji 
gausiai aukojo sušelpimui

kampas Roebling ir S. 4-tos, 
Brooklyne, 8 vai. vakare. 
Tatai yra kveičiami visi, ku
riems tik rupi ateitis savo 
būvio užtikrinti geram sto
vyje, ateiti tose prakalbose

DR. NICHOLAS LAWREY 
•Vf:h PRADEDA PRAKTIKA 

570 EEDEORD AVĖ., 
netoli Rodney St.

Tel. Willinm-burg 3870.
Vyrą, Moterį] ir Vaiku Ligas.

< ll i.so x aIndus:

DRAUGIJŲ KONFE- 
’ RENČIJA.

Draugijos,^kurios ėmė da- 
lyvumą rengime nnass-m U in
go New Yorke, yra nuošir
džiai kviečiamos atsiusti sa- €
vo atstovus Pėtnyčioje, ba
landžio 15 d., 8 vai. vakare, 
Karalienės Aniolų parapijos 
salėm (Roebling ir So. 4-tos). 
Bus labai daug naujų svars
tymų. Ypatingas tarimas 
tai reikalas prisidėjimo prie 
rengiamos New Yorke visų 
tautų parodos ir priėmime 
Naujos Misijos.

Komitetas.
’’Jonas Cikanavičius, iš Mcišy- 

mų kaimo, Rudaminos parapijos., 
bnv. Kalvarijos pavieto, Suvalkų 
gub., {įieško savo brolių Petro. An
tano ir Vinco Gikanavičių; (Petras 
gyveno Brooklyne, N. ,Y.) arba sa
vo pažįstamų. Jonas suvirsimi šešis 
metus išbuvo vokiečių nelaisvėj, 
■lideliam varge ir tik-ką sugrįžo 
Lietuvon sužeistai ir sergąs. Jam 
reikalinga, šiokia, tokia, bot fjreila 
pagelba. Prašom atsiliepti adresu: 
Jonas Cikanavičius, kaime Mikniš- 
kių, Rudaminos valse., Mariampo- 
lės apskričio, Lietuvoje, airba duoti 
žinių Lietuvos Atstovybei Wash
ingtone (LitĮmaniau Legation, 703 
—15th Street, N. W., Washington, 
D. C.).” ‘ ■

Parsamdau automobi’ius ir ka
rietas veselijoms. kr.kštynoms 

ir šiaip pasivažinėjimams

231 BEDFORD AVE.,
0 BROOKLYN. NY. SH

Tel. 1950 Green point. Igj 
Gydau ligpnius su įvairiomis ligo K 

mis, o ypač mano specialė, ra 
— MOTERŲ LIGOS — 

DR. H. MENDLOWIT7
Berry St., Brooklyn, N. Y $ 

Kumpas So. 1 mos gatvės
Gerai įsitėmykite adresą:

DR. H. MĖNDLO WITZ g 
271 Berry Street,

Ju vai. vakaro bus rirspami- 
nėlos kuopos mčne,sinis su
sirinkimas. Bus nustatomi 
planai vasaros veiki.mu'i. 
Kiekvieno nario pareiga šia 
susirinkimai! pribūti . Kvie
čiama ir nauji] narių prisi-

_ nuo liežuvio, 
_ . i: skaudėjimą, išpūtimi

panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet u 
tuojau.
, f v 

uz butelį pilsų 
N uga-T 
sėkmėm 
pinigus 
sakome. ~ .
mis sąlygomis ir gvarantija.

..... —-Prisųsk Sį Kuponą Šiandien..... .....
NATIONAL LABORATORY, L80 I 537 So. Dearborn St., Chicago.

Gerbiamieji:—Čia rasite įdėtą S.............. ......... ...už kg malonėkit prisiųsti man

persiuntimą, apmokėtą......... ...................... butelį Nuga-Tone.

DVI PUIKIAUSIOS GALERIJOS
LIETUVIS FOTOGRAFAS I]

. MOTIEJUS KI C H A S
Jeigu Tamstomis pa ,)odo kitų Fotografų darbas ir nesat užganė
dinti, tad malonėk t kreiptis pas mano. Aš užtikrinu, kad mano 
darbu busit užjantdinli. Nes aš esiu pirmutinis Lietuvis Fotogra
fas Brooklyne, ir pas mane galima užsisteliuoti arba, nusitraukti 

visokių įvairumo paveikslų. Karinos labai prieinamos.
MANO GALERIJOS ANTRAŠAI:

227 Bedford Avenue 579 Grand Street
Tarpo No. 4-tos ir u-tos Prie pat' Lorimer St.

BROOKLYN, N. Y.

Valaudus:
nuo 
nuo
nuo

Nedoliomis pagal sctariuuĮ.

161 Ho. 6-th Street,
BROOKLYN. N

m " * J A 499 GRAND STREET, BROOKLYN, N.
***?- i?Kampas Union Avenue.

■?'* Fotografuoju Vesclijas, Pagrabus, Grupas, f
).;K' ; / mynas ir pavienius. Darbas atsakantis, kali
vy • prieinamos. Kurie mylit turėt GRAŽIUS s:
\ /' '• paveikslus tad kreipkitės pas JUOZĄ GINK

kuris padirba puikius Paveikslus, kaip maž
taip ir didelius visokiom spalvom. Reikale kreipkitės pas Juoziį Gi

6 f. — $3,800 iki $18,000 
8 f —- $1,000 iki $20.000 
0 f.—$11,000 iki $80,000

’’Trimitas kas savaitęrian- 
kydamas savo skaitytojus, 
praneš jiems Įvairiausiu nau
jiem] apie politikos ir karo 
padėt i, pasakos apie musu 
karžygį us-kariuomenes, šau
lių partizanų žygius fronte, 
spie muši] 
darbus ir I

’’Trimitas” duos Įvairiau 
siu pamokinimų ir patarimu 
reikalingu kiekvienam Tė

Iii], ir karo (laimi, apysak 
atsitikimi] ir feljetonų iš k 
vi] lauko ir pačiu kovoto 
gyvenimo.

PIRMAS LIETUVYS
Chiropraktikas-
• Gydytojas

J. VAITULONIS C/ D.
74 Rush Street,
Brooklyn, N. Y.

VALANDOS:
Nuo 5 iki 8 vai. vakare.
Nedėl. ir šventadieniais —
Nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po piet

Nėra kitą gyduolę lygia Nuga-Tone. ncivienos "nėra taip geros” neivienos neduoda 
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra 
sudėta iš sudėtinių astuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomertduojamos 
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuones gydulcs už vieną kainą.

Nuga-Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių 
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu. 
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybė jo gyvenime ir veikime. 
Pradėk šiandien grąžinti savo nervų sistemą į stiprią, sveiką padėtį. Vartojant Nuga-Tpne. 
Jus greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite 
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnaujo.

Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvi, grobus, 
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja 
tustinimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, prašalina gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų 
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasus ir 

panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-Tone 
tuojau.

MUSŲ ABSOLIUTE GVARANCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra S1.00
” .. visam menesiui gydyties, arba šešį buteliai už $5.00. Imk 

Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas pa- 
sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo 

ojau. Jus matote, kad jus nužudote nei cento. Mes už tai at- 
Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptiekuose tomis pačio-

soknnl i p ji: Po 3.00:1). A F; ižo-1 PAIKOS 
unit ė. Po 2.00: J. P>:in i šali
kas, M. Zhnkailė. Po 1.00: J 
Šalnai! is, J. Sabaliauskas, S 

I\azlauski(‘ii( 
Riinku\ieii('

tu buvo pravedą siaurąjį 
^elžkelį nuo Joniškio nuo 
Žeimelio 28 k’ilomelit] ilgio, 
bet rudeny 1919 m. bermon
tininkai nuėmė bėgius ir iš
sivežė Į Vokietiją. Dabar te
ko sužinot, jog Lietuvos gelž 
keliui valdyba yra nutarusi 
tą. gelžkelėlį atnaujinti, jei 
vietos gyventojai savo lėšo
mis atliks žemės darbus (iš
taisys pylimą ir priv(iš žvy
rą). Gyventojai su mielu'no
ru sutinka atlikti ir ap 
kės valsčiai esą padai y 
ir tam tikrus nutarimus 
naujinimo darbai, ketina pra 
ridėti jau šitame pavasarv-

GRĮŽO IŠ RUSIJOS.
L. Leliene gavo nuo sū

naus iš Pampienų laišką, ku
riame rašo, ikad jis pabėgęs 
iš Rusijos. Rusijoj esą vis
kas, begalo brangu, žmonėis 
badą kenčia. Bėgant iš Ru
sijos ,jį buvę pagavę lenkai, 
atėmę pinigus, drapanas ir 
čebatus. Bet ir iš lenkų sok- 
iningai išbėgęs ir jau dabar 
esąs PampiemiO’se.

eina J-1 p 
knygelėmis, papuoštas c 
žiu viršeliu, žada pradėti

t /.laiko goriausių is 
di rbysčiu (’everykus 
W. L. Douglas, Em 
erson ir kitokius. Už 
eikite persi!ikrinti.

Simanas Pociūnas
kampas Berry Street 

127 GRAND STREET ’ BROOKLYN. N

eJrasia Nes.-vai,. Skystas
Kraiajas ir Nusilpnėjimas 

Krano reikalauja

Nuga-Tone
t puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,

L NAMAI IR FARMOS I
pt Ant pardavimo mūriniai ir .mediniai na- &

mai su dideliu pasirinkimu, mažu įnešimu < 
*r Pr*eiI1!1Tn'aus'a kaina, Brooklyno mieste

FSlrtlMv *’r V>S11OSC priemiesčiuose: East New York, C 
Jamaica, Maspcth, Ridgewood, Greenpoint y 
Flatbush, South Brooklyn ir Central Brook- 1

......... _ lyne.

1 fam.—nuo $1,500 iki $10,000 įmokėti ant $1,000 nuo $150 iki $200 y
2 f. — $1,800 iki $10,000
3 f. — $2,500 iki $13,000
5 f. — $3,500 iki $15,000
Budavojame namus ir duodamo morgičius ant namtj.
Kas per musų prirodymų perka', nieko nemoka mums ir aprū

piname teisingai.
Ant pardavimo 200 farmų su triobomis ir gyvuliais apie New Yor- 

ką, Jersey, South Island ir kitose valstijose, kur geriausios žemės, 
prie girių, vandenų ir musų tautos apgyventa. Parduodame su mažu 
įnešimu ir lengvu išmokėjimu.

B. ZINIS REALTY CO.
Tek 3929 stagg 420 Lorimer Street Brooklyn, n. y.

BRANCH OFFICE:
Pagal Grand Street

LIETUVIO AI’TIEKA.
Šiuomi pranešu, kad ma.io aptiekoje randasi visokios gyduoles, ka 

Amerikoniškos, taip ir Europūjiškos. Žemiau vugarsinu tiktai tokias gydu 
les, kurios tankiausiai yra reikalingos del apsisaugojimo arba del prašai 
nimo tokių ligų, kaip šaltis, su viso kūno skaudėjimu, reumatizmas, ari 
kaulų gėlimo ir nuo skilvio nemuliino. Prie tų paprastų žmogaus silpnyb) 
visos ąi^Asnės ligos prisideda.

i>u.x.telei nuo šalčio ir viso kūno skaudėjimo 75e. ’
Milteloi nuo reumatizmo ir kaulų gėlimo 75c. Skilviais Bitteris $1.0( 
Medicina ir Balsamas gerti ir tepti nuo visokio reumatizmo $1.50.
Todėl, laike reikalo kreipkitės prio tautiečių, o busite konogeriausii 

užganėdinti.
Lietuvis Aptiekbriun

FRANK A. URBAN
151 Metropolitan Avo.,

”AŠ NUMIRIAU.”
Korini ieji paniiilyti ”Aš 

numiriau,” labai juokingų 
komediją, visi atoikiil į Mc- 
Caddin sale, bal. 23 d., šeš- t 7 7
tądien i o va’kare 8:F5 vai.. A- 
part ”Aš numiriau,” bus 
vaidinama operetė ’’Adomas 
ir Jieva.” Be to'dar bus daN- 
nų ir kitokiu pamarginimų.
Tą vakarą rengia Apreiški

mo P-lūs Šv. parapijos cho
ras, vargonininkui p. Jankui 
vadovaujant.

ŠOKIAI 
ino m\ lūloj;iuis pusiu 

liuiie gražiu licluviškų da.iiiu ir šo 
kiu rolitlkų.. Kas norėtų gauti jų 
lai kreipiasi šiuo aJiesu ir gaus ka 
1 alinga.

Federari jos sek cet ori ja
las šiuonii nuoširdžiai kvie
čia visus minėti! apylinkių 
d a r b u o f o j u s, a t s t o v a u j an
rins Federacijos skyrius ar 
kuopas, o net ir pavienius 
veikėjus atšilau! 
kiman, kuris iv 
džio 17 dieną, 3 valandą p< 
pielif, Federacijos raštinėje 
222 South Ninth Si reel 
^Brooklyn, K.

Susirinkimo 
įsteigti Federacijos New 
Yorko ir Kew Jerseys ap
skritį, įiravesti tolimesnę jos 
organizuoto ir rengtis prie 
sekančio Federacijos seimo.

A. J. Valantiejus,

Pranas Lauraitis gavo nuo 
sesers iš’Raseiniu laiška, ku- 4. <.7
riame tarp kitko rašo:

’’Gavome puikų 1921 me
tu kalendorių su Žemaičiu 
Vyskupo Pr. Kanevičiaus fo
tografija. Šimet kalendorius 
gražesnis, negu pernykštis. 
Atėjo sveikutėlis, nesu ply
šęs. Ištiesų puikus, puikus 
kalendromis. Ačiū ’’Garso” 
Redakcijai už tokias dova
nas.

Marytė Lauraitytė.

BBIEW3ISO


