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3 MILIJONAI BE DARBO. BALTIJOS VALSTYBIŲ niaus laikraščio ’’Straž LitSĄJUNGA.
vy” rcdaktoris-lcidėjas My

Jungtinėse Volstijose esą
Berlynas, i-/- Latvijos pa kolas Biržiška traukiamas
3 milijonai darbininkų be
siuntinys Berlyne, besikal teismo atsakomybėn (73-čiu
darbo.
New York o valstijoj esą bėdamas su laikraščiu ko ir 74-tu straipsniu už spaus
450,000 darbininkų be darbo. respondentais, pareiškė, kad dinimą minėtam laikrašty
Illinois — 430,000; Penn Pabaltijos valstybės: Lie vedamąjį straipsnį ’’Inter
(Lietuvos Informacijų Biuras)
swa,” t. y. naujas vardas sylvania — 250,000; Indiana tuva,- Latvija ir Estonija viu 1. O. su Šv. Kazimieru.”
Kuomet Belgijos žemėje ’’Polskiej Organizacyi Woj- — 250,000; Ohio — 210,000; sudarė apsigynimo sąjungą, Taipat traukiamas teismo
eina tarp lietuvių ir lenkų skowej.” Jam atsisakius, Wisconsin — 140,000; Mich jei atsitikime užpultų jas ru atsakomybėn (128-tu ir 129tu straipsniu) buvęs ’’Straž
.
ilgai laukiamosios ’’broliš sušaukta mitingas dvare, igan —100,000; West Virgi sai.
Litvy” pirmtakuno laikraš
kos” derybos delei išspren kad paraginus žmones imtis nia — 50,000; New Hamshi
LAIKRAŠČIO SUKAK čio — ’’Dzwon Litwy” rc
dimo visų ginčų, Vilniuje ir ginklų. Žmonės šaukdami re — 35,000; California —
TUVĖS
daktoris-lcidėjas
Ogintas.
Lietuvos Rytuose lenkai en ”dosc toj wojny” suardė pa 30,000; Rhode Island — 21,(Lietuvos Informacijų Biuras)
Teismo atsakomybėn pa
000; Washington — 20,000;
Balutis.”
dekai nepaliauja siautę. ti mitinga.
’’Vilniaus”
pranešimu, traukti (128, 129 ir 534 str.)
Oklahoma — 18,000; Nebra
Štai koksai yra gautas nuo
Lietuvių laikraštis ’’Straž
Balučio iš Kauno . kablegra- VILNIAUS GYVENTOJŲ ska 12,000 ir t. t. Ir kitose Litwy,” lenkų kalba rašo ir laikraščio ’’Glos Litwy”
— pirmtakuno laikraščio
valstijose daug žmonių be
Aas apie įvykius paskutinioUPAS.
mas, laikė sukaktuves. Mat, ’’Dzwon Litwy” redakciniodarbo.
se dienose:
išleista šio laikraščio 500-is leidimo komiteto laik. pik
(Lietuvos Informacijų Biuras)
Washingtonas. — Jungti
’’Balandžio 19 dieną, kuo
numeris. Pradėjęs eiti 1919 Viktoras Biržiška ir Andrie
nių
Valstijų
senatas
priėmė
met pripuola sukaktuvės de
’’Elta” yra prisiuntusi
m. gegužės 15 d., jis nuolat
lei paliuosavimo Vilniaus iš tok? kablegramą apie Vil rezoliuciją, kuri skelbia, turėjo vesti sunkią kovą su jus Rondomanskis.
bolševikų, endekai norėjo niaus gyventojų ūpą, kaip kad karo stovis tarp šios ša , Lietuvos priešais. Jis p river
’’Litva” pabrėžia, jog pri
paskelbti pilną Vilniaus prie jis yra perstatomas laikraš lies ir Vokietijos pertraukia- stas buvo net šešis kartus siminti, kaip nesenai laik
Lenkijos prijungimą. Tuo čio ’’Kurjer Polski” (Len mas. Karas pasibaigė 1918 keisti savo vardą. Bet laik raščio ” Vi lėliški j Kurjer”
m. rudeny, o karo stovis pa
tikslu jie iškėlė ant Gedymi- kų Soc. Partijos):
raščio pakraipa nebuvo pa redaktoris-leidėjas buvo nu
no kalno Lenkijos vėliavą
’’Kurjer Polski” gryžusio naikinama tik 1921 m. pava keista, ir tikrasai redakto baustas 50,000 markių, lei
vieton buvusios ten Viduri Varšuvon lenko žodžiais ra sary.
rius visą laiką buvo vis tas džiamo taip pat Igatejevsko
nės Lietuvos vėliavos. Ingu- šo: blogai darosi Vilniuje.
pats asmuo. Pirmadienį, ko skersgatvy, — gausime pil
los komendantas Bari irki Redakcijos pilna skundų PASIKĖSINIMAS ANT vo 28 d., redakcijon susirin ną vietos teismo ir admini
liepęs ją nuimti ir iškelti vi ant ’ ’soldateskgs ’Lpįėšiimj, ^LATVIŲ PREMIERO.
ko lailn'ąščįą^^yka^arbiai, stracijos valdžių vietos span
durines "Lietuvoj vėliava, prisidengiant
rekvizicijo Ryga. — Trečiadieny, bal. spaustuvės darbinikai, ^kitų dos sekimo vaizdą.
bet Barlickiui vos nuo kalno mis. Raitelių elgimasis tok 27 d., mažam miesteli, netoli lietuvių laikraščių redakto
’’Litva” pranešimu, kovo
nulipus, endekai vėl nulei sai pat kaip rusų kazokų. Rygos, pasikėsinta ant Lat riai ir bendradarbiai ir t. t.
29 d. Gudu klubo bute ivyko
do vidurinės Lietuvos vėlia Gyventojų nuomonė persi vijos premiero Karolio El Laikraščio bendradarbiai ir
iškilmingas Nepriklausomos
va iškeldami lenku vėliava. keitė. Pradžioje jie buvo pa man o gyvasties.
spaustuvės darbininkai p- Gudijos paskelbimo trijų me
Barliekis gi sugrįžęs ant kal lankus Lenkijai, dabar jie ei Į premiero automobilių čiui M. Biržiškai Įteikė 500
, tų sukaktuvių paminėjimas.
no vėl permainė tas vėliavas na prieš Lenkiją. Valdinin mesta bomba, bet premiero laikraščio numerių, aptai
Dalyvavo Įvairių tautų, gy
ir buvo pastatęs sargybą da kų endekiški pasiel girnai at nepalietusi.
sytą ir puikiais lietuviškais venančių tam krašte, atsto
boti. Endekai mieste pakėlė stume žmones.
’’Odrodzcpapuošalais papuoštą kom- vai. Tarp kitų dalyvavo lie
triukšmą. Viso to pasekmė: nie” mitinguose šaukiama
BADAUJA 80,000 RUSŲ. pletą. Be to dar jie Įteikė y- tuvių delegacija ir daug vie
nėra jokios vėliavos. Lenkų ’’Šalin, svetimieji.”
patingą adresą, kuriuo reiš tos lietuvių inteligentijos
80,000
rusų
slankioja
bū

leidžiamo žydiško laikraščio
Tai]) kalba Įsipyko ant
riais po Konstantinopolio kiama nuo didžiausių linkė atstovų. Paminėjimas buvo
”Der nene Morgen” redak tautininku demokratu
v k. lenku*. gatves neturėdami pastogės, jimų.
širdingai švenčiamas. Buvo
torius galičietis Kronenbcrg socialistai (p. p. s.), bet pa
Tarp kitų kalbėtojų gu daug kalbų. Skaitlingą audi
yra lenkų pasiųstas Briuse tys endekai tur but yra ki badaudami. Dauguma iš jų dų atstovas pabrėžė, jog gu
torija su entuziazmu sutiko
liu padėti Aszkenazy. Vil tos nuomonės apie savo dar begalo nudriskę. Kai kurie dų tauta visad laiktašty tu
kalbas, pašvęstas nepriklau
iš jų ir šautuvus turi su sa
niaus miesto Taryba Balan buotę Vilniuje.
vimi. Iš priežasties bado ir rėjo t eisingą ir j antrą savo somai Lietuvai su obalsiais:
džio 18 dieną sumanė ir Ba
skurdo buvo keletas su jais ! reikalų užtarėją ir gynėją. ”Tc gyvuoja nepriklauso
landžio 19 dieną įteikė gar
ALIJANTŲ ULTIMATU susirėmimų. Jų skaičius vis Atsakydamas i sveikinimus ma Lietuva.”
bės pilietybę Pilsudskiui,
ir linkėjimus, M. Biržiška
MAS VOKIETIJAI.
dar didinasi.
Su įtemptu dėmėsiu iš
Želigovskiui ir gen. Szepnurodė, kad be reikalo jau
klausyta lietuvio pil. Krautyekiui. Žydų vardu d-ras Londonas. — Al i jautų
taip augštinama jo, kaipo re
Wygodski yra pareiškęs, augščiausioji taryba nepriė NEDARBAS, BADAS. daktoriaus, nuopelnai. Vie jalio, sveikinusį gudus vie
jog žydai su šiuo nutarimu mė jokių naujų Vokietijos Bridgeport, Conn. — Su nas asmuo juk negali pada tos lietuvių vardu, kalba.
nieko bendro neturėjo ir ne pasiūlymų. Dabar vokie stojus amunicijos dirbtu ryti milžiniško darbo. Tai Jo kalbos išvados žodžiai:
turėsią. Toli Rytuose Ger čiams yra duotas ultimatu vėms, Stratfordo miesto gy nuopelnas keliolikos ar ke- ’ ’Tegyvuo j a nepriklausoma
vintų miestelyje lenkai yra mas. Jei iki gegužio 12 d. ne- ventojus užtiko badas ir liasdešimts žmonių. O jis tik nedalinamoji Gudija” sukė
nutarę panaikinti bažnyčio išpildys reikalavimų — ne skurdas. Pilnas miestas be tiek padaręs, kad nuolat gy lė visų susirinkusių gudų oje lietuvių pamaldas. Balan užmokės alijantams skobi, darbo žmonių, badaujančių vendamas Vilniuje ir gerai vacijas broliškai 'Lietuvos
džio 17 dieną bažnyčioj kilo pastarieji užims daugiau moterų ir vaiku.c Visos dirb- pažindamas vietinius santi- tautai.
riaušės. Šio atsitikimo pa Vokietijos žemių. Prancūzai tuvės uždaryta, darbo jokiu kius, pirmiau gal už kitus Į’’Gazeta ’’Krajova” pra
sekmė: kun. Jakavonas a- jau pilnai prie to žygio yra budu negalima gauti. Vaikai spėjo tokio laikraščio rei nešimu, kovo 23 d. išėjo nau
reštuotas atgabentas ■ Vil pasirengę. Vokiečiai buvo ateina alkani Į mokyklą. Mo kalingumą ir tą krypsnį, jas gudų laikraštis ’’Bilaruniun ir grasinamas karo lau prašę Jungtiniu Valstijų vai kyklų perdėtiniai mėgina kuriuo laikraštis turėjo eiti. ski Z won.” Įvedamajam
ko teismu. Miestelyje Kor- džios tarpininkystės, bet gelbėti, bet nepajėgia.
Pasikalbėjimas tarp susirin straipsny laikraštis šaukia
vie i šiauryčius nuo Vilniaus sekretorius Hughes jiems
kusių tęsėsi keletą valandų. krašto visuomenę susijungti
Lenkui administracija parei atsakė, kad Vokietija tie Visose Jungtinėse Valsti Skirstėsi visi, pasiryžę ir ”po sena Didžiosios Lietu
kalavo vietos klebono ragin siog alijantų valstybėms pa jose pliečiasi spaustuvių toliau laikrašti vesti tais pa vos kunigaikštijos vėliąva”
ti bažnyčioj žmones rašytis duotų aiškią, galutiną pro darbininkų streikai. Tūks čiais keliais.
ir paliauti tautinius gin
prie ’’Straž bezpieczen- poziciją.
tančiai jau streikuoja.
’’Litva” pranešimu, Vil čus.
X/

Šimtai Lietuviu
M
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APDRAUDOS SAVAITES
DARBO BEGIS
SVĄRBUS PRANEŠMAS Geg. 14, Collinsville, Hl.
PENN. I APSKRIČIO
Geg. 15, E. St. Louis, Ill.
KUOPOMS
ir St. Louis, Mo.
Geri). S. L. R. K. A. nariai,
Šių kolionijų kuopos ža
o ypač kuopų valdybos, turit da gražiai pasidarbuoti Suatkreipt domės į šį svarbų
siv. labui.
darba.
v
Apdraudos Savaitė prasi
dėjo 1 d. Gegužio ir trauksis CONN. APSKRIČIO KUO
PŲ DOMEI.
tol, kol bus reikalas.
Prakalbų maršrutas ren Šiuomi pranešame, kad S.
giamas šioje tvarkoje:
,L. R. K. A. Conn, apskričio
Geg. 5, vak., Girardville,
suvažiavimas įvyks Gegužio
Pa.
Geg. 6, vak., Shenandoah, 29-tą, 1 vol. po pietų, parapi
jos svetainėje, 41 Capitol
Pa.
Geg. 8, vak., New Phil a- Ave., Hartford, Conn.
delphia, Pa.
( Iki šiol ne visos šio apskri
Geg. 9, vak., Tamaqua, Pa. čio kuopos dalyvaudavo su
Geg. 10, vak., Mahanoy važiavimuose. Šiuo sykiu yCity,'Pa.
ra kviečiamos visos iki vie
Geg. 11, vak., Reading, nai kuopai dalyvauti šiame
Pa.
suvažiavi/ne ir priduoti ap
Geg. 12, vak., Easton, Pa. skričiui daugiau gyvumo.
Šiose kolonijose kalbės Apart inešimų atsineškite ir
J. B. Šaliųuas^r _. . .. rąportųs iš kuopų ^veikimo
iš 1920 metų ant tam tikrų
NEW YORKO APYLIN blankų, kurios yra kuopoms
KĖS LIETUVIŲ DOMEI. išsiuntinėtos.

Susivięnijimo Lietuvių R.
K. Amerikoje New Yorko
Apskritys rengia prakalbas
Susivienijimo reikalais se
kančiose vietose:
Gegužio G dieną, 7:30 vak.,
Paterson, N. J.
Gegužio 7 ’dieną, 7:30 vai.
vakare, Harrison, N. J.
Gegužio 8 dieną, 7:30 vai.
vakare, Newark, N. J.
Gegužio d., 7:30 vai. va
kare, Bayonne, N. J.
Gegužio 14 dieną, 7:30 vai.
vakare, Elizabeth, N. J.
Gegužio 22 dieną, 2:30 vai.
po pietų, Linden, N. J.
New Yorke, Bronxe ir
Brooklyne prakalbos bus pa
skelbta sekančiame ’’Gar
so” numeryje.
A. J. Valantiejus,

N. Y. Apskr. organizat.
ILLINOIS VALSTIJA.

Gerb. V. Vaškas lankys
Susivienijimo reikalais šias
Illinois vaistijos lietuvių kolionijas
Geg. 7 d., Dayton, Ohio.
Geg. 8, Benton, Ilk ir West
Frankfort, Ill.
Geg. 9, Johnston City, Til.
Geg. 10-il3, Johnston City
apvlinkės
kaimelius.
LV

S. L. R. K. A. Conn. Apsk.

Rast. A. J. Pateckas.
PRANEŠIMAS BOSTONO
APSKRIČIO KUOPOMS.

Šiuomi pranešam, kad S.
L. R. K. A. Bostono Apskri
čio susivažiavimas' atsibus
gegužio 22 dieną, 1921 m.,
pirmą vai. po pietų Lietuvių
Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, St. James St., Norwood
Mass. Taigi kuopos rengkitės prie suvažiavimo su nau
dingais įnešimais. Kurios
kuopos negalit atleisti atsto
vus, tai įnešimus galit pri
siųsti laiške sekretoriaus
arba pirmininko adresu.
Kuopos, kurios dar neužsi
mokėjote į apskričio iždą po
5c. nuo nario už šiuos metus,
meldžiami užsimokėkit. Pi
nigus siųskit kasininko var
du arba per suvažiavimą ga
lit perduoti. Butų geistina,
kad daugiau kuopų prigulė
tų prie musų apskričio, nes
dar dauguma kuopų nepri
guli. Atminkite, broliai ir
sesutės, kad kur vienybė,
ten ir galybė.

Pirm. V. J. Kudirka,
Sekr. J. M. Vieraitis.
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VILNIAUS KLAUSIMAS.
Pabaigoje balandžio mėnėšio turėjo buti lietuviųlenkų derybos V ii niaus klau
simu. Anksčiau jos negalė
jusios įvykti, nes nepribu-

verčia rašytis prie lenkų le- sur galima pagalbą. Tokį SURAMINIMAS ILGE
jei tokios bedarbės laikai tę pūtį duodant visokių valgių
gijonų ir t. t.
valdžios elgėsi reikia vadinti
SYJE.
sį musų grįžtančių Lietu sis per metus, kitus f. Mes ži
demokratingn.
Liet uvo j e
Praslinkus
žiemos šal von. Dėlto, brangus broliai nome iš prigimties, kad Lie gimtą apetitą prie paprasto
šėlo sau nelaimę nujausda- taipgi žmonių valdžia, vadi
čiams ir saulutės spin dū Ir sesutės, taupykime kiek tuvoje nėra bedarbes ir dile
nasi demokratinga. Bet, de
lną. Vasarą ypač ši pagunda
liams sutirpius Šaltą žiemos imanvdami savo centus, savo patyrimus bei mokslą minga, laisvai gyvena ir mo- yra didelė. Labai paprasta
antklodę ir vėl c‘musufc. tėvvv
gu galimu
yra matyti motiną duodant
ratingais,
A. J. Valantiejus.
savo kūdikiui
šaltakošės
matė, kad jiems tikrai ne tik, kad neparodo jokio
tik skamba
įvairiausiais
pritarimo
lietuviu4istaiv
gėrimų ir vaikai tik prade
čiulbuiiėlių paukštyčių bal šime laimingi.
viešpatauti — žmones kelia goms, bet stengias tas įstai
dantieji vaikščioti jau nėšio- sais. Visa Lietuvos gauna
prieš juos savo galingą bal- gas visokiais budais griauti,
gaivina savo gyventoji! su- apleidome Lietuvą jau 10 ar
nors tos įstaigos but ir dau
Gerai namie daryta šaltakoskaudėjusias širdis, beken- daugiau metui atgal, bet Lie
lietuviu valdžia. Žvdai, lie- giausia Lietuviai naudos pašė, kurios sudėtinos dalys
čiant visokias sunkenybes, tuva nepamiršta musų šioje
tuviai, gudai ir net žymi da
motinai žinomos, gali būti
Senesnio vaiko valgis.
...
,
. ,
, i dabar ir vėl lietuviu sielos šalvjc gvvenaneiu, nes mes
lis sulenkėjusių lietuvių aiš ūkuodamas A. L. K. Fcde-, • •
.
<aip kūdikiui sukanka duodama sveikam vaikui,
ir
kiai atsisakė*
kuomi nors
i ramvbe, kuriu šaltinis yra pinasi apie mus ir musų metai jis turi būti valgidina- kuriam jau yra suėję dveji
remti lenkus ir atvėjų-atvė- kJslink siuntimo
'tai Lietuva. Mes, Amerikos ateitimi. Nes iš priežasties mas keturis sykius per die- metai, 3eigu duodama sykiu
Tautos Fonda, sa
lietuviai, nors ir nevisi ko to susirūpinimo savais, Lii*nius su apylinkėmis tuoj Lie
į šaltokose, kurios sudėtinos
vojame už tos dienos duo- iuva siunčia savo atstovusiįej<0 neturi
tuvai but ii sugrąžintas.
nepripažįstanti Lietuvos ir
dalįs ir senumas nėra žind
Amerikon, kad žodžiu ]>asi- tarpiais. Tai
Lenkai, nujausdami, kad t. t. ir būtinai reikalai!ia.
imas, nėra gerai jaunam kumusų nepalyti tie saldus ije' Kalbėjus ir pasidalinus visu
plebiscito būdu
Vilniaus
i dikiui. Tyru vaisiu skystiT U! n k’it vėl n bnUnli.p d< i lomi su m ūmi s ir t įlomi at klausimą rišdami pralaimės,
gaivinus mumyse tėvynės guma motinų nuramina vai mai, namie daryti, yra gerai
jo nebenorėjo. Dabar ir nuo
meilę ir šventus jausmus, kus, duodamos jiems viso- jam duoti ir turi būti nuolat
atsikviepti tuomi
duodami, bet saldus sirupai
|Štai pastaromis dienomis
demokratingn į
kuriuos vartoja šaltakošės
visi musų broliai Lietuvoje.!S11’šinojome, kad
ventojų norą prie Lenkijos
matyti vaiką dar neturinčio i užeigos neturi but kudiprijungti. Bet nuo derybų veiKti ne žandaro žinios ne
kad suraminti dvieju metų jau graužiant kiams duodami. Plotinos per
sų sielą ir dūsaujami*
buvo galima. Tai buvo biti mine, kuomet mums busi1'1011'11 misimimisius Lietu- banana arba .saldainį. Vai- tankiai duoda vaikams at-

Kūdikių Priežiūra
Vasaros Laiku

*- 7

c 7

pralaimės, vis dėlto jų dele-

ninkas Aszkenazi. Tiesa, de

mas. Del ko lenkų delegaci
jos pirm, laiku nepribuvo?
Matyt, lenkai Vilniaus išriŠimo klausimą kuoilgiausia

Lietuva demoktatinga žmo-

\ įską krūvon suėmus ir
apsvarsčius, Į Vilniaus klau ti visuomeniškas,
simą optimistiškai galime nešančias
nau<
žiūrėti. Tautų Sąjunga ir ta bet jas remti,
jau linkusi Vilnių Lietuvai! prie uolesnio darbavimos.
grąžinti. O svarbiausia tas,
y
tie ką 1917 mekad Vilniaus gyventojui di
tais balsavo už ’’Nedielimudelė didžiuma trokšta kuogreičiausiai pasiduoti globon ju Bosiju” jie ii* šiandien
į tą pusę žiuri; jiems da vis
l

pačiame Vilniuje

ir jo sri-

kuogiliausia savo šaknis su
leisti. Pasak ’’Eltos” žinių,
bal. 19 d. Vilniaus endekai
norėję paskelbti Vilniaus

Ta pačią dieną Vilniaus ta-

viii kalbą persekioja, uždaro
liet, laikraščius, areštuoja

kius inteligentus,
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grįžti savo tėvynėn,
lLvj(l gyventi ii/ gėrė- minti, it anas ve
1 net u vos ] ladangėse.
privalome mes
gai jaučiamės! sveti
metais, kuomet šios

i is krūvon

KULLVlllO

\

LILIUI

.

1

‘

rselis f]alnas paprastai serga vidu-įkie gėrimai salti ar šilti yi a
Ih'llo du ]ig()m.is, 11Uo kurių kas|lab.ai pavojingi mažam vaijo su vasara miršta tūkstančiai ’kui. Užtektinai atsaldintas
Ti’11- vaikų.‘Alotina, kuri yra bran |van.duo VT‘a geriausis jam
‘giau-1 gį vaiko sveikata, neduos I gei’inias.
t

Kūdikis ir jo pieno
kino žmonių gyvenimą ir džiij, sužinoti paskiausių ži amžiui
kuomet girdime, kad musų nių.

nėra

tinkami,

bonkutė.

Daugumas iš musų kar
! vaikas netekti! motinos pierės iiK'tii atsikėlė
tais vengiame atsilankyti
inc-jno, jis turi būti -penimas iš
t IĮ
pasiuntinių tams galiama po truputį bonkos. Motinos pieną užimkad išvengus pradėti duoti vaisių skysti
šernu , slušat i nerasuždat. ištikimiemsiems malonų gy davimo aukų
mą, grudų, džiovintos duo ir valgis kuris neturi pieno
venimą. Tie atbalsiai džiu
nos, daržovių! sriubos ir kiau negali jo tinkamai maitinti.
nūs kitus gerbti demokra- gina mumis ir męs tėmijame
šinio trynio ir pratinti vaiką Kad turėti švaraus pieno,
DEMOKRATIJA AR
kiek vieną žinutę
pasiro mesi. Atsimokame savo te- prie tų valgių. Antrais me kad jis butų gaunamas šal
BIUROKRATIJA?
džiusią laikraščiuose ar laiš
tais jis turi gauti grūdinių tas ir švarus kol reikia duoti
ke ir tai]) rodosi, kad ją reinti Lietuvą, męs akis už- valgių rytmetį ir vakare ir kūdikiui
ino pasimokinti.
ir pritaikinti jį
kiaušinio arba daržovių sriu prie kūdikio amžiaus, didu
Demokratas. laimingesni. O tuom labiau
ipie dešimts visokių fondų,
bos su duona, sviestu ir pie- mo, ir virškinimo reikia mo
kad nepadarytume klaidos,
tini padėt daug
darbo ir
Ir valdžios administracime viena-kita svečia, it ana
a t s a r gum o.
C e rt ifi k u o t a s
U

*. 7

C

4.

atėjo, bet pranašų žodžiai
sė, kuris pranašauja mums
nesipildo
—
bedarbė
nesi

siame akorde. Valdžia iš saartinimosi laimingo pavasa
liauja
ir
alutis
nesugrįšta.
kurie tik
rio, kuris prakalba į mus tik
vyrus d e jų veikimui, bet teikė vi
Bostenis. rais musu*. tėvynės
žodžiais
v

Apsirupinkim Savimi

ii* nežinome, kuomet jos gali mus atlankyti.

tei(*jus šioje salyje ir jau
tūkstančiai musu verkiame
aimanuojame, kas bus su neišmintingai elgiasi. Tas y ■mas geriausis pasterizuotas
rytojumi, kur pasidėsime,

Ne

su didelėmis ir tvirtomis jėgomis.

Gyvenimo verpetai! įtraukti, nedažnai mes tu
rime progą į krūvą1 sueiti, kur galėtumėm apsvar
styti savo asmeniai bendrus reikalus.
Asmeniai
bendrais reikalais mes vadiname tuos musu gyve
nimo reikalus, kuriuos mes tveriame ir vykiname
bendromis jėgomis del asmenės naudos. Šiandien
apsistokime ant apsidraudimo. Bus tai asmeniai
bendras reikalas.

Vasaris valgis,
pienas turi Imti vartojamas
o
Motinos norėdamos patai

rome tiktai sujungdami savo menkas jėgas krū
von. Ir nuo nelaimių, nuo juodos dienos apsiginiinas ar palengvinimas galimas tiktai sujungto
mis jėgomis susis]uotus į organizaciją.
Nekurie iš musų gerai tą suprantame ir pra-

rašomus į vieti- Ačiu Dievui, šiandieną jau turime
• sveikata, gv-

Kiekvienas sluogsnis žmonių kuopiasi į sau
slas. Tas buvo geriausiu apsigynimu, kol geresnis atatinkamas organizacijas.
Mums, kaipo lietu
nebuvo surastas.
Gerai nriklausvti orio Švento viams katalikams, geriausia ir tai vienintele ansi-

turi

gerus

tikslus

viu Rymo Katalikų. Amerikoje. Štai kodėl: Tu šian

tų Sv. Jurgio-Jono draugysčių buvo priverstos su- R. K. A. tiksle* ir Įstatuose* yra nustatyti ncatmaibankrutyti pabaigoje 1918 metui, kaipo pasekmė nomi doros dėsniai. Šiame klausime* tavos S. L. R.
tuomet siautusios influenzos ? Kas gali tikrinti,

Buvo laikai, kuomet žmogus galėjo gyventi
vienas. Jis viską del savęs pasigamindavo.
Bet ta prie bankroto sienos, nuskriaudžiant likusius
ja tavo sriovės, tavo Įsitikinimui žmonės. S. L.
šiandien tokis gyvenimas jau mums nebetinka. narius? Pašaipiuos draugystės savo mokesnius
R. K. A. yra vedamas tokių pat lietuvių katalikų,
yra nustačiusios ne sulig moksliško ir gyvenime
me, liga. Gyvename nuolatinio judėjimo gadyne- Buvo tai primitivis gyvenimas.
darbo žmonių, kai]) ir tu pats. Jie tavo reikalus
pritirto išrokavimo. Jų nariai gyvena vienoje
sutinkama stainneša mus tolyn Į mums nežinomą ateiti... Kovoja
bi nelaime* ar epidemija
me mes iš dienos dienon savo būvio pagerinimui.
čia ir nėra kas atlaiko.
daro.

I

i

čios visur kuopas.
dos dienos ar tai žiauraus likimo atski rainas iš
Tadgi, kalbant apie apsidraudimą, mos irgi tą viename mieste
musų tarpo pranyksta. Bet mažai mes Į toki nuo- patį matome*.
Geras daiktas, jei šeimyna pati
tikį kreipiame domės. Nesvarstome, kai]) but ga- savimi apsirūpina, sutaupydama keletą centų juo
dai dienai. Labai gerai, jei šiandiena visi kruvodienak- sut ikti i
ną ūdos, nes tos draugijos tavo
■ Mes žinome, kad nesenai su mumis kartu gykimas jam akysna pažiurėjo; jį atlankė liga — su- jnsųi sutaupyti rentai rytoj bus jum pagalboje ?
sižeidimas ir musų draugas Jonas per ligonines iš j Nardai pasitaiko nelaimiųi su taupiniais. Pavagia
musų taipo dingo ir viskas.
Mes nea]įsistojome , vagis, pražudoma spekuliacijose arba ir bankoje
ir nesvarstėme koks jo likimas. Jei jis nebuvo pri- uždaryti žūsta. Nenorim mesti dėmės ant visų bansirengęs tą juodą dieną sutikti, rasi jo likimas la kierių — daug iš jų yra labai gerui norų žmonių,
bai apgailėtinas. Gal but šiandien jis neturi duo
nos kąsnio; gal nėra kas jam ligoje šalto vandens imi, kad bankas užsidarė uždarydamas savyje* ne
stiklą paduoda: nėra nė kas geru žodžiu suramina. kuriu viso amžiaus taupinius ir tokiam juodoje*

, Mes atsargumu nemažai nelaimią išvengiame

1

S. L. R. K. A. yra pirmoji or-

visose lietuvių kolionijose
o dabar jau ir Lietuvoje.
jama.
nelaimėje

kitam

kas priklausant prie organizacijos turinčios organizacijos ir žinotų skirtumą S. L. R. K. A. nuo
skyrius visose kolionijose . Iš čia išvažiuosi, per kitų. Patys tai pažindami ir suprasdami turėtusikelt kiton kuopoii, nenustodamas savo narystės
teisių; nereikalaudami mokėti per naują įstojimo
ar laukti mėnesius, kol liksi pilnu nariu.
S. L. R. K. A. duoda proi .

}

Todėl persi t ikrinus principe apsidraudimo,
manau visiems bus aišku, kad apsidrausti reikia merginoms iki 50 metų amžiaus. Nelaukime, kol
bus pervėlu, jungkime visi savo jėgas apsiginid kur nevažiuotum, visur ras- mui mm neregiame priešo — ligos, nelaimės,
Dabar ar iau pasižiūrėkime Į a])širu])inkime patys savimi.

P. MOLIS.

SajMd I

'I
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"GARSAS”

46.57
galiama įgauti, tą kurį var mokslą ir susipratimą, įkur ištiosų galima pamanyti, jog Pastebėta, kad lietuviai, y- TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI Lietuvos Pašto ženklų
Lėšų Fondo
115.23
IŠLAIDŲ ATSKAITA.
Paieškojimų Kainos:
toja reikia atvirinti. Sausi dinant didžiulį nepartivinį ,čia jau nebe Romos katalikų pač iš Lietuvos, rašydami
Už Kovo mėnesį.
pieno milteliai yra geriausia knygyną skaityklą.
tikėjimas, o stačiai Lenkų laiškus rašo lietuviškas pa
Labu
$28.458.96 Vieną kartą talpiname už............... 50c.
Pajamos.
forma džiovinto blokinėse Knygynas jau įkurtas tik tikėjimas (’’Polska wiara” vardes, nesuradus adresato
K. J. Krušinskas, Sekretorius.” Du kartu už........................................ 856.
17.00
222 So. 9th St.,
Brooklyn, N. Y. Tris kartus ui...................................... $1.00
pieno, bet tokio pieno reikia del lėšų stokos negali tinka kaip lenkai mėgsta savo ti nurodytu adresu, ieškoma Shamokin, Pa., 72 sk.
10.00
Port Carbon, Pa.
SuMv. L. B. K. A. nariams, palyminnevartoti jei galima turėti mai savo veikimo praplėsti, kėjimą vadinti). Paminėsiu gyventojų surašą knygoje, Johnston City, Til.
10.00tiems savo kuopos numerį talpiname:
26.00
šviežaus pieno. Įvairiuose todėl ’’Simo Daukanto” kny vieną Lenkų priedą, Yno ku bet jei bus pavarde visaip Coaldale, Pa., 107 sk.
Ar gyvensi Amerike, ar grįši Lie Vienę kartą už...................................
109.30
Pa.
amžio laikuose vaikas turi gyno skaityklos valdyba ir rio mums lietuviams kuo- iškraipyta, tai negalima su Scranton,
65c.
J 29.00 tuvon, visur rasi tą patį S. L. R. Du kartu už....................................
So. Boston, Mass., 11 sk.
220^00 K. A. Tuoj prisirašyk į jį.
gauti štai kiek pieno kiek kreipiasi į brolius amerikie greičiausiai reikia atsipra rasti. Taigi visados reikia Philadelphia, Pa., 21 sk.
Tris kartus už................................... 85c.
13.87
viena karta:
čius neatsisakyti sušelpti sa tinti, t. y. įvesdinimas jau patiems-parašyti savo vardą Detroit, Mish.,-168 sk.
100.00
Baltimore, Md., 6 sk.
Amžius
Kiek turi gauti vo aukomis tą taip svarbų nosios po šliubo. Romos Ri pavardę ir paduoti gyvento Springfield, 111., 69 sk.
31.00
342.90
Cicero, Ill., 59 sk.
musu liaudžiai kultūros ži- tuale tokios apeigos nėra. jų surašinėtojui.
1 savaitės Ųo uncijos
APSKRIČIŲ VALDYBOS IR ORGANIZATOB.
1.06
Washington, D. C.
Romos Ritualas nori, kad
1 mėnesio 2a/2 iki 3Vz uncijų dinį.
A. S. Vaitkus. Shenandoah, Pa., 132 sk. , 24.00
3 mėnesių 4 iki 5 uncijų
Be to prašo Amerikoje ei jaunavedžiai šliubą imtų su
5.00
Schenectady, N. Y., 142 sk.
Chicagos Apskritys:
13.01
Brockton,
Mass.
6 mėnesių 6 uncijos
nančių laikraščių Redakcijų mišiomis ir kad per mišias
ŠIS-TAS.
Pirm. V. Paukštis, — 4602 So. Fairfield Ave., Chicago, Ill.
245.85
Cleveland, Ohio, 22 sk.
neatsisakyti siuntinėti savo gautų kunigo tam tikrą, spe Nelabai senai Brooklyno Racine, Wis., 79 sk.
8 mėnesių 8 uncijos.
Raštininkė K. Varanavičienė—715 W. 28th St, Chicago, Ill.
52.78
130.41
Iždininkas J. Čiuras — 3122 South Union Ave., Chicago, ILL
laikraštį, kuo bus keliama ciali, palaiminimą. Kas yra ’’Vienybė” buvo paskelbus Newark, N. J., 1 sk.
Motinos pienas.
West Scranton, Pa., S. L. R. K.
šviesa, kultūra, susidomėji šliuba ėmės be mišių, tai ir savo programą, kuriame pa A. 155 kp.
142.30
Bostono Apskritys:
Motinos pienas yra ge- mas bei bendradarbiavimas paskiaus, nors ir po kelių brėžta viltis, kad ’’Vienybė” Middleboro, Mass., 66 sk.
5.25
75.00
riausis kūdikio gyvastį iy Lietuvoje ir Amerikoje gy metų moterystėje gyvenimo tapsianti valstybės organu. Worcester, Mass., 30 sk.
V. J. Kudirka, pirm. — 37 Franklin St., Norwood, Mass.
Chicago, Ill., 31 sk.
90.00
M. Kilmoniutė, vicę-pirm. — 249 River St, Mattapan, Mass.
sveikatą užlaikyti, ir nei vie venančiu lietuviu.
gali šv. mišias užpirkti ir Well, nėra dyvu, nes Vilei- New York, N. Y.
3.00
J. M. Vieraitis, rast. — 195 Perry Ave., Worcester, Mass.
nas iš kitų motinos patarna ’’Simo Daukanto” knygy paprašyti kunigo, kad Jis šis uoliai pasidarbavo suor Girardville, Pa., 3 sk.
42.50
O. Paulaičiukė, ižd. — 249 River St., Mattapan, Mass.
Pa., 72 sk.
16.00
vimų nėra taip svarbus no skaityklos
per tas mišias juos, t. y. jau ganizuoti piliečius reikalin Shamokin,
Rockford, 111., S. L. R. K. A. 137
V. Jakavičius, iždo glob. — 37 Jefferson St., Cambridge, Mass. „
kaip jds pienas.
Valdybos Pirmininkas
navedžius abudu palaimin ga j ai valstybei. Tik katali kuopa
68.00 •
J. Žardeckas, iždo glob. — 166 Bolton St, So. Boston, Mass.
Springfield,
Ill.,
69
sk.
11.50
i
Pirmuose mėnesiuose sa
J. Sliauteris. tų. O tokio palaiminimo vie kams nepripažinus tos neži
J. Glineckas, organizat. — 282 Silver St, So. Boston, Mass.
52.99 1
Nuošimtis už Bonus
vo gyvenimo kūdikis neturi
Už Sekretorių
nos jaunosios, kaip Lenkai nomos valstybės nė de fak Brooklyn, N. Y.
11.00
Connecticut Apskritys:
imti jokio kito valgio tiktai
A. Šakas. vartoja, Romos Rituale nė to, Vileišio suorganizuoti Chicago, Ill., 31 sk.
35.00
8.00
Jonas Rikteraitis, pirm. — 875 Bank St., Waterbury, Conn.
vasaros laiku galiama duoti Iždininkas Pr. Sliauteris. ra. Užtat Amerikos kunigai laisvadarių piliečiai, pasirin Valparaiso, Ind.,
Brooklyn, N. Y., 13 sk.
52.47
J. T. Kazlauskas, pag. — 443 Grand AveJ, New Haven, Conn.
atšaldyto vandens kelis sy Knygininke J. Gcdaminaitė. labai stebisi, jeigu jaunoji ko į prezidentus graborių,
A. J. Pateckis, rasi. — 234 Park Street, Hartford, Conn.
Viso
$2,094.19
kius i diena. Bet kūdikis
po šliubo paprašo įvesdini kuris energingai rūpinasi
S. Cibulskis, ižd. — 41 So. Leonard Street, Waterbury, Conn.
maitinamas ir motinos pienu DVASIŠKO VADOVO mo: jie mano, kad jaunoji nežinomos šalies piliečius
Kovo mėn. išmokėta.
Peimsylvanijos 1-mo Apskričio Valdyba:
gali nukentėti, jeigu jis perATSAKYMAS.
greit po šliubo yra pagim .nuvesti į amžinojo gyvenimo Al. Stulginskas, Liet. Preziden
sivalgo. Daugumas gydytojų
A. T. Leškauskas, pirm. — 404 Mah. Ave., Mahanoy City, Pa.
p. Elzbietai Genutienei, džiusi, todėl ir duoda jai pa valstybę, į kurią jau senai tas, Lietuvos Laisvės Reika
F. A. Taraila, vice-p., — 601 W. Pine
Mahanoy City, Pa.
piipažįsta, kad nemažiau Cleveland, Ohio.
laiminimu ta, kurs yra duo- laisvamanių organas, Chica lams, likusieji vajaus pinigai
Silv.
Sužiedėlis,
I
rašt.
—
P.
O.
Box
26,
Silver Creek, Pa.
$7,492.78
kaip 3 valandos turi praeiti
damas
moterci
po
gimdymo,
Gerbiamoji Tamsta:—
nos ’’Lietuva” nukeliavo. Garsas, renda keturių mėnesių 60.00
J. P. Želionis, II raštininkas. — 415 E. Union, Tamaqua, Pa.
tarp valgydinimų ir vaikas
J. Abromavičius, tvarkos vedėjas, — Silver Creek, Pa.
1. Jeigu Tamsta arba kas nes kitokių maldų Rituale Bet... ’’Lietuva” viena ne- Kalbėtojams kelionės išlaidos va
Juozas
Lazaravičius, ižd. — P. O. Box 617, Minersville, Pa.
geriau auga jeigu penimas
jaus reikalais važinėjant
82.99
kunigas
neranda.
Daug
lai

aprupins
nežinomos
šalies
nors kitas iš Jūsų kuopos
Sekretoriaus alga už kovo mėnesį 150.00
kas keturias valandas.
nenorite eiti prie savo kle ko ir vietos užimtuc visiems piliečių — tad, Brooklyno
Pennsylvanijos 4-to Apskričio Valdyba:
Jeigu motinos pienas pa bono išpažinties dėlto, kad Lenkų priedams išskaitliuo- ’’Vienybė” žinanti ka rašo i
Viso
$7,785.77
5. Pileckas, pirmininkas — 45 Sheridan St, Wilkes-Barre, Pa.
sirodo kad nebetinka kūdi
ti.
Kun.
N.
J.
Petkus.
Nuo
įsteigimo
Tautos
Fondo
pa

savo
programą.
esate artimi pažįstami, tai
J. Pocavičius, raštininkas — 187 N. Main St., Pittsoton, Pa.
kiui, motinai gal reikia tin
jamų buvo
$501,474.39
vienatinis išėjimas, kaip ke
A. šeimis, II raštininkas, — 664 Swallow St, Kingston, Pa.
Nuo įsteigimo Tautos Fondo iš
kamesnio valgio, daugiau
PATARIMAS
Anuokart ’ ’Garsui ’ ’ pa mokėta
M. Makauskas, iždininkas — 656 Swallow St., Kingston, Pa.
liems susitarus nueiti prie
473,015.43
skystų valgių ir permainų
savo klebono ir paprašyti Persikeliant iš vienos vie st cbė jus, kad laisvamaniai Balandžio 1 d. ižde lieka $28,458.96
New York-New Jersey Apskričio Valdyba;
j os gy venini o p a pro č ių.
kad klebonas velyku laike tos į kitą, visados reikia pra be jokių faktų šmeižia L. Mi Atsargos kapitalo
$ 8,439.15
Gali būti kad vaikas yra pe
I. Mačiulis, pirmin. — 222 So. 9th Street, Brooklyn, N. Y.
pakviestų vieną, kitą sveti nešti savo laiškanešiui adre sijos narį Mastauską, tai Lietuvos pakraščiams šviesti 10,154.41
J. E. Žemaitis, rast. — 184 New York Ave., Newark, N. J.
nimas per tankiai ar duoda
Universiteto Fondas
1,033.73
Brooklyno ’’Vienybės” re Kultūros
mą kunigą ir tokiu budu są, kur persikėlei.
reikalams
3,592.62
V. Daubaras, iždininkas, — 300 S. 1st St., Brooklyn, N. Y.
mas per daug ant sykio, nes
duotų Jums progą prie sve Persikeliant iš vienos stu- daktorius savo ’’gazėtoje” Kūdikėlio Jėzaus Našlaičių Fon
A. Kazla-s. aps. organiz. — 56 New York Ave.. Newark. N. J.
lengva pervalgydinti kūdiki
2,677.25
timo kunigo velykinę atlik bos į kitą, nuo vienos gatvės išvadinęs ”G.”V redaktorių€- das
A. J. Valantiejus, org. — 4 Lexington Ave., Maspeth, N. Yi
ypač kada motina turi per
L. L. Pask. Bonų ir žemės
J. Butkus, organizatorius — P. O. Box 458, Linden, N. J.
ti. Aš turiu viltį, jog kun. ant kitos arba iš vieno mies kurčiu ir kitokiu, sako, kad Vajaus
Banko šėrų
2,400.00
daug pieno. Jeigu kūdikis
Vilkutaitis Jūsų, kaipo gerų to į kitą, jei norite, kad jūsų Mastauskas dirbęs Vilsono
negauna užtektinai motinos
parapijom), prašymą išklau laiškai, ypač iš Lietuvos atė administracijoj, kurią perei
pieno, gali prisieiti vartoti
sys.
ję jumis pasiektų, jus turite tais rinkimais šeši milijonai
truputį karvės pieno. Moti
2. Kaslink Velykinės Pro persikeldami visados pra Amerikos piliečių pasmer
na turi saugotis, kad turėtų
kė! Turint toki nusimanima
cesijos arba kasi ink ’’Prikė nešti savo laiškanešiui, *
užtektinai pieno nors per
limo” apeigų tai dalykai ši kur, ant kokios gatvės, ko reikėtų reikalauti, kad Lie
pirmus šešius mėnesius kū
taip stovi: Rymo Ritualas kiame mieste manote apsi tuvos valdžia prie Lietuvos
dikio gyvenimo.
reikalų neprisileistų nė vie
jokių Kristaus prikėlimo a- gyventi.
Yra svarbu kūdikio gero
peigų nežino ir nepaduoda.
Šiomis dienomis patė- no žmogaus iš tautininkų
vei kad motina stengtus pati
Prisikėlimo apeigas su pro myta, kad daug laiškų gra partijos, nes tą partiją visa
užsilaikyti geroj sveikatoj.
cesija turi tiktai Lenkai sa žinama atgal į Lietuvą dėlto, Lietuva pasmerkė, neišrink
Jos valgis, miegas, mankštivo Rituale. Ir mes Lietuviai kad negalima surasti adre dama ne vieno atstovo i Lie
nimas ir apsi žiūrėj ima s yra
lig šiol prigulėjome prie sato. Pasirodo, kad Lietuvo tuvos St. Seimą!
c
labai svarbu. Patarimai kai
Lenkų Bažnytinės provinci je jie, turėdami senus adre Tokie ’’Vienybes”< redak
užsilaikyti motinoms bus
jos ir vartojame lenkišką, o sus, rašo saviškiams laišk toriaus faktai aiškiai paro
siunčiami veltui (Care of
ne rymišką Ritualą. Ameri iais ant tų, kokius jie turi, do laisvamanių dvasios su
Children) visoms kurios pa
kos vyskupai ir kunigai pri o tie yra persikėlę į kitą vie puvimą ir blogą valią, o la
reikalaus buletino ’’Kūdikių
silaiko griežtai Romos, o ne tą, nepermainę adreso pašte. biausia tai tą, kad aklesnį ir
Priežiūra,” iš Vaikų Biuro,
lenkiškų apeigų,- todėl Ame Nesuradus gražinama atgal didesnį kurčių už ’’Vieny
Suvienytų Valstijų Darbo
rikos katalikų Bažnyčiose siuntėjui. Taigi kad išven bės” redaktorių vargu su
D ep ar trn onto,
(Chil dr en ’ s
nėra jokių Prisikėlimo apei gus visų nesmagumų ir no rastum.
Bureau, U. S. Department of
Cenzorius.
gų. Kur lenkai arba ir lietu rint, kad pasiektų jumis jū
I
I
Labor) Washington, D. C.
viai, sekdami Lenkus, nori sų laiškai, visados kaip tik
KUOMET JUS PIRMU KARTU PA
prisilaikyti ’’krajavų” pa keliatės, tuoj ir praneškite Bendrovių tvėrimas ant
ATSIŠAUKIMAS Į LIE
MATĖTE MUSŲ ŠALĮ APYREGĖJE!
TUVIUS AMERIKIE pročių ir apeigų, tai Ameri savo laiškanešiui arba tie tiek išsiplietė, kad jau kas
kos vyskupai tam griežtai siog į paštą. Nuėję pareika agentas, tai bendrovė.
Atmenate tą nepaprastą jausmą, kuris jus
ČIUS.
nesipriešina, o tiktai tole laukite tam tikros blankos
apėmė delei prieš jus stovinčios NEŽINĖS
Papilė, Šiaulių apsk. Auk ruoja; bet jie (t. y. Ameri ’’Form 22”, ant kurios para Bostono bendrovės prezi
ir joje besislegiančių GALIMYBIŲ!
štam Papilės kapinių pilia kos vyskupai) bevelytų, kad šykite savo vardą, pavardę, dentas visus musų preziden
Ir ne taip senai buvo TA DIENA!
kalnyje ilsisi visiems žino visi Amerikoje gyvenanti naują ir seną adresą ir atgal tus ’’subytino.” Nusipirko
Ar dabar turite kokią nors priežastį nepa
mas rašytojas istorikas Zi katalikai ir Airiai, ir Lenkai, sugrąžinkite į paštą. Jums kaminyčią tarpe kapitalis
sitikėjimui?
manas Daukantas.
ir Lietuviai, ir Vokiečiai, pri adresuoti laiškai, kad ir se tų, kur prezidentams tik ir
Jei turite — kodėl nepadaryti kiekvienos
Daug jau metų praslinko silaikytų vienų ir tų pačių nu adresu bus prisiunčiami tinkama.
dienos tokia, kaip TOJI DIENA!
K
nuo jo mirimo dienos ir net apeigų. Ir Jūsų klebonas, pagal naujojo, jei ir į kitą Kitiems musų preziden
užverstas ant kapo to gar kun. Vilkutaitis, matyt, no miestą ar valstiją persikel tams geras pavyzdis.
Ši šalis yra PASTANGŲ ŠALIS! Jus pa
baus vyro, didžiulis akmuo ri prisitaikyti prie abelnų tumėte. Pirmos klesos laiš
čių akys jums tai pasakys!
paminklas pradeda užželti Amerikos katalikų apeigų kai bus pasiunčiami uždyką.
’’Darbininkas”
sutvėrė
Juokitės iš visit menkų nepasisekimų!
medžiais ir samanomis, tarsi ir niekas Jo už tai neturi tei Už laikraščius ir kitus ko dar vieną naują organizaci
Sumindžiokit Juos! Sutrempkit Juos ir
norėdamas pats pasislėpti sės peikti. Ateis laikas, kad kius siuntinius reikės pri ja.
eikit tolyn!
ir drauge paslėpti musų gar Lietuva atsiskirs nuo Lenkų siųsti nurodytos
vertės Kaip jo skiltis skaitytojus
Prieš mus visuomet stovi NEŽINOMYBE!
bingojo istoriko kapą.
ir sutvers atskira Bažnytinę krasos ženklelių del persiun informuoja, balandžio 17 d.
Tačiau bukit PASIRENGŲ priimti joje besislepiančias GALIMYBES.
Tačiau Simo Daukanto provinciją, ir tada be abejo timo iš vieno miesto i kita. ten buvę prakalbos ir kal
Prisiruoškit! Bukite taupus!
darbai neleidžia mums pa nės priims bendros Romos
Kada yra surašąs miesto bėjęs ’’Garso susivienijimo”
I
Žmogui su GALIMYBĖMIS ir TAUPIMO BANKAI tapo įkurti.
miršti nei jo nei jo kapo.
Bažnyčios Ritualą ir cere- gyventojų, visados reikia redaktorius. Apie tokį susi
ŽMONĖMS, KURIE SAUGOJA, DIRBA IR TAURINA!
Paminėti ir pagerbti Si- monijalą be jokių lenkiškų paduoti savo tikrą lietuviš vienijimą dar nebuvo girdė ’
TAUPYMO BANKUOSE jus dolaris gali laukti GEROS PROGOS.
mano Daukanto asmenini priedų. O tų priedų lenkai ką vardą ir pavardę, nepa ti. Tai naujiena.
»
Ir saugiai besidaugina teisėmis proteguojant!
1919 m. gegužio mėn. 19 d. yra užvedę savo Bažnytinė tartina visaip iškraipyti į
j
Tegul kiekviena diena buna taip kaip TOJI DIENA!
yra įsikūrusį Papilėje drau se apeigose daugybę, nuo svetimi antiškas pavardes. Wilkes-Barres padangėje •
Prisiruoškit! Bukit neišlaidus! Taupykit!
gija vardu: ’’Simo Daukan kuriui ir mes Lietuviai turė Tas iškraipymas nepriduo pučiasi didelis burbulas. Ža
to” knygynas, skaitykla, ku sime atsipratinti.
da jokio gerumo, tik blogu da netrukus plyšti ir musų
ri užsibrėžė sau tikslą platin Žiūrint i Lenku Bažnyčios mo pastose. Turime knygas visuomenę nustebinti. Tuom ‘
56 West 45-th Street
New York City
ti liaudies tarpe kultūrą, apeigas su visais priedais, to miesto gyventojų sąrašo. kartu paslaptis.
Uola.

ATMENATE TA DIENA?
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"GARSAS”

Navickas Kazys, kp. 83, už paš.
°
28 Stonkiene J., kp. 33, pomirtinė už Igną Stankų, flu _
atimta
6.00 j
Visockas Vincas, kp. 209, už paš.
6083
16.00
j Sugrąžina man sveikatą frpaji
12.11
Bak.šienė Ona, kp. 83, už paš.
704 v 168 Kewanee, 111.
6084
(Tąsa).
gas, saka Pauas MatuscvlcSs
149.00
60.41
Dalzell. Ill.
41.38 705 n
93 Easton, Pa.
6085
686 31
56 Brealaw, Pa.
“Ištariu sav neaprubežioutą padekavojii
48.00
230.29
Brazevičiene
Zuzana,
kp.
26,
už
paš.
167.95 706 v 209 Kingston, Pa.
6086 >7
N uga-Tone, kurios due
už jusu vaist
687
112 Bridgeville, Pa.
20.00 tvirtumą, visa
:unui .los duoda nai
30.86
Kanaikienė Jicva, kp. 87, už paš.
51.38 707 v
12 Banshaw, Pa.
6087
688 » 133 Vandergrift, Pa.
.i nusilpnėtas ir iSdav;
gyvybę. Buvn
38.00
220.43
>kius vaistus bet nieką
dautj pinigu u
20.02 708 n
47 Mt. Carmel, Pa.
6088 77 Rasbickas Stan., kp. 30, už paš.
6S9 >> 169 Sioux Cit,y, Iowa
Kaip 1il pradiej.iu irati Nuga-To
15.00 geibioje.
68.91
Visčius Antanas, kp. 88, už paš.
51 New Phila., Pa.
44.33 709
6089
atgavau savą sve i‘ą ir pajiegas. Jie num
690
105 Braddock, Pa.
64.00 man lazdą ir dovi jnergijc ir tvirtumą. Ga
30.18
244 Wyoming, Pa.
34.14 710
Poeavičius Alek., kp. 161, už paš.
6090
691
256 Benton, Ill.
atlikti trys /kius daugiaus darba nei
23.00 dabar
68.78
pinniaus
ir ne jau< j pavargimo ir par tai ga
8
Cleveland,
Ohio,
6091
249
Moundsville,
W.
Va.
35.25
692 V
pasakyti,
jog Niif -Tone yra geriausia vais
28.00
9.12
43.45
49 Beading, Pa.
Vaškevičius Stan., kp. 98. už paš.
ir geriausia atgaiv ois sveikatos. Lenkiu sa
6092 H
98 Worcester, Mass.
77
693 77
.irie sutaisą tuos vaistus
gaivą preš tuos,
157.32
1.3 Baltimore, Md.
35 McKees Bocks, Pa. 227.00 71.-.
6093 n Valukonis Antanas, kp. 61, už paš.
69-1 V
įga-Tone“
48.00
.97
PETRAS MĄTUSEVIC:
Frackville, Pa.
23.44 714
695 77
86 Portage, Pa.
6094 M Jurgaitienė Liudvika, kp. 63, už paš.
Nuga-Tone priduoda didesni ybiklumą
3.44
84.00 tvirtumą visiems gyvj bes pajiegoms, j
.11 Waterbury, Conn.
29.06
Koncikis Antanas, kp. 189, už paš.
52 Lawrence, Mass.
??
696 77
6095
vaistas dč! silpnu, nervuol
8.00 stebuklingas
31
Mahanoy
City,
Pa.
109.59
36.15
Morkūnas M i kolas, kp. 67. už paš.
n
697 77 252 Bockford, HI.
sunaikintu vyru ir mbteriu. Duoda nat
6096 M
29(5.46
Viso išmokėjimų Sausio mėnesyje
52.75 gvvvbę jaknoms ir žarnoms, atgaii
5739.01 6097
7 Pittston, Pa.
35 McKees Bocks, Pa. 26.88
77
698 77
’’Garsas,” už spaudos darbą
inkštus, išmeta nuodingas atmatas, prai
24.84
Nashua, N. H.
70.00 lin gazus ir išpūtimus, neprlimną kvapą
23.03 718
699 v 120 Burlington, N. J.
6098 y »
IŠMOKĖJIMAI
VASARIO
MĖN,
1921.
išvnfa liežuvio apvilkimus. Duoda puti
25.00 apetitą,
21 So. Boston, Mass. 170.68
53.81 698 n
135 Brooklyn, N. Y.
gierą gruomulavimą,, nuolatini
700
28 Janulevieius Juozas, kp. 232, už paš.
6099
21.73 5897
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.
244 Wyoming, Pa.
65.00
143.06
7 Daunis K, kp. 190, atlyginimas už prirašymą naujų
701 77 10 Philadelphia, Pa.
n
Kasparavičius
Adomas,
kp.
218.
už
paš.
6100 n
Kožsta bonkuti Nuga-Tone talpin pil
18.79
15.00 vieną menesi gydymą, o preke yra Sl.l
narių
144 Freeland, Pa.
3.20 6101
Urbaitis
Jokūbas,
kp.
75,
už
paš.
77
n
Gaukite bonkuti šiandien pas sava apt
Viso paj. Kovo m. $13,938.78
42.61
183 Pittston, Pa.
703 ))
kariaus, imkite per 20 dienų ir jeigu |
Stonienė Ona, kp. 224, už paš.
5968 18 Sabaliauskas P, kp. 238, atlyginimas už prirašymą
6102 ♦,
busite visai iižganedint i, aptiekoriussugrą;
5.00
Pocienė
Ona,
kp.
246,
už
paš.
jums tusu pinigus. Jeigu negalite gauti p
naujų narių
4.75 6103
n
siuskite mums $1.00 o gausi
82.50 aptiekoriaus,
5978 7
’’Garsas,” už spaudos darbą
142.00 6104 ?)
piln 1 mėnesi gvarantuctą gydymą, apm
Lietą
pačtą.
NATIONAL LABORATOR
250.50
IŠMOKĖJIMAI SAUSIO MĖN., 1921.
Liuišis Jonas, kp. 118, už paš.
5979 28 Malinauskas S, kp. 70, atlyginimas už prirašymą
6105 ??
5C7 So. Dearborn St., ChJCASO, 111.
49.50
Šliužas Kazys, kp. 10, už par.
naujų narių
3.15 6108
Nakrasis Kazys, kp. 165, atlyginimas iuž prirašymą
5860
84.00
Žeimienė Elzbieta, kp. 2, pomirtinė už Adom Žeimį 150.00 6109
$ 3.95 5980
naujų narių
54.00
KAM KENTĖTI?
6110 28 Žemgalienč Magde, kp. 181, už paš.
Levandoski More, kp. 25, pomirtine už J. Račkaus
39.00 5981
5873 8 Kuzminskas Jonas, kp. 222. už paš. 1
57.00
ką, flu ir duoklės atimta
246.25 6111 n
8.00
Raumatizmo, neuralgijos ir raum
5874 >7 Zelenkienė Ona, kp. 41, už paš.
99.00 gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini
6112
21
Petručionis
E,
kp.
128,
atlyginimas
už
prirašymą
25.00
I
5982
5875 J? Akanavičienė Rožė. kp. 54, už paš.
18.00
naujų narių
6.15 6113 7 J Mačanskis Juozas, kp. 6, už paš.
37.50
Alcksaitis Juozas, kp. 236, už paš.
5876
9.00
Šmulkštienė Magdė, kp. 220, už paš. ,
7?
50.00 5987
Nakruševičius A, k p. 126, už paš.
72.00 6114
5877 17 A. J. Kizis. už algą
• 16.00
7.50 5989
Garolis Jonas, kp. 190, duoklės sugrąžintos
3.30 6115
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.
5878 18 Jonickas M., kp. 178. už paš.
15.00
Aržuolaitis
Antanas,
kp.
191,
už
paš.
6116
54.00
5991
Steponavičius
Dominikas,
kp.
31,
už
paš.
12.00
Albaitis
Vincas,
kp.
114,
už
paš.
5879
16.00 Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį
Kazlauskas Jonas, kp. 111, už paš.
55.50 5992
12.00 6117
Grigaliūnas Jonas, kp. 237, už paš.
5880
6.00 daugiau kaip 50 metų.
Adomaitis V., kp. 190, už paš.
50.00 5993
Brazauskas Jonas, kp. 216, už paš.
405.00 6118
5881 77 Žukauskienė Elze, kp. 119, už paš.
Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anei
20.00
6119 J 7 Petravičius Antanas, kp. 18.1, už paš.
49.00 5994
Gičauskienė Rožė, kp. 191, pomirtine ir pašelpa už
Liutkevičius Ber., kp. 90, už paš.
5882
40.00
Juozą Čižauską, flu atimta
335.50 6120 n
5883 17 Krasenskienė Elzbieta, kp. 90, pomirtinė už M. Kra90.00
Stankevičius
Juozas,
k]).
155,
už
paš.
6124 n
148.50 5995 77 Razauskas Simonas, kp. 191, pomirtinė už Vytau
senską, flu atimta
25.00
6125
tą Razauską
75.00
5885 n Uždavinis Petras, kp. 128, pomirtinė uz Katrę Už30.00
Grinienė
P.,
kp.
.121,
už
paš.
6126 7 7
148.50 5996
Matukicnė Julijona, kp. 21, pomirtinė už Jurgį Ma
davinienę, flu atimta
40.00
uz pas.
24.00
tuką
100.30 6127 H
5886 8 Žibulis Kazys, kp. 121, už paš.
5997
Kuopa 183, paš. už M. Dagilių, duoklės atimta
R
5887 17 Jakinevičius J., kp. 225, atlyginimas uz prirašymą
Viso išmokėjimų Vasario men.
Cirkelis A., kp. 50, už paš.
5998 7
3.00
naujų narių
5999
Poškus Antanas, kp. 251, už paš.
128.00
5888 M Marčiulionis j., kp. 121, atlyginimas uz prirašymą
IŠMOKĖJIMAI KOVO .MĖN.
a
6000
Gačiubas
Mikolas,
kp.
1.71,
už
paš.
6.50
114.00
naujų narių
leiskis Benediktas, kp. 61, pomirtinė už Juozą
Vaičiulionis Rafolas, kp. 41, už paš.
118.00 6001
42.00 5084* 19
5889 10 Kalėda Kazys, kp. 28, už paš.
Jaselskj, flu atimta
148.51'
Balvočius A., kp. 245, už paš.
18.00 6002
22.00
5890 77 Bergclis Juozas, kp. 234, už paš.
Stanislovas
Jonas,
kp.
97.
pomirtinė
ir
pašalpa
už
6106
10
6003
18.00
24.00
5891 77 Zuromskis Jurgis, kp. 51, už paš.
Marcelę Slanislovienė, flu atimta
499.00
6004
38.00
30.00
Stočkunas
Vincas,
kp.
12,
už
paš.
77
5892 77
Pctrauckieųė Zofija, kp. 69, pomirtinė ir pašalpa
Maurienė Ona, kp. 85, už paš.
36.00 6107
39.50 6005
Jurkonis Adomas, kp. 130, už paš.
5893
Didelę atydą atkreipia publika
ib
už Antaną'Petrauską
504.50
Jančaitis
Stasys,
kp.
77,
už
paš.
18.00 6006 77
Radziavičius Jonas, kp. 130, už paš.
5894
stebėtiną gydymą Patrūkimo, H
Semaliunienė M., kp. 121, už paš.
19.00 6121 14 Kersiavičicnė Ona, kp. 30, pomirtinė už B. Kersia- 53.00 6007
5895 77 Kripienė Teodora, kp. 89, už paš.
virių
150.00
Klimavičiene
D.,
kp.
61,
pomirtinė
ir
pašalpa
už
Po

6008
drocele ir Nervišką arba tritin
19.00
Kelminas Juozas, kp. 3, už paš.
5891?
vilą
Klimavičių
521.00
Seilius
V.,
kp.
14,
atlyginimas
už
prirašymą
naujų
Savickas
Z.,
kp.
191,
permokėtos
duoklės
už
Oną
6122
5898' 17
veisles lig-as, per Daktarą Andre
Strungi.s Pijušas, kp.- 29, pomirtine dž Oną Strun7.00 6009
Savickienę sugrąžintos
2.50 )’Malley iš Wilkes-Barre, Pa., 1
narių
gienę, flu atimta
148.50 6123 V Karvojus P., atlyginimas už prirašymą naujų narių
5899 77 Kralikas J., kp. 130, atlyginimas už prirašymą nau
7.15
•artojimo peilio ir operacijos iri
6010
Tumasonis
J.,
alga
už
Sausio
mėn.
200.00
1.75
jų narių
Tumasonis J., alga už Vasario mėn.
200.00
6128
Tumasonis J., už krasos ženki.
6011
44.50 6129
5900 77 Saparauckas J., kp. 105, atlyginimas už prirašymą
Tumasonis J., už krasos ženk.
39.75 kiriant aršesnius atsitikimus, n
Šlikas Jonas., kp. 185, už paš.
18.00 6130 10
6.75 6012
naujų narių
3.00 eikalauja trotinti laiką nuo da
Sidaravičius
Kazys,
kp.97,
už
paš.
6013
11
18.00
5901 77 Lukonis J., kp. 198, atlyginimas už prirašymą nau
31.00 >o ar kito užsiėmimo.
6131 77 Juškienė Uršulė, kp. 180, už paš.
3114
72.00
jų narių
93.00
Čižauskas Mikolas, kp. 135, už paš.
Žmonės paprastai mislino, ka
Petreikis
Antanas,
kp.
121,
už
paš.
6015
16.00
46.00
5902 25 Meškis Kazys, kp. 101, už paš.
Mikolaitis Jonas, kp. 17, už paš.
10.00 nesiranda gydymo del patrūkimi
6.133
78.00 6.134
210.00 6016 77 Morkūnas Mikolas, kp. 67, už paš.
Stanevičius Pranas, kp. 17, už paš.
69.00
5903 10 Misiūnas Vincas, kp. 14, už paš.
kaip tik su pagelba operacijos,
6017
24.00
40.00
Lukoševičius
Pranas,
kp.
176,
už
paš.
5904 77
15.00
as yra tik netiesa. Šiandien Di
165.00 6136 14 Ruscckas Antanas, kp. 233, atlyginimas už prirašy19.50 6018 21 Lazdauskas Juozas, kp. 67, už paš.
5905 17 Grigaliūnas Jonas, kp. 237, už paš.
Ramanauskas
Kazys,
kp.
146,
už
paš.,
62.00
28.00 6019
m ąnaujų narių
5906 7 7 Satula Kazys, kp. 209, už paš.
4.00 UMallcy praleido didesnę dalį ss
Šivokas
Kazys,
kp.
142,
už
paš.
6020
162.00
vo daktaravimo del ištyrinėjimo i
20.00
5907 77 Abromavičius Antanas, kp. 78, už paš.
Mardosa V., kp. 30, atlyginimas už prirašymą nau
6137
Vankevičius
Jonas,
kp.
161
6021
36.00
5908 77 Damanskienė Marė, kp. 78, už paš.
jų narių
13.50 gydymo patrūkimo be skausmingo
Raulickis Mikolas, kp. 90, už paš.
27.00
59.00 6022
5909 77 Janušauskas Vincas, kp. 83, už paš.
92.00 iperacajos ir pasisekė jam išpildy
6138 10
Seleckienė Ona, kp. 90, už paš.
100.00
19.00 6023
5910 77 Mičiulis Juozas, kp. 187, už paš.
Arbatavičius Antanas, kp. 21, už paš.
190.00 i savo norą, taip kad nėra apio ta
6139
Navalskis Ignotas, kp. 144, už paš.
8.00 6140
44.00 3024
5911 77 Kizalevičius Petras, kp. 197, už paš.
15.00 abejonės.
10 Povilaičiutė Ona. kp. 21, už paš.
128.00 3025 18 Stapulicnė K., kp. 50, pomirtinė už Matą Stapulionį 150.00 6141 19 ’’Garsas,” už 1921 metų kalendorius
5912 77 Zaleckis Jonas., kp. 67, už paš.
2369.61 DĖKINGAS PACIJENTAS SAKO:
Stropas Pranas, kp. 151, už paš.
63.00
Stulgaitis J., už algą, krasos ženki, ir kitos išlaidos 267.05 6026 77
5913 77
Skrebulienė Autose, kp. 199, už paš.
10
6142
Eevcriy. N. J., Aug. 14, 1917
Eižuvi'enė Ona, kp. 161, už paš.
10.00
5.00 6027
5914 7 7 Tumasonis J., už rendavojimą bankos dėžutės
19 ’’Garsas,” už organą nariams ttž 1-mą bert.
6143
Brangus Dr. O’Malley:—
6028 77
58.00
5915 17 Getautas A., kp. 252, atlyginimas už prirašymą nau
40.00
6144 10 Didžbalis Jonas, kp. 81, už paš.
Negaliu, rasti žodžių įvales jmns.pa
Daunis
Dominikas,
kp.
32,
už
paš.
8.00
10.80 6029
jų narių
Braisas Kazys, kp. 187, už paš.
78.00 dėkoti už stebėtiną patarnavimą dft
6145
21.00
94.00 6030 77 Anckis Vincas, kp. 198, už paš.
5916 77 Žilinskas Jonas, kp. 14, už paš.
Gobis Jonas, kp. 119, už paš.
99.00 manęs, išgydydamas mane nuo dubel
6146
Stasiūnienė
Anelė,
kp.
237,
už
paš.
6031
4.00
Volungevičius Petras, kp. 170, atlyginimas už pri
5917
Česnulevičius Jurgis, kp. 141, už paš.
45.00 tavos rupturos , nuo kurios kentėjau pei
6147
Marcinkus Jonas, kp. 2, už paš.
5.00
rašymą naujų narių
3.60 6032 77
prirašymą
Zaviackas
A.,
kp.
35,
atlyginimas
už
6148 19
devynis metus Ir negalėjau dirbti
Simanavičius Jurgis, kp. 83, už paš.
6033
22,00
Genis Juozas, kp. 170, atlyginimas už prirašymą
5918 77
naujų narių
1.50
Bandžiau visokius daktarus, bet man
6.00
3.70 6034 77 Karsokas Dominikas, kp. 83, už paš.
naujų narių
negalėjo pagelbeti. Dabar esmių svei
32.00
6149
Jurgaitienė Amilija, kp. 67, už paš.
7.00
5919 77 Damauskas M., kp. 78. sugrąžintos duoklės
4.59 6035
kas,
ačiū Dr. O’Malley iš Wilkes-BaxSkurvidienė
Jicva,
kp.
178,
už
paš.
Švagždienė Elzbieta, kp. 133, už paš.
23.00 *6150 77
28.00 6036
5920 77 Karsokienė Ona, kp. 92, už paš.
Bartkus Petras, kp. 191, už paš.
1 1.00. re, Pa. Aš esmių lietuvis 70 metą am
77
136.00 6151
5921 77 Bulskis Motiejus, kp. 146, už paš.
10.00 6037 77 Danius Jonas, kp. 199, už paš.
Kančias
Adomas,
kp.
165,
už
paš.
60.00 žiaus ir išimtinai rekomenduoju Dt
6152
14.00
5922 77 Drungelienė Ona, kp. 155, už paš.
130.00 6038 77 Tamulionis Vincas, kp. 4, už paš. *
Simanaitienė Anelė, kp. 228, už paš.
54.00 O’Malley, del kiekvieno Tautiečio, tat77
Karinauskas Izidorius, kp. 194, už paš.
122.00 6153
5923 77 Sniutas Aųufras, kp. 194, už paš.
118.00 6039
ris yra tarno pačiame padėjimo, kalj
Sedikevičius Motiejus, kp. 194, už paš.
6.00 6154 77 Paltanavičius Jonas, kp. 98, už paš.
5824 77 Linkauskas Andrius, kp. 1, už paš.
68.00 6040 77
kad
a5 pirma buvau
38.00
Slanislovienė Marcelė, kp. 97, už paš.
6041 77
22.00 6155
5925 77 Vasiliauskas J., už algą, krasos ženki, ir kitos išlai
Jonas Gedminas,
Navickas Juozas, kp. 7, už paš.
18.00
30.00 6156
dos
195.20 6042 77
Doveika Kazys, kp. 236, už paš.
Box 68, Beverly, N. J,
6043 77
7.00 6157
5926 25i Radzvilas Vincas, kp. 7, pomirtinė už Konstanciją
Stankus Adomas, kp. 197, už paš.
326.00
( Tikra gromata randąsi mano ofise).
112,00 6158 77
Radzvilcnę, flu atimta
148.50 6044 77 Atmanavičia Adomas, kp. 112, už paš,
Eimutis
Izid.,
kp.
161,
už
paš.
29.00
6159
77 .
DAKTARAS O’MZxLLEY SAKO:—
Šukienė Barbora, kp. 89, už paš.
21.00
117.00 6045
5927 17 Misevičius Juozas, kp. 41, už paš.
Linkauskas
Andrius,
kp.
1,
už
paš.
218.00
6160
77
Lukošius
Stasys,
kp.
92,
už
paš.
31.00
8046 18
Penki metai atgalios po dvieją
5928 25> Kašėta Adomas, kp. 41, atlyginimas už prirašymą
Matukaiticnė Petronė, kp. 21, už paš.
6161
23.00
Ambrazas
Stasys,
kp.
126,
už
paš.
6047
48.00
metų ištyrinėjimo, išradau naują
naujų narių
3.40
SI umbras Bernardas, kp. 189, už paš.
54.00
41.00 6162 77
Andrius, kp. 25, už paš.
592917 Kavaliauckas
:
6.00 6048
Bružinskas Juozas, kp. 93, už paš.
134.00 >udą gydymo Patrūkimo iir vadinu
60.00 6163
5930 25> Butkauskas J., duoklės sugrąžintos
20.91 6049 77 Jasonis Stasys, kp. 81, už paš.
60.00 ą būdą gydymo ’Chemic-Eloetro’
6164 19 Mierunaitis Juozas, kp. 209, už paš.
5931 77 Bartąsias Jonas, kp. 194, už paš.
4.00 6050 77 Zubrickicnė Jadvyga, kp. 191, už paš.
Naimienė
Morta,
kp.
88,
už
paš.
23.00 nidas gy dymo Patrūkimo del šiinBaruscvičius M., kp. 240, už paš.
114.00 6165
6051
5932 77
Staknienė. Marė, kp. 243, už paš.
Linkevičius
Jonas,
kp.
25,
už
paš.
6166
52.00 lų Palmkusaų žmonių. Nebuvo di
104.00
5933 25
13.00 6052 77 Maižiežius Tarnas, kp. 77, už paš.
Gudinas
Petras,
kp.
126,
už
paš.
6167
36.00 desnio išradimo medicinoje, nei gy77
2.00
5934
Blažaitienė Kazimiera, kp. 133, už paš.
26.00 6053 77 Želionis Liudvikas, kp. 70, už paš.
176.00
21.00 6168 77 Pilipaitis Pranas, kp. 134, už paš.
6054 v Naujalienė Jicva, kp. 25, už paš.
5935 31 Gužauckas Kazimieras, kp. 109, pomirtinė ir pašal
lymuoso nuo laiko išradimo XŠližis
Antanas,
kp.
115,
už
paš.
6169
30.00
77
Stumbras Kazimieras, kp. 9, už paš.
11.00
pa už P. Gužauckienę
350.50 6055
Tilvikas Ignas, kp. 93, už paš.
44.00 RAY ir daugiau svarbesnio žmo
Bacevičius Jonas, kp. 7, už paš.
11.00 6170
5936 25 Stumbras Ber., kp. 189, už paš.
56.00 6056
Mazdukienė Barbora, kp. 13, už paš.
11.00 nijai. Jeigu esate vienas iš tų skait
Banevičius Stan., kp. 197, už paš.
18.00 6171
6057 77
5937
Šveikauskas Ignas, kp. 112, už paš.
Mažeikienė
Zofija,
kp.
13,
už
paš.
22.00 lingų kenčiančių, sergančių ant tos
Laurinavičius Antanas, kp. 240, už paš.
108.00 6172
5938 30 Šileraitis Vincas, kp. 92, už paš.
30.00 6058
Gabalicnė
Juzė,
kp.
121,
už
paš.
42.00
6173
37.00
Toapkenciamos ligos ’’Patrūkimo”
5939 25 Paukštienė Agnieška, kp. 116; už paš.
26.50 8059
Urbonienė
Ona,
kp.
121,
už
paš.
6174
39.00
77
Šileraitis
Vincas,
kp.
92,
už
paš.
90.00
iš galiu jus išgydyti. Nelaukite.
5940 28 Žakas Jurgis, kp. 116, už paš.
22.00 6060
6175 77 Vaitkienė Elzbieta, kp. 121, už paš.
9.00
Skirkevičius
Juozas,
kp.
95,
už
paš.
25.00
6061
28
5941 25 Susmaras Julius, kp. 170, už paš.
20.00
■ Dauparas Juozas, 121, už paš.
6176
34.00 Teigu reikalaujate rodos, tai nieko
6062 77 Roman Anthony, kp. 17, pomirtinė už Oną Dauk5942 31 Bartušicnė Kaz., kp. 85, pomirtinė už Vaclovą Barn ekas tu o s, kaip t ik parašymas grošienę, flu atimta
742.50 6177 23 Urbienė Antanina, kp. 58, pomirtinė už Antaniną
tušį, flu atimta
495.00
‘
150.00
Povilai! ienę
Petrauskienė Liudvika, kp. 73, paš. ir pomirtinė už
5943 25 Brausevičius A., kp. 90, už paš.
77
80.00 6063
Monongahela
City Trust Co., kp. 92, pomirtinė už
>ą, arabiškai. Rašykite, prisiųsdami
‘ Juozą Petrauską, flu atimta
158.50 6178
Šimonis Jokūbas, kp. 124, už paš.
5944 77
60.00
M.
Ramanauskienę,
flu
ir
duoklė?
s
atimta
536.67
tž 6c. štampų, o gausite paveiks*
5945 77 Kučinskas Petras, kp. 209, už paš.
58.00 6064 77 Remeskevičienė Magdė, kp. 90, pomirtinė ir pašalpa
Jerusevičienė Antanina, kp. 50, ppmirtinč ir paš.
6179
n
už
Juozą
Remeškevičią,
flu
atimta
995.00
5946 77 Oberstas Stanis, kp. 209, už paš.
15.00
už Stan. Jerusevičių
257.50
5947 77
Motušė Antanas, kp. 125, už paš.
29.00 6065 77 Mačiulskienė Ona, kp. 31, pomirtinė už Juozą MaAdresuokite:
Kati
lovas
Martinas,
kp.
112,
pomirtinė
už
Vincą
Ka6180
čiulską
500.00
5948 7 >
Simonaitis Juozas, kp. 33, už paš.
18.00
tilo va
1000.00
5949 77 Jescvičius B., kp. 30, už paš.
%
23.00 6066 28
Adomaitis
Vincas,
kp.
190,
už
paš.
19
.
19.00
6186
atimta
•
247.50
5950 77
Česnulevičius Jurgis, kp. 141, už paš.
71.00
Martinaitis Augustinas, kp. 125, už paš.
18.00
6187
Drungilas Ignas, k p. 155, pomirtine ir pašalpa už
5951 •7 Bernotas Antanas, kp. 87, už paš.
14.00 6067
Diadonienė
Marė,
kp.
92,
už
paš.
6190
23
40.00
Oną Daukšienę, flu atimta
1012.00
5952 77 Malkevičius Jonas, kp. 35, už paš.
25.00
68 S. FRANKLIN ST.
31.00
6191
5953
Astrauskienė Marė, kp. 35, už paš.
77
10.00 6068 77 Brazinskienė Morta, kp. 66, pomirtinė už Vincą
Jodeikienė Valerija, kp. 120, už paš.
21.00
Wilkes-Barre, Pa.
Bražinską, flu atimta
148.50 6192
5954 77 Scrgalis Juozas, kp. 90, atlyginimas už pririšymą
Subačius
Adomas,
kp.
4,
už
paš.
Kur
kalbasi
ir rašosi lietuviškai.
6193
Stulgienė Ona, kp. 92, pomirtinė ir pašelpa už Ona
. .j
naujų narių
9.50 6069 77
22.00
Karsokienę, flu ir duoklės atimta
151.35 6194 77 Alaburdas Juozas, kp. 220, už paš.
5955 25 Senikienė Mare, kp. 57., duoklės sugrąžintos už Jo
6195 77 Jesinauskas Bernardas, kp. 209, už paš.
Poškai!is Pranas, kp. 6, atlyginimas už prirašymą
ną Seni ką
KYLA IŠGYDOMA. |
.76 6070 n
Akelis Jurgis, kp. 183, už paš.
25.50
5.25 6196 77
naujų narių
'5956 H Dovidas P., kp. 25, atlyginimas už prirašymą nau
44.00 Stuart o Plapao PaduskaitS. 1
6197 77 Balanavičius Antanas, kp. 195, už paš.
Šeškai!is Kazys, kp. 212, atlyginimas už prirašymą
6071 77
jų narių
Jus galite mesti Salin visus diržus, I
Karkclis
Antanas,
kp.
195,
už
paš.
10.00
3.00 6198 77
naujų narių
. :
;• - b >>
. .< A
5957 77 Paluticnė Alena, kp. 155, už paš.
64.90
kadangi
Plapao paduškaitė yra vieši
Šarkauskas Jonas, k p. 88, už paš.
60.00 tam padaryta, kad jus išgydyti nuo Ry
5958 77 Petkevičius Antanas, kp,> 30, už paŠ.
9.00 6072 „ Šimkus Kazys, kp. .155, pomirtinė už Mikolą Bonaką 500.00 6199 77
54.00 los. Ji yra taip padaryta, kad kastą
46.00 6200
Kuniškis Justinas, kp. 90, už paš.
5959
263.00 6073 21 Sakavičius Alek., kp. 18, už paš.
77
Kumpauskas
Justinas,
kp.
64,
už
paš.
67.50 pridėjus nenusenka ir tuo budu goresdi
25.00 6201
Lopatlo J., už lėgališką patarnavimą
5960 77 Okonis Kazys, kp. 63, už paš.
28. Q0 6074
diržas. Jokių diržų ar sprendžiau
Kondrotienė
Ona,
kp.
102,
už
paš.
5.00 aegu
295.80 6202 77
5961 77
aeturi.
Minkšta, lengva neSiojūnui. Pi* J
9.00 6075 28 W. II. Gould, už metinę atskaitą, etc.
Adminicno Paulina, kp. 102, už paš.
22.00 gi. Jpkio nesmagumo darbo. Gauta au I
6203
26.00
77
Mesius
Antanas,
kp.
121,
už
paš.
21
6076
5962 7 7 Petraitis Benediktas, kp. 8, už paš.
22.50
Augustaitis Antanas, kp. 121, už paš.
6.00 kso modalius. Mes prisiusimo ką sako
290.00 6204
Šliterienė Monika, kp. 161, už paš.
5963 25 Slanislovienė Marcelė, kp. 97, už paš.
32.00 6077
Martinkevičius
Pranas,
kp.
11,
už
pa.
7.00 me, titsiųsim© jums išmėginimui visai
6205
32.00
Norvaišienė Ona, kp. 10, už paš.
5964 77 Stalsis Petras, kp. 146, už paš.
DYKAI.
12.00 6078 77
Au____
12.00 6206 31 Stankevičius Augustinas, kp. 24, pomirtinė už
Kacevičius B., kp. 41, už paš.
FLAFAO
EABAEATGRCBB
5965 77 Rukmanas Ignas, kp. 156, už paš.
23.00 6079
gustą
Stankevičių,
flu
atimta
123.50 RTnck
šešii
------ ’----St Lordu. Mok/
11.00
5966 77 Daukšis Konstantas, kp. 83, už paš.
13.00 6080 ;; Keršiene Agota, kp. 41, už paš.

S.

Wr-'

L. R. K. A. FINANSINĖ ATSKAITA
Už 1-ma bertainį 1921,

5967
5969 31
5970
5971
77
5972
5973
5974 77
5975
5976 I 77
5977
5983
5984
5985
5986
5988 77
5990 v

Stepulevieienė Barbora, kp. 78, už paš.
Braekus Petras, kp. 100, už paš.
Stanevičius Antanas, kp. 100, už paš.
Garalis Antanas, kp. 222, už paš.
Markus Antanas, kp. 134, už paš.
Žemaitis Juozas, kp. 220, už paš.
Pipas Vaclovas, kp. 7, už paš.
Gružas Stasys, kp. 7, už paš.
Stankus Benediktas, kp. 112, už paš.
Kleponis Albinas, kp. 171, už paš.
Jescvičius Jurgis, kp. 27, už paš.
Krištolaitis Vincas, kp. 41, už paš.
Petraukas Antanas, kp. 73, už paš.
Celesius Antanas, kp. 126, už paš.
Baliunas Motiejus, kp. 126. už paš.
Dzingaletis Juozas, kp. 242, už paš.

33.00
11.00
52.00
27.00
138.00
37.00
20.00
127.50
12.00
18.00
73.00
24.00
10.00
94.00
32.00
24.00

6081
6082

Ja I'JJN-EXPEILER >

Ligenis neUiina darbo lail
Be peilio, bo operacijos..

DR. A. W. O’MALLEY

'

T

Mi
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"GARSAS”

No. 18, gegužio 5, 1921
Jansonienė Veronika, kp. 85, pomirtine užLiudviką Jansonį, flu alimta ir permokėtos duoklės su154.61
grąžintos
22.18
6208 M Šimutis L., kelionės lėšos su prakalbom
6209 ,, Stanevičius P., atlyginimas už prirašymą naujų narių 8.00
6210 n Lisauckienė Zofija, kp. 197, paš. už Praną Lisauską 245.00
6211 31 Pilipaitis A., kp. 146, atlyginimas už prirašymą nau
2.25
jų narių
Petrulionienė
Jieva,
kp.
220',
pomirtinė
už
K.
Petru6212 M
148.50
lionį, flu atimta
2.75
6213 n Buivis Pranas, kp. 3, duoklės sugrąžintos
39.00
6214 n Tclackienė M., kp. 90, už paš.
Šimonis Juozas, kp. 194, pomirtinė už I. Šimonį, flu
6215
495.00
atimta
6216 n Zubavieius J., kp. 83; atlyginimas už prirašymą nau
14.00
jų narių
46.00
6217 23 Bičkus Petras, kp. 35, už paš.
Šukcvičius
Motiejus,
kp.
40,
pomirtine
už
Oną
Šukc6218 31
148.50
vičįenę, flu atimta
66.00
Kuktincnė
Marė,
kp.
155,
už
paš.
23
6219
8.00
6220 n Žigas Juozas, kp. 30, už paš.
21.00
Paplauskas
Juozas,
kp.
236,
už
paš.
6221
33.00
6222 5 J Alcksaitis Juozas, kp. 236, už paš.
13.00
6223 n Gibas Juozas, kp. 67, už paš.
19.00
6224 n Kazickienė Zofija, kp. 171, už paš.
5.00
6225 31 Burmonas Vincas, kp. 137, už paš.
156.00
6226 J? Paulaiticno Julijona, kp. 189, už paš.
15.00
Remeikienė Magdė, kp. 13, už paš.
6227
41.00
6228 r Caplinskas Juozas, kp. 13, už paš.
27.00
Tamosiute Katrė, kp. 170,
6229
22.00
Fraieras
Juozas,
kp.
32,
už
paš.
6230 31
64.00
Tamulionienė Magdė, kp. 101, už paš.
6231
58.00
Janonis
S.,
kp.
21,
už
paš.
6232 J,
36.00
6233 n Žukauskas Pranas, kp. 11, už paš.
Jankunavieius
Juozas,
kp.
21,
už
paš.
19.00
6234 n
31.50
6236 n Staneauskas A., kp. 239. už paš.
9.00
6237 n Jančaitis Stasys, kp. 77, už paš.
18.00
6238 j, Jonaitis Mataušas, kp. 211, už paš.
38.00
6239 n Perednė Kostantas, kp. 83, už paš.
67.00
6240 v Guravičius Kazys, kp. 25, už paš.
Višniauskas Petras, kp. 209, už paš.
8.00
6241
Bukavičius
Juozas,
kp.
36,
už
paš.
25.00
6242 n
14.00
6246 B Vistajunas Antanas, kp. 120, už paš.
28.00
6247 B Lietuvninkas Jonas, kp. 17, už paš. '
31.00
6249 B Puodžiūniene Ona, kp. 115, už paš.
6250 B Tamulevičius Vincas, kp. 242, už paš.
14.00
Varkala
Antanas,
kp.
130,
už
paš.
6251 n
26.00
183.50
6252 H Šležienė Agnieška, kp. 202, už paš.
6253 v Tumelis Andrius, kp. 259, už paš.
22.00
Liberis Kazys, kp. 62, už paš.
6254
76.00
6255 B Kareckas Pranas, kp. 54, už paš.
21.00
Čepukienė
Ona,
kp.
67,
už
paš.
60.00
6256
6257 B Štaras Salemonas, kp. 214, už paš.
76.00
6258 B Aržuolaitionė Magdė, kp. 155, už paš.
49.00
6259 , y Gclminaitė Ona, kp. 11, už paš.
50.00
6260 31 Gudžiūnas Pranas, kp. 22, už paš.
61.00
6261 H Misiūnienė Marė, kp. 194, už paš.
8,00
Sniutas Anupras, kp. 194, už paš.
6262
176.00
6181 23 Peckuvienė Marė, kp. 40, duoklės sugrąžintos
5.88
6182 B Skaudienė Marė, kp. 40, duoklės sugrąžintos
„ 4.48
6183 B Milašauskas Jonas, kp. 146, pomirtinė už Barbor: i
Milašauskienę, flu atimta
‘ 148.50
618-1 B Plisauskas Pranas, kp. 249, atlyginimas už prirašy
mą naujų narių
4.15
6185 B Amerikps Lietuvių R. K. Federacijai už metinę nio
kęst į
727.08
Viso išmokėjimų Kovo mėn.
$U5,982.31
Sausio mėnesyje išmokėta
$ 5,739.01
Vasario mėnesyje išmokėta
13,535.70
.
15,982.31
Kovo mėnesyje išmokėta
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CHICAGO, ILL. — 85 kp. susi
AMSTERDAM, N. Y.
Gegužio 8 d. įvyks nepaprastas rinkimas Įvyks 8 d. gegužio, 2 vai.
susirinkimas S. L. R. K. A. 243 kp. po pietų, Šv. Kryžiaus parap. mo
Todėl visi nariai yra užprašomi kyklos kambaryje No. 1.
ant to susirikimo skaitlingai atsi
M. Šaučiuvėnas, fast.
lankyti, o ypatingai kurie yra už
WATERBURY, CONN. — 11 k,
silikę su mokesčiais. .Taiposgi ir
nauji nariai užprašomi ant to su mitingas įvyks 8 d. gegužio, 1 vai.
sirinkimo atsilankyti, kurie neesa po piet, senosios mokyklos kam
te gerai susipažinę su ta brganiza- baryje.
cija. Gausit pilnas informacijas
M. Abraitis, rašt.
nuo kuopos valdybos. Nėra nau
dingesnio dalyko, kaip prigulėti
N. S. PITTSBURGH, PA. — 87
prie S. L. R. K. A. Pašalpos ir kp. mitingas įvyks 8 d. gegužio,
apsaugos skyrius galėsite išsirinkt parapijos mokykloj.
kokius norėsite. Todėl, be jokios
Povilas Bajoras.
abejonės prisirašykite ; kurie ve
dę tai ir savo vaikus prirašykite.
REINERTON, PA. — 220 kp.
Vaikai priimami nuo vienų metų susirinkimas įvyks 8 d. gegužio, 2
iki aštuoniolikos. Lig šiol dar ne vai. po piet, Kaspučių svetainėje.
turėjom įsteigę vaikų skyriaus,
P. Ka'sputienė, rašt.
bet nuo 8 d. gegužio manom tą
padaryti. O kuriems išteklius nc- ( MOON RUN, PA. — 195 kp. su
daleidžia prisirašyti prie S. L. R. sirinkimas įvyks 8 d. gegužio, pa
K..A., tai užsiprenumeruokite laik prastoj vietoj. Priimami nauji
raštį ’’Garsą,” o tikrai susipažin nariai ir išrenkamos duoklės.
site su ta organizacija ir ją pa
mylėsiu
CHICAGO, ILL. — 15 kp. susi
Juozas Mačiulis, kp. pirm.
rinkimas bus 8 d. gegužio, 2-vai.
po pietų, Šv. Jurgio par. mokyk
WORCESTER, MASS.
los kambaryje, 32nd Place ir Au
' S. L. R. K. A. 41 kp. laikys mė burn Ave.
nesinį susirinkimą 8-tą dieną ge
Pranas Juška.
gužio, bažnytinėje salėje, 1:30 v.
po piet. Malonėsit visi nariai atsi
SW0YERS, PA. — 77 kp. sulankyti ir naujų atsivesti.
•sirinkimas bus 8 d. gegužio, 2 vai.
Ant. Keršis, sek.
po pietų, M. Janulevičiaus salėje.
Ant. Katkevičius, rašt.
NIAGARA FALLS, N. Y.
170 kp. mėnesinis susirinkimas
NEW BRITAIN, CONN. — 109
atsibus 10 dieną gegužio. 2 vai. po
pietų, parapijos salėje. Malonėkit kp. susirinkimas įvyks 8 d. gegu
visi nariai ateiti ir nors po vieną žio. tuojaus po sumai, Šv. Andrie
jaus par. salėje, kampas Chursh
naują atsiveskite.
ir Stanley Sts.
J. Gienis, rašt.
RHONE, PA. — 240 kp. susirin
AURORA, ILL. — S. L. R. K. A.
kimas įvyksta gegužio 15 d. Visi
nariai sueikit, nes, apart kitko ir 154 kp. susirinkimas bus 8 d. ge
pirminiką reikės išrinkti. Atsive gužio, 2 vai. po pietų, Aniuolų
Sargų par. salėje.
skite ir naujų narių.
M. Šoris.
P. Grigas, rašt.

W. FITCHBURG, MASS. — 182
kp. pusmetinis susirinkimas bus
gegužio 8 d., 2 vai. po piet, pa
$ 35,257.02 prastoj vietoj. Visi nariai priva
Viso 1-mam bertainyje išmokėta
lot susirinkti ir naujų narių atsi
. SUTRAUKA IR TURTAS
vesti. Turėsim apkalbėti daug
. $49,176.64
Viso 1-mam bert ainyje paimta
svarbių dalykų. Visos kuopos ren
Viso 1-mam bertainyje išmokėta
35,257.02
gia Apdraudos Savaites, rengkiNuo Lino bertainio turtas padidėjo
$ 13,919.62 mės ir mes.
R. A. Steponavičius.
Sausio 1 d. S. L. R. K. A. turtas buvo
227,753.13

KO:
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Balandžio 1 d. S. L. R. K. A. turtas yra

$241,672.75

J. S. Stulgaitis, Iždininkas.

J. Tumasonis, Raštininkas.
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CENTRO RAŠTINĖ, ORGANO ’’GARSO” RE
DAKCIJA IR ADMINISTRACIJA:
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S.LR.K.A. Kuodu Dienynas

222 SOUTH 9-TH STREET,
BROOKLYN, N. Y.
Tel. Williamsburg 5063.

Iii
|
|

Š

gužio

Antanas J. Sutkus, Vice - Pirmininkas,
1317 So. Victory Street, Waukegan, Ill.
Jurgis Tumasonis, Raštininkas, Knygius ir Organo Administ
222 South 9-th St,, Brooklyn, N. Y.
/un«a« Stulgaitis, Iždininkas,
140 So. Meade Street, Wilkes-Barre, Pa.
Antanas J. Kišis, Iždo Globėas,
27 Hill Purk Avė., Pittsoton, Pa.
Juozas
Mačiulis, Iždo Globėjas,
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.
Sun. N. J. Petkus, Dvasios Vadovas,
259 North Fifth Street, Brooklyn, N. Y.

Kun. F. Kemėšis, 381 Westminster Ave., Detroit, Mich.
A. S. Vaitkus, P. O. Clerk, Dayton, Ohio.
K. J. Krušinskas, 222 So. 9th St., Brooklyn, N Y
J. Tumelis, 129 Loban Lane, Kingston, Pa.

APSVILTOS KOMISU A;

žus,
zien
kyany

atl
ik oieai

Aleks. Aleksis, 259 Josephine Ave., Detroit, Mich.
F. V Irakas, 244 W. Broadway, Boston 27, Maas.
Pr. Juras, 1800 W. 46th St., Chicago, I1L

LABDARYBĖS KOMISU A:
M. Šiaučiuvenas, 5143 S. Paulina St, Chicago, Ill.
B. Jakaitis, 901 W. 33rd St., Chicago, Ill.
J. J anušauskas, 10625 Lafayette Ave., Chicago, HL

Sekasi

Bet tuomi dar tik mažą dalį Lietuvos reikalų
aprūpinama

I

Dekime Savo Dolerius į Krūva

I

ir aprūpinkime Lietuvą Reikalingais išdirbiniais

Rašykimes Visi Prie

LIETUVOS AMERIKOS PRAMONES BENDROVES
I
I
I

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

(Severo Nervoton), tam tikrus gydules del tokiu negalų. Jie nubilda
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti
miegą '.r atgaivin nervu systemą.
Preke $1.25. Gaukite nuo sava
antiekoriaus Reikalaukite Severo.
Noitnkite kitokiu.

Šioji bendrovė turi savo skyrių ir fabrikus Lietuvoje,
Šioji bendrovė specijalizuojasi rimtame pramonės darbe, ne
• spekuliacijose,
Šioji bendrovė vedama rimtų, biznyje patyrusių, visuomenes
veikėjų,
Šioji bendrovė jau .išmokėjo tris dividendus ratoje 8%,
Šios bendrovės Šerai nors sulyg turto pakilę 50%, bet kad davus
progą iki šiol neprisidėjusiems prisidėti lygiai su pirmaisiais,
dar parduodami po $10.00.
Prie šios bendroves gali prigulėti ir bodniausias lictuvys, nes
parduodama ir po vieną Šerą, kas kainuoja dar kol kas tik $10.
Šios bendrovės šorai parduodami ir ant išniokcsnio po $1.00 į
mėnesį nuo užsirašyto Šero.
Laisvės bondsai priimami už šorus pilna verte iki pusei užsi
rašomos sumos.
Per šią bendrovę siunčiant dolerinis Lietuvon ten gauna dau
giausiai auksinų ir greitai išmokama be jokių trukdymų, nes
dabar turima savo perlaidų skyrius Lietuvoje.

PARMOS.
Gražiausia lietuvių kolionija
su derlingom žemėm, kur lietuviai
ūkininkai pereitą metą gavo antrą
dovaną už savo augalus pavietinė
je parodoje, II ART, MICHIGAN.
Ir kas tik atvažiuoja kožnas perka
ir šį metą nusipirko: J. Karpavi
čius iš Muskegono, J. Nausicda iš
Chicagos, A. Dobrovolskis iš Ro
sel audo, Jonas Mockus iš Chica
gos, J. Žukauskas iš Detroito. Juo
zapas Karsokas iš Bentleyville,
Pa., P. Sližys iš Sioux City, Io
wa, M. Gudeliauskas iš Trenton,
N. J. Ir dabar pradėjo atvažiuoti
veik kožną dieną. Pas mus yra la
bai gražu. Dabar pradėjo tik so
dai žydėti ir turėsim visokių vai
šių soduose. Taigi, norėdami pirk
ti sau gyvenimą tarpe lietuvių,
kurie atvažiavusicm suteikia, vi
sas rodąs, nes pas mus pirksit su
Draugijos rodą, ne vieno. Duoda
visokius patarimus, parodo dau
gumą farmų, perkant išžiūri raš
tus. Nupirkus aplinkiniai ūkinin
kai viską pagelbsti, tai musų
Draugijos nutarimai, kad naujam
suteikt visą pagalbą. Per tai pas
mus kada vienas perka, tai par
traukia ir savo gimines, nes paty
rę draugiškumą ir sutikimą tarpe
lietuvių. Važiuodami pas mus pir
kite tikietus tiesiog į Hart, nes
trukiai ateina į pat vidurį mieste
lio, kuris tirštai lietuviyų apgy
ventas.

Lietuvos Pramonė Negali ilgai Laukti.
Pirk Šios Bendrovės Šerų Kiek Gali.
Siųsk čekį ar money orderį pažymėdamas savo aiškų adresą,
arba cik pas artimiausi agentą užsirašyti šiandieną.
Šie agentai yra musų įgalioti užrašinėti L. A. Pramones Bend rovės šorus:
M. KERBELIS,
130 Wooster Avc.
AMSTERDAM, N. Y.
VLAD. RUSILAS,
16 Swan Street.
BALTIMORE, MD.
P. MOLIS,

J. S. VASILIAUSKAS,
112 N. Oreeiic SI.
BLOOMFIELD, N. J.
A. J. STAKNYS,
85 Bay Avenue.
BROOKLYN, N. Y.
K. J. KRUšlNSKAS,
59 Ten Eyck St.
C. E. PAULONIS,
1357 Bushwick Avc.
J. B. ŠALĮ UN AS,
222 So. 9th St.

193 Grand
J. TUMASONIS,
222 So. 9th
CHESTER, PA.
A. J. MEKŠRA,
806 W. 11th st.
J. M. MIKOLIŪNAS,
618 E. 8th
CHICAGO, ILL.
A. DAMAŠKA,
4606 S. Paulina St.
A. STULGINSKAS,
715 W. 19 th Pl.
CLEVELAND, OHIO.
J UR. DUBICKAS,
8006 Bellevue Avc.

’’Meilėje” talpinama daug įvairių
ir kiekvienam naudingų skaitymų.
Išeina jau ištisi metai.
Išleidžia kunigas M. J. Urbonas.
Kaina metams ......................... $1.80
Užrubožin metams ..................... $2.00
Rašyk šiuo adresu:
’’MEILE”
301 State St.,
Du Bois, Pa.

1

(

1029 E. 79th
M. J. ŠIMONIS.
1738 E. 3Sth
EAST MOLINE, ILL.
M. JOCIS,
721 — 21st
EAST ST. LOUIS, ILL.
JUOZ. A. BRAZIS,
914 N. 15-th
FOREST CITY, PA.
GILBERTON, PA.
A. F. LAUK USE VIČIUS,

st.

st.

st.
st.

HARTFORD, CONN.
A. J. KAUNIETIS,
612 Zion St.
HOMESTEAD, PA.
J’ET. P. MEDONIS,
526 Tammany Way
KINGSTON, PA.
J. J. ŠAUČIUNAS,
194 Slocum St.
LINDEN, N. J.
J .J. LIUDVINA1TIS,
Box 411.
NEWARK, N. J.
A. J. KAZLAS,
56 New York Ave.
$. PBANYS,
166 New York Ave.
NEW HAVEN, CONN.
' A. DI RAIL'S,
2 Bishop St.
PHILADELPHIA, PA.
1’. GRAJAUSKAS,
Salmon & Venango Sts.
KUN. J. J. KAULAKIS,
321 Wharton St.
SHAMOKIN, PA.
POV. KUDZMA,
205 E. Commerce St.
SHENANDOAH, PA.
JUOZ. LAZAUSKIS,
502 Poplar st.
SIOUX CITY, IOWA.
JON. ZABULIONIS,
311 College st.
SO. BOSTON, MASS.
JUOZ. ŠŪKIS, 144 Bowen st.
SPRINGFIELD, ILL.
BEN. GABALIS,
J622 E. Washington st.
SPRING VALLEY, ILL.
,J. AUKŠTAITIS,
212 W. 5th st.
WAUKEGAN, ILL.
A. J. SUTKUS,
1317 S. Victory st.
WORCESTER, MASS.
A. RAČKAUSKAS,
16 Shelby st<
J. P. VAITKUS,'
65 Eastern Ave<
J. M. VIERAITIS,
195 Perry Ave.
WILKES-BARRE, PA.
J. STULGAITIS
140 So. Meade SL

A ikriems asmenims tapus musą agentais yra gera proga pasidar
buoti Lietuvos pramonės kėlime. Klausk informacijų adresuojant

LITHUANIAN AMERICAN TRADING CO.
BALTIMORE, MD,

NAUJOS, TIK KĄ IŠ LIE NAUJAS IR ĮDOMUS PASIŪLYMAS—DYKAI
STALTIESE ' DYKAI—
TUVOS GAUTOS
IKI ŠIOL NEGIRTETAS TOKIOS VERTES PASIŪLYMAS DYKAI.
KNYGOS.
Kode! gi ncpasimi

TEISMO KOMISIJA:

ite.

1

Jeigu jaustite pavargis, aržus, ner
vuotis. lengvini sujudintas, jaustas
nuo triun.tpinu, negalite miegoti —
tada ncpada'risite giariaus imdamas

ten Doleriais

CHICAGO, ILL. — 160 kp. su
sirinkimas įvyksta kiekvieno mė
Adresuokit laiškus į Draugiją:
nesio sekmadienio po 16-tai men.
dienai, N. P. Šv. M. Panos salėje.
Lietuvių Ūkininkų Korporacija
Rašt. V. Paukštis.
119 Washington St.
(18)
Hart, ^Michigan.
Pl IILA, PA. — 10 kp. susirinki
mas įvyks 8 d. gegužio, bažnytinė
je salėje.
J. Gricius, rašt.
’’MEILĖ”

SPRING VALLEY. — 146 kp.
laikys susirinkimą geg. 8 d., Šv. Onos par. salėje, 2 vai. po pietų, ant
kurio prašoma visų narių susirink
ti, nes yra daug svarbių reikalą
aptarti.
J. G rudis, rašt.

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

ę
į

Atgaivinkii
sava rems

NEWARK, N. J. — 36 kp. sVisirinkimas Įvyks geg. 9 d., 7:30
vai. vakare, Lietuvių svetainėje,
180-2 New York Avė. Visi nariai
nepamirškite ateiti ir užsimokėti
savo duokles, kad neliktumet susLiteratūros-mokslo visuomenei
penduotais. Atsiveskite ir naujų
PORT GRIFFITH, PA. — 233
katalikiškas laikraštis.
narių prisirašyti.
kp. susirinkimą laikysime gegužio Išeina kas mėnesį.
M. Kol ack as, pirm.
8 d. pas Juozą Rakauską, 60 Vienas iš įvairiausių lietuviškų laik
raščių.
Wialhs St.

CENTRALS VADDYBA:

iii
if'

DETROIT, MISŲ. — 171 kp.
mitingas įvyks 8 d. gegužio, 1 vai.
po piet, Šv. Jurgio bažnytinėje sa
lėje.
Juozas Salinis, sekr.

Tik Vienybėje Yra Galybė

po

’’Garsas” šiomis dienomis
gavo iš Kauno naujų knygų,
kurias pasiūlome Susi v. na
riams pasiskaityti. Yra tai
nepaprastos kaip turiniu,
taip ir išvaizda knygutės.
Susivienijimo nariai gauna
Į jas puse kainos. Taigi pa
kartina pasiskubinti su už
M. K. Mari inkus, pirm.
sakiniu : Štai tos knygutės:
Naujoji Valdžia
05^
Atsargiai su Ugnimi
10^
Rūtelių Darželis
20</
ILietuvos Istorija (Alek40^
nauju narių I nos)
Į Jaunuomenės Idealai
35$
'Graži maldų knygelė ’’Mel
skimės,” skirta vaikinams
ir merginoms. G alima gau
ti atskirai po
60$
i R eikalaukite šiuo antra su:
pietą.
’’GARSAS”
Jonas Merčaitis.

222 So. 9th St.,

Brooklyn, N. Y.

Ii jtioni kol yra gera
ga. Mes turime jų
ranka dirbtų stalti
kurias galime jums
jus bėgyje 30 die
siųsite mums užs
ant 4-rių langams

i*

naujausio modeio ir
padaryti, kad tiktųii vie
no jų ūžteuka visam
langui.
Jų artistiška išvaizda
ir g va r an t uotas rankų
darbas padaro juos gra-

<lol. geresnių negautumėte arba jie ilgiau jums nelaikytų, šio, kuriuos mes
parduodame speciališka kaina tiktai po $2.95 vieną, bet jeigu užsisakysi
keturiems langams, tai galėsi sutaupyti visą 1 dol., dėlto, kad mes
KUPONAS
parduosimo jums visas tiktai už $10.80. Apar to, jus gausite tą gra
:—Atsiųsk man ................ king
žią staltiesę visai dykai.
dangtes. už kurias įdedu 35c. inarkėJuis per
Atmink, kad šis pasiūlymas yra tik vienam mėnesiui. Taigi neatįsiuntimui. $10.50 užmokėsiu gavęs Savo na
dėliok, pirk o nes Įgraudinsi.
muose. Aš užsakau keturias poras, kad gale
čiau gauti Dykai staldengtę.
Nesiųsk mums pinigą. Atsiųsk mums kuponą ir 35c. markėmis per
siuntimui. Užmokėk likusius tada kada gausi savo namuose.
Antrašas .......................

Miestas ir Valstija ..
Mes užtikrinam kad busit užganėdinti arba
pinigus gražiname.
.

UNION SALES CO.

Dept. 204,

2029 W. Chicaigo Ave.,

Chicago, UI.

No. 18, gegužio 5, 1921
ĮMIlIlIlIHIHIlIlIlIlIli llllllllllllllllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliN

KORESPONDENCIJOS
ATSKAITA 1 BALANDŽIO, 1921

IŠ LIETUVIŲ NAUJOKYNUI ^AMERIKOJE

$ 4 5,912.89 '
t-A i

dentais ir Tranzite 122.849.45
įskolos ir Diskontai

BRIDGEPORT, CONN.

šas laisvamaniu laikraščiu o laikraščius mėšlais, šlamš
U.1 £
•—*»—
tais. ir t. t.
Merginų ir moterų dr-stė, veninio jaunavedžiams! Au
kiškų laikraščių ir visuome Red. prierašas. Apie tą
po globa Švenčiausios Pane kojo sekančiai:
Visas Turtas
615,068.86
ATSAKOMYBi-::
nės skaito pasibiaurėjimą kun. Janusu agitaciją prieš
lės buvo surengus teatrą, ir
Dcpozi toriams ............ $352,988.
5.00 virš minėtais katalikiškais katalikų spaudą, gavome pen
skas
balių. Nors prie musų dabar
Kapitalas $200,000.00
50,000.00
5.00
kias korespondencijas. Dčyra didelės bedarbės, o vie K. Tvarkunas
8.34 1.35
3.00
nušas nemato ar nenori ma dame/dik dvi, iš kurių pilnai!
nok žmonių prisirinko gra J. Dambrava
n
i.98 262.080
Po
vieną
dol.:
J.
Grūstas,
tyti,
kad
bedievių
spauda
aišku,
kad
kun.
Janusas
ne!
žus būrelis. Buvo pastatyta
scenon drama ’’Šventoji Ag K. Abišala, S. Cibulskis, J. jau senai išdavė kunigams
nietė.” Vaidinimas pavyko Bartoška, F. Stankus, S. dekretą, pakorimo ir plėšia net ir sakyklą jau
Nausieda, A. Baikauskaitc. kaip įmanydami katalikui kovai prieš katalikų visuo
Korespondentas.
žmogui tikėjimą iš jo šir menės vadus ir katalikų laik
vinius atliko tikrai artistiš
dies. Nejaugi kun. A. Janu raščius. Kunigėli, nesniauk
kai. Už vis puikiausia atsi
YRA GERIAUSIA VIETA PASĖDĖJIMUI PINIGŲ, — mokamo 4%. Pas mus laiko pinigus
MONTELLO, MASS.
sas nešiodamas Kristaus įpė
žymėjo: Domininkas Stasiunizacijos.
naitis, Alzbicta Baltrušytė Bal. 18 d., Šv. Roko par. dinio vardą, piktinasi tais
ir Marijona Valcckiutė. Ki salėj buvo surengtas kon laikraščiais, kurie atremia
HARRISON, N. J.
ti, kuriu čionai nesuminė- certas ir balius, kurs puikiai bedievių spaudos atakas ant
«1
iLJ ir kitas šalis su pilna garantija. Iki 1 <1. Balandžio Į Lietuvą persiuntėm suvirs 10
jau del vietos stokos, taipgi nusisekė. Programą pradėjo katalikų tikėjimo, bažnyMilijonų Auksinų perlaidomis ir arti 2 Milionų Kablegramais.
gužio 15 d. L. Hantman sa
puikiai vaidino. Visi akto M. Kubilius. Jonas Banys,
rių rubai buvo labai veikalo gerbiamas musų vargoni kos visuomenės . Toks kun. loje, 750 Harrison avė., ren
altic STATES BANKAS PARDUODA LAIVAKORTES T LIETUVĄ ir
vos. Kas keliavo su musų patarnavimu, nesigailėjo, be vargo sugrįžo
turiniui pritaikinti. Pats ninkas, šauniai sudainavo so .pasielgimas, tai ardimas ka gia puikią vakarienę. Be to
mums rašo
veikalas, kurs buvo režise- lo ’’Švint Aušrelė.” Pianu talikiškų organizacijų ir sil bus šokiai prie geriausios
riaiis padidintas ir pagražin akompanavo P. Abračins- pninimas savos spaudos, o muzikos. Ta iškilmė rengia
altic
ma
pagerbimui
L.
Vyčių
N.
LAIŠKUS ir turi savo depozitus Berline ir Kaune tiem čbkiams išmokėti be trukdymų,
tas, darė didelį įspūdį
kaitė. E. Grigiutė padaina stiprinimas bedievių pozici
— taigi keliaudamas nesivežiok pinigų, nes gali pražudyti.
Po teatrui prasidėjo šo vo ’’Kur bakūžė samanota.” jos.
Parapijonas. tų, kur jie tą dieną čia lai >
kiai, o žmonės dar vis kal Keturios mažytės mergai
ALTIC STATES BANKAS PERSAMDO SAUGOS DĖŽUTES, $5 metams, kur gali
kys susirinkimą.
saugiai laikyt savo Bonus, Vekselius, visokius brangius dokumentus, apsaugojimui nuo
bėjo, užmiršt greit negalėjo tės papuošė programą kvar
Musų yra noru, kad kuougnies ir vagių.
AKRON, OHIO.
to gražaus veikalo.
tetu. Tomis mažytėmis yra:
daugiausiai suvažiuotų dele
altic states bank atsižymi greitu, teisingu mandagiu ir drauAugščiau minėta draugi
Laisvamaniai
smarkiai gatų. Be to kviečiame visos
gišku patarnavimu.
ja gyvuoja nuo gruodžio Icvičiutė, V. Treinavičiutė pradžiugo, išgirdę kun. Ja»
8 d., 1912 m. Narių turi apie ir M. Sinkevičiūtė. ’’Santa nušą^viešai iš sakyklos drau apylinkės jaunimo kuoskaiti
KUPONAS
Iškirpkite
čia
išspausdinią
kupo

lingiausia
rengiamoje
jauni

♦
♦
135 ir finansiškai gerai sto Lucia,” solo, dainavo M. džiant parapijomis skaityti
ną. įrašykite savo adresą, parašy
i T BALTIC STATES BANKĄ:
i
mui
vakarienėje
dalyvauti.
»
Prisiųskit man informacijų apie ..
vi. Visur prie gerų darbų Jcrmalevičiutė. Dainavo ir katalikiškus laikraščius ir
kite, kokių informacijų reikia ir
♦
»
Tikietai
gaunami
pirkti
už
i
>r
siųskite mums, — tuoj gausit at
»
prisideda. Šv. Jurgio bažny P. Juškaitis savo išlavintu
i
♦
•
savaitės
prieš
vakarienę
pas
(čia
įrašykite
koks
reikalas:
siuntimas
pinigą,
laiva

sakymą.
»
♦
čiai yra paaukavusios 200 balsu. Dvi lietuvaiti: F. Jer♦
i
♦ kortes ir t. p.)
♦
dol. ir įtaisė arnotą ir kup- malevičiutė J. Vismontai- tie laikraščiai esą biauresni L. Vyčių kuopos narius.
Adresas:
♦
<
J. Stasilionis.
svetimtautė Thibe ir už laisvamanių. Apie ”Va
ką. Taipgi ir tautiniuose rei tė ir
»
BALTIC STATES BANK
kainose yra prisidėję. Turi ault su pagalba O. Kašėtai nagą,”- kurs savo purvinu
294 EIGHTH AVĖ.,
FOREST CITY, PA.
nupirkę Lietuvos Laisvės tės gražiai pašoko.
NEW YORK, N. Y.
snapu teršia gerų norų žmo Jau iš musų miestelio daž
Paskolos Bona už 100 dol. ir Paskui sekė šokiai. Po to nes ,neužsiminė. Laisvama niau pasimato darbo dailėje.
Telefonas: Watkins 2142.
mažesniom sumom taipgi y- dainavo choras. Gražiai pa niai sako, kad Jonušas, tai Forest City lietuviai atgijo
kalbėjo musų gerb. klebonas vienintelis kunigas taip apsi ir vis žengia pirmyn.
. ra aukoję.
3
Ten buvęs. kun. J. Švagždys.
Balandžio 17 d. Šv. Anta
IR KUOPOS
Žmonių buvo daug. Buvo talikų spaudą, o prieš laisva no parapijinis vaikų choras DRAUGIJOS
TĖMYKIT.
PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS
ir svetimtaučių, kurie gėrė manių laikraščius nieko ne statė pirmą veikalėlį ”Į mok
DETROIT, MICH.
• Musų kolionija laiminga josi programų. Užtai pridera sako.
slą.” Visų pirma, gerb. kun.
padėka
musų
vargonininkui
tame, kad mes turime apsuk
Akronas pasijuto nustojęs A. Ežerskis atidarė vakarą
ARBA KOTELIS NEW YORKE.
J.
Baniui
taipgi
ir
klebonui,
rių vaikinų, kurie susiranda
savo
gražia
kalba;
paragino
didžiausio ’’veikėjo,” orga
Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!
-s
kurs
taip
uoliai
darbuojasi.
sau tinkamas gyvenimo
mažyčius prie draugiškumo
nizacijų
korespondento,
ku

Koncerto pelnas eis nau
Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tiesiok kreipkis pas
drauges ir išvažiavę į kitą
ir paaiškino tikslą to veika
ris
net
verkdamas
papasako

GEO.
J. BART AŠIŲ, agentą, nes jis yra visiems gerai žinomas žmogus.
miestą ir apsiveda, o apsive jos bažnyčios statymui. Pel davo apie visas šelmystes, lėlio. Po jo kalbai prasidėjo
Parduoda Laivakortes ant visų Linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos.
no
liko
500.00.
Išmainom
ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso.
dę sugrįžta. Tuomi musų
programas. Visu pirma pasi
girtuoklystes
ir
kitus
blogus
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkant žmones ant gelžkelio
Toji komisija rengia mil
rodė didelis buris vaikučių.
,
darbus,
o
jis
pats
vien
tik
iš
stočių Now Yorke pribuvus iš kitų miestų.
tingesnė. Taip buvo su mu žinišką išvažiavimą parapi to ir gyveno. Dabar už savo Uždainuota Amerikos himSuteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydime
jos
parke,
liepos
4
d.
KomiIgjvius
ant laivų ir pristatome jų bagažus; žodžiu sakant pilnai aprūpinama
sų Petru. Nelabai senai din
’
’
gerus
darbelius
”
metavoja
kiekvieną, kuria pas mus kreipiasi į musų viršminėtą Agentūrą su reikalais
go musų Petras. Visi nuste sijon įeina M. Kubilius, J. Silver Lake miške, valgyda tam sekė keliolika gražių de
GEO. J. BARTASZIUS
bome, kur pasidėjo. Manė Treinavičia ir B .Baronas. mas tik šaknis ir gerdamas klemacijų ir tarpais daine- VĖLIAVOS IR ĮVAIRUS ŽENKLAI.
498 Washington Street,
* New York City.
me, kad kaulus į kapus nu Komisija uoliai dirba su kle- vandeni.C y
Ilgų metų praktikos artįstistišką musų
nešė, bet apsirikta. Po trum
lavinti. Pagirtinas vaikų darbą liudiją tūkstančiai draugijų.
Darbai čia pradeda, gorėti choras, kuris gražiai sudaiM. A. Norkūnas
po laiko sugrįžta musų Pet
16 Pleasant St.,
Lawrence, Mass.
ras, bet po sugrįžimo paste E. Rozeniutė gavo dovanų beveik visose guminėse dirb
ra Saugokit Sutaupytus Pinigus
bėjome permainą bude. Mu $10 už pardavimą daugiau tuvėse. Tik kompanijos al nesenai atvykęs i musų pa
7
gas nukapojo nuo 10 iki 50 rapiją Emit. Šlapelis, matyt,
Kišenė, tai prasta vieta pinigams. Pereitais metais
sų merginos susirūpino, nes sia tikietu koncertai!.
KURSUI
NUPUOLUS
^milijonai dolerių pavogta ir pamesta. Šaly priviso
Jonas Ješkelevičia.
nuošimčių ir darbo valandas
nežinojo kas su Petru atsiti
Tai goriausia proga daug
daugybė vagili, kurie pasirengę pavogti jūsų sun
auksiną į Lietuvą nusiųsti.
padidino. Naujai atvažiavu Ateity, girdėjau, yra ren
ko. Praslinkus keletui dieGreitume nusiuntimo pinigų
kiai uždirbtus pinigus. Kad apsaugojus savo su
AKRON, OHIO.
siems vargu sektųsi darbo giama statyti operetę ”Pum
nieks su manim negal lenkty
taupytus pinigus, turi depozituoti juos bankon,
niuoti; visiems pinigų siuntė
bal. 17 d., sugrįžta, bet jau Kun. A. Januso agitacija
kame Jie tikrai bus apsaugoti ir dar nuošimtį atneš.
jams pristatau kvitas su pa- B
atvažiuoti
susirašykit
su
ka

ražais
priėmėjų
pinigų.
ne vienas, o su pačiuke, kuri
prieš ’’Garsą,” ’’Vytį”
Laivakorčių agentūra į Lie- fe
talikų draugi j ii pirmininkais
ANT RENDOS.
Tūstančiai užganėdintų kostumerių paliudys, kad
pirmiau vadinosi Joanna
po jų, Hamburgą ir visur.
ir ’’Darbininką.”
Kambariai
su
rakandais
’
fFurmes finansinius dalykus atliekame mandagiai ir
Pasai kelionei į Lietuvą.
Tamašauskaitė (Lakštutė), Bal. 17 d., bažnyčioje iš ar sekretoriais, o gausite tei nished Rooms) ant Richmond
Padarymas lietuviškų doku- g
visus patenkinančiai.
meni ų.
U
o dabar yra Petro žmona — sakyklos iškoliojo įvairiais singus patarimus.
Hill. Graži apielinkė, sveikas
Pinigus siųskite per pašto g
Dzūkas. oras. Gera komunikacija su
Bosak State Bank
Ragauskienė. Tai kaip ma žodžiais virš paminėtus laik
Money Order. Rašydami pri- S
dėkite 2 et. štampą ir visa- K
miestu. Kaina nuo $13.00 iki 20.
tote, Petras Ragauskas jau raščius,7 tuc laikraščiu redakdos adresuokite:
dol.
už
kambarį.
P. MIKOLAINT3
vedęs su Joanna Tamašaus torius. Virš minėtus katali gė p. Kneižiui prakalbas bal.
53 Hudson Av. Brooklyn, N. Y. £
Važiuoti City Line iki stoties
kaite. Petras buvo ir, tiki kiškus laikraščius prilygino 23 d. ir paprašė klebono paLefferts Ave., Kreipkitės pas
mės, pasiliks geru darbuoto prie nuodų, mėšlo, šlamštų ir
/P, Pilkauskas,
(19)
ju katalikiškos visuomenės t. t. Ragino žmones but at agituoti prieš. Visus redak
10445 — 1 iBth St.
tarpe.
sargiais su tokiais laikraš torius išvadino piemenimis,
Richmond Hill, L. I. N. Y.
L. V. 79 kp. atidėkuoda- čiais, jų nesirašyti ir neskai
ma Petrui už jo gerą pasidar tyti. O apie bedieviškus
v
bavimą per savo pirminiką laikraščius, kurių čia yra liz
NAUDOKITE pttffleS
Mes paskelbiame ■ visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
Ar Juma Galvos Cdą. Niežti?
S. Cibui skį įteilce gražią at das, tai nė žodelio niekuomet
TUVIŠKA VAISTINYČIA visoje Amerikoje, kuri išdirba vaistus pagal
NAUDOKITE
Europos metodą nuo visokių ligų.
minties dovanėlę.
neprasitaria. Mat, kun. Ja
Ar Jų.aų Plaukai’Slenka?
Mes turime tą sekretą, kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
NAUDOKITE p^uffleS
retą sužinosite kaip vartosite MUSU VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI'
Sukvietė Petras visus ge nusui turbut artimesni be
vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Ar Jus Norit® Apsaugoti* Juos?
Visose gerose APTIEKOSE visoje Amerikoje galima gauti šias musų
ruosius savo pažįstamus, ma dievių laikraščiai, negu ka
NAUDOKITE
liekarstas:
UjlaiLymui savo plaukų gražiais ir tankiais
Joniai priėmė, o svečiai su- talikiški ’’Garsas,” Vytis”
Salutaras Biterį del vidurinių ligų.
NAUDOKITE f&ffles
Regulatorius del moterių.
dėjo jaunavedžiams gerus ir ’’Darbinikas. Sako, nagi
Kraujo Valytojas, kurio pats užvardijimas išaiškina reikalingumą
Užlaikymui galvos odos sveikai ir svariai
Salutaro Linimentas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų.
NAUDOKITE
linkėjimus. Taipgi neužmir žiūrėkit laisvamaniu laik
Trajanka. Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos musų gyduolės.
Reikalaukite musų surašo vaistų i žolių — riunčiame uždyką.
šo ir tautos reikalų. K. Tvar raščiai net bjaurisi tokiais
Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65e. bonk^, arba tiesiog
kiniui prisiminus apie Lie šlamštais, kaip ’ ’Garsas, ’ ’
SALUTARAS DRUG & CITE M. COMPANY
iŠ išdirbėju per paštą už 75c. bonką.
F.
AD.
RICHTER
&
CO.
tuvos vargus, sumesta $20.- ”Darb.” ir ’’Vytis.” Tai
1707 So. Halsted St.. Tel. Canal 6417 Chicago, Ill.
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ATPIGO MAISTAS.

Genevos, Ohio, geras namas ir barnė,
puiki žemė, prie plento, puikus namai.
Kaina $5,000.
(. .
. .Atpigo maistas, o ir medus,
X ©
©
W®
A
®
No. 23 — 600 akrą Madisone, tarp o- Mes turim tikrą, kill's labai gardus.
.1 IEŠKAU PARTNERIO.
žero ir plento; geras S (kambariu ,nu \ūra fabričnas, bet visai tyras,
Turiu gerai išdirbtą ir pelningą
rijąs, 2 barnūs, ganėtinai vaisią, gezas;
Jums tą pasakys kiekvienas vyras. graborystės biznį, bet vienas nega
riamą padargai, žemė puiki, tamsio
7.
•
A
liu visko apeiti. Taigi pageidau-smėlio. Tai yra farma žmogui, norin Me>s kopinėjam bites visadtfe,
čiam gyventi,ir pelnyti. Kaina <$11,000. Medaus nė vaško netruks niekados. čiau kad norintis tuo amatu pasi
No. 24 —- 20akrą, pusantros mylios Taipgi ruginius miltus parduodam, naudoti atsišaukti' šiuo adresu:
nuo plento, 2}^ mylios nuo Genevos; Rupdai sumaltus šviežius atduodam
7 kambariu minias, 30x40 barnė, svir
Farmas nupirkti pas mus geriausia, 272 Berry St.,' Brooklyn, N. Y.
nas;, mažją vaisią medžių, akras gerą
(18)
vynuogių, padargą, šieno, vištų, etc. Čia mus lietuviai gyven tirščiausia.
Į
Jie tur Draugiją, tankiai sueina,
$5,000, $1,500 įmokėti.
TIKSLAS
No. 25 — 20' akru šiaurės srity tarp O ir laikraštis iš mus išeina.
Konstancija Lapcnieno paieško
Genevos ir Aladison, prię plento. Geras
Taipgi laikraštis išeina iš musų Baltramiejaus^ Jono ir Onos Mar
Šios Korporacijos tikslu yra
9 kambarių namas, porčius 20x30x7,
kblionijos, kuris aprašo apie ukes cinkevičių. Jie paeina iš Kauno
, vanduo name; 100 obelių, 300 persikos
steigti 1 net u v o j e _ i t A i ne 14 k e visą
(pyčią) medžią, akras vuogą, bent kiek ir ukininkavmą, <š kurio daug gali redybos, Pasvalio parapijos. Yra
eilę viešbučių (hotelių), kurortų
trąšą; 1 arklys, 1 karvė, 14 vištą, pa ma pasimokyti. Jo kaina $1 me- svarbus reikalas, (tautas laiškas
kriktą, vežimukas, vagonas. Kainu tams, b į Lietuvą $1.25. Jo niekur iš Lietuvos nuo sesers. Kas žino aau mineralinėm maudynėm, va
$7,000, $3,000 įmokėti.
nesulaiko ant rubežių.
Pasiuskit pic juos ar jie patys’’atsišaukite
sarnamių. poilsio ir pasilinksminiNo. 26 — 20 akrą, netoli plento ir gapas
r
nio sodų. Lietuvos gamta turtin
tvekario, gerajS 6 kambariu namas, di savo giminėms, o gausit didžią pa
delė barnė, visokios rūšies mažą vaisių dėką.
ga: įvairus šaltiniai, upės, ypač
, 1610-Washburn St.,
medžią, 4 akrai gerą vynuogių, arklys,
P. O. Box 96, •
Nemunas, ežerai, pušynai ir pajū
karve, padargai, etc. Kaina $6,500.
(18) ’
”
Scranton, Pa.
(19)
HART, MICH.
No. 27 — 10 akrą prie plento; geras
ris, duoda gerą progą tą tikslą
7 kambarią namas, barnė su .skiepu,
Aš Magdalena Rutelioniene pa
pilnai atsiekti. Kad Lietuvoj rei
FARMOS.
prienamis; 1000 raudoną aviečių, 3000 PARMOS.
ieškai! savo vyro B. Kutelionio,
kia geru, modernišku viešbučiu, ta
vieną metą žemuogių, 3000 dviejų me
Lietuviai! Jus esate nuo pat ma kurs mane paliko metai atgal su
tą Žemvuogiu; arklys, karvė, vagonas,
kiekvienas žino, ypač tą patvirti
žumės pripratę prie laukų darbo, trimis vaikais dideliame varge.
pašaras. Kaina $7,000, $3,000 įmokėti.
na nesenai grįžusieji iš Lietuvos.
No. 28 — 90 akrą, gera žemė, 4 my prie tyro oro, prie sveiko maisto, Jisai yra 6 pėdų augščio, geltonų
lios nuo Genevos, Ohio; 7 kambarią na tai argi negalima čia šioje salyje
plaukų, dviejų apatinių dantų
mas, šauni barnė 50x70, priedas 30x50, pamėginti gyventi ant farmų.
priešaky neturi iy apatinė lupa
skulinis stogas, svirnas, ledaunė, šapa;
Turiu farmas visokio didumo, kaip perkirsta. Kas apie juos praneš,
įvairios rūšies mažą vaisinių medžiu;
3 akrai kviečių lauko, 27 akrai geros valstijose Michigan, taip'ir India gaus 5 dol. dovanų. Meldžiu pra
pievos, 15 akrą miško; 2 namai, 7 kar na, Illinois ir kitur. Parsiduoda la nešti šiuo adresu.
vės, jautis, visokiu ūkės padargą, šie bai prieinama kaina. Visais (reika
M. Kutclionienė,
no, grūdą. Kaina $11,000.
lais kreipkitės pas
809 Marion St.,
No. 29 — 80 akrą prie plento, 7 my
Jos.
Stankus
Farm
Agency
(18) '
lios nuo Genevos; 8 kambariu namas su
(21)
R.
2,
Branch,
Mich.
maudyne; 12 toną šieno, šiaudų, apie
Aš Julius Hassangar paieškai!
300 bušelių avižų, 2 jauni arkliai, 70
savo moters Mary Hassangar ir
vištų, mašina javams pinuti, krausti- PARMOS.
FARMOS.
.
<1
I.
'
mo mašina, plūgai, akėčios, pjautuvas
dviejų Vaikų Jono ir .'Emilijos. Ji
giskas už $9,000, $3,000 įmokėti, ilgas
mane ąplbido 10 mėtų tam atgal
laikus.
ric norite pirkti ūkį, aš galiu jums ir jokios apie ją žinios neturiu. Aš
I No. 30 — 39 akrai, viena iš gražiau
parodyti, kuri parsidtioda ir . kur. su mOtere paeinam iš Prūsų, Mažo
sią vietą Aladisonc, 7 kambarią namas,
geros barnūs, trąšą, vežimas, karvių, savininkas gyvena. Jeigu (jus nbrit sios Lietuvos. Esam vokiečiai, sū
visi padargai, $11,000, įmokėti $6,000. pirkti nuo savininko, o ne nuo to, nūs gimė Amerikoj, Jeigu kas a4
No. 31 — Vienas iš geriausių namų, kuris išgyveno, tai klausk manęs, pie juos žinotų, ar jie patys, ma
prie kelio tarp Cleveland ir Buffalo, ūkininko:
lonėkite duoti žinią šiuo adresu:
naujas 6 kambarių namas, finišiuotos
Mr. Joe Geribo
Julius Hassangar,
grindys, gera maudinė, furnisas. Tai
I šarui, aikliams gera barnė, vištininkas,
Box 142, Scottville, Mich.
Box 225,
yra didelis pinigų išdirbėjus. <$12,000, (19)
žemė lygi, geras cukraus krūmas, mal
.$5,000 įmokėti.
Wilson, Pa.
(20)
koms namas, apie 40 akru geros pievos,
FARMŲ BARGENAI.
No. 32 — 100 akrų, 1 ir -ketvirdalis
10 akrą kviečią, barnė pilna šieno ir
mylios nuo Genevos, 10 kambarių na
VARGONININKAS IEŠKAU
Viena 80 akrų geros žemės, 40
šiaudą, pakankamai pašaro, 20 galviją,
mas, statoma nauja barnė, ledams prū
VIETOS.
4 arkliai, vištų, avių,i;visi ūkės padar
das, 16 akrą pievos, 12 akrą miško. Ga akrų ariamos, kita pievos ir miš
Galiu vesti chorą. Jeigu ku
gai; tik 2Vj mylią nuo Genevos, riebi
lima padaryti puikiausia vieta šioj sri ko. 35 galvijai. Pora gerų arklių,
žemė. Sąlygos — <$17,000. $10,000 įmoriam iš gerbiamų klebonų bučiau
ty. Kaina $10,000, $5,000 įmokėti.
kiaulių, vištų, visokie padarymai,
No. 33 — <80 akrų, mylia nuo (Eagle upelis. Su viskuom $5000, be nie reikalingas, meldžiu kreiptis šiuo
No. 7 — 63 akrą, 6 mylios no Gene
ville. 300 medliepią, 50 akrų ariamos
adresu:
ko $3000.
vos; geras 8 kambarių namas, gera bar
žemės, gezas, 8 kambarią namas, ark
S. V. Raila,
nė ir labai gera žemė. $6,000.
Kit a farma 60 akrų su gerą Ne
liams barnė. 25x48 ir kita barnė 36x50, j
524'Indiana Avė.,
No. 8 — 72 akrą, 3 ’mylios nuo Gene
geras vanduo, geras obelių sodas. Kai llie, daug pievų, 12 galvijų, 3 ark
vos; geras 8 kambarią namas, didelė na <$80.00 už akrą.
Rockford, 111.
(20).
liai, kiaulių, vištų.
Su viskuom
barnė, 3 karves, visi ūkės padargai,
AMERICAN FARM AGENCY
$4000, be nieko $2700. Tos farmos
šieno ir grudų. Kaina $11.000.
ANT PARDAVIMO.
1241 E. 167th St.,
parsiduoda nuo savininkų.
No. 9 — 13 akrą; gerus 8 kambarią
Cleveland, Ohio.
Puikus namas, 7 kambariai ir
namas iš kieto medžio, maudynė, šilu
P. S. At važiavę iš kitą miestą ir no
Taipgi
turime
naujo
sodu
me

krautuvė, prie šalies 8 lotai apma; maža barnė; netoli gatvekario sto
rėdami mus rasti, imkite St. Clair Cik daus, kuris labai skanus, seiliaus
ties ir plento; puiki. Sąlygos — $10.000, !
liawocd gatvekari.
No. 10 — Uosio medžią farma, 2J/Į Į
5 svarų viedrukas buvo po $1.85, davimo, išvažiuoju gyventi kitur.
(Skelb.).
mylią nuo Genegos, 200 ak ru.
dabar po $1.50. Siunčiu į visas val Kaina labai prieinama. Atsišaukit
kuom aprūpinta; barnė,
stijas nuo farmos Į jūsų namus. laiškais: Jozef Krata, Box 202, Ra
plytą
namas,
maudynė,
furnisas.
A dresuoki t :
ly t on, N. J. Kas norėtų asmeniškai
Klausk informaciją. Sąlygos .$25.000.
No.11 — 100 akru, mylia nuo plento,
Amerikos Ūkininkas,
ateiti lai kreipiasi pas tą patį.
molis; geras 8 kambarią namas, barnė
Plentville A\c., Sommervillc Park.
119 Washington St.

saag&si

Paieškojimai

■ Rengiama Viešbučiai Lietuvoje
7 ©

-V

Reikalingi Žmones, Patyrę Prie Hotelių Valgyklų, Sodų, Sanitoriumų, Vasarnamių, ETC., ETC., Prisidėti Darbu Ir Kapitalu.
ORGANIZACIJA
Pradžioje šių metų tapo inkor
poruota aut $100.000, New York
valstijoj, lietuvių organizacija.
Čartcrio nuorašas randasi užrekorduotas New York County
Clerk Office. Kad davus progą vi
siems šioje pramonės šakoje pa
tyrusioms ir šiaip jau interesuo
jantiems, kaip turtingiems taip ir
su aprubežiuotu kapitalu prisidė
ti, tai dar šiuo tarpu šorai parsidavinėja po $10.00 , bet trumpoj
ateity Šerų kaina bus pakelta.

DAR GALIMA PRISIDĖTI

Pasiskubinkite Ir Kitus Paraginkite!

se

Visais reikalais rašydami adresuokite sekančiai:

IRON WOLF HOTEL & TRAVEL SERVICE Co
(Geležinis Vilkas, Viešbučių ir Keliones Patarnavimo Ko.)
NEW YORK CITY* J (

1263 BROADWAY,

3BM»

WILKES-BARRE, PA.

=Pjnilllli!iililllIM^

Broliai
Lietuviai

bos. Kalbėjo p. Česnulis' apie

jam ne tiek sekėsi gerai kal
bėti, kaip kitus kartus. An
tras kalbėjo P. Molis. Tas

PA GELBĖKIT SAVO DRAUGAMS LIETU
VOJE LINKSMAI ŠVĘSTI KALĖDAS.

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

naudi ilguma ir skirtumą nuo
kitu organizacijų ir drau
gysčių. Taipgi nemažai pa
aiškino apie Lietuvos eko
nominę padėti.
Protarpiais susirinkusius
linksmino jaunų mergaičių
choras ir deklemacijos už ką

MES PARDUODAM LAIVAKORTES TA
PAČIA KAINA, KAIP IR NEW YORKO
KOMPANIJOS.

nuisu vargonininkui p. Stul-

THE SLAVONIC DEPOSII BANK
42 EAST MARKET STREET
WILKES-BARRE, PA.

=

eė

Žmonių nedaug tebuvo su
rinkę. Gaila, kad mažai

Buvusieji
j?

I|

B

altic states sanį

IR

PARSIDUODA FARMOS.
No. 1 — 5o akru prie plento, 7 niy>s nuo Oonevos. netoli mažo miestu-

Kapitalas ir Perviršis $250.000.00
7

Vienintelis Lietuvių Valstijinis Bankas
Rytinėse Valstijose.

i

F

Priimame Pinigus Padėjimui ir Mokame 47. Padė
lius galima prisiųsti per paštą.
Siunčiame Pinigus į Lietuva žemiausiu Kursu. Ga
rantuojame už visas per mus siunčiamas pinigų
perlaidas.
Parduodame Laivakortes Į Lietuvą ir iš Lietuvos. Prigelbstime pasidaryti reikalingus kelionei raštus ir
kitokius dokumentus.
h

BANKO V/vLANDOS: Šiaip dienomis—nuo 9 v. ryte iki 3 popietę,
nuo 9 vai. ryte iki 7 vai. vakare.
SUKATOMIS
PANEDLLIAIS — nuo 9 v 1. ryte iki 8 vai. vakare.

XAMPAG 25-TOS GATVES
TTigrnnHDu.t i l t tt» iūr ~ttti 'L' mr arc. id ri.

B

No.
nuot a.

vežimai, 7 karvės, kiek ir jauną, visi
padargai, vagonas ir pašarus. Sąlygos
$12,000, pusė įmokėti.
No. 12 — 50 akrą, 2Vj mylią nuo Ge
nevos, geras 7 kambariu mimas, gera
barnė, pakankamai vaisiu, žeme prie
molio. $6,000.
No. 13 — 132 akrą, 3 mylios nuo Ge
nevos. geras 7 kambariu namas, skie
pas, barnė, 2 akrai vynuogių, -t akrai
persikų
(pyčią), cukraus
krūmas.
$12,000.
No. 14 — 21. akrų, cent re mažo mies-

barnė prie plento, vežimai, karvė ir
ūkės padargais. .$4,500.
No. 15 — .105 akrai, geras 10 kamba
riu
namas šildomas furnisu

taisymai. Jei nori tikros farmos prie
gieškelio, 2 mylios nuo Genevos, pama
tyk tą farmą. Gali gauti vien tik fa rmą ir su viskuo už gerą prekę.
No. 16 — 5 akrai, geri namai ir
prie
s ir

ninkystės ir paukščių. Su vieta Įeis ir
padargai. .$.”.,500.
No. 17 — 176 akrą, pilnai įrengta, ne

Fi

didelis
No. 18 — IBS akru

y

PARDUODA LAIVAKORTES
ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ Į LIETUVA
IR IŠ LIETUVOS.
;*X

M Ofisas: 445 GRAND AVE.,

PIRKITE
LIE IUVOS LAISVĖS
PASKOLOS BONŲ!

5$

pamair geroj apylinkėj. Sąlygos — .$10,()()().
No. -1 — 97 akrai, 8 mylios nuo Ge gausit informaciją. Sąlygos — .$25,060.
nevos. pusantros mylios nuo plento;
No. 19 — 20 akrų, naujas 6 kambarių
7 kambariu namas, name vanduo; bar namas, gera barnė, prie vieškelio, geaė 10x5H, priedas 12x50, cemento grin- gera žemė, 1 akrai vynuogių. Puikiau-

r i u.
padargai, šieno ir grudų. Sąlygos —
.$10,500, $3,500 įmokėti.
No. 5 — 56 akrą prie geriausio kelio
šiaurinėj Ohio daly. Puikios pušys au
ga priešaky kiemo, -1 akrai vynuogių,
I5O persikos medžiu, grušią. vyšnią,
slyvą, žemuogių. Didelis 12 kambarią
namas
d ė, puiki barnė; vaisiams
namas
6 akrai sodint celcriams ir
išnaši farma ir tikras ūkės

nuo gatvekario. 'Kaina $6,01)0.
No. 20 — 80 akrą, lį mylios nuo Ge
nevos, prie 'plento, gezas, furnisas, 11
kambariu namas, didelė barnė, Įrengta
pieniškiems dalykams. Nori ką gero,
No. 21 — 78 akrą prie Madison, Cle
veland ir Buffalo plento, .didelis 10

su skiepu, duobė pašarui, -I
nuogiu, 100 persiką medžią.

>1
No. G — l.il akrą, geras 10 kambariu
namas, didelis skiepas, barnė, duobė pa-

ilgą. Kaina $20,000.
No. 22 — -1 akrai, daržo farma netoli į

(19)

Bart, Michigan. Rarytan, N. J.

(18)

Vėliausios Naujenybes Laikrodis -a
PAAUKSUOTAS, SU RADIUSO CIFERBLATU, TIKRO ŠVEICARU
PADARO, 21 BRANGAKMENIO, GARANTUOTAS.

Ir 18 Brangiu Daiktu VELTUI!

Heskisk Pinigu

IĮ

A

8

<

New York, N. Y.

iiinnmnnmninuimjrF:irmn;tirnLTTmtįaimK'nnnz.nvn7

me gera; gi* ra s
nins su šviesos
duobė žaliam
pašarui laikyti.
nū sudėjimui pieniškiems dalykams
ir
inlai. Sąlygos — .$12.000.

No. 2 — 50 akru. 3 mviios nuo Gene-

BALTIC STATES BAW K
294 — 8th Avenue

<

y

l'ik sykį gyvenime tegalite rasti tokią, kaip čia pasiūlomą, progą, žiūrėk į tą šaunų laikrodį, kurį tikrai
i gali gauti ir dar prie to mes duosime 18 brangiu daiktą visai VELTUI. Laikrodis yra paauksuotas, graišpiaustytas, turi radijuso ciferblatą, ant kurio galite matyti laiką naktį ir tamsoje, yra 16 micros, atviru
itas. šis laikrodis taip yni naudinga:; ir prukpasitenkinimą, tūri tą laikrodį turėti. Tie laiktin
rodžiai yra žinomi visoj Amcrkoj ir Europoj, kaipo
Knm praleisti daugiau del brangaus laikrodžio,
kad gan gauti užsiganėdjjimą už mažesne kainą.
tiesiog iš dirbtinės, nes galim parduoti specialiai pigia kaina, ir kad mos norim supažindinti publiką su jais
greitu laiku, nutarėm duoti su kiekvienu laikrodžiu ISbrangią daiktu VISlsKAI VELTUI — TIK UŽ $15.95.
Laikrodis, kaip augščiau niirodėni, ir 18 daiktą, kuriuos mos jums duosime yra sekanti: (l)šaunus Laikrodžio
Lenciūgėlis, Salės Sagutė, (3) 1 pora Mankictą Sagučių, (I) Skujine Pinigams Tarbolė, (5) Fontaninė Plunksna,
(6) Motorą Grandinėlė, (17) Britvai Diržas, (8) šukos, (!)) Cigaretą Dėžutė, (10) žirklės. (11) Kalnioriaus Sa
Val.vto.jus, (11) Kombinuotos daiktui. Dvylika namams reikmenų sugutė. (12) skutimuisi teptukas,
Bonką Atidarytojas, ’Žirkliu Galąstuvas, Stiklo
kombinuotą Į vieną, Ledums Km
I’iausty tojus, Stiklo
Puodą Al idn rytojas,
Trupintojas, Pečiaus Keltuvas,
Keną ir Bonką Al idarytojus, (15) Britva iš geriausio plieno, 3 dol. verti
(1G) Pypkė, (17) Blanką apkarpytojas $3.00 vertos ir (18) Kaklaryšio Saki is.
•
Alos garantuojame pilną uzsigniiėdiiiimą, arba pinigus grąžiname, t. y. kaip gausi laikrorų ir 18 brangią
daiktą, jei nebusi pilnai patenkinlns ir sugrąžinsi už k) dieną viską geram stovy, galėsite gauti savo pinigus
iitgal. Nieks negali Imti teisingiau ir viskas bus taip, kaip sakom.
Neapsigauk musu imitatoriais, .lie neduoda tokios put vertės daiktą. Ką mes duodame VELTUI yra verta
daug daugiau, kai ją ir jus geriau užmokėsite biskutį daugiau ir gausite ką nors gero, negu mokėti mažiau ir
nieko negauti.
NESIUSK PINIGU, lik iškirpk šį skelbimą ir prisiąsk sykiu su 50 centais, kas bus padengimui supakaviinp
ir siuntimo lėšų, o .$15.1)5 užmokėsi, kuomet daiktai ateis j namus. Skubėk ir siusk užsakymą tuojau, nes šis pa
siūlymas tik trumpam laikui.

VARIETY SALES COMPANY
1016 Milwaukee Ave.
Dępt. 806 D.

Chicago, Ill.
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No. 18, gegužio 5, 1921
im tik pirmutiniam sekma
dieny po pirmam Jeigu pa
reina pirma diena mėn. sek
madieny, tai tą sekmadienį
nėra susirinkimo.
Kuopos rast.

DRAUGIJŲ'DOMEI.
ko apylinkės bus laikomas
Sąryšio susirinkimas į- gegužio 7 d. ’’Garso” name,
vyks gegužio (j d. (penktadic 3:30 vai. po pint. Ileldžiil vi-

Tel 1042 Stagg.

KLIAUČIAI IR NEKRAUČIAI
Atidariau savo nau

SUSIRINKIMAS.

pagal naujausios mados.

naivioj nedėlioj, S d. gegužio, tuoj
po sumai, paprastoj vietoj: Alalo-

lumbių sampelius dūkai.

•199 GRAND STREET,
BROOKLYN, N. Y.
Kampas Union Avenue.
Fotografuoju Veselijas, Pagrabus, Gripas, šei
mynas ir pavienius. Darbas atsakantis, kainos
prieinamos. Kurio mylit turėt GRAŽIUS savo
paveikslus tad kreipkitės pas JUOZĄ GINKŲ,
kuris padirba puikius Paveikslus, kaip mažus
taip ir didelius visokiom spalvom. Reikale kreipkitės pas Juozą Ginkn.

lyta peržiūrėjimas knygų ir
parapijos salėje, tuoj po pa-1 J. susirinkti. '
s finansų stovis, o labiausia
Rajono seki*.
maldų. z
kurių yra užsilikę mokesčiai.
Povilas Kyrius.“
Draugijų atstovai prašo
>gi ir naujų narių atsiveskil.
112 Bedford Ave.,
mi sueiti, nes yra daug svarFr. Barbšis, rašt.
L. D. S. 12 kp. susirinki
Voldyba. mas bus gegužio 9 d., Kara
REIKALINGAS BUČERIS.
ŠOKIAI. L. R. KR. RĖMĖJŲ IR š. VINCENTO
D A INOS.
lienės AnioliĮ par. salėje,.7:A PAULO DRAUGIJOS
Player
Piano
mylčtojaims
pasiū

Kun.
J. Petraitis, pirm.
IŠVAŽIAVO DAUG LIE-.30 vai. vak. Ateikit kuodaiilome gražių lietuviškų dadnų ir šo-147 Montgomery St.., Paterson, N.
ajausia, nes vra daug dalvTUVIŲ.
J. Kūlikuitis, rast.
kilt roliukų. Kas norėtų gauti jų,
T
7
kii
apsvarstymui.
Montgomery
St., Paterson, N. J.
Šeštadieny, bal. 30 d., lai
lai kreipiasi šiuo adresu ir gaus ka- '
J. Tumasonis, ižd.
vu New Amsterdam, išvažia Gouužio 15 d. Brooldyno
222 So. 9th St.,
Brooklyn, N. Y.
vo Lietuvon keletas šimtų
Garsas, Box 3,
lietuvių. Tuom pačiu laivu važiavimas, lodei turime
222 So. 9th St., Broooklvn, N. I
LIETUVĖ
PRIĖMĖJA
išvažiavo ir ’’Darininko” re prisioruošti tinkamai Sutik
(Akušerka).
daktorius Pranas Gudas.
Turiu už garbę pranešti gerbia
Valdyba.
Neapsieita ir be nelaimin
moms Lietuvaitėms Brooklyn’o ir
gų atsitikimii. Neužilgo
apylinkėms, kad aš atidariau priė
prieš išplauksiant laivui, pa Visii aukavusiųjų ir da no mėjos arba akušerkos ofisą. Esu
stebėta gulint žmogų, kuri .rinčiųjų prisidėti prie ap baigusi akušerijos mokslą speeia
darė pastangų prikelti 4 me švietus darbo del pastatymo ’i .kame moterų ligonbutyje RyTEL. 2330 GREEN P
tų mergaitė lietuviškai sa Ramygalos gimnazijos na mi pasekmėmis Lietuvoje.
kydama: ’’Tėte, kas tau da mo, yra šaukiamas susirinki- Duodu patarimus moterims, ir NAUJŲ LIETUVIŠKŲ
Parsamdau automobilius ir ka
rietas veselijoms. krikštynoms
BRUKUOJAMŲ MAŠINŲ J
rosi.” Sužinota, kad tai esa mas 8 d. gegužio, 1921 m., po sąžiningai pat arimu,
ir šiaip pasivažinėjimams
1Į
ma Prano Toliušio iš Chicameldžiu kreiptis šiuo 1 Galite gauti įvairaus išdirbi231 BROOKLYN,
BEDFORD N.AVE
|mo specialėmis kainomis pas
gos, kurs su 4 m. duktere Bi- lyn, N. Y. Šv. Jurgio para antrašu:
M
Y.
M. VZ. Svetikienė
ruta turėjo išvažiuoti Lietu pijos, svetainėje, tuojaus po
A. J. Valantiejus,
313 So. 1st St.,
von. Laivakortė pirkta Chi- pamaldų. Bus išduodami dar (19)
4 Lexington Ave.,
eagoje, laivakorčių agentū buotės raportai ir atskai
Maspeth, >
PRANEŠIMAS
LIETUVIŲ
SUBroj 901 W. 33rd PI. Pasiro tos. Kviečiame visus veikė
DVI PUIKIAUSIOS GALERIJOS BROOKLYNE.
dė, P. Toliuša mirtinai susir- jus ir rinkėjus neatbūtinai MARINŲ .KORPORACIJOS
NARIAMS.
LIETUVIS FOTOGRAFAS IR MALIORIUS
priimt ant minėto laiko.
Visuotinas L. S. Korp. susirinKviečia Komitetas.
Marijos ligonbutiu, Hobo
Jeigu Tamstoms pabodo kitų Fotografų darbas ir nesat
ken., N. J. Manoma, kad ji
7 vai. vakare. Malonėsite visi L.
dinti, tad malonėk t kreiptis pas mane. Aš užtikrinu, kad mano
C. BROOKLYN, N. Y.
S. korp. nariai atsilankyti ir atsi
sai apsirgo nuo ’’moonshi
darbu busit užganėdinti. Nes aš esiu pirmutiinis Lietuvis Fotogra
vesti naujų narių, kurie nori į-Į fas Brooklyne, ir pas mane galima užsisteliuoti arba nusitraukti
ne.” Apie jo išgijimą abe
jota. Juomi ir mergaitė rū susirinkimas įvyks gegužio stoti i šią naudingą L. S. Korp. I
visokių įvairumo paveikslų. Karinos labai prieinamos.
Atsibus po no. 73, Grand St.
MANO GALERIJOS ANTRAŠAI:
pinosi Mr. Lorenz, kurio ad 8 d, po pamaldų, Šv. Jurgio
227 Bedford Avenue
579 Grand Street
resas yra 1007 Willow, TIo- parap. svetainėje, 207 York Kviečia L. S. Korp. Vedėjas
Taipe’ No. 4-tos ir 5-tos
Prie pat Lorimer St.
boken, N. J.
gatvės.
(Broz.) Juozas Lapinskas.
BROOKLYN, N. Y.
(Skelbimas).
Reporteris.
Gerbiamieji nariai, d ypa-

LANKĖSI SVEČIAS.
Penktadienv, ’’Garso” Re
dakciją atlankė ’’Darbinin
ko” redaktorius Pranas Gu
das, kurs keliems mėnesiams
išvažiavo Lietuvon savo giminių aplankyti ir pasilsėti.

PRANAS GRAŽYS
lonėkite pribūti. Nepamirš
Mūriju, cementuoju, mal
kite atsivesti naujų.
Nekuria nariai buvo susi voju ir taisau šalygatvius
rinkę pereitame sekmadie Visą darbą garantuoju.
ny. Bet atsiminkite, gerbia- 227 LEONARD STREE
Tarpe Grand ir Power S
kuopos susirinkimai atsibu-

PARAPIJOS IŠVAŽIA
VIMAS.
Sekmadieny, geg. 1 d. Ap
reiškimo Panelės Šv. parapijonai savo susirinkime nuta<rė surengti milžinišką išva
žiavimą į gražiausius apylinrengs tam tikra išrinkta ko-.|
misija iš 12 žmonių. Vietą ir .g

Par.
PRAKALBOS
Tuoj po parapijos susirin
kimo, Apreiškimo P-lės Šv.
parapijos salėje, buvo S. L.

Kalbėjo L. Šimutis. Prakal
bų pasekmes geros. Prie
kuopos prisirašė keletas ge
rų nau j ii nariui. Žmonių pra
kalbose nedaug tebuvo.
Sus—mo narys.

PASIUNTĖ PAREIS
I KIMĄ.
Bendras N. Y. ir apielinkių lietuvių komitetas pa
siuntė Briuseliu pareiškimą
kad Tautų Sąjunga privers
tų lenkus pasitraukti iš Vil
niaus ir kitų Lietuvai pride
rančiuC. kraštu.
i
u
Rep.
SUSIRINKIMAI.
Lietuvos-Amerikos Pra
monės Bendrovės šėrininkų
susirinkimas visos New Yor-

NAMAI IR PARMOS |
Ant pardavimo mūriniai ir mediniai namai su dideliu pasirinkimu, mažu įnešima
ir prieinamiausią kaina, Brooklyno mieste
ir visuose priemiesčiuose: East New York,
Jamaica, Maspeth, Ridgewood, Greenpoint
Flatbush, South Brooklyn ir Central Brooklyne.
1 fam.—nuo $1,500 iki $10,000 įmokėti ant $1,000 nuo $150 iki $200
6 f. — $3,800 iki $18,000
2 f. — $1,800 iki $10,000
8 f — $4,000 iki $20,000
3 f. — $2,500 iki $13,000
20 f.—$11,000 iki $80,000
5 f. — $3,500 iki $15,000
Budavojamo namus ir duodame morgičius aut namų.
Kas per musų prirodymą perka, nieko nemoka mums ir aprū
pinamo teisingai.
Aut pardavimo 200 farmų su triobomis ir gyvuliais apie New Yorkų, Jersey, South Island ir kitose valstijose, kur geriausios žemės,
prie girių, vandenų ir musų tautos apgyventa. Parduodame šu mažu
įnešimu ir lengvu išmokėjimu.

Grįžtantiems Lietuvon
Iš New Yorko į Liepoją be persėdimo $145.00
Iš New Yorko i Liepoją per Hamburgą $133.00
Iš New Yorko į Eitkūnus per Hamburgą $130.00
Iš New Ycrko į Eitkūnus per Rotterdam $104.60
Iš New Yorko į Eitkūnus per Antverpen $107.15
PASAI GRĮŽIMUI Į LIETUVĄ $10.00.

P

Tel. 3929 Stagg

B\oHIS REAETY,C0’
420 Lorimer Street Brooklyn,

n. y.

BRANCH OFFICE:
Pagal Grand Street

Keleiviai yra pasitinkami ant dypų, aprūpinami jų bagažai, gera
nakvyne, apmokėjimas ’’income tax,” palydėjimas ant laivų.
Veik visuose lietuvių laikraščiuose tilpo apgarsinimai jog tūli ’’biurai’
gauna pasus i 3 dienas ir paskiausiai, kad ’’pasportus gaunam už dykų’
yra neteisingi ir tokiems netikėkite. Jei kas gauna ’’dykai pasportus,’
tai jie yra falšyvi ir keleiviams kainuoja dešimteriopai dauginus
Rašydami pridėkite 2c. steinpų ir adresavokite:

LIETUVYS FOTOGRAFAS IR M ALTORIUS, ATIDA
RĖ NAUJĄ STUDIO. TRAUKIA PAVEIKSLUS
LABAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS. KURIE
RITE TURĖTI SAU GRAŽIĄ FOTOGRAFIJĄ ATMINČIAI ATEIKITE PAS:

“ Nereikia daugiau kankintis bo miego
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,”
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO
ir paguldau į lova.”
Mėšlungis, dieglys,
suiręs pilvas, perpilni
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes.
magumą.

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji 1 Jie prašo
dauginus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad prisiųstumčm per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

&
I

į

r

eikite persi! ik

Simanas Pociūną
kampus Berry Street
127 GRAND STREET
BROOKLYN

Į

Siuomi pranešu, kad mu.10 aptiekoje randasi visokios izyduolės,
Amerikoniškos, taip ir Europėjiškos. Žemiau pagarsinu tiktai tokius gydau
les, kurios tankiausiai yra reikalingos dol apsisaugojimo arba del prašalinimo tokių ligų, kaip šaltis, su viso kūno skaudėjimu, reumatizmas, arba
kaulų gėlimo ir nuo skilvio nomaiimo. Brio tų papraatų žmogaus silpnybių
visos didesnės ligos prisideda.
Lėlelei nuo šalčio ir viso kurio skaudėjimo 75e.
M.iltelei nuo reumatizmo ir kaulų gėlimo 75e. Bkilvinis Bitteri* S1.0Q.
Medicina ir Baisumas gerti ir rėpti nuo visokio reumatizmo 81.50.
Todėl, laiko reikalo kreipkitės prie tautiečių, o busite konogerianMifcl
užganėdinti.
Lietuvis ABtiekoriuo
FIVLNK A. URBAif
Bwwlslja,
151 IfotropoMtaa

Laiko DIDELES.BUuERHES

Kuriose galima gauti visokios MĖSOS, užlai
komos pagal krajavą madą, kaip tai: Skilandžių,
visokių Dešrų ir visaip padarytos Rūkytos Mėsos.
Kudų Lašiniu.
Visados šviežia mėsa ir čystai (švariai) užlaikoma.

M. Mierzwinskas
125 GRAND STREET
kampas Berry St.
BROOKLYN, N. Y.
Tek 3359 Greenpoint.
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l STOKIM TĖVYNĖS LIUOSAVIMO DARBAN!
j
•
PIRKIT
LIETUVOS
LAISVES
PASKOLOS
BONŲ!
<<

reikalam a

161 No. 6-th Street,

Y

ha

BROOKLYN. 1M. 7.
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PIRMAS LIETUVYS
ChiropraktikasGydytojas
J. VAITULONIS Ci
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.

i®___________ _______________ _
Tel. 1950 Greenpoint.
Gydau ligpnius bu įvairiomis ligo
mis, o ypač mano specials,
— MOTERŲ LIGOS —
DR. H. MENDLOWIT7
271 Berry St.,
Brooklyn, N. Y.
Kampas So. 1-mos gatvės
Gerai įsitėmykite adresą.:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry Street,

F. AD. RICHTER & CO.
3rd Avenue & 35th Street,

V

geriausių išdirbysčių Čevcrykus:
W. L. Douglas. Em-

Jnsq Silpnu Nerval? Skystas

Valandos:
nuo 8 ik! 16 iš ryto,
nue 1 iki 3 po pietų ir
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Nerišliomis pagal sutarimu.

LIETUVIAI, PAS SAVUOSIUS!

Kampas So. 1-mos gatvės

&
|

Dmziausia Brooklyn^
Lietuvio
čeverykij Krautuvė

Tel. 4428 Greenpoint.

P. MIKOLAINIS, 53 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. i

MOTIEJŲ LIAUKŲ
308 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Juozas G inkus

Borough of Brooklyn, New York City.

puikius gyduoles kurios augina turtingą Raudoną Kraują,
Stiprius, Nuolatinius Nervus ir Sveikus Vyrus ir Moteris.

Nuga-Tone
etimulatee and
strengthens
the vital pow
ers. It i 0 a
valuable blood,
nerve and
health tonic. A
combination of
corrective and re*
storative agents,
that has the high
approval of Med
ical Science.

Nčra kitą gyduolą lygiu Nuga-Tone, neivienos “nSra 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 rekomenduojamos
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuončs gydules 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—stiprybe jo gyvenime ir veikime.
Pradek šiandien grąžinti savo nervų sistemą j stiprią, sveiką padėtį, vartojant Nuga-Tone.
Jus greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumą ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite
kaip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnaujo.
t
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvi, grobus,
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gert} apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja
tustirtimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, prašalina, gleives nuo liežuvio, prašalina nematomi
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasus ir
panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet uzsisakykit Nuga-Tone
tuojau.
MUSU ABSOLIUTE GVARANCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra $1.00
tęž butelį pilsų, visam menesiui gydyties. arba šešį buteliai už $5.00. Imk
Nuga-Tone dvidešimts (201 dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas pa
sekmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit savo
pinigus tuojau. Jus matote, kad jus nežudote nei cento. Mes už tai at
sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose apuokuose tomis pačio
mis sąlygomis ir gvarantija.

.... —"Prisųsk Sį Kuponą Šiandien
NATIONAL LABORATORY, L801

S37 So. Dearborn St., Chicago.

Gerbiamieji:—Čia rasite įdėtą S------------------ už ką malonėkit prisiųsti man

persiuntimą, apmokėtą,

butelį Nuga-Tone.
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