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Lenkai Traukia Jėgas
Prie Vilniaus.

KELIONE VILNIUN

lenku žandarmerijoj lenku
star bet visą laiką sekė juos

Lenkai Pradeda
Naują Karą

Kaunas.
Balandžio 9 d.
iš Kauno išvažiavo lietuviu dar areštuota keli traukinio
Kaunas. — Lenkai sustab tremtinių ešelorfas Vilniun .tarnautojai, bet su Želigov
Sutarties projektas delei Vii MEKSIKOS RESPUBLI- dė savo provokacijos užpuo su lenkų valdžios ir Kontro skio valdžios įtakingais žmo Lenkų kariuomenė užėmė PADĖKA ARGENTINOS
nėmis susiėjus be kyšių buvo
KA PRIPAŽINO PIL limus neutralėj zonoj,, bet lės Komisijos leidimais.
niaus jau padarytas.
Ąugštosios Silezijos dalį. Atraukia savo kariuomenę
RESPUBLIKAI.
Demarkacijos linijoj Ete- .paleisti.
NAI LIETUVOS
lijantų
tarptautinei
kariuo

Derybos lietuvių su lenkais NEPRIKLAUSOMYBĘ. prie Vilniaus.
liunuos jau laukė specialė iš Pastebėta, kad lenkų de(Lietuvos Informacijų Biuras)
menei
Sileziją
beginant
nuo
Briuselyje tęsiasi.
(Lietuvos Informacijų Biuras)
Tuo pačiu laiku Lietuvos Vilniaus Komisija vedama fenzyvoj žymias vietas uži
.netikėtų užpuolikų, lenkai Užsienio Reikalų Ministema
daugiausiai
pabėgę
iš
užsienių
reikalų
biuras
ga

karininkų
Bąč
’
u
ir
jaUn.
Įeit.
Nauji lenkų kariuomenės žy
užmušė nemažai italų ir kitų ris d-ras Purickis Balandžio
vęs informacijų iš Briuselio, Vagneriu musų tremtinių
po
viena
iš
didžiųjų
Ameri

giai užimtoj Lietuvoj.
lietuviu-lenku
kon priėmimui. Visi Komisijos Pastebėta didžiausia de tautų kareivių. Tokiu savo 30 dieną yra prisiuntęs pęr
kos respublikų, yra suteikit-. kame
........ -esti
...............
............. -----D-ras Purickis išvažiavęs si pilna de jure Lietuvos Re- i ferencija, kad lenkai pasin nariai buvo girti ir musų moralizacija ir dezorganiza elgesiu lenkai i pykdė alijau Lietuvos Atstovą toki atsainką. Tail lys padalinti Lietuvą i du ,traukinio komendantui pra cija Vilniaus fronto kariuo tus, ypač italus. Varšuvos
Latvijon ir Estijon.
(Lietuvos Informacijų Biuras)
i antras iš eilės Amerikoje1 kontonus, iš kurių į vieną nešė, neturįs pranešimo menėj. Balandžio 13 d. musų valdžia teisinosi, buk tai iš
vykę be jos žinios. Bet tam i ’’Tamstai pavedama praešalonas
sugrįžo
Kaunan.
įeitų
Vilnius.
Taipgi
pranętremtiniams
praleisti.
Te■
pripažinimas.
Šiomis dienomis gautos
'(Kauno ’’Laisvė”). nieks netiki.
Gegužės 5 dieną musų de-1 šama, kad lenkai maną pa- čiaus už 10.000 m. visi reika
neštiArgentinos Vyriausy
yra kelios ’’Eltos” tclegra-'
Kuonįet
vokiečiai
norėjo
legacijos biurai! tapo pri-■siūlyt i Lietuvai sueiti su jais lingi sąrašai atsirado. Visi
bei per jos Atstovą Washing
mos.
S
pasiųst
savo
kariuomenės
Si
siųstas iš Meksikos. Ambasa-J alijansą militarinose ir ūž laiškai ir net pavieni laikraš
tone sekančiai: Lietuvos Vy
DIDELIS GAISRAS
trumpa pavėlinta, žinia iš čios žemiau talpinamas jais-| rubėžirauose reikaluose. Lie čiu n u meti ar būva Remarkariausybė, gavus per savo Att KAUNE.
puolikus
numalšint,
francuBriuselio: Lietuvos delega kas ir įteiktos kortelės Mek-ituvos valdžia savo delega- cijos linijoj atimti, teičiau
zai gręžtai prieš tai užpro mą apie Argentinos Respub
juos galima buvo atsiimti už
cija yra išdirbusi projektą
likos nusprendimą pripažin
500 m. Kontrolę darant dau kvartale, Kaune, gaisras su testavo.
z sutarties su Lenk, delei Vil bes narių: Manuel C. Tellez, i imt i tų pasiūlymų.
naikino
daug
namų.
Ugnyj
Dabar
tas
klausimas
rišati Lietuvą de jure, prašo pri
niaus. Ministeris Galvanau- kaipo reikalų m edėjo, Juaiij Užsienių reikalų biure pa- giausia domės kreipta į gim žuvo taipgi trys žmonės. Anazijos moksleivius iš Vil
imti širdingiausios padėkos
pie
trys
šimtai
žydų
šeimy

pareiškimą ir užtikrinimą,
Paryžiuje, o T. Norus—Lon-|riaus, Manuel J. de Negri, mė gali buri tokia, jog kon niaus, kurie
4 Velykų atosto- nų pasiliko be pastogės.
100,000 ALIJANTŲ KA- kad šitas prietelingumb ak
done. Gegužės pirmą dieną | kaipo antrojo ir Servando ferencija, savo tikslo neat goms buvo Kaune.
jie gryšta į Bruselį. Dery- Barreza, kaipo trečiojo sek- siekusi, truks, o Želigovskis Demarkacijos linijoj trau
REIVIŲ JAU EINA VO- tas, ypač šiuo laiku, kada
Lietuvių Tauta sunkiai ko
bos prasidės išnaujo šiomis rotorių. Adresuotas Lietu- Vilniuje mėgins aut ilgiau kinys išlaikyta 12 valandų ir VYRAS PASIKORĖ, MO
KIETIJON.
voja del savo laisvės, gyvai
dienomis.
Atstovui Amerikoje, J. pasilikti.
su girtais lenkų palydovais TERIS NUSINUODIJO.
’’Elta.” i Vileišiui, laiškas yra tokio
karininkais išleista Vilniun. Greene. — Tūlas Elisha kiečiams ultimatumą, jei pa jos atjaučiamas ir niekados
v. , ,
,
_ .
i turinio:
Hotchkiss ir jo žmona rasti starieji su alijantais neatsi nebus užmirštas.
LENKŲ INTRIGOS VIL8į telegarma buvo pasius-!
, r . ..
. ...
girti, kad nepranešė lenkų mirusiais jų namuose. Vyras
D-ras Purickis.”
, ,,
.
... ,, z. ..
Meksikos Respublikos
lygins iki geg. 12 d., bus užta progai pasitaikius (kai1
.
._ . .
...
NIUJE.
sargybai apie traukinio at pasikoręs, o moteris, spėja
£ N.)
U \ ir
• buvo
i
- gauta;
x i' vnausybe, kurios reikalus
po endi C.
v_ o .V
as turiu garbes atstovauti Berlynas. — >Sienos ir lan- vykimą ir musų traukinys ma, išgėrusi nuodų.
laikraščiuose,
Argentinos
gegužes 3 diena.
i . .
_•
•
lenkų bataliono buvo apšau
,
I šioj sostinėj, yra pavedusi
vyko Vokietijos ministerijos Ambasadorius Washingtone
Kuomet planuojant sutar-l pranešti Tamistai, jog ji, po mais tokio turinio: ”Su šau dytas. Kely girti lenkų kari Kopenhaga. — Rusų laik
krizis, kas padėtį dar labiau laišku iš Kovo 24 dienos yra
ninkai landžiojo po vagonus raščiai paskelbė, kad Siberities projektui, tai iš Lenkų tinkamo apsvarstymo Taapsunkino. Manoma, kad pranešęs Lietuvos Atstovui
užimtosios Lietuvos dalies mistos laiškų nuo Vasario
ir rankiojo kyšius.
joj sukilusi liaudis prieš so naują kabinetą sudarys p. Amerikoje, jog Argentinos
priduodamos yra šios žinios: 2-ros ir 2los S. m., adresuotų siems reikia būti pasirengu Vilniuje traukinį apsupo vietu valdžia ir sovietu ka Loebe.
Vyriausybė yra pripažinusi
’’Gudų spaudos biuras pra-lšiai Ambasadai, oficialiai siems !
lenkų kareiviai ir nieko ne riuomenė buvusi nugalėta.
Lietuvos Respubliką, kaipo
neša :nors lenkų agitatoriai, pripažįstanti Lietuvos Res- Vilniuje tarpe kariškių ei išleisdami išlaikė visą valan Sukilėliams gelbėję likučiai
ti es, kad vokiečiai jų reika- laisvą ir neprigulmingą val
o tarp kitų ir Seimo narys'publikos nepriklausomybę, na gandai, jog prasidės abel- dą. Vėliaus paaiškėjo, kad Kolčako kariuomenės.
stybę, nutarimu iš Kovo 14
kunigas Maciejevicz, šankiai šiuomi meldžiu leisti man nas užpuolimas ant Kauno.
100,000 j ii kareivių žengia dienos š. m.
’’remkite Lenkiją, kitaip ba- ištarti Tamistai mano ypa- Balandžio 11 d. Vilniuje mo tikslu.
VILKAVIŠKIS.
pirmyn užimti daugiau Vodu mirsite,” 'tečiau badau-į tiška nusidžiaugimą, 3°g buvo kilęs didelis gyventojų
Vilniaus stoty buvo sua Ožkabalių kaime, Bartinin
Kopenhaga.. — Maksim
jautiems ūkininkams da man prisėjo tą žinią suteikti išgąstis, kuomet atėjo gan reštuota keletas žmonių.
Gorky, rusų rašytojas, po vi
lyje Amerikos maistą. Ko Tamistai ir drauge užtikrin dų, jog bolševikai pradėję Traukinio ešelono komen ku valse., nakti iš balandžio
.3 į 4 d. pas M. Basanavičių, ANGLIJOS PREMIERAS sus suomių laikraščius palei
vo 22 dieną buvo lenkų su ti Tamistą, jog Meksikos
danto padėjėjai: Kazys pra- daktaro J. Basanavičiaus
do prašymą į visą pasaulį
UŽ
NUGINKLAVIMĄ
šaudytas Žibalu klebonas liaudis ir Vyriausybė nepa
.naitis ir Kazys Šeškevičius .tėviškėj, kilo gaisras. Išsky
gelbėti rusų inteligentiją.
kun. Lajauskas, važiavęs Vii gailės bikokių pastaugti pa
LENKIJOS.
jų tarpe. Pranas Butkus bu rus vieną grinčią, ugnis su
Jisai, Gorky, sako, kad 5,000
AMERIKA
VĖL
ĮĖJO
Aniun. Jo lavonas rastas už laikyti sutartini ir draugijiLIJANTŲ TARYBON. vo areštuotas už tai, kad at naikino visas triobas. Spėja Anglijos premieras Lloyd rusui mokslinčių yra ant
kastas miške. Bus palaidotas
sisakė duot lenkų karininkui
George pareiškė, kad,- jei su kranto mirties nuo bado soŠiltintuose.” Be to šutei- visados užsiliks tarp Meksi-I Jungtinių Valstijų valdžia papirosą, tas karininkas mu ma buvus padegta.
lig Versalės sutarties nusikernos šios žinios. ’’Šventa- kos ir Lietuvos Respublikos priėmė alijantų pasiūlymą šęs jį žandan ir perduodamas
liaudies ir Vyriausybės.
į įeiti i augščiausiąją tarybą. žandarams įsakė gerai jam į- TIRS LIETUVIŲ LENKŲ ri teise reikalauti nuo alijau Melfi, Italija. — čia pašiSANTIKIUS.
tedrą Bazilica Minor. Balan Naudodamas šia proga, ' Jungtines Valstij. tarybo
tų, kad pastarieji priverstų
yy
džio 30 dieną d-ras Purickis meldžiu priimti mano tikros je ai stovaus Hugh C. Wal kytas stoty ir už 1000 lenk,
” pranešimu, Lenkiją nusiginkluoti.
Ii jos premierą Nitti, kurs va
išvažiavo Rygon ir Revel in. pagarbos užtikrinimą.
lace, šios šalies ambasado markių kyšio paleistas. Bu
žiavo automobiliu. Trys šū
Iki sugrįžimo Ministerijos
rius Franci j oje.
vo dar puimti du kapelionu euzų žurnalo ’’Journal de
Gelsingforsas. — Bolševi viai paleista automobiliun,
Apie toki Meksikos Respu
kun. Vyšniauskas ir kun. Pologne” generalinis sekre kų laikraščiai praneša, kad bet pasirodė, kad jis važia
lutis, kaipo Ministerio parei blikos draugišką pareiškimą Paryžius..— Labai gail Polubinskas, pastarasis pa torius Varšavoj grafas de gruzinu respublikos teritori vęs antrame automobilinio,
gas einantis.
imas daiktas, kad generolas leistas už 6.000 lenk, markių.
joj susikūrė suvietų respub o į kurį šaudyta, ten važia’’Elta”. džiai.
'Foch aplankys Ameriką.
Kiti suimtieji, buvo nuvesti kiams vietoj ištirti.
lika Abkazia.
iivo jo draugai, kurie sužeisti.
i
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’’GARSAS”

No. 19, gegužio-12, 192L

nės rinkimuose į Steigiamą
jį Seimą ją nušlavė. Žlugo
liberalų organas ’’Lietuva;”
pakratė kojas taip vadina-

’ ’Vienybės ’ ’
redaktorius
, bet tuoj mus ir plakatus, buvo raginai
siųsti
badaujantiems
brolia
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS
norėtų matyti laimėjusio-,Šime Piliečių Sąjungos Vai- mą neineša ir negali inešti,
mis; nekovoja prieš religiją dyba aiškiau ir apie savo nes jai rupi ne statymo, bet Pilsudskis, lenkų preziden’’GARSAS”
kad siuntimas atliekamas dovan
ir
Dievą,
kaip
’
’
Vienybė
”
,tikslus
kalba*
Tie
jos
skelgriovimo
darbas,
kuriam
p.
. Leidžia
bet doleris buvo skaitomas po
sako,
tai
jau
perdidelis
nobiamieji
tikslai,
žinoma,
nėVileišis
mokėjo
iratatinkaSusivienijimas L. R. K. Amerikoje
auks.. tuo tarpu kai Lietuvoj bu
Išeina Ketvirtadieniais.
priguimybes Fondas amžinu ras savo nelaimingus skai- ra svarbieji, bet antraeiliai! mus darbininkus parinkti. nių balsą nekreipė domes, 1OO, 80 ar 60 auksinų. Reikėjo t
miegu užmigo, sandariečiai
Prenumeratos kaina:
tai ko-gi jie skaitysis su ali- sukontroliuoti tas dalykas. P
imu suko: y
Amerikos
lietuviai
turime
Metams ....................................... $2.00
Misijos buvo suorganizuota PaJ
dinti. Liberalų ir socialistų L. P. Sąjunga yra grynai visuo
Pusei moty ................................. $1.00
menėm organizacija. Jos vyriausiu
žmonėse jų lyderiai visai ne
gu budu plebiscitą, kuri len pu siuntimo Skyrius, kurs išsii
Užsieniuose ....................................$3.00
tikslu yra labdarybė, teikiant nia- nijilllUS, sąjungas, kurios,
t ė ligi šiol apie 1Ą miliono dole
bepadaro, nes tų lyderių tik kovoti prie
kai
pralaimėjo.
Skelbimų kainos ant pareikalavimo.
i Lietuvą. Tai. žinoma, uogai
terialę paramą Lietuvos Valsty- ir labdarybės, ir švietimo, ir
slu yra klandinti žmones,
1LCS
patikti Įvairiems Įvairiausioms
bes labdaringoms Įstaigoms, kaip Lietuvos reikalus rūpina. To
’’GARSAS”
jos dilba Lietuvai. 1 aip sa- antai: Raudonamjam Kryžiui,j(|e], socialistų ir liberalų or
222 So. 9th St.,
Brooklyn, N. Y.
geni liroms ir agentams. Ir tai
įstaigas ir leisti melus ant ko A ienybe. Tiesa, tauti- Šauliams, (lyninio Komitetui,
kėlidienosimo pasirašymo pa- VO tikroji nesusipratimų priez
ganizuojamos
sąjungos
vi

LITHUANIAN WEEKLY
jiems nepatinkamų asmenų, llinkai-liberalai Šiek tiek
Lietuvai paskolos, etc. Rupiliaubų, jau lenkai savo žodį tis. Dabar tas dalykas jau si
’’GARSAS ”
tuomi kenkti Lietuvai. Nors .dirbo, nors savo tuo darbu*Amerikos Lietuvių, kaipo siškai nebėra reikalingos. sulaužė, i sutarti domės ne- tvarkė. Siųsdami pinigus žmo
Published every Thursday by
1 Lietuvos piliečiui reikalais, teikreipdami. Kažin kaip but'<lal,ar ”irn,ia"siai klausia’ kl
Lithuanian R.-C. Alliance of America įvairiausiais budais ėmė tai- suardė lietuvių vienybę, ....
įstaigas
išgriovus
ir
tuomi
,
. . \ ilmn
.
i nhiL
i • ’Aitnc?
-j
I| •'vra dolerio kursas ir net pasi
Geo. Tumasonis,
Unities prie kataliku liau- .kiršino partijas, bet vis del-1 J4**",”
“p“'
hi ivA
Secretary and Business Manager
rauja keliose vietose. Misijos Si
.. . *
.
i įstatymus, kalbą, pragyvenimo są-i Lietuvai smūgi sudavus.
dies, dėlto jų vadai ir bažny to dirbo.
but
Lietuvai
nulėmęs?
Bet socialistai iiiio-(iv<r.,u.
,iini
...... I
timo Skyrius susilaukė pade
Yearly Subscription Rates:
čion nesidrovi užeiti, kad
laiškų už apsaugojimą nuo. ne
In United States......................... $2.00
daugiau priklausomybę. Jei dabar jų
vien liberalai, todėl ją va
To Foreign Countries ............. $3.00 tik savo kilposmi
ir t. t.
i sad sąžiningu
•**• agentūrų. Žinot)
Misi.jds aut o ritas del to buvo at
Advertising Rates on Application žmonių pasigavus, vis dėlto dalis ir pradėjo nors žodžiu
Ar tai neveidmainiavi- dint grynai visuomeniška or’’GARSAS”
Lietuvą paremti, tai dėlto, mas! Ar
tiems visiems ft
222 South 9th St., Brooklyn, N. Y.
jų tikrąjį veidą, pamatė,
Tel. Williamsburg 5063
sinimas. Tai tik klaidini!)
kad liberalams ne Lietuva
NAUJI LENKŲ ŽYGIAI.
Lietuvos žmonių! Kiek n
ir jos gerovė rupi, bet libera Kitu sykiu apie tai dau
BEREIKALINGAS
atmename, nieks jokio ba
lizmas, pasipelnymas ir t. t. giau pakalbėsime. šiuo tar- liti, Gvnimo Komitetas ne- Plebiscitu rišant AugštoDŽIAUGSMAS.
sios Silezijos klausimą, lai vyko tuomet, kuomet Briu-ilieK(. P,ltb
ko jei norėtųsi, kad lietuvių
mėjo vokiečiai. Iš to atsiti sėly rišamas Vilniaus klau-'H’k1 siuntimą.
L. P. SĄJUNGA — LIBE noma, kad geriau.
kimo lenkai nosis buvo nu
retorijatams,
alijantams
lietuvi
leidę,
begalo nusidžiaugė, nes p Šitoki musų visuomenės sijone
RALŲ SĄJUNGA.
del ’’biznio,” kaip majo
duoti,
ne ginče bus dar labiau
(taip suprato, kad tai padary dabar palieka aiškų kelią tikrųjų
tuvai padarė. Ji organizavo
vokiečių pusėn nuta del to, jog Krikščionys-de, Lietuvių partijoms, nežiūrint ko
si tuo metu, kuomet Lietuva
Bct, lenkai būdami dar labiau simpatijos bus ,ejo ne tais keliais, kuriai:
mokratai Amerikc silpnėja. kios jos yra: tautininkui liberalų.
vedė didžiausią kovą su len
ilizmo pilni, nenusi
' social-demokratų, socialistų liauapie
sa
vo
kais ir visu savo balsu šau minė. Griebėsi priemonių, moju, tai pi
mas? Sekretorijatų suvieni-* dininkų. valstiečių ar kitokių lie-,
tai kė mušti pagalbos. Sąjun kuriomis manė lengvai Šito
jimas padaryta del geresnioI’aviškosios pažangos partijų, šios reikalingumą,
partijos neina prieš religiją, prieš Sprendžiame is jos oficialių gos organizatoriui p. J. Vi
darbo subendrinimo.
Dievą. Jos tik dirba Lietuvai, pranešimų. Kažillkas pratyt, pražūties nori, to ir susi-į
Lietuvių katalikų organi Joms yra tikroji ateitis, nes jos dėjo nerimauti, bijoti. Mat, leišiui, matyt, tas daug nerū
i žeidė didi
pėjo. Visiems buvo aišku,
zacijos Amerikc netik nesilp dirba Lietuvai. Kad ir dirba savo ,uin,n.vpn
|inos lietuvių jausmus.
kad jam tik reikėjo viena
nė j a, bet auga ir bujoja. partijose, bet jos dirba Lietuvai ir ,
■ . , .
T. x
.
.. i buotes išpiešti,
kaip uoreio,
, už šii
nadengia Tisus Lietuvos žmonijos
.
’
.
. kitą prielankų žodi jau esą- Sileziją tebevaldo tarptauti- P. ŽADEIKIO PASITEI
tik kuoi
| nors prie to darbo griebėsi moms įstaigoms tarti, o jos nė kariuomenė, bet sutraukė
SINIMAS.
lietuvių rososi; prie Federa sluogsnius.
i įvairiais budais.
butų šimteriopai daugiau, savo pajėgas, puolė ir vieną
’’Vicnvcijos vis daugiau draugi ji i
I
Ir
nestebėtina.
Kūdikį
ne

aukų Lietuvai surinkusios, po kitam Silezijos miestus
prisideda; T. Fondas ir L. be,” kurios i-i
buvo
mėgsta vadinti save bepar- Lsveiku užgimusį, sunku iš- Bet kur tau. Mat, T. F., L. R. užėmė, užmušdami nemažai
Kr. Rėmėjų Dr-ja buvo ka-ftarptautinės
kariuomenės tu apie Amerikos
liberalų šlykščios agitacijos
Delto tai ’’nesusipr
talikų rankose. Tas social- kareivių. Varšavos valdžia
prieš, sėkmingai dorbuojasi katalikai silpnėtų, o tvirte- ,rą. ”
mų” kilo tarp L. Misijo
Lietuvos reikalams;. L,D. tų liberalai, socialistai, ku-. Vileišio ir tautininkų-libe- liaudininkui netiko. Todėl,1 iš tokio lenkų kariuomenės
kilo,,jau ži- liet! V i suom en ė s.
Lietu- žingsnio ’’nusistebėjusi.” Ir iiomii nesusipratimų. atvaizdinių
S,, Moterų Sąjunga ir L. Vy
vos padėtį, nežiūrint į tai, tuoj paskelbė, kad tai be jos amcrikėČių laikraščiuose DarbiKAS TURITE?
čiai taipgi auga narių skai ir deda prieš Lietuvos neprikad tuomi savo žingsniu ar žinios tas ivvkę. Bet čia ir ninke” ir ’’Drauge.” Visi tų laik- Kas turite teatrališką vei
k 1 a u so my b ę
b eko v o da mi. visuomeniniu ištaigu.
čiumi.
’’Amerika Pirtyje.” tai prašy
dė lietuvių vienybę ir tuomi akliausias žmogus pamatys,
Jei kuri partija smunka, Išskaitliuoti visus faktus
jos negalėjo dėtis, nes nema- mažino Lietuvai pagalbą, | jog tas daroma su lenkų val- ji esanti žalinga, buvo tik išvidinė prisiųsti žemiau nurodytu ai
tai smunka tautininkų-libenesusipratimų priežastis.
Tikra šu. o gausit atlyginimą.
vis dėlto
ėjo
prie
savo
tikslo,
džios
žinia.
Juk
ir
Želigovsralii. Ji netik Amerikos lie kamgi skaitliuoti, juk ”Viebuvo bizniui*
ar. musišl
e
. v.
v priežastis
i T _______
- • - _______
_. . _____
J. Tumasonis
nvbė
”
pati
apie
tai
gerai
žikrikdyti ir Į liberalų rankas .suorganizavor-Piliečių Są- kini Vilnių užėmus, Varšavai]<ai finansine. Nuvažiavę Į Amerituvių tarpe nesusilaukė pa
222 So. 9th St.,
jimg’ą, kuri apart blogo, nie- pradžioje skelbė nieko apie' k<) mes pamatom didelius skelbi- (20)
ramos, bet ir Lietuvos žmo- no. Kad tos partijos, kurias pasiduoti.
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nes kitai]) desperacija badau jaučių gali privesti pulko. Jos pasekėjai norėtų, kad valstybė paimtų
juos prie maišto ir žudynių.” (Webb, The Pre- į savo rankas visa labdarvbės darba bei socialiu
vention^of Destitution). Delei pasekmingos ap nelaimiu našta.
saugos gvyybės ir turto rado toji komisija reika
Abi, individualizmo ir socializmo teoriji yra
lingu, kad valstybė nedaleistų prie maišto, žiaurių, klaidingi ir delei tų pačių protavimo klaidų. Jožudynių ir vagysčiii, kaipo neiš vengtinų pasek dvi abi yra pasekmė klaidingos analyzes konkre
Visoks skurdas bei nenuojega, kuris tiesiogi mių paeinančių iš nesuvaržytos laisvės tos žmonių čių gyvenimo faktų, ir stokos teisingų pamatinių
niu arba netiesioginiu budu paliečia kuopą žmo klasės, kuri kenčia.baisias bado ir skurdo nelajrt, pradų. Šitame atsitikime, kaip ir kituose prak
nių—socialu grupę, yra socialė nelaimė.
Todėl mes. Del to tai jie matė reikalą, kad tokie žmo-, tiškuose gyvenimo atsitikimuose teisybė randasi
dirbtuvėse arba C beturčiu na- viduryje. Iš vienos pusės, pavieniai žmonės, vei
prasmė žodžių bei tarinio socialė nelaimė apima nes butu4. uždarvti
»
skurdą ir nenuojega lygiai protinį, dvasinį ir me muose. Kad valstybė turi neabejotiną tiesioginę kianti kas sau atskirai arba kad ir per organizaci
džiaginį. Pavyzdin, blogas paeinąs iš žembs gar pareigą sušelpti tuos nelaimingus žmones dėlto, jas, negali visų socialių nelaimių reikalavimų at
bės smuklės, kurį kaimynai turi kęsti, blogas pa kad sumažinti jų skurdą arba ir dėlto, kad jie yra sakančiai atlikti. Šis faktas atkartotinai tapo prieinąs iš nemokėjimo, nepajėgimo ir neveiklumo, dalim visuomenės ir viešpatijos, tokia mintis ne parodytas prityrimais kiekvienoj valstybėj, mie
kuris ranka rankon eina su silpnaprotyste ir sto rado vietos protuose tų Anglijos išminčių, kurie ste arba kainu*, km* tik buvo bandyta. Iš kitos-gi
ka apšvietos, yra formomis lygių socialių nelai sustatė aną garsų raportą.
pusės, jei valstybė apsiimtų nešti visą tą sunke
mių, kaip skurdas, paeinantis nuo ligos, neturto,
Jų nuomone, nėra reikalo net ir badaujan nybių naštą arba noi-s ]>arodytų norą imti aut sa
bado ir abelnai skurdaus gyvenimo. Yra tai ap čius šelpti, nes palikus juos jų pačių rūpesčiui vo pečių be polovos augančią socialių nelaimių
sireiškimai bei formos socialių nelaimiu, nes jos didžiuma i.šras budus, kaip galima nuo mirties a]e naštą, tas viskas visuomenei atsieis dvigubai
skaudžiai paliečia sociales grupes, o jeigu paliečia sigiuti ir pragyventi, nes vargas išmokins juos brangiau ir trigubai mažesnes pasekmes atneš.
vien tik atskirus asmenis bei vienatas, tai vienok taupumo, nekurie gaus pašalpą įmo turtingesnių Valstybei paimant į savo rankas labdarybės dar
tas viskas galutinai labai skaudžiai atsiliepia ir savo giminių ir prietelių, o likučiai galima pavesti bą, pavienių žmonių pasišventimas, individualė
ant visuomenės.
mirties likimo malonei, remiauties socialiai nau iniciatyva, atsakomybės sąjausmas ir laisvė su
Šiltyje socialių nelaimių lygiai kaip ir kitose dinga taisykle, kad vien tik tinkamiausi ir tvir mažės; valdžioje biurokratizmas, bei carizmas,
socialėse srityse tapo sudaryti ant pažiūros į tiesą čiausi nariai draugijos yra naudingi draugijai ir kaip mes sakome, augs ir stiprės; jausmai broly
panašus argumentai del dviejų viena kitai griež lodei turi teisę gvvais
išlikti. X
bės, mielaširdystės ir demokratizmo skaudžiai nu
•
tai prieštarai!janlčiiĮ teorijų, kas link valstybei pri
Ariu Dieviri, ši nežmoniška, auti-socialė ir iš kentės. Jeigu šis faktas iki šiol dar nebuvo aiš
gulinčių pareigų. Pirmoji, kurią galima pava pat pamatų klaidinga teorija tapo atmesta visli kiai prityrimais priparodytu, taip kai]) faktai, ku
dinti individualizmo teorija, yra kilus aštuonio nuodugniai protaujalibių žmonių, išimant vos ma rie kalba prieš individualizmo teoriją, priežastis
liktame šimtmetyje. Jos gimdytojais buvo Ang žą dalelę tų, kuriems rupi ne valstybes ir visuo-. yra tame, kad socializmo teorija dar nebuvo taip
lijos politiški galvočiai—filozofai. Antroji-gi, menės labas, bet vien tik jų pačių kišenė bei ge plačiai išmėginta nė taip nuodugniai išbandyta.
kurią šiuomi stengsimės pagvildenti yra socializ rovė. Abelnai, šios teorijos pasekėjai randasi tar-’ Šiandien jau turime bandymo pavyzdį bolševikiš
mo teorija ir griežtai priešinga pirmajai. Sulig pe tų žmonių rūšies, kuriuose savimeilė plasnoja ir koji* Rusijoje.
individualizmo teorijos valstybė privalo apribuoti kuriems gyvenimas iš medžiaginio atžvilgio se
Kokie tad yra tikri pradai, kurie sudaro tąją
savo veikimą su apsaugoj imu gyvybės ir turto ir kasi.
sieną, kuri atitolina valstybės djrvą nuo pavienių
priverstinu išpildymo sutarčių bei kontraktų. Pa
.Didelė dalis draugijos žmonių atsidūrė kitam žmonių dirvos bei organizacijų gydyme socialių
sekmės šitos teorijos kaslink socialių nelaimių krašte tos klaidingos teorijos, kurie sako, kad nelaimių ( Abelnai kalbant, valstybės uždavinys
gavo pilniausią ir geriausiai žinomą išraišką Mė prašalinimui nelaimių ir skurdo ri’ikia, kad visuo- tai rūpintis visuomenės gerove. Valstybė priva
siškame Anglijos beturčių įstatymų komisijos
d t) 1) 1S veikimas butų padidintas lo saugoti savo piliečius, mpinties jų gerove, priraporte 1834 m. (Report of the English Poor law iki augšeiausio laipsnio, o privatis sumažintas ar gelbėti ji(*ms jų pastangos!* auginime ir tobulini
Commissioners—1834). Sis raportas Įialana ci- ba aisai panaikintas. Nors šita teorija abelnai \ ra me proto, doros ir fiziškų jėgų. Arčiau |>risižiu
vilci valdžiai, kad ji duotų pašalpą tik Iikrai ba vadinama socialistinė, bet ji turi daug pasekėjų, rėjus gyvenimui, mes prieisime prie išvadų, kad
daujantiems darbininkams svarbesnių dirbtuvių, kurie stovi nuošaliai nuo socializmo išpažintojų valstybė neturėtų tiesioginiu budu per valdiškas
J. A. Karalius.

Valstybe ir Sociales
Nelaimes.

4.

4.

labdarybės įstaigas teikti pašalpą bei dalinti
veninio reikmenis pavargėliams. Nauding
kad valstybė tai darytų netiesioginiu budu, tai
suteikiant ir įpajėginant tokias labdarybės tail
les ir aplinkybes, kurios palengvins piliečiams
vo spėkomis gyvenimo reikmenis įgyti. Nau
gurno žvilgsniu tikra naudingiausia taisyklė
ta, kad civile valdžia neturėtų rupinties praša
mu tų socialių nelaimių, kurias privatinės įs
gos, privatiniai žmonės neblogiau už valstybę
prašalinti. Taip elgties yra naudinga ir iši
tinga iš politinio, sociąlio, ekonominio ir d
atžvilgio, nes Vra tai netik teisinga ir išminti
politiška taisyklė, bet taiposgi yra viena iš didž
siu pamatinių tikro demokratizmo teisių,
tai viena iš priežasčių, delei kurios žmonės i
dilginai mintijanti norėtų turėti ir būti pavi
niais bei piliečiais indiferentiškos respubli
vietoje, kad ir sėkmingiausio ir geriausio de
tizmo.
Galima drąsiai tvirtinti, kad goriausia
sykio yra sekanti: ei vylė valdžia turėtų rupii
prašalinimu bei sumažinimu tokių socialių n
mių, kurių privatiniai žmonės bei privatinės į:
gos negal aprūpinti bei prašalinti. Supranta
dalykas, kad yra ir tokių socialių nelaimių, kt
valstybė tuom tarpu gal ir gana sėkmingai pi
lintų bet dėlei.blogų ir neišvengtiiių pasek
kurios skaudžiai paliečia privačiu žmonių g
nimą ir trugdo tikrąją pažangą neturėtų tai d
Ii. Pavyzdin, galimu daiktu, kad valstybė paė
savo globon visus našlaičius aprūpintų juos
mažesniu iškaščiu, negu privatinės įstaigos,
pasekmės tokio aprūpinimo visuomenei žnu
kūmo žvilgsniu butų pragaištingos, nes toks
rupinimas sumažintų žmoniškumo mielašir
tės ir asmeniškos atsakomybės sąjausmą. T
mažinant administracijos iškašėius, taptų si
Žinia asmeninė iniciatyva, kas galutinai visu<
nei iš materialio ir kultūrinio atžvilgio šimti
pai brangiau atsieitų.
..
. :

(Bus daugiau).

No/19, gegužio 12, 1921

0JL2,1921;

’’PRAŽŪTIES KELIAS.”

buvo raginami

broliams

cms

Tokiu antgalviu įdėtas
Kauno ’’Laisvėje” štai koks
straipsnis:

Juvo skelbiami,

karnas dovanai

kaitomas po 21
i Lietuvoj bum

nu. Reikėjo tad
> dalykas. Prie
ranizuota Pašal
us, kurs išsiui
miliono doleri,

inoma, negalėjo
Įvairiausioms i

tams. Ir tai ba
priešas-

rat imu

ykas jau susipinigus žmonės |

klausia, kuris Į

s ir net paatij
se. .Misijos Siun-

ilaukė

jimą nuo. ne vi

Žmonėse Į

lel jo buvo auH
U

i

ykęs pašilei-

k klaidinimas
iii!
Kiek meso
*-

'

ks jokio balso

. Misijos piniMisijai darbas
pačios kaltės

atimai kilo ne į
kaip majoras

, kad L. Misija

iais, kuriais ji

nesistengė sa- "

pareigų pildy
si ten, kur vi-

darė pastaugi}

visuoine-

iu

įžeidė

didžiu-

jausmus. Žo-

šimt?

ir ė, už

tik kuoma-

i,

•si sukėlimui 5

•rių

paskolos,

i j a, ir buvo čia
i ’’nesusiprali-

L. Misijos ir

•

URITE?

f?

atrališką

veihh

Kas Lietuvos Pardavikai?

jo.” tai prašyk
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Pastaruoju laiku vis lab- ,ja) socijal-demokratai ir
’’Nesenai parvykę iš Amerikos jau ir garsiau musų gerieji santaros (tautininkų-laisva- PENNSYLVANUOS VAL činskas, J. Agurkis ir J. Stalietuvilh tarp ko kito štai ką mums laisvamaniai — tautininkai manių partija viso 128 bal- STIJOS, WYOMING VAL nukynas.
papasakojo apie Lietuvos komu ir soeijalistai šūkauja, buk ,sai) balsavo prieš tą rezoliu
LEY APYLINKĖS,4
Nuo Edwardsville, Pa.: P.
nistus, tuom tarpu besidarbuojan jie esą tikri tautos' apgynė ciją. Vadinas jie norėjo Lie
8-TOJI LIETUVIŲ DIE Sabaliauskas, A. Tamulis,
čius Amerikoje. •
jai, gi katalikai, tai visi tuvą palikti po Rusiją. Už
NA, LIEPOS 4, 1921
V. Gavėnas.
Komunistų tenai yra nemaža,
pro—lenkai, tautos priešai rezoliuciją gi balsavo: Tau VALLEY VIEW PARKE. Nuo Sugar Notch, Pa.: P.
bet jų niekas nepersekioja, jeigu
tos Pažangos, karininkų, nejie ’’ramiai” sėdi ir savo ’’moks ir tam panašiai.
Gilys, V. Burinskas ir J. SlaVieną
tarp
daugelio
rimtų
.partyvių,
Krikščionių
Domo
lą” ir nusistatymą lik sau žinioje
Būdamas kataliku ir jaus
bašauskas.
giliai galvoje nešioja.’Bet pasta damas, jog tokia akcija iš kratų, ir Katalikų Sąjungos dalykų galima pripažinti
Nuo Wanamie, Pa.: Ant
rais laikais taip vadinamų rusų laisvamaniu — tautininku atstovai, Viso 140 balsu. Va Pen n syl vairi jos lietuviams,
Bijūnas.
komunistų-bolševikų ; anarchiniai
tai
rengimą
kas
metas
taip
ir socijalistų pusės yra daro dinas, visokie šios dienos so
. Nuo Nanticoke, Pa.: Ant. ^7AVAVAVAVAVĄVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVZJ
pasielgimai privertė prieš juos
vadinamos
’
’
Lietuviu
Die

cialist
ai-liaudi
ui
kai,
sau
da

Kimbcrtas.
griebtis priemonių' ir juos be di ma su giliai apgalvotu tikslu,
nos” (Lithuanian Day). Jau
o
ri
ečiai,
socijal-demokratai,
kad
katalikų
vadus
ypač
delių ceremonijų gena lauk, i Ru
Nuo Glen Lyon, Pa.: Jur.
dvasiškija diskredituoti, su valstiečių sąjungos vadai aštuntas metas iš eilės kaip Venslovas.
sijos ’’rojų.”
nepasitikėjimą ne- savo balsavimu parodė, kad Liepos 4 d. kuomet Ameri Nuo Duryea, Pa.: V. AuTarp tų ’’rusų” bolševikų.yra kelti
kruvinu kos žmonės apvaikščioja šios raškevičius, Kaz. Ermalas ir
nemaža lietuvių ir iš Lietuvos ki susipratušios minios akyse. jie nors lietuvių
L7AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVZXJ
lusių žydelių, kurie taipgi ištre Matau reikalą pagvildenti, prakaitu uždirbtais skati šalies nepriklausomybės su J. Lažaunikas.
miami Rusijon, kadangi Suv. Vals. ■katrie ištikro yra tais tau kais išmokinti, tie kurie šian kaktuves, Wilke-Barre apy
GIEDRAIČIAI.
darbininkų daugiau normos,
Valdyba yra: Pirmininkas
valdžia lig šiol tik ’’Nedaloma”
linkės
lietuviai
taipgi
kartu
die
taip
garsiai
kalba
apie
tos Judais pardaVikais, ka
Kun. J. Miliauskas iš Wana (Nuo musų korespondento). tarp kurių esą neklusnių
ir tepripažįsta. Žinoma, niekas ne
su
Amerikiečiais
apvaikščioLietuvos
laisvę
ir
katalikus
gailėtų, jeigu minimi piliečiai pa talikai su jų vadais svietšmie, Vice Pirm. P. Sabai i aus 1920 metų pabaigoje Gie žmonių, kurie savo darbais
ja
’
’
Lietuvių
Dieną.
Jie
tai
išdavikais
vadina,
1917
me

kiais
ir
dvasškija
ar
lais

tektų į tą ’’rojų,” kurį jie patys
kas iš Edwardsville ir J. Sla- draičiu miestelio vardas liko turį blogos įtakos į kitus dar
daro
ne
bot
kaip.
Užintercskelbia, bet deja, į Rusiją kolkas vamaniai — tautininkai ir tais tos laisvės nenorėjo ir
bačauskas iš Sugar Notch. žinomas kiekvienam lietu bininkus ir kurių elgesį ne
vienas patogiausias kelias — per soeijalistai su savo šulais?! prieš ją balsavo. Bolševikų suoja tuomi visą apylinkę,
Sekretoriai: A. J. Kižis iš viui Lietuvoje. Jo vardą iš visuomet galįs nuspręsti tei
Lietuvą. Juoba, kad čionai ”magužintoresuoja
apylinkės
aparsekiojami
bėgo
pas
tuos
Ieškokime faktu. Tušti
Pittston ir V. Gavėnas iš kėlė didelis mušys lietuvių smas ir uždėti atsakančią
nesas” draugas p. Akselrodas sė
merikiečius,
ypatingai
Ame

žodžiai čia nieko nereiš savo brolius, kuriuos jie no
Edwardsville,
Kasierius su želigovskininkais. Ištik- bausmę, ir
dėjo.
rikiečių
spaudą
;
Lietuvių
Na ir plaukia jie. Kiek, kur ir kia. Imkime laikus, kada rėjo palikti po rusų nagaika, Dienos aprašymui apylinkės Kun. A. Sinkevičius iš Du rųjų čia buvo didelis mušis,
2) nepakankamas ir netei
kad
tie
Lietuvos
skurdžiai
spauda
buvo
uždrausta
ru

ko jie važiuoja, — niekam nerupi.
ryea.
nes per šį muši liko sunai singas dvarų darbininkų
laikraščiai
pašvenčia
špalkatalikai
juos
nuo
tų
plačių
sų
valdžios.
Pažiūrėkime,
Dagi St. Seimo nario atst. J. BiKalbėtojų Komitetas su kinta Želigovskio galybė ir darbas, kurs tęsiasi žiemą
kaiLskui toko užklausti Ministerių kurie daugiau tautai pasi Tusų nagaikų gelbėtų, ir šian tas, nesigailėdama ir la daromas iš kunigų: Kasajis nuo to laiko liko Lietu minimum 5 vai. ir vasarą
Pirmininko, kada gi tai bus su darbavo, katalikai ar laisva die jie drįsta katalikus įtarti bai gražių ir pagiliančių
kaičio, Nenortos ir Paukš vai jau nebepavojingas; po nuo 5 iki 8% vai. gryno dar
tvarkyta? kada gi tos komunis maniai?
komplimentų.
Ne
kiekvienos
Lietuvos
pardavikais!
Kas žadino tau
tokio Želigovskiui užduoto bo.
tams privilegijos pasibaigs?
apylinkės lietuviams pavyk čio.
tišką
susipratimą?
Kas
da

Imkime, kad ir Lietuvoje sta sukviesti liaudį desėt- , Dailės Komisiją sudaro: smūgio, Lietuvos kariuome- Kad tų nepatogumų išven
Išgirdom gražiij pasižadėjimų,
lino
elementorius
liaudžiai?
kad bus kontroliuota, bus regi
kilusį sumanymą 1905 m. at
J. Stulgaitis, L. Vasaitis, J. ,nė butų viena galėjusi ’Nusi gtų prašo tarpininkauti ir,
struota, normuota, o gal ir visai Kas mokino juos prigim skirti Suvalkiją nuo taip va kais tūkstančių. Į jų rengia Šaučiunas ir P. Burdulis.
bankrutavojusį” generolą kol bus išleistas tinkamas
ma4 Lietuviu
Diena
dažnai
4
4
neįsileista.
tos kalbos?
dinamos ”Carstvo Polsko- suvažiuoja po keliolika tūk Suprantama, kad apylin numalšinti, bet... p. Chardig- įstatjunas, siūlo tokį projek
Bet atvykstantieji pro didžią
Iš laisvųjų pusės, mes ran je”. Amerikos laisvoji spau stančių lietuvių; jie čia susi kės lietuviams tokio išvažia,- ny, matydamas, kad Želigov tą darbo valandoms nusta
musų arteriją — Virbaliu pro
arteriją, kuri veda stačiai į širdį, dame tik viena Dr. Ku da stojo už tai, kad Suvalki ėję žaidžia, išreiškia ir paro vimąi yra goriausia proga skiui ’’gvaltas” — liepia su tyti:
nupasakoja, kaip ir kas ten kont dirką, kuris visą laiką gy ją palikti su Lenkija. Arba, do savo tautines aspiracijas vienam su kitu susitikti; stabdyti ginklus, nes esąs
Sausio mėn. 6 vai. gryno
roliuoja, registruoja ir normuoja. veno savųjų tarpe, nežiū kad ir lenkams Vilnių užė
Vilniaus
klausimas
pavestas
darbo; vasario — 7 v.; kovo
ir jas apreiškia plačiam pa pąsidalinti mintimis, bend
Mums visai darosi nesupranta rint, kad jį persekiojo, ki- mus ten važinėjo visokios
Tautų
Sąjungai
ir
kas?
Ugi
sauliui ypatingomis rezo rai pasitarti. Jaunimas čia
— 8 v.; balandžio — 9 v.; ge
ma, kodėl Lietuva turi virsti viso ti-gi ieškojo sau šiltų vietų pirmeivių delegacijos tarties
pasinio
G
verstų
neitralinę
turi geriausią progą liuks
gužės — 10 v.; birželio 11 v.;
pasaulio atmatoms kloaka? Argi po plačiąją Maskoliją, vedė su lenkais, bet ar girdėjo liucijomis.
zoną
ir
ton
zonon
įeina
ir
liepos — 11 v.; rugsėjo — 9
Lankanties Wilkes-Barre ui! ai 1 aiką pral ei st i ant tyro
musų yra priedermė priimti pas ruses, lenkes, vokietes sau
kas,
kad
kokie
katalikų
at

Giedraičiai?
Kam
gi
lietu

v.; spalių — 8 v.; lapkričio—
save vaišingai visas tas visuome
apylinkėje teko patirti, kad ,oro: pažaisti, pasišokti. Jau
už
moteris,
tik
ne
lietuvai

stovai
but
lankęsi
pas
len

viai
tiek
daug
kraujo
pralie

nės nuodingas atmatas, nuo kurių
7 v.; ir gruodžio — 6 vai.
sekanti ’’Lietuviu Diena” neskaitant tautinių idėjų to
tes.
Tuo
tarpu
katalikai
li

kus
pasitarti?
jo,
vienas
pulkas,
vydamas
taip stropiai valosi dagi tokios de
gfyno darbo.
Wyoming klonyje bus gal kiame išvažiavimo kėlimo,
kos
namie
tarpe
savųjų
ymokratinės valstybės, kaip Suv.
lenkų
5-6
pulkus
ir
dar
su
Tai pat prašo nurodymo
primetama būti dar įdomesne, negu ki vien imant doro pasilinksmi
Vals. Amerikoje?
pač kunigija, nešė apšvietą Katal ikams
daug
didesne
artilerijos
jėnimo pusę, tokios ’’Lietuvių
del atleidimo tu darbininku,
Tai pražūties kelias, kuriuo mes į kaimą dalino elementorius. noras Lietuvą lenkams par tos buvusios. Apylinkės lie
,ga, gal kad savo krauju pa
Dienos
”
yra
pagirtinas
ir
kurie savo blogu elgesiu da
einame.
Kas išmokino lietuvi skaiti- duoti, taigi kaipo lenkų šali tuvių kolionijų specijaliai iš naudingas darbas.
imti
Giedraičiai
vėl
atleisti?
Musu žiniomis Amerikoje yra
ninkus lenkai turėtų gerbti, rinkti asmens-komitetai ero blogos įtakos į/kitus dar
ti
jei
ne
lietuvė
katalikė?
Ne,
to
lietuvių
valdžia
nega

susiorganizavę taip vadinamų Lie
mylėti taip, kad jie myli Lie nergingai darbuojasi. Tarpe Žinau Chicagos apylinkės
bininkus.
Kur
net
šendie
didžiuojamės
lėjo
padaryti
ir
dabar
Gied

tuvos komunistų apie 2000 ir ka
tuvos dvarininkus, bet pa daugelio įvairaus turinio žai Vyčiai bando vystyti tradi
, Dar priduriama, kad tik
raičiai
musų.
Bet
jei
Želigov

pitalą surinkę virš 150,000 dolerių, Kimšos ’’Lietuviu Mokyk
žiūrėkime, kaip lenkai ger slų ir muzikos žada būti įvai ciją rengdami panašų į miš
su kuriuo jie greitu laiku persiga la”. Kas Maironis, Jakštas,
skis ties Giedraičiais butų .greitas sutvarkymas nusta
kus
išvažiavimą.
Kaipo
vien
bens į Lietuvą, kur, jų žodžiais Antanas Jurkšela, Vaižgan bia lietuviu kataliku vadus? riu lenktynių,ristyniu, kumš
sumušęs lietuvių kariuome tymo ir blogų gaivalų pašali
jaunimo
organizacijai
jiems
Štai
Seinų
vyskupas
Anta

čiavimosi, ir juokdarių. Ren
tariant, į porą valandų savo val tas ir kiti katalikų vadai, ar
nimo reikalu galįs išgelbėti
nę,
ar
butų
jis
atsitraukęs?
nas Karosas, senelis, išvary giama ir jaunučių vaikų ir tas vyksta ir užsipelno ypa
džią ir tvarką įves. Turi ir laikraš
ūkį nuo liūdnų pasekmių.
jie
nėra
kentėję
už
tai,
kad
Ne,
netik
nebūtu
atsitraučių, kurie taip pat į Lietuvą siun
tingo pagyrimo. Bet ddug
tas iš Seinų, Kun. K an. Dva- mergaičių žaislai.
nešė šviesą liaudžiai, kad kė
kęs, bet butų žygiavęs dar
čiami.
ranauskas buvo suareštuo Sekanti asmenys veikia sa butų naudingiau kad tokie
Trečiojo internacionalo sprendi lė tautišką susipratimą? Ar tas, sėdėjo Suvalkų ir Vil vo kolionijose, kaip lygiai išvažiavimai butų visatini— giliaus į Lietuvą: Uteną, Uk SVEČIAI NEBUVĖLIAI.
mergę, Panevėžį ir į Kauną,
mu einant, komunistai dabar vei galima juos užtai pasmerkti
visų
apylinkės
lietuvių
vie

niaus
kalėjime
tik
po
kelių
ir
visi
į
krūvą
suėję
koordi

kia atsargiai, veidmainingai sten- vien dėlto, kad jie katali
o Chardigny to nebūtų ma Kaunan šiomis dienomis
ną
kartą
į
metus,
kur
but
ga

mėnesių
kankynių
tapo
pa

nuoja
darbą,
kad
busianti
gdamies įsiskverbti visur, kur tik kai?! Kas daugiausia nuken
tęs. It kodėl taip? Tas bus atvažiavo iš Černaja Padina
gali — į savivaldybas, valdinin tėjo Vilniaus redyboje jei leistas. Kun. Mironas sua- diena tikrai gerai pavyktų: lima pritaikinti ir jungti visai aišku kiekvienam, jei (Juodslenio), Novouzensko
areštuotas išvarytas iš Vil Nuo Pittston, Pa,., lietu bendri musų, tautos idealai
kus, kariuomenę, dagi katalikų
ne
kunigai,
kaip
ana
a.
a.
apskrities, Saratovo guber
organizacijas. Jie net ofišuojasi
niaus, gi kunigai Žemaitis, viu: A. J. Kižis, M. Gilis, V. įsigijant ypatingą atsižymė- tik atsiminsim, ’’susibank’’Rymo Katalikai” ir gerai reikia Kun. A. Burba? Kur laisva Lajauskas ir apie 3-4 kiti ku Gudaitis, J. Češkys, Pr. Va jimą tarpe kitų Amerikoje rutavimo” pradžią, derybas nijos, 2 vietos lietuvių kolo
nistų atstovu Jokūbas Gu
jų pasielgimams prisižiūrėti, kad maniu4. Vilniaus aukos?
nigai nuožmiausiu budu len ranavičius ir C. Šakočius.
gyvenančių tautų. Pennsyl- ir muši su bermontininkais
tuos ’’vilkus avies kaily” atskirti.
Eikime prie dabartinių kų nužudyti, ar daug Pilsud Nuo Scranton, Pa., lietu vanijos Wyoming klonio lie ties Radviliškiu. Bet tiek to, das ir Franeiškas Varnas ruMusų žiniomis tokių ’’Rymo ka laikų. Pakrikus rusų caro
pamatysim, kas bus toliaus, ,pinties prie Lietuvos val
talikų” pro Virbalį nesenai prava valdžiai, kada laisviau buvo skis su Žaligovskiu nužudė vių: V. Balinskas, J. Mede tuviai mums duoda gerą pa ,kuo tas užsibaigs netolimoje džios, kad gavus leidimą ir
lenkų priešų mūsiškių San- lis, V. Seleika, P. Miliaus vyzdį, kas galima su nauda
žiavo apsčiai.
pagelbą grįžti lietuviams ko
galima
atsikvėpti,
išmėtyti
Jau labai laikas butų išleisti pi
dariečių, socijalistų-liaudi- kas, J. Švarcas, V. Laurinai pritaikinti daugeliui apylin ateityje ?
Giedraičiai dabar musų, lonistams iš Saratovo guber
lietybės įstatymą, kur aiškiai bu po plačiąją Busi ją lietuviai ninkų,
soči j al-demokratų ? tis, P. Kantakcvičius ir V. kių Amerikos lietuviu.
nijos, kurių tenai busią apie
tų nustatyta teisės ir pareigos sumanė 1917 m. sušaukti .(mat varnas varnui akies ne Račkauskas.
P. Molis. veikia visos įstaigos, žmonės
kaip musų piliečių taip ir svetim Rusijos lietuvių politiškąjį
matę didelius Želigovskio 1500 žmonių. Musu tautie
kerta).
Kur
jus
kankiniai
Nuo
Wilkes-Barre,
Pa.:
šalių ’’svečių,” dažnai visai nepa seimą ir kada pabaigoje ge
.plėšimus, dabar lietuvių vai čiai gyvena ten jau nuo 1863
geidaujamų, kitaip vos pražydusi, gužio mėnesio susirinko Pe- už Lietuvos Respubliką, po V. T. Kvetkauskas, St. Ali BENDRAI AR KAS SAU? zdžia yra labai patenkinti ir m., užsiima žemdirbyste, vie
nai santariečiai, socijal-de šauskas, C. Gibavičius, Jon.
kaip gėlelė musų valstybė suvys
nok gyvenimo sąlygos pa
trogradan
apie
280
atstovų
mokratai, viešieji ir slaptieji Miliauskas, J. Buragas ir A. Senai pageidaujama suvie- noriai eina visas pilietiškas
ir sunyks nuo įsiutusių tarptauti
skutiniuoju laiku taip pablo
nių spekulentii ir šmugelių kvapo (nuo 200 žmonių po vieną, at Piliečiai Sąjungininkai? Pa- Volungevičius.
nvta kataliku veikimo akci pareigas.
gėję, kad vienas išėjimas be
ir nuo anarchiniai bolševistinių stovą) ir kada birželio 3 d. Įrodykit bent vieną, kuris
Nuo Kingston, Pa.: J. Ku ja jau įvyko, bet kolionijos Išėjus iš Giedraičių . len likęs grįžti į Lietuvą. Atsto
prisiėjo balsuoti už rezoliu but lygus kunigui inteligen
nuodų.
Lietuvis.”
ar paseks Centrą? Su pirma kams, pradėjo žymiai orga
Anais metais liet, katali ciją reikalaujančią Lietuvai tas jūsų ’’dorųjų” plauko Dieve) kokių nors budu len diena gegužio tapo suvieny nizuotis šauliai, nes žmonės vai iš vietos išvažiavę sausio
ku ir, berods, tautininkų-li- visiškos nepriklausomybės, žmogus, kurį Imt lenkai nu kams pasisektų priversti ta Tautos Fondo, Amer. nebenori daugiau lenkų ma mėn. ir tik dabar per Mas
beralu buvo paduota reikala tada visi socijalistai-liaudi- žudę ? Kur jie? Jų n era, nes Lietuvą dėtis į kokias nors Liet. Kat. Federacijos ir L. tyti ir mano patys ginties. kvą ir Latviją pasisekė pa
vimas Lietuvos valdžiai, kad ninkai (p. J. Vileišio parti- jūsų plauko žmonės lenkams unijas su Lenkija, tuokart R. K. R. Šv. Vincento a Pait- Taipgi pradėjo organizuotis siekti Kauną. Grįžta atgal
šiomis dienomis.
Lietuvon be tam tikru moke
neprieštaravo. Jus šmeižiate musų laisvamaniai sakytų: lio Dr-jos raštinės Taigi ko ir kitos organizacijos.
sčiu prie Liet, mbežiaus ne klojo tautos aukuran, ir tie, katalikus apsimesdami Lie ”o ką, ar ines nesakėme, kad lionijų pageidavimus, FedeJ. Spurgas.
būt įleista tie, kurie neturės kurie griežtai stovėjo prieš tuvos geriausiais prieteliais, katalikai nori Lietuvą par ,racijos Tarybos susirinkime
PABĖGO NUO ŽELIGOV
liudijimo iš vieno ar kito ton Lietuvos nepriklausomybę. it tas Juda, bet dvasioje ką duoti.” Ot, delko mus lais Chicago j e išreikštus, minėtų
VILKAVIŠKIS.
SKIO.
do jog yra aukoję Liet, rei Ir dabar, vieni važiuoja Lie kitą manydami. Jūsų darbai vamaniai ir visokie ’’Pilie- įstaigii Centrai išpildė, su ’’Kauno Žemės Ūkio Ga
kalams. Vėliau L. Misijos tuvos statyti, kiti griauti, ir rodp, kad Lietuvos meilė tai čai” šmeižia katalikus ir vi vienydami į vieną raštinę. mintojų Sąjunga Vilkaviš Kaunas. Musų koresp.
reikalauta, kad ji vizuodama tokiems, be jokio skirtumo, tik įrankis apmulkinimui a- sa kataliku veikimą. Bet ne .Tikimės, kad kolionijos, ku kio Skyrius” (dvarininkų pranešimu, ties Širvintais į
Lietuvon pasportus padary vizuojama pasportai, bile kiu tamsios minios, kad ta sulauksime, kad tas pasisek rios rėmė vienijimosi idėją, sąjunga) Darbo ir Socialinės musų sargybą atvyko 4 len
tų kokį-nors skirtumą tarp tik už tą darbą užmokama. minią pasigavus išnaudoti tų, nes Lietuva lenkams nei ją rems ne žodžiu, bet darbu. Apsaugos Inspektoriui skun kų kareiviai. Jie pasisakė ne
pirkusių Liet. Paskolos ir Nors dabar reikėtų kreipti savo partijos tikslams. Mat, laisvamaniams nevergaus, Laisvamaniai krikštauja iš džias, kad dvarų ūkis smar benorį tarnauti lenkams, nes
nepirkusių. Bet p. J. Vilei domės į pamatuotą Lietu Lietuvos likimas dar nėra lietuviai pažins vilkus avies džiaugsmo, sakydami: ’’ana, kiai puoląs žemyn ir to svar vis viena Želigovskininkai
šis, nežinia delko, į tai do vos žmonių nusiskundimą, nuspręstas, taigi mus laisva kailyj ir mokės nuo jų apsi ’’klierikaiai” smunka.” Pa- biausios priežastys esą šios: baigią savo dienas. Atvyku
mės nekreipė. Jo akyse visi kad nereikėtų po laikui gai maniai iškalno rengia sau ginti.
rodvkime, kad mes susivie- 1) Apsunkinimas kiekvie sieji siūlos musų kariuome
lygus: ir tie, kurie šimtines lėtis.
dirvą, nes, jei (ko neduok,
Arto jaus Vaikas. niję norime padaryti savo no dvaro laikymu metinių nėn.
C
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Lietuvių Diena. .

veikimą tvirtesniu, išnašes talikų veikimo Centrą, t. yra
niu, prieg tani bus ir ekono Tautos Fondą, L. L. R. K.
miškiau. Bet tas neturi reikš R. ir Šv. P. Dr-ją ir A. L.
ti musų nupuolimą.
R. K. Federaciją.
Kolionijos prašomos pa
Kas nestato — tas griauja,
remti tą bendrą idėją, nes
kas neina bendrai dirbti —
tik suvienytom pajėgomis
tas ardo. Taigi, brliai-sesugalėsime ką naudingo nu
t.ės, supraskime, jog vieny
veikti, nes ’’kur du stos vi
bėje — galybė, tad visi bend
sados daugiau padarys.”
Kolionijos, kui>os nesilai rai ir dirbkime naudingą Tė
vynei darbą.
kė vienybės veikime, tiki
K. J. Krušinskas.
mės, dabar supras suvienyto
veikimo svarbą, ir rems ka-i
Sekretorius.
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88 kp. Antanas Bcnulis, Ona Ercicnė,' zunas, Magdė Mačeikienė, Kost antas
vestras Jadvalkis, Jurgis Petraitis, tuva, Nikodemas Gilukas, Albertas Gi102 kp. Domicėlė Žalienė.
Antanas
Kindcris, Magdė šarkiutč, Jo Maceika.
lukas,
Anolė
Katkcvičiute,
Leonas
Na

Pamėginkite naujo__
111 kp. Vaikij skyriaus: Kazys Likis, Juozas Varaneckas.
ana
Stankicnė.
vickas,
Juozapatas
Navickas,
Marė
Ra160
kp.
Povilas
Artišauskas,
Povilas
Kazys
Laurikas.
231
kp.
Pranė Likiutė.
1-mam bertainyje
89 kp. Leonas Baibokas, Antanas Da Aukštekalnis, Ramuldas Barsis, Jurgis
geliutė, Jonas Smuklinskas, Vladas Su233 kp. Vaikų skyriaus: Alena
115 kp. Alfonsas Ambrozaitis, Mi
(Ncužsimokęję mokestis už 6 mėnesius kas Griškevičius, Magdė Geduticnė, činskiutė, Ona Vilčinskiutč.
kevičius, Stella, špakauskiutė, Antanas nilas, Cipras Gajauskas, Jonas Griga Jokubka, Ona Mažonienė, Jonas Miknis, I
Petras Aleksandras Rakauskas, Zofija Saka
ir daugiau).
236 kp. Jonas Brindza, Pranas Jur- špakauskas, Oleso špakauskiutė, Pranas liūnas, Povilas Ivanauskas,
Su užregistruotu vaisbnženkliuSuv. Valai.
Kazys Gedutis, Jurgis Mazulaitis, Jo
Patentu Biure.
Jankauskas.
Julė
Jackienė,
Juozas
Ju

GraAntanas
A
’
asiliauskiutė,
Zose
Vilkaitis,
Alena
lauskienė,
Ignotas
Sakalauskas.
gėlas.
Vaiku
skyriaus:
nas Šeštokas.
x
0
4 kp. Marė Piličiauskienė.
ras, Juozas Klimavičius, Vladas Kašė
Naujumo mėlyname pakelyje. /'
Vaičiuliutė, Ona šukevičienč.
161 kp. Juozas Pranaitis, Antanas
116 Paulina Baranauskiene, Motie nauskas.
7 kp. Stasys Valukonis, Jiova A’alu19 kp .Jonas Andrcvičia, Domicėlė ta, Julijonas Rockovskis, Vincas Rut Žiūkas. A’aikų skyriaus: Kazys Mockai241 kp. Jonas Bogušas, Anele Minkcjus Baranauskas, Elzbieta Daukšienė,
Visos tvirtos, gemalus užmušan
konienė.
kauskas,
Juozas
Sčcrvinskas,
Petras
Kuzmicldenč.
čios
ypatybės šiame vaiste įdėtos,
tis.
Marė Didvalicnė, Vincas Dobrovolskis, licnė.
9 kp. Silvestras Markevičius.
su
priemaiša
priimniai švelnaus
Stankevičius,
Jonas
Slcžys,
Alfonsas
20
kp.
Kunigundfl
Pocienė.
Dominin

163
kp.
Juzė
Rutkauskienė.
A
’
aikų
246 kp. Kazys Miskuliunas, Lcvusė
Magdė Donaišienė, Antanas Gražis, Ma
10 kp. Mikasė Sorokiutė.
kvepalo.
i
Tarcila,
Pranas
Vcryga,
Bronis
Vedeikas Pocius. Vaikų skyriaus: Dom. Pe
skyriaus: Liudvika Klimas.
11 kp. Vaikų skyriaus: Jonas Kam- rė Gražienė, Silvestras Gedrimas, Rožė Valaitienė.
Ruffles yra labai paveikiantis
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Greičius, Petras Kiveris, Barbora KuJonas Gedminą
254 kp. Povilas Tupis.
biliutč, Antanina Katavičienč, Uršulė dcckicnė.
Box 68, Beverlj
257 kp. Vincas Abromavičius, Jo
130 kp. Andrius Kaltauskas.
Karpavičiūtė, Marcelė Kardišicne, Onas Balčiūnas, Dominikas Guntis, Kon
( Tikra gromata randasi mano
131 kp. Vladas Ambrozcvičius, Bolc-|
na Liutkicnė, Aleksandras Mikclionis,
stantas
Janilionis,
Juozas
Linart
as.
Jo

DAKTARAS O’MALLEY SAK
Stasė Minotienė, Jurgis Palubinskas, slovas Kapačinskas, Juozas Matikai- nas Lukoševičius.
Penki metai atgalios po
Jonas Ruika, Antanas Ramanauskas, tis, Stasys Prunskictis. Juozas U lis. .
'232 kp. Vaikų skyraus: Pranas Pra
metų ištyrinėjimo, išradau
123 kp. Vaikų skyriaus: Juozas TaJuozas Srfialskis, Stasys Stapalionis,
piestis, Marė Stankevičiūtė, Felicija
Juozas Šimonis, Ona Tamosiuniuto, Ą- mulynas.
I Stankevičiūtė, A’. Stankevičiūtė.
indą gydymo Patrūkimo ir1
133 kp. Kazimieras Grigalinaš*, Jonas Į
leks. Vismauskas, Amilija Vaitiekū
236 k p. Antanas Brindza, Ignas Stas 'ą. būdą gydymo ’Chemic-E
nienė, Alena Varscvičiene, Justinas Ži Stankus, Marė Stankicnė.
kus, Petronė A’alatkicnč, A incas A’alat- aidas gydymo Patrūkimo di
134 kp. Vaiku skyriaus: Juzė Pctkiudonis, Kazys Zaleskis. Vaikų skyraus:
ka.
Jus busite nustebinti ir užžavėti išgirdę
hi Patiukusių žmonių. Nebt
tė, Nikodemas Petkus.
Leonas Kalinauskas.
237 kp. Kazys Bcliauskas, Petras
taip puikių muzikų užslėptų Naujai Išrastam
dėsnio išradimo medicinoje, !
135 kp. Juozus čimerka, Jonas Lek52 kp. Ona čigelienė, Antanas KanJurkonis.
Laikrody. Jei nori turėti šių Harmoningų Muzi
nickas, Antanas Mališauskas, Jonas Mi
ciavičius, Antanas Petronis.
dvynuose nuo laiko išradi
239 kp. Anupras Rozmanskas.
kų sjivo namuose, neprivalote leist sunkiai už
54 kp. Pranas Butkus, Juozus Rimku- liauskas, Katre Rimšiutė, Baltrus šugsRAY ir daugiau svarbesni!
240 kp. Antanas Dagilius.
dirbtų pinigų brangiems instrumentams, kaip
dinis, Juozas Urbonavičius. Vaikų sky
nas.
nijai. Jeigu esate vienas iš tĮ
241 kp. Vaclovas Minkolis.
pianai, phonographai, jų rekordams, rolėms ir 1.1,
56 kp. Vaikų skyriaus: Petronė Kaz- riaus: Katrė Guzikiutė.
kp. Vincas Bazilauskas, Povilas lingu kenčiančių, sergančią I
dėlto, kad šis laikrodis užims vieta by vieno auglauskiutc, Vincas Kazlauskas, Viktori ’136 kp. Vincus Vaičiūnas, Ona Vai-1 Plaukas.
® k
neapkenčiamos ligos ’’Paini
štos rūšies instrumento.
ja Kazlauskiutė, Regina Kazlauskiutė. čiunas.
216 kp. Antanas Kasputis.
137 kp. Vincentas Gclautas, Kazys
58 kp. Ona Lctkauskicnė.
aš galiu jus išgydyti. Nei
Groja puikias meliodijas, sutaisytas garsių
Stilpa,
Pranas
Vaivada,
Jonus
Vazno63
kp.
Ona
Kupruscvičicnč,
Jonas
artistų ir jus turite malonumų jas girdėti gro
Jeigu reikalaujate rodos, ta
nis,
Adolfą
Zubicnė.
Vaikų
skyraus:
Rudzinskas,
Agota
Subonienė.
Vaikų
jant užsukant laikrodį ir paspaudžiant guzikų.
nekaštuos, kaip tik parašym
skyriaus: Antanas Kavaliauskas.
Aldonu Stcponąičiutė.
Gros taip puikiai, kad jus ir jūsų draugai tik
matos ar atsilankymas j ma
138 kp. Juozas Aidukaitis, Motiejus
64 kp. Magdė Vabaluicnč.
stebėsis, šis laikrodis grooa vieną šmotelį netoli
są asabiškai. Rašykite, prisi
Bulonis, Pranas Caras, Ona Dikovičicnė,
65 kp. Vincentu Meškinicnė.
20 miučių ir visai yra paslėpta.
67 kp. Rapolas Karpavičius, Vladas Bronislovas Dancvičius, Magde Gcd, už 6c. štampų, o gausite p
Laikrodis yra tvirtai subudavotas iš gero
Milčius, Antanas Poricu, Kazimieras raitienė, Mikolas Gurevičius, Zigmon-Į
luotą knygutę apie Patruki
bronzo ir storai paauksuotas. Yra artistiškai pa
tas Jusukonis, Marcelė Janušauskiene,
Stočkus.
Adresuokite:
puoštas, kas daro jo išvaizdą turtinga ir bus
Apolinaras Jogminas, Marė Lisauskie
68 kp. Jonas Grabauskas.
p'rapuošalu jūsų namuose. Laikrodžio viduriai
nė, Marė Mačukonicuė, Pranas MarčuMALDAKNYGĖS
69 kp. Zofija Petrauskienė.
Vokiečių padaro, pilnai užtikrintu, kad rodys
kouis,
Petras
Margilcvieius,
Boles.
Neikp. Marė Rudžiunicuė.
laiką teisingiau, negu bile koks kitas laikrodis.
77 kp. Vaikų skyriaus: Ona Jakiutė, dzinskas, Juozas Naši aras, Povilas PauJonas Jasevičius, Domicėlė Nevedome- lukonis, Anelė Ramutienė, Ona Račiū
Muzika telpa laikrodžio dugne, kus laiko
No. 2 po $1.50
kiutė, Ona Nevedomckiulč, Juozas Nq- nienė, Antanas Ramutis, Ona Smigęlsjudėjimų liuosu nuo visų gruveuų ir sudaro tą
kieno, Uršulė šmulkšticnc, Domicėlė Dangaus žvaigždutė
vedomekas.
Wilkes-Barre, Pa
judėjimų, kuris iššaukia aiškų, saldų muzikus
Souioilicnū,
Kazys
Stankevičius,
Jonas
I
Kur
kalbasi
ir rašosi lietuvišk
78 kp. Jonuš čorcvičiiis, Teofilė Nal
No. 4 po $1.50
tunų.
šerkšnfs,
Boleslovas
šorkšnis,
Juozas
vickienė.
šis laikrodis yra kiekvienam didelė brange
No. 5 po $1.75
80 kp. Jieva Jurienė, Jokūbas Leka Savickus, Kazys Bukauskas, Martinas
KYLA IŠGYD'OM
nybė, tai yra ne vien tik laiko rodytojas, bet ir
No. 6 po $4.00
vičius, Jonas Misteris, Petronė Plorisic- Slaminskas, Antanas Trumpauskus, Jur
augštos rūšies muzikos instrumentas ir garantuo
nė. Augustas Sakavičius, Marė Žukaus gis Žilionis.
No. 7 po $1.00
Stuarto Plapao Padu?
tas 25 melams.
141 kp. Julius Volungevičius. Vaikų
kienė, Pranciškus Zeraba.
Jus galite mesti Salin vistu
Tai yra verta daugiau negu $20.00,' kuomet
No. 8 po 75c.
81 kp. Jonas DidŽbalis,’Paulinu Sla- skyriaus: Antanas Juš^aitis.
kadangi
Plapao paduškaitė J
musų kainos per dienų yru tik $8.00. Atmink, 1
146 kp. Antanas Levickas, Ona Pasevičienė, Vincas Stasevičia.
tain padaryta, kad jus išgydyti
Celluloid
apdarais
kad šis pasiūlymas yra geru tiktai trumpam laikui, vėliau kaina bus $25.00. Užtaigi, VEIK DABAR! los. Ji yra taip padaryta, ka
ludnevičienė. Vaikų skyraus:, l’rauas
82 kp. Vladas Kazukaitis.
No.
11
po
$1.75
Neaiųsk pinigų iškalno, tik parašyk savo vardą ir adresų aiškiai ir prisiųsk sykiu už 50 centų markių persiuntimo
pridėjus nenusenka ir tuo badu
85 kp. Marė Bukintienė, Vincas Ka Ivanauskas.
diržas. Jokių diržų ar sp
lėšoms, o už laikrodį užmokėsi, kuomet jį gausi į savo namus. Mėgink laikrodį per 10 dienų, jei nebusi patenkintu, reiva, Alck. Lukoševičienė, Petras
Visų virs pažymėtą turime negu
152 k p. Vaiku skyriaus: Alfonsus Du
aeturi.
Minkšta, lengva nešioji
grąžink, mes grąžinsime pinigus atgal. Rašyk šiandien.
Mcldis, Pranė Počaito, Ona Počaitė, bauskas.
gi.
Jokio
nesmagumo darbe, j G
tam karte užtektinai.
ksO medalius. Mes prisiusime I
154 kp. Jonas Petraška.
Ona Kudminaįto, Juzepa Sorka, Uršė
me, atsiųsime jums iSmėginia
156 kp. Vaikų skyriaus: Izubela PiliŽukauskiene.
DYKAI.
87 kp. Antanas Saulis, Kun. Adomas pauskiutė.
PLAPAO LABABATORI
158 kp. Marė Avižieniutū, Tarnas BuBlock 8054
St lo
šimkevičius.

IŠBRAUKTI NARIAI

SUSPENDUOTI NARIAI

Patrukima

Ligonis nelrotina darbo Ii
Be peilio, be operacijos

VELTUI!

PUIKI MUZIKA!!

VELTUI!

— NAUJAUSIAS IŠRADIMAS —

GARSUS PASAULY LAIKRODIS SAVO MUZIKA

Siuskite
Garsą”
Lietuvon

DR. J. W. O'MALI
68 S. FRANKLIN £

UNION SALES CO. Dept. 304
Chicago, Ill.
673 W. Madison St.,

-*■, -x,.. ■

.. jgjgm

?’GAHSAS”

No. 19, gegužio 12,1921

GERB. V. VAŠKAS

S.LR.K.A. Kuopti Dienynas
PRANEŠIMAS BOSTONO
APSKRIČIO KUOPOMS.

LlTHlANIANRCAlLIANCEofAMEftlCJ^

'CENTRO RAŠTINE, ORGANO "GARSO” RE
DAKCIJA IR ADMINISTRACIJA:
222 SOUTH 9-TH STREET,
BROOKLYN, N. Y.
Tel. Williamsburg 5063.

CENTRALS VALDYBA:

1

Juozas 8. Vasiliauskas, Pirmininkas,
112 No. Greene Street, Baltimore, Md.

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

1 Jurgis Tumasonis, Raštininkas, Knygius ir O rg ano Administ
i
222 South 9-th St,? Brooklyn. N. Y.

Į Juozas Stulgaite, Iždininkas,
140 So. Meade Street, Wilkes-Barre, Pa
Antanas J. Kižis, Iždo Globėas,
I
27 Hill Park Ave., Pittsoton, Pa.
' Juozas
Mačiulis, Iždo Globėjas,
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.
I Kun. N. J. P tikus, Dvasios Vadovas,
'
259 North Fifth Street, Brooklyn, N. Y.
TEISMO KOMISIJA:
Kun. F. Kemėšis, 381 Westminster Ave., Detroit, Mich.
A. S. Vaitkus, P. 0. Clerk, Dayton, Ohio.
K. J. Krušinskas, 222 So. 9th St., Brooklyn, N Y
J. Tamelis, 129 Loban Lane, Kingston, Pa.

APŠVIETOS KOMISIJA:
AZafcs. Aleksis, 259 Josephine Ave., Detroit, Mich.
F. Virakas, 244 W. Broadway, Boston 27, Mass.
Pr. Juras, 1800 W. 46 th St., Chicago, Di.

LABDARYBĖS KOMISIJA:
M. Šiaučiuvenas, 5143 S. Paulina St., Chicago, HI.
B. Jakaitis, 901 W. 33rd St., Chicago, Ill.
J. Janušauskas, 10625 Lafayette Ave., Chicago, Ill

APSKRIČIŲ VALDYBOS IR ORGANIZATOR.
Chicagos Apskritys:
Pirm. V. Paukštis, — 4602 So. Fairfield Ave., Chicago, Ill.
Raštininkė K. Varanavičienė—715 AV. 28th St., Chicago, III.
Iždininkas J. Ciuras — 3122 South Union Ave., Chicago, Ill.

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

Connecticut Apskritys:
Jonas Rikteraitis, pirm. — 875 Bank St., Waterbury,
J. T. Kazlauskas, pag. — 443 Grand Ave., New Haven,
A. J. Paleckis, rasi. — 234 Park Street, Hartford,
S. Cibulskis, ižd. — 41 So. Leonard Street, Waterbury,

Conn.
Conn
Conn.
Conn.

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 rengkit ės 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
ti] prie muši] apskričio, nes
dar dauguma kuopų nepriguli. Atminkite, broliai ir
sesutes, kad kur vienybė,
ten ir galybė.
Pirm. V. J. Kudirka,
Sekr. J. M. Vieraitis.

HARTFORD, CONN.
BALIUS
S. L. R. K. A. 89 kp. rengia ba
lių geg. 14 d., 7:30 vakare, Ken
nedy salėje.
Tokio baliaus dar nieks šioj apielinkėj nebuvo surengęs. Tai bus
puikiausis balius iš visų. Visi bū
tinai turit atsilankyti.
Atsilan
kiusieji tikrai bus patenkinti. TaiJ. T. K.
ri kviečiame.

LIETUVOS ATSTOVYBES OFISŲ ADRESŲ
PERMAINA.
kp. laikys susirinkimą 15 d. ge

gužio. 1 vai. po pietų. Širdingai csate kviečiami visi nariai ir narės
ant šio susirinkiimo. nes daug pri
bus naujų narių prisirašyti į mu
sų kuopą, dėlto neatbūtinai turim
visi susirinkti. Ir kitokių svarbių
reikalų turėsim apsvarstyti.. Taip
gi ir kurie manote rašytis, nesiteskite ilgai, pasiskubinkite prisi
rašyti prie S. L. R. K. A. 245 kp.

106 kp. susirinkimas įvyks 15
gegužio, tuoj po pamaldų, Aušros

Pa.
Pa.
Pa.
Pa.

Ant. Petronis.

56 k p. susi-

Pa.

ir

Pennsylvanijos 4-to Apskričio Valdyba:
Pa.
Pa.
Pa.
Pa.

New York-New Jersey Apskričio Valdyba:
J. Mačiulis, pirmin. — 222 So. 9th Street, Brooklyn, N. Y.
J. E. Žėmaitis, rašt. — 184 New York Ave., Newark, N. J.
V. Daubaras, iždininkas, — 300 S. 1st St., Brooklyn, N. Y.
A. Kazlas, aps. organiz. ■— 56 New York Ave.. Newark, N. J.
A. J. Valantiejus, org. — 4 Lexington Ave., Maspeth, N. Y.
J. Butkus, organizatorius — P. O. Box 458, Linden, N. J.

skelbta sekančiame ”6
so” mimcrv.jp.
A. J. Valantiejus,

N. Y. Apskr. organizat.

čiii salėje. Visų narių prašoma ateiti ir duokles užsimokėti. Valdy
ba bus salėje 2 vai. po piet.
J. M. Gudoms, rast.

EXETER BORO, PA. — 57 kp.
susirinkimas bus 22 gegužio, p.
Žvirlio salėje, 2 vai. po pietų.

ILLINOIS VALSTIJA.

. Gerb. \ . \ aškas lankys BATAVIA, ILL. — 248 kp. lai
Susivienijimo reikalais šias kys mitingą 22 gegužio.
Illinois valstijos lietuvių koWATERBURY, CONX. — 91 k.
lionijas
svarbus susirinkimas įyyks gegu
Geg.
14,
Collinsville,
HI.
1_________ -___________________________________
žio 15 d., I valandą po (lietų, se
(leg. 15, F. St. Ijouis, 111. nojoj parapijos salėj. Malonėk ii
APDRAUDOS SAVAITĖ. sey ;i jiskril ys. Jie rengia ir St. 1 jouis, Mo.
visi nariai ai eiti, nes turėsime la
prakalbas ir kaikuriose ko-1
Šią kolioiiijii kuopos ža bai daug s\arl»ii.i reikalų apsvar
Savaitės Bėgis.
lionijose po kelis desetkus' da gražiai pasidarbuoti Su styti. Atsiveskite ir naujų narių
prisirašyti.
Apdraudos Savaite eina naują nariu pi-ie Susiv. pri-| siv. labui.
J. 1’. Vaičiūnas.
jau prie pabaigos. Kaikurios' rašyta. Žodžiu, Apdraudos
liet, koliouijos yra surengu Savaitė sekasi ir yra viltis, RIIOXE. PA. - - 240 kp. susirin
NA UJA KNYGA
sios prakalbas ir laimėjusios! kad Susiv. savo šeimynoje! kimas įvyksta gegužio 15 d. Visi
nariai
sueikit,
nes,
apari
kitko
ir
Kaip Pasilikti Su v. Valstijų
savo kiiopou nauji] nariui. žymiai padidės.
pirminiką
reikės
išrinkti.
Atsive

Amerikos Piliečiu.
. j
Ypatingai gerai sekasi ap ....
Kurios New Yorko \ alsti-! skite ir naujų narių.
Knygutė yra parašyta anglu ir
link So. .Boston ir valstijoje
P. Grigas, rašt.
jos
kuopos
norėtu
surengti'
lietuvių kalbomis. Gera tiems, ku
DėmisyIvauia. Illinois vals
tija tik dar įsisiūbuoja, bet prakalbas, lai praneša Ceht- WYOMING, PA.244 k p. su rie norėtų išsiimti amerikoniškas
popieras. Joje yra net Suv. Kon
kaip girdeli, lai.ten gerb. \ . Iro raštinei), o mes pasiriijjiii- sirinkimas Ims !•> gegužio, 2 va], stitucija. Jos kaina yra tiktai 25c.
po pietį], pas Al. Bapkauskicne.
aškas žada daug pasidar jsime pasiųsti kalbėtoju.

1

buoti. Nepasilieka užpakaly
je ir New Y’orko ir New Jer

Atgaivinkite
sava nerves.

Šiuomi pranešama, kad
S\L. R. K. A. Centro Val
dybos nutarimu likos įren
gta ir atidaryta prieglau
da keliaujantiems lietu
viams Susivienijimo name

222 South 9-th Street,
Brooklyn, N. Y.
Ypač Susivien. nariams
Yra gana gražus kamba
riai, kur galima ramiai
pasilsėti. Patartina atsi
lankyti keliaujantiems į
Lietuvą arba iš Lietuvos
atvykusioms.

|
g

Jeigu jaustite pavargis, aržus, Der
vuotas, lengviai sujudintas, jausiąs
nuo triunxsmu, negalite miegoti —
tada nepadarisite giariaus imdamas

I SEVERAL Į
| NERVOTON I
g
Ę
g
g
S
g
H

(Severo Nervoton), tam tikrus gydūles dėl tokiu negalų. Jie nutilda
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti
miegą ir atgaivin nervu systemą.
Prekė $1.25. Gaukite nuo sava
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo,
Neimkite kitokiu.
*. V- t<-, 'j -IT.

NEW YORKO APYLIN i smukimas bus 15 gegužio, l vai.
KĖS LIETUVIŲ DOMEI. po pietų. Aušros Vartų par. salėj.
Rast.
Susivienijimo Lietuvių R.

X ew
S. Pileckas, pirmininkas — 45 Sheridan St., Wilkes-Barre,
J. Pocavičius, raštininkas — 187 N. Main St., Pittsoton,
A. Šeimis, II raštininkas, — 664 Swallow St., Kingston,
M. Makauckas, iždininkas — 656 Swallow St., Kingston,

Pranešimas Visuomenei

|;
R
g
g
■

h

Nuo Balandžio 15-tos die
nos Lietuvos, Atstovybės o- Už pernakvojimą Susivie
F. SEVERĄ CO, B
t/į
J.
^Ąt»IPS< J O WĄ2l
fisas New Yorke tapo per nijimo nariai moka $1.00,
keltas kiton vieton, būtent gi ne nariai moka $1.50.
'
...... .. ............................. ........ . ...........
netoli tik par gatvę nuo bu
vusios vietos į Penn Termi NAUJŲ LIETUVIŠKŲ
\”MEILE”
nai Building ant 3 lubų, No. BRUKUOJAMŲ MAŠINŲ
Literaturos-mokslo visuomenei
311-12, ant kampo 31-os gat Galite gauti įvairaus išdirbi
katalikiškas laikraštis.
ves ir 7-os Avenue ir dabar nio specialėmis kainomis pas Išeina kas mėnesį.
Vienas iš įvairiausių lietuviškų laiK*
tinis jo adresas yra toksai:
A. J. Valantiejus,
raščių.
ROCKFORD, ILL. — 252 kp. Representative of Lithuania
4 Lexington Ave.,
’'Meilėje” talpinama daug įvairijį
370 — 7th Ave., '
susirinkimas bus gegužio 15 d.,
Maspeth, N .Y. ir kiekvienam naudingų skaitymų.
2:30 po pietų, Šv. Elzbietos na
New York City.
Išeina jau ištisi metai.
me, 1505 Main St. Kviečiami visi
Delei išgavimo pasų, vizos Skaitykit ir platinkit Tėvy Išleidžia kunigas M. J. Urbonas.
Kaina metams ......................
$1.80
nariai ateiti, nes yra daug svar
ant Amerikos pasportų ar
Užrubožin
metams
........................
$2,00
nės gynėjų laikraštį
bių dalykų apsvarstyti.
Rašyk šiuo adresu:
ba affidavitų, delei įvažiavi
’’TRIMITĄ”
Rašt. A. Getautis.
"MEILE”
mo Rusijon arba delei par’’Trimitas kas savaitę lan SOI State St.,
Du Bois,
Cleveland, Ohio. — 50 kp. lai gabenimogiminių iš Lietu
kydamas savo skaitytojus,
kys susirinkimą gegužio 15 d., vos, o lygiai delei sudarymo
Goodrish name, East 31-st Street. įgdliuojimų, visokios rūšies praneš jiems įvairiausių nau NAUJOS, TIK KĄ IŠ LIE
CONN. APSKRIČIO KUO- Kviečiami visi nariai atsilankyti
jienų apie politikos ir karo
TUVOS GAUTOS ’
•
dokumentų padarymo, delei padėtį, pasakos apie musų
PU DOMEI.
ir naujų narių atsivesti.
KNYGOS.
suieškojimo palikimo arba k’aržygius-kariuomenes, šau
V. Janušaitis.
Šiuomi pranešame, kad S.
’’Garsas” šiomis dienomis
apmokėjimo už sužeidimą lių partizanų žygius fronte,
L. R. K. A. Conn, apskričio KUONE. PA. — 240 kuopos su arba sužeistų ar mirusių ka
gavo iš Kaimo naujų knygij,
spie
musų
priešo
nedorus
suvažiavimas įvyks Gegužio sirinkimas bus 15 gegužio,
kurias pasiūlome Susiv. na
reivių
reikalais
visados darbus ir klastas.
29-tą, 1 vol. po pietį], parapi
Rašt.
riams pasiskaityti. Yra tai
kreipkities prie Lietuvos At’’Trimitas” duos įvairiaujos svetainėje, 41 Capitol
nepaprastos kaip turiniu,
siu pamokinimų ir patarimų,
EYNON, PA. — 80 kp. susirin
Ave., Hartford, Conn.
Balandžio 25 dienos ir ten reikalingų kiekvienam Tė taip ir išvaizda, knygutės.
kimas
bus
15
gegužio.
Priimami
Iki šiol ne visos šio apskri
Susivienijimo nariai. gauna
Atstovybės adresas permai
nauji nariai ir mokesčiai.
vynės gynėjui žinoti.
čio kuopos dalyvaudavo su
nomas. būtent ji persikelia z ’’Trimitas” duos gražių ei jas puse kainos. Taigi pa
važiavimuose. Šiuo sykiu ytartina pasiskubinti su už
i kita narna šiuo adresu:
liij,
ir
karo
dainų,
apysakų,
ra kviečiamos visos iki vie
sakiniu: Štai tos knygutės:
I ji 11 m an ian T jėga t ion,
atsitikimų ir feljetonų iš ko
niai kuopai dalyvauti šiame susirinkimas bus 22 gegužio, Kl.
Naujoji Valdžia
05^
1925 — F Street, N. W.,
vų lauko ir pačių kovotojų
Rašt.
! suvažiavime ir priduoti ap Rimkos salėje.
Atsargiai su Ugnimi
100
gyvenim o.
skričiui daugiau gyvumo,
Rūtelių Darželis
200
j Apart įnešimų. atsineškite ir PLAINS, PA. ■— 212 kp. susirin
’’Trimitas” eina 34 pusi, Lietuvos Istorija (Alek
kimas bus 15 gegužio, 2 vai., pa
raportus iš kuopi] veikimo
knygelėmis, papuoštas gra nos)
400
prastoj vietoj.
iš 1920 meti] ant tam tikri]
žiu viršeliu, žada pradėti ei Jaunuomenės Idealai
Rašt. K. šeškaitis.
350
blanki], kurios yra kuopoms
ti paveiksluotas.
Graži maldų knygelė ’’Mel
išsiuntinėtos.
THROOP, PA. — 225 kp. susi
Adresas:
skimės,” skirta vaikinams
S. L. R. K. A. Conn. Apsk. rinkimas bus 15 gegužio, papras^
ir merginoms. Galima gau
’’Trimito” Redakcija ir
Rašt. A. J. Pateckas. toj vietoj.
ti atskirai po
600
Administracija
CHICAGO, ILL. — 100 kp. suKaimas, Laisves Alėja 26 Reikalaukite šiuo antrašu:

Pennsylvanijos 1-mo Apskričio Valdyba:
A. T. Leškauskas, pirm. — 404 Mah. Ave., Mahanoy City,
F. A. Taraila, vicc-p., — 601 W. Pine St., Mahanoy City,
Silv. Sužiedėlis, I rast. — P. O. Box 26, Silver Creek,
J. P. Želionis, II raštininkas. — 415 E. Union, Tamaqua,
J. Abromavičius, tvarkos vedėjas, — Silver Creek, Pa.
Juozas Lazaravičius, ižd. — P. 0. Box 617, Minersville,

Susivienijimo reikalais lan
kysis po šias lietuvių kolionijas:
Geg. 16, Livingston, 111.
„ 17, Pana, Ill.
„ 18, Springfield, 111.
„ 19, Peoria, Ill .
„ 21, Kewanee, 111.
„ 22, Springfield, Ill.
„ 23, La Salle, Ill.
„ * 29. Niagara Falls, N. Y.
„ 31, Roshester, N. Y.

Reikalaukit e rašydami:
Kviečiame narių ateiti ir nauju
J. Tumasonis,
atsivesti.
Cent r. Sekr. 1
Petras Bcriiackas. pirm.
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

’AID TO

’’GARSAS”

AS IHS * 891 222 So. 9th St.,

NAUJIENA!
S

Tik vienas iš šio būrio už
sisakė ''DRAUGĄ", bet "drau
gas” taip indomus, kad visi
užsisukusiojo draugai ir prietelial j) nori skaityti.
Kąra lysti kaimynams
į
akis, prašinėjant
"DRAUGO”
pasiskaityti, kam kitiems nes
magumus
daryti,
kad gali
pats sau "DRAUGĄ” išsirafiyti. Dienraštis "DRAUGAS" ma
tams kainuoja $4.50, Chicagoje
$6.00, Vienas numeris pamaty
mui siunčiamas dykai.
Adresas:

“DRAUGAS”
Lithuanian Dally Friend
CHICAGO, ILL.

“HA ■ X

Ar nori žinoti lietuvių-lenkų ko
vos priežastis? Ar nori žinoti kam
h po teisybės turi Vilnius prigulėti?
Ar nori žinoti kiek Vilniuje lenkų
ir kokios Lenkijos skolos? Ar nori
žinoti kokia ekonomine padėtis Lie
Jei to viso nori ir negaila
i tuvos?
50c. ar 1 doh, del sužeistų Lietuvių
tai užsisakykite susitarę
i Į! Kareivių,
keletą knygelių ”Su Lietuva ap
i prie Lenkijos, Maj. P. Žadcikio pa
rašyta, ir ką tik atspauzdinta.
L. M. Informacijos Skyrius,

Brooklyn, N. Y.

TIK KĄ GAUTI IŠ LIETUVOS.
Gražus ant balto dugno’
raudonam lauke ž i r g vaikis — Lietuvos
ženklas. Didumas 21x25
col. Tinkantis salėms ir klu
bams, taipgi visiems lietu
viams gražus paveikslas.
Kaina 1 dol. Rašykit pas:

Garsas 222 So. 9th St.
Brooklyn, N. Y<

NAUJAS IR ĮDOMUS PASIŪLYMAS—DYKAI
STALTIESE
DYKAI—
IKI ŠIOL NEGIRTĖTAS TOKIOS VERTĖS PASIŪLYMAS DYKAI.
Kodėl gi Jiepasinaudoti juom kol yra gera pro
ga. Mes turime jų vos
500 gražiu artistišku,
staltiesių

Siųsti visai dykai, jeigu
jus bėgyje 30 dienų pa-

ant. 4-rių langams užtie-

iai žiūrėk aut šių
ii užliesahi, kurio
matosi paveikslo.
Tamstų langu. Jie yra
naii.jausiu modeio ir taip
padaryti, kad tiktai vie
no jų užtenka visam
langui.
Jų artistiška išvaizda
ir gvarantuotas rankų
darbas padaro juos gra
žiais, kud jus* net už 15
dol. geresnių negautumėte arba jie ilgiau jums nelaikytų, šie, kuriuos mes
parduodamo spcciališka kaina tiktai po $2.1)5 vienų., bet jeigu užsisakysi
keturiems langams, tai galėsi sutaupyti visų 1 dol., dėlto, kad mes
KUPONAS
parduosime jums visas tiktai už $10.80. Apar to, jus gausite tų gras
lang
Gerbiamasis:—Atsiųsk man .
žiu staltiesę visai dykai.
dangles, už kurias įdedu ,”5c. mųrjcėmis per
siuntimui. $1(1.50 užmokėsiu gavęs savo na
Atmink, kad šis pasiūlymas yra Lik vienam mėnesiui. Taigi ncatii
muose. Aš užsakau keturias poras, kud galė
dėliok, pirk o nesigraudinsi.
čiau gauti Dykai staldengtę.
Nesiųsk mums pinigų. Atsiųsk mums kuponų ir 35c. markėmis pei-i
Vardas .................................*.................. ................
siuntimui. Užmokėk likusius tada kada gausi savo namuose.
Autrušus ........ ........................................................
.
.
UNION SALES CO.
'i
Miestus ir Valstija ....................................... ..
Mes užtikrinam kad busit užganėdinti arba
Dept. 204, 2029 W. Chicago Ave., Chicago,
pinigus grąžiname.

/.A

No. 19, gegužio 12, 1921
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GjNARD-ANCHOR

KORESPONDENCIJOS

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI, GERIAU
SI PASAULY LAIVAI. ŠAUNUS AP
SIĖJIMAS SU KELEIVIAIS.
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste
ar netoli jo.

Telefonas: Watkins 2142.

IŠ LIETUVIŲ NAUJOKYNU,- °AMERIKGJE

Į Lietuvą per Hamburgą

Idant duotis visiems lietu kuopos per sekantį susinu- uosi. Čia pas mus kad ir be-l
viams suprasti, kokį gabumą Rimą. Tą pačią dieną kalbėjo darbe, bet lietuviu daugumai
A. 98 kuopa parengė vakarą Bradunaitė turi, reikėtų vi ,p. ’Vasiliauskas iš Baltimore. labai pamėgo skaityt laik
Šv. Kazimiero Lietuvių pa sose kolonijose parengti va Plaičiai išaiškino Lietuvos e- raščius ir ant to nesigaili pirapijos salėje. Buvo persta- karėlius, ypač netolimose konominius reikalus, ir ragi n i gi į.
viet ose ir ją kviesti dalyvau- no visus pirkti Pramonės
Galijotas.
,už akį” ir ’’Medicinos Dak
B-vės šėru.ctaras.” Tuodu veikalu nėra gerą progą pasigėrėti jos ga
Reporteris.
Skausmus ir gėlimus nutildo
labai iudomus, bet gana juo bumais kuomet ji pasirodys
PORT WASHINGTON. WIS.
kingi. Publika prisijuokė iki
PHILADELPHIA, PA.
Dr. A. Rutkausko prakalbose,j
soties. Aktoriai savo roles giamąjį koncertą gegužio 28
(Richmond).
bal. 17 d., Lietuvos našlaičiams au
atliko neblogiausiai. Apart d.
kojo sekantieji:
Vtub:iž< nkliš iiireg. S. V. 1‘ut. Ofise.
teatro buvo dainų, deklemaInteresuotas.
K. A. kuopa surengė prakal- Po T dol. A. Poška, J. MnrausKAPITALAS $250,000.00
ci jų ir ant pijano skambini
kis, -T. Juška, A. Ramanauskas, J.
Aurilaifp, M. Murauskienė, St. Samų. Žodžiu sakant, vakaras
PHILA., PA.
.
PINIGUS LIETUVON
perlaidomis ir
DRAUGAS REIKALE
——
- .
------ «tr
mulionis, T). Pamiadis, P. Lauri
gana’gerai nusisekė ir kuo
is pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
Šv. Kazimiero parapija.
naitis, J. Savickis, F. Vitkus, O.
pai
pelno
atliko$19.42;
butų
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%.
DRAUGIJOS IR KUOPOS
Kvieeicnė, M. Ulniekiene, J. Dap
Nors
didelė
bedarbė
šiame
atlikę
$38.85,
bot
mos
buvom
TĖMYKIT.
.Newark o, kursai važinėja kus. Smulkiu auką $3.50. Viso
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTĖS, $5 metams.
sulygo per piisę su L. Vy mieste, nors nesiranda daug po Įvairias kolionijas ragin $19.50. Pinigai pasiusti L. R. Kr.
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir iš
čiais, taigi atmokėjus vy pinigų lietuvių kišenėse, vis- damas visus lietuvius katali- R. Dr-jos Cent ra n.
F. J. D.
Lietuvos.
Keleiviams parduodame Draftus,
Keleivių
čiams $19.43, 98 kuopai atli tiek atsiranda lietuvių kata
Čekius ir Kredito Laiškus.
likų šioje parapijoje, kurie
PATERSON, N. J.
ko viršminėta suma.
Patarnaujame
VISOKIAIS BANKINIAIS
Turiu priminti, kad musų moka apkainuoti savo svei daug žmonių nuo prakalbi!, šie asmens aukojo L. R. Kr. R.
teisingai, greitai ir draugiškai.
kuopoje yra darbščių moto katą, savo gyvastį. Nepraei vienok prisirašė 3 nauji na- Draugijai:
KREIPKITĖS I MUS — NEPASIGAILĖSITE.
rų, kurios labai daug pasi na tos dienos, kad nerastum
F. Balionis 2.00, L. Ribneris
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 v. p. p.
Užsienių
darbavo prie pardavimo ti- .vietos laikraščiuose praneši M Dauknis, pirm. 20 kuo 2.00. Po 1.00: M. Urbaitienė, T.
Skyrius atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Subatomis iki 7 v.
Petukauskienė, M. Sarapinienė,
kietų. Už tai joms garbė pri- mą apie kokią’ nelaimę ant pos buvo vakaro vedėjas
vakare.
O.
Varosinskiene,
V.
Varosinskiegatvės
ar
gelžkelio
ar
kitur.
P. J. Taparauskienė
Reporteris. nė, J. Navickas, J. Karalius, M.
BALTIC STATES BANK
Pagal šio miesto statistiką,
Navickienė, M. Klimienė, O. Kli294 Eighth Ave., Kamp. 25 gatv., ,
New York.
kiekvieną dieną tampa už SPRING VALLEY, ILL. miutė, A. Zclenis, Z. Barisas, NL
tis 14. Taipgi musų pirminiu muštas žmogus traukinio,
Barisiene, J. Dragūnas, A. DoviVĖLIAVOS IR ĮVAIRUS ŽENKLAI.
S. L. R. K. A. 146 kuopa daitis, J. Baublis, A. Šnieskus, B. |{5AVAVAVA.VAVAVA57AVAyAyAYAY,AYAVAyAV/3
gatvekario,
automobilio
ar
kas
p.
F.
Bartkus
daug
pasi

Ilgų metų praktikos artististiškę musų
darbų liudiję tūkstančiai draugijų.
darbavo prie surengimo tea ko kito. Apari to daug dides pusėtinai auga ir bujoja. Per Vičius, D. Dailidė, J. Justus, O.
EXTRA NAU JAUSIS! SUSTOK IR SKAITYK!
M. A. Norkūnas
tro. Kada mes užmanėm su nis skaičius miršta kas diena kiekvieną susirinkimą pri Sprainaitienė, J. Spranaitis, O.
16 Pleasant St.,
Lawrence, Mass.
sirašo po keičias naujų na Stripiniutė, A. Narinkevičienė,
rengti viršminėta vakarą, nuo ligų ir t. t.
A. Vainiutė, J. Lydeka, A. Ragau
Dėlto, kad mes turime kę nors
tai nekurie senovės žmone- Kartais atsilaiko kad ir lie rių.
skienėj
O.
Staniulienė,
B.
Marčinstebėtino.
Stebėtinas grajijantis
liai buvo priešingi, sakyda tuviu vardai randasi tu ne Laisvamaniai ir komunis skas, A. AučiiLS, S. Stoskiutė, J. Laikrodis ir tas yra nnujausis laik
išradimas.
Tas laikrodis
mi, ką jus pelnysit, dabar laimingųjų tarpe. Tr jeigu tai musų kolionijoj iš proto Kaminskas, T. Damskite, P. Jcru- rodžiams
paredo valandas ir minutes kaip ir
pradėjo kraustytis, šlykš levičius, J. Matosas, J. Dragūnas, kiekvienas kitas. Padarytas stip
bedarbė ir taip toliaus. Ne
gražiai apdirbtas ir laikys vi
Tik kę išėjo iš spaudos nauja kny
čiausių premonių imasi, kad M. Aučius, J. Šalna, L. Gaivius, A. riai,
kokios
nors
draugystės,
tuo

sam amžiui.
Jeigu mylite girdėti
kurie
net
neatsilankė
nė
ant
ga: Daktaras Namuose. Knygutėje
gražių muziką nereikia Jums mėtyt
Peikus,
J.
Lekavičius,
B.
Tonilietik
katalikui
tikėjimą
panie

teatro. Bet dabar, kaip ne met niekas jų neatlankyda
pinigų už visokius muzikališkus in
aprašoma visokios vaistiškos žolės,
nė, K. Gedgaudienė, O. Stumbric- strumentus, pavyzdin: Piano, fono
kinus.
šaknys, žiedai, lapai ir t. t., nuo ko nuilstanti veikėjai uždirbo vo ir dėlto tapdavo palaido
nė, M. Petraitė, A. Mernikas, J. grafo, smuikos, korneto ir tam pa
kių ligų yra vaistai ir kaip vartoja
keletą doleriu, tai ir tiems ti į miesto kapus, kur jie bu Parapijos reikalai stovi Kulikaitis, J. Žilius, D. Obelevi- našių. Jums tereik tik pasukt rak
tą viršuje to laikrodžio ir jis grama. Su lotyniškais ržvardijimais,
priešininkams bus gerai, kad vo paguldyti kartu su viso gerai. Tvarka pavyzdinga. čienė, S. Navikaitė, O. Štariutė, jins gražias dainas ir meliodijas,
taip, kad kiekvienas gali juos gauti
palinksmins Jus ir jūsų drau
nereikės mokėti ekstra mo kiais ten žydais, lenkais, ne- Anglių kasyklose darbai R. Glaunauskas, B. Baublis, F. kurios
gus.
Jis
grajina 15 ųiinutų su vienu
bile aptiekoje. Be to, yra daugybė
lėtai
eina.
Bet
pragyvenimą.
Baltruska,
M.
Majauskas,
J.
Zaužvedimu
ir kiekvieną sykį užve
grais
ir
1.1.
kesčių. Aš vardan kuopos
gorų pamokinimų, slaptybių ir re
dus
grajina
skirtingas meliodijas.
bita, D. Petukauskienė, M. Jaru Laikrodis aprūpintas
Apmąstyk,
gerb.
skaityto

tariu
širdingą
a'čiu
gerb.
mechanizmu,
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ševičienė, V. Sadauskas, J. Alek kad muzikos voliukai persimaino
Jaunimas
sarmatinasi
sa

kun J .Čaplikui už jo gražią jau, apie šitokius atsitiki
ga kiekvienam. Kaina $1.00,
Tai didelės vertės laikro
sa, V. Rutkaitis, J. Faltinaitis, J. patįs.
vo
tėvu
kalbos.
Visur
vis
andis,
nes
šalo laikrodžio turi da ir
prakalbą ir Vyčiams už pa mus. Ir galima sakyti, kad
M. ŽUKAITIS,
Kamandulis, J. Baublis, M. Toeio- muziką. Tokį laikrodį reikėtų tu
* šneka, nors taisiklintarnavimą. Taipgi visiems beveik visose kolionijose bu-1
451 Hudson Ave., Rochester, N. Y.
nienė, J. Rudminienė, J. Marein- rėti kiekvienam name. Tr jus to
laikrodžio niekur negalite gauti
gai
ir
nemoka.
Ncdėliomis
atsilankiusiems ant musų na panašių atsitikimų. Atke
skas, J. Lapinskas, J. Celinecvi- kaip tik pas mus. Tikra kaina to
$18.00. Kiekvienas, kuris
liauja musų broliai ir sesu bažnyčioje neklauso evange čius, V. Urbonaitė, V. Sasnauskas, laikrodžio
vakaro.
iškirps šį apgarsinimą ir prisius
mums užsakymą gaus šį laikrodi už
J. M. Vieraitis.
tės iš* tėvynės ieškoti lijos nė pamokslo. Tas viskas E. Priskiniutė.
$10.75. Mes neprašomo pinigų iš an
daro
nelabai
koki
Įspūdį.
Aukojusiu
mažiau
dolerio
pa’
laimės šioje šalyje. Atsiveža
tik parašyk savo vardą ir adresą aiškiai, įdėk $2.00 depozito, O kitę
KURSUI NUPUOLUS
, Tėvynės reikalais rūpina vardžiu negarsinsim. Smulkiu au ksto,
užmokėsit kada tą laikrodį atvežš jums į namus. Kiekvienas, kuris prisius
NEW
YORKO
MUZIKOS
su
savim
sveikus
kimus,
svei
Tai geriausia proga daug
ką yra surinkta daugiau kaip $10.75 iš augšto už tą laikrodį tam pasiųsime VISAI DYKAI gražią deiman
auksinų | Lietuvę nusiųsti.
KRITIKAS IŠGYRĖ LIE kus jausmus, sveikus pro si, galima sakyti, vieni kata $15.00. Visiems aukojusiems ta tinę Špilką ir paauksuotą retežėlį.
Greitume nusiuntimo pinigų
Nepraleiskite, bet rašykite tuo jaus pas:
Cicilikas.
TUVĘ ŠOKĖJĄ.
tus. Pagyvena čionai per ke likai.
nieks su manim negal lenkty
riame širdingą ačiū.
niuoti; visiems pinigų siuntė
PRACTICAL SALES COMPANY
Balandžio 18 d .New Yor- letą metų, atsitinka jiems
Raštininkė V. Urbonaitė.
jams pristatau kvitas su pa
1219 North Irving Ave.,
Dept. 414
Chicago, Hl.
rašais priėmėjų pinigų.
ko dienraštis ’’Globe” apra kokia nelaimė ir paskiaus iš LONDONAS, ANGLIJA.
Laivakorčių agentūra j Liešė atsitikimus iš Amerikonu priežasties nemokėjimo ap- Pastaram laike ir iš mū
pojų, Hamburgu ir visur.
Pasai kelionei į Lietuvę.
koncerto Carnegie svetainė kainuoti savo gy vast ės ver siškiu lietuviu teatsirado ke
PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS
Padarymas lietuviškų doku
Kun. J. Strimo
je, kur dalyvavo parinktos tę,tampa palaidotas kaip pa letas, kurie suteikė Lietuvos
mentų.
Pinigus siųskite per pašto
LIETUVIŠKAS UŽEIGOS NAMAS
šokikės iš kelių rytinių vals prastas pastumdėlis. Mes tu
Knyga
Money Ordęr. Rašydami pri
dėkite 2 et. stampę ir visa
tijų. Ponas Pitts Sanborn, rim apgailestauti panašius bonus. Gal atsirastu ir dau
ARBA KOTELIS NEW YORKE.
dos adresuokite:
giau,
tečiaus
dauguma
ne

garsus
muzikos
kritikas
iš

atsitikimus.
Turėtumėm
visi
P. MIK0LAINT3
Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!
- •»
53 Hudson Av. Brooklyn, N. Y.
gyrė lietuvaitę iš Newarko subrusti ir vesti naują tvar dirba, o kad ir dirba, tai po- Jau išėjo iš spau
Jei nenuri boti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tat tiesiok kreipki! pat
Eleną Bradunaitę už jos ta ką savo tarpe. Yra būtinas mažai. Vienas, kitas, kaip
GEO. J. BARTAŠTŲ, agentę, nes jis yra visiems gerai ži urmas £Bx6guA
dos!
lentingumą. Daug gražių žo
girdėti, skundžiasi, kad iš
Parduoda Laivakortes ant visų linijų į Lietuvę ir iš Lietuvos.
Išmalnom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kursą
džių pavartojo girdamas ją, (vei) apsidrausti save tin- dabartinių uždarbių sunku Skubėkit su už=
ANT RENDOS.
Parupinam išvažiuojantiems Posportus. Pasitinkam žmones ant gelžketto
esą
pragyventi.
ir
pasakė,
kad
ateityje,
jai
kalniausiu
budu.
O
tą
galima
stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Kambariai su rakandais (Fur
sakymais!
Daugumas rengiasi grįžti
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namę su 38 kambariais. Palydime k»
nished Rooms) ant Richmond užaugus, ji galės pralenkti lengvai padaryti prisirašant
lejvius
ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpinami
Hill. Gra ži apielinke, sveikas visas šokikes, jeigu ji ir totėvynėn, tik tame bent kiek Kaina 25 centai
kiekvienų, kuris pas mus kreipiasi į musų viršminėtę Agentūrų gu reikalai*
oras. Gera komunikacija su jiaus taip levinsis kaip lig nizacija tapo sutveria tikslu prisibijo paliokų. Girdi, Lie
1 ■.GARSAS
GEO. J. BARTASZIUS
miestu. Kaina nuo $13.00 iki 20
tuvoj
butų
šventas
gyveni

šiol.
ištiesti
pagalbos
ranką
kiek

222
So.
9th
St.
dol. už kambarį.
498 Washington Street,
New York City.
mas,
kad
ne
tie
polakai.
Tė

Bradunaitė
,tapo
išrinkta
vienam
lietuviui,
kursai
turi
Brooklyn,
N.
Y.
Važiuoti City Line iki stoties
atstovauti New Jersey’s val norą prie jos prigulėti. Gali čiai! Lietuva, nors turi su
Lefferts Ave., Kreipkitės pas
P. Pilkauskas,
(19) stiją kaipo viena iš gabiau ma būti nariu jos vietinės tais paliokais neramybės, il
10445 — 1 x8th St.
sių šokikių jos amžiaus. Ne kuopos ir galima tą darbą at gainiui jų atsikratys. Dabar
•Richmond Hill, L. I. N. Y žiūrint į tai, kad jinai dar tik likti už maža mokesti.
lietuvių parapijos stovis ge
dvylikos metų amžiaus, vis Sekmadienyje, geg. 1 d. ras, bet parapijom! skaičius
Ar gyvensi Amerike, ar grįši Lie gi ji atsižymi savo nepapras ,pas mus buvo atsilankęs Vin ant kiek sumažėjus, bažny
tuvon, visur rasi tą patį S. L. R. tais gabumais. Jos motina, cas Vaškas, kursai aiškino čios užlaikymas ant kiek pa-'
Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA
VAIST1NYČIA visoje Amerikoje, kuri išdirba vaistus pagal
3
K. A. Tuoj prisirašyk į jį.
Marijona Bradunienė, ją lei S. L. R. K. A. naudingumą. blogėtų, naujų ateivių nėra!
Europos metodų nuo visokių ligų.
Mes turime tų sekretų, kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tų sekdo lavintis šokimo nuo pat Publikai geriausiai patiko ko tikėtis, kad čia atvyktų,
1
retų sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI
o
kad
ir
atvyktų,
tai
Čia
to

mažens.
Motina
sunkiai
dir

šios
organizacijos
išmokėji

vaistai PASEKMINGAI GYDO.
Paieškojimų Kainos:
Visose gerose APTIEKOSE visojo Amerikoje galima gauti šias musę
bo, vargo ir čėdino pinigus mo sąlygos, kuomet kalbėto kioms, man rodos, nebūtų pa
liekarstas:
■
Vienę kartę talpiname už............... 50c.
Salutaras Biterį del vidurinių ligų.
del užmokėjimo jos dukters jas pasakė, kad už mažą už stovi vieta? Lietuviai savo
Regulatorius
del
moterių.
Du kartu už....................................... 85c.
Kraujo Valytojas, kurio pats užvardijimas išaiškina reikalingumę
lekcijų. Dėlto lietuviai turė mokesti po porą,trejetą cen kliubą pardavė, dabar atlie
Tris kartus už...................................... $1.00
Salutaro Linimentas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų.
Trajanka.
Kus-gi dar jos nežino! Tos garsingos musų gyduolės.
ka
visas
sueigas
vien
pas
žy

tų
džiaugtis,
kad
savo
tarpe
tų
ant
dienos
nariai
gali
apSnslv. L. R. K. A. nariams, pažymlnReikalaukite
musų surašo vaistų i žoliiji — siunčiame uždykę.
T
tlems savo kuopos numeri, talpiname: turi tokią žymią artistę, ku .sidrausti net ant tūkstančio delį.
SALUTARAS DRUG & GĖTĖM. COMPANY
Vienę kartę už.............................. 40e. ri ateityje gelbės lietuvių dolerių. Per prakalbas prisiBalandžio mėnesyje oras
Du kartu UŽ....................... *.............. 65e. vardą Įgelti svetimtaučių a- rašė keletas narių, o kiti ža .atšalo ir tankiai palijo, te
1707 So. Halsted St.. Tel. Canal 6417 Chicago, Hl.
Tris kartui už...................
85a.
kyse.
dėjo prisirašyti prie vietinės ičiau nepastovus, tankiai mai

WORCESTER, MASS.

SAXONIA ...................... Birželio 9
JT Idesos $180.00, TU klesos $125.
Taksą 5 dol.
Per Southampton ar Liverpool
CARMANIA
Gegužio 17
AQU1 TANIA
Gegužio 24
C A RONI A ..
. Birželę 1
, Birželio
MAURETANIA .
. Birželio 9

'jfe
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ESTŲ MISIJA KAUNE

Rengiama Viešbučiai Lietuvoje
Reikalingi Žmones, Patyrę Prie Hotelių Valgyklų, Sodų, Sanitoriumų, Vasarnamių, ETC., ETC., Prisidėti Darbu Ir Kapitalu.
ORGANIZACIJA

TIKSLAS

Pradžioje šių metų tapo inkor
poruota ant .$100,000, New York
valstijoj, . lietuvių organizacija.
Čarterio 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 apnibežiuotu kapitalu prisidė
ti, tai dar šiuo tarpu šorai parsidavinėja po $10.00, bet trumpoj
ateity serų kaina bus pakelta. ,

Šios Korporacijos tikslu yra
steigti Lietuvoje ir Amcrike visą
eilę viešbučių (hotelių), kurortų
au mineralinėm maudynėm, va
sarnamių, poilsio ir pasilinksmini
mo sodų. Lietuvos gamta turtin
ga: Įvairus šaltiniai, upės, ypač'-,
Nemunas, ežerai, pušynai ii- pajū
ris, duoda gerą progą tą tikslą
pilnai atsiekti. Kad Lietuvoj rei
kia geru, modernišku viešbučiu, ta
kiekvienas žino, ypač tą? patvirti
na nesenai grįžusieji iš Lietuvos.

i

nuo vieno ir daugiau, taipgi it ant išmokesčio.

DAR GALIMA PRISIDĖTI
Pasiskubinkite Ir Kitus Paraginkite!
Visais reikalais rašydami adresuokite sekančiai:

IRON WOLF HOTEL & TRAVEL SERVICE Co
(Geležinis Vilkas, Viešbučių ir Kelionės Patarnavimo Ko.)
1263 BROADWAY,

NEW YORK CITY

■

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠ5N

PARDUODA LAIVAKORTES
ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ Į LIETUVĄ
IR IŠ LIETUVOS.

445 GRAND AVE., Namų: 183 EXCHANGE ST.,
NEW HAVEN, CONN.

<i

LIETUVOS PREKYBOS IR PRAMONĖS
BANKO AGENTŪRA
praneša visuomene
ms, ju perkelinių į Lietuva ant nuokitu dokumentu, prašome kreiptis:

įsrupi minu

Skilvio Nedatekliai, Nervin
gumas, Prastas Kraujas
ir Cirkuliacija
yra priežatįs devynes iš dešimties musų ligų, kentėjimo ir
vargo. Daugumas šių priežasčių gali būti prašalinta vartojant
puikias gyduolės Nuga=Tonc kuris padaro tirštą ir raudoną
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.
Skįstas Vandeninis Kraujas,
Silpni Nervai
reiškia silpną, paniurusią,
Prasta Cirkulacija.
pavargusią ncnormalę sis
temą. Kiekvienas organas
ir veikimas kūno priguli
nuo nervų stiprumo gyvenjmc ir veikime. Nervų
stiprumas yra pamatinė
sprenžina kuri kontro
liuoja
musų
sveikatą,
musų veikimą, musų link
smumą ir musų laimę.
Vyrai ir moteris su sui
rusiais nervais, silpnais
nervais yra ligųsti, ner
vingi, baugšti,s, nelink
smus ir nėra tinkantis sutikti gyvenimo
atsakomybės.
Nuga-Tonc yra puikiausia gyduolė pasaulyje
silpnoms ir nervingoms sistemoms.
Jis
turi savyje daug Phosphoro kuris subudavoja
stiprius nuolatinius nervus, gerą sveikatą,
raudonus ir linksmą apsiėjimą.

Nuga-Tonc turi daug
geležies kuris yra geria
usia gyduolė žinoma
del padarvmo tirštą
raudono kraujo. Nėra
■ lieko kito geresnio del
išblyškusių, silpnų,
aenemiškų žmonių su
skystu, vandeniniu
krauju.
Jis taipogi
sutaiso veikimą širdies
kuri sutvarko cirkulia
ciją ir priduoda šiltą,
gaivinantį
kraują
į
kiekvieną organą ir raui
Nuga-Tonc veikia ant
padarydamas vidurius
prašalindamas užkieteji

nenj visame kunckepenų ir išmatų,
reguliariais, tuomi
ną.

Skilvio Nedatekliai

Musų Absoliutiškas
Gvarantavimas

nevirs kini m as,
dyspepsia, žaksėjimas. gasai vidu
riuose ir žarnuose, raugėjimas,
rūgštumas,
nevriimnus kvapas,
apsivėlęs liežuvis,
deginimas, skil
vio ligos ir pana
šus nevirškinimo nedatekliai yru paprastai
greitai prašalinami vartojant šias geras
gyduolės Nuga-Tonc. Jos suteikia gerą
miegą ir jauti kaip naujas žmogus.

Nuga-Tonc kainuoja $1.00 už bonką kurios
užtenka visam mėnesiui, arba 0 (šešios)
bonkos už $5.00. Vartokit Nuga-Tonc per
20 dienų, jeigu nebūsit užganėdinti pasek
mėmis sugražinkit likusią ten kur pirkote;
jūsų
pinigai bus tuoj atmokėti. Jus
neturėsit nei vieno cento nuostolio.
Mes
imame visą atsakomybę. Siųskit jūsų
užsakymą mums šiandien ir atgaukit savo
sveikatą, spėką ir gyvumą.
Nuga-Tonc
parsiduoda kiekvienoje geroje aptickoje ant
tų pačių išlygų ir gvarancijos.

PR.ISHJSKIT ŠITĄ KUPONĄ ŠIANDIEN...........
National Laboratory, L. 705,

537 S. Dearborn St., Chicago.

Guodotini Tamstos:—Rasit šičia įdėtą S........................ už ką prisiųskit štampais apmokėtą*
......................... bonką Nuga-Tonc.
Vardas........................................................................................................

Gatvė ir No. arba R. P. D................................. .........................................

Miestas (City).................. ...................................................

State.........

ftCit neverki mano
mažulėli — neraudok^
aš tau d ii ošiu
BAMBINO
čiueia-liltlia.’’

Greičiau begki į aptieką ir
nupirk! 50o. bonką - L3SK£

BAMBINO

Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio virdurių die
gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai pašalins
užkietėjimą. “Kūdikiai mėgsta jį! Jie prašo dauginus?”
Motinos! Jeigu jųsų aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite
GOc. pašto markėmis tiesiog į
n,
F. AD. RICHTER & C(T
3rd Avenue &: 35th Street, Borough of Brooklyn,

New York City.

KŪDIKĖLIO JĖZAUS NAŠLAIČIŲ PRIEGLAUDOS
ATSTOVO ATSKAITA.

ATPIGO MAISTAS.

Paieškojimai

Vakar 11 vai. Rygos tran Atpigo maistas, o ir medus,
dimi specij alinime musų vai Mes turim tikrą, kurs labai gardus. .Marijona Biignienė (KarpaviNėra fabričnas, bet visai tyras,
stybės vagone tavyko Estų Jums tą pasakys kiekvienas vyras. čaitč) ieškau brolio Simano, Juo
zo ir Kazimiero Karpavičių, Anta
Misija, susidedanti: iš vado Mes kopinėjam bites visados,
no ir Stanislovo Sutkaičių. Mieli
vaujančio Misijai Estų Pa Medaus nė vaško netruks niekados. mano broliai, susimylėkit ant ma
siuntine Latviams juristo Taipgi ruginius miltus parduodam, nęs, aš neturiu jokio jūsų adreso.
A. Keliat,. Estų kouzulio Lat Rupiai sumaltus šviežius atduodam Kokiu nors kudu pasistengkitc su
viuosc, inž. K. Maggi, iš va Faunas nupirkti pas mus geriausia, rasti mano sūnų Joną Bubnį. Ir la
Čia mus lietuviai gyven tirščiausia.
dovaujančio Prekybinės Mi Jie tur Draugiją, tankiai sueina, bai gražiai prašau, kad duotumėt
man atsakymą.
sijos nariams, vyriausiojo 0 ir laikraštis iš mus išeina.
Estų mekauinio medžių ap Taipgi laikraštis išeina iš musų Mariantpolė, Vytauto gatvė,
dirbimo direktorius M. Lu kolionijos, kuris aprašo apie ukes No. 19, Krasauckienei, perduoti
M. Bugnienci.
ther ir tos Misijos narių: ir ukininkavmą, š kurio daug gali
Biržos Komiteto pirmininko ma pasimokyti. Jo kaina $1 me Aš Marijona Barnalavičiutė po
tams, o į Lietuvą $1.25. Jo niekur
ir prekybos bendrovės ’’At nesulaiko ant rubežių. Pasiuskit vyru Zencvičienč, paieškau Petro
lanta” direktoriaus p. Jan savo giminėms, o gausit didžią pa Komečiaus ir Antano Dalinavičiaus. Paeina iš Vilniaus vedybos,
sono, Bankų Sąjungos direk dėką.
Trakų pav., Butrimonių valse.,
P. 0. Box 96,
toriaus A. Uibopuu, cemento
Skraičiunų sodžiaus* Atsišaukit,
HART, MICH.
pramonės atstovo p. Som (19)
nes turiu svarbų reikalą.
mer, poperio pramones di
Mrs. M. Zinevieienė, .
FARMŲ BARGENAI.
1202 E. 79th St.,
rektoriaus Bialik, Krenhol- Viena 80 akrų geros žemės, 40
Cleveland, Ohio.
mo Manufaktūros (medvil akrų ariamos, kita pievos ir miš (19)
nės audinių) atst. Broskbau- ko. 35 galvijai. Pora gerų arklių
Aš Julius llassangar paieškai!
kiaulių, vištų, visokie padarymai,
sen, odų pramonės atstovas ^upelis. Su viskuom $5000, be nie savo moters Mary llassangar ir
dviejų vaikų Jono ir Emilijos. Ji
Lavson, muilo ir stiklo pra ko $3000.
monės atstovai p. p. Lili ir Kita farma 60 akrų su gera že mauc apleido 10 metų tam atgal
Tonisson ir du žurnalistai me. daug pievų, 12 galvijų, 3 ark ir jokios apie ją žinios neturiu. Aš
motore paeinam iš Prūsų, Mažo
nepartinio
demok ra t inio liai, kiaulių, vištų. Su viskuom su
sios Lietuvos. Esam vokiečiai, sū
dienraščio ’’Pacwaleht” ir $4000. be nieko $2700. Tos fanuos nūs gimė Amerikoj, Jeigu kas anuo savininkų.
K. Kornell dienraščio ’’Pos parsiduoda
Taipgi turime naujo sodų me pic juos žinotų, ar jie patys, ma
timees”, buv. Estų miuiste- daus, kuris labai skanus, seiliaus lonėkite duoti žinią šiuo adresu:
Julius llassangar,
rio pirmininko Tonissono or > svarų viedrukas buvo p’o $1.85.
Box 225,
gano ir kitų 11 laikraščių dabar po $1.50. Siunčiu į visas vai
Wilson, Pa.
dijas nuo farmos Į jūsų namus. (20)
bendradarbiai.

LIETUVOS LENKŲ GIN
ČAS ANGLŲ ŽEMUO
SIUOS RUMUOS.
Londonas. — Reuterio agenturos pranešimu, Anglų
Žemuosiuos Rūmuos, palietus diskusijomis Lenkų lie
tuvi ų diplomatų konferenci
jos Briukselv klausima, diploni at inis korespondentas
pastebėjęs, kad lietuviai pa
rodę savo išmintingą politi
ką tam ginče, tuo tarpu len
kai, rodos, tyčiojas iš San
tarvės ir iš Tautų Sąjungos.
Dabai’ laukiama Santarvės
valstybes pripažinant Lietu
vą, kas jai duotų galimybės
išrišti kaimyninius nesutari
mus. Korespondentas tikis,
kad dabar ir prancūzai sutik
šią pripažinti Lietuvą..

KOVOS FRONTE.

Adrosuokit:
Amerikos Ūkininkas,
119 Washington St.
(19)
Mart, Michigan

VARGONININKAS IEŠKAU
VIETOS.
Galiu vesti chorą. Jeigu ku
riam iš gerbiamų klebonų bučiau
reikalingas, meldžiu kreiptis šiuo
adresu:
S. V. Raila,
524 Indiana Avė.,
(20)
Rockford, Ill.

FAitMOŠ.
FAPMOS.
Lietuviai! Jus esate nuo pat ma
žumės pripratę prie laukų darbo,
prie tyro oro, prie sveiko maisto
tai argi negalima čia šioje salyje
pamčglhti gyventi ant farmų.
Turiu farmas visokio didumo, ka/ip
PARSIDUODA KRAUTUVĖ
■valstijose Michigan, taip ir India
Visokių aprėdalų (Dry goods),
na, Illinois ir kitur. Pai*siduoda la
bai pricinaula. kaina. Visais ireika- tabokos, cigarų, cigaretų kendžių
ir minkštų gėrimų.
Atsišaukit
’ais kreipkitės pas
'
nes važiuoju
Į Lietuvą. ; .
Jos. Stankus Farm •Agency '* greitai,
iii-.
v
J. S. Stanaitis
•(21) .
R. 2, Branch, Mieli.
423 S. Main St.
F ARČIOS.
7 FARMOŠ.
(22)
Bridgeport, Conn.
Didžiojoj lietuvių apylinkėj, ku
VARGONININKAS, suprantąs
rie norite pirkti ūkį, aš galiu jums
parodyti, kuri parsiduoda ir kur bažnytinę muziką, tuojaus gali už
•aviniukas gyvena. Jeigu jus norit imti vietą prie Lietuvių Šventųjų
pirkti nuo savininko, o ne nuo to, Petro ir Pauliaus Bažnyčios Ho
kuris išgyveno, tai klausk manęs, mestead, Pa.
ikininko:
Kun. S. J. Čcpananis
318 Fourth Avė.,
Mr. Joe G c ribo
(19)
Box 142, Scottville, Mich.
Homestead, Pa.
Oį-j

Kaunas. — Bal. 6 d. po
piet lenkai atvyko Lovelio
iso labo surinkta.............................................
Sustok = Žiūrėk = ir = Klausyk
kaimo plėšti. Musų šauliams
Pasiųsta Lietuvon:
APIE TĄ PATRAUKIANTĮ PASIŪLYMĄ
Iš Amsterdam ir Schenetady, N. Y. $ 147.08
juos apšaudžius, lenkai pa
Iš Manchester, N. H.................
82.01
ŠEŠI DAIKTAI TIK UŽ - $6.00
sitraukė. Bal. 7 d. lenkų rai
Iš Tautos Fondo per P. Gudą draftu 2,909.28
teliai ir pėstininkai puolė
Valinčiu, Buroku ir Kreive3,138.37
mi kaimus.. Jau išanksto pa
Atstovo važinėjimas po kolionijas ir
siruošę vietos šauliai sutiko
pragyvenimas Amerikoje..
1,281.01
l(*nkus smarkia ugnim ir pri
Tautos Fondui nuošimtis lėšom . . . .
153.12
vertė pasitraukti. Lenkų yra
Pas atstovą aut rankų......................
800.00
sužeistų. Bal. 8 d. šauliams
$5,373.10 vėl tčko susiremti su len
kais runsko-Kreivėnų lau
Jonas šeškauskas,
Kud. Jėzaus Našlaičių Priegl. Atstovas.
kuose. Susirėmime šauliai
laimėjo. Musu nuostoliai 2
gniillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIN
lengvai sužeissti. Bal. 10 d.
iš pat ryto lenkai pradėjo
pulti Punsko
valsčiaus
kaimus. Kai kuriose vietose
lenkai privertė šaulius pasi
traukti. Vienas lenku būrvs
buvo pasiekęs Batriškių kai
Kąšyk šiandie <lel uugšeiiiu iliiistruo.jainos sėtos daiktą ir kada ją gausi, pa
savo kaimynams, draugams ir t. I. ir duok jiems pažinti augštą vertę.
= PAGELBEKIT SAVO DRAUGAMS LIETU- = mo, 4 varstai šia pus neit ra- rodykDabar,
jei nori suprasti tą daiktą niigštą vertę, buk tikras, kad busi pirmas
linės
zonos.
Kur
turėjo
Įsi

prie
šio
pasiūlymą
ir busi busi musą reprezentantu.
= VOTE LINKSMAI ŠVĘSTI KALĖDAS.
f=
Propozicija labai lengvai išpildoma, (odei neturi abejoti. Tik iškirpk sity
kišti musų kariumenė. Len iliustraciją, parašyk aiškiai savo pavardę ir adresą, įdėt stonipą už .'!5c. prisiuu= PINIGAI SIUNČIAMI LIETUVON TRUM- s kai atmušti. Musų nuosto timo lėšoms, o mes prisiąsime daiktus augščiau lilustruotus ir žemiau išvardy
tus.
1— Augštos rūšies Ku ku laikrodis, padarytus iš" brangiausio medžio, pui
liai
—
2
lengvai
sužeisti
šau

g| PAM LAIKE BUS IŠMOKĖTI SU MUSĘ j
kiai ranka išpiaustytas. kas padaro daug vertesniu. Viduriui yra geriausio pa
liai. Priešo nuostoliai dar daro. taip nustatyta, kad laikyti teisingą laiką, ką ir .daro, dėlto kad svaromis
|| GARANCl.TA.
g nepatirti,
ir'gurant uotas visam amžiui.
bet gana skaudūs. nureguliuojamns
2— Automatinis plauką kirpėjas. Kerpa plaukus taip, kaip juos šukuoji.
3— (ielžkelio Styliaus Laikrodis su sidabro-nikclinia dėže, graviruotas.
g MES PARDUODAM LAIVAKORTES TA g Du lenkai šauki paimti nelai Nikeliuią
vidurių ir taip sutaisytus, kaip puikiai rodo laiką ii- garantuotas dau
svėn.
geliui metą.
g PAČIA KAINA, KAIP IR NEW YORKO §
I—Auksuotas žiedas su jusą inicialais.
PANEVĖŽYS.
ū—Barometrus, naujausias, pagerintas išradimas, kurs rodo šokamos die
g KOMPANIJOS.
§
nos orą. Jei paguda, i»ro dureles išeina moteris lėlė, u jei lietus, moteris nei
Eltos korespondento pra šeina, bet vyras lėlė pasirodo su lietsargiu. Ant sienos viduje yra termometras,
==
Kreipkitės ar rašykit pas
S nešimu, Panevėžio apskrity kurs rodo temperatūrą.
(i—Puiki Užrašą Knygutė, gražios skaros viršeliu, kuriame yru veidrodė
lis.
Keikulingiuusius daiktas, kuri kiekvienas privalo turėti.
esą
žiema
kariams
ir
bežec
*
|
THE SLAVONIC DEPOSIT BANK
| miams
Nė vienas iš šią daiktą neparsiduoda skyrium dėlto, kad tik tokiu pasiuišdalinti 7 dvarai: 77 i lynui mes tegalime atiduoti už taip žemą kainą ir jei nerasi y rtės du syk musą
kainos, mes grąžinsime Jums įūnigus. ši daiktą setu tp.rai patrauks Jusą
i sklypai, 1.088 hektaru. Viso | draugus
uorės gauti ją setą, o gal ir Jus norėsite kito — TAIGI, VELK
g
42 EAST MARKET STREET
S karių Įsiregistravusiu norin i GREIT! ir jie
‘
’
J ' g
WILKES-BARRE, PA.
g čiai gauti žemę iki š. m . baUNION SALES CO. Dept. 436
[landžiu men. 443 žmonės.
673 W. Madison St.,
Chicago, Ill.
lllllllllillllllilllllilll^
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ŠOKTAI.

DAINOS.

Player Piano mylėtojams pasiū
lome gražiu lietuvišku da.iuų ir so

lai kreipiasi šiuo adresu ir gaus ka
tai i ogų .

PIRMAS LIETUVYS
ChiropraktikasGydytojas
J. VAITULONIS C/ I
74 Rush Street,
Brooklyn, N. Y.

VIETINĖS ŽINIOS

ima nė i rankas kokius ien

Tel 1042 Stagg.

Fotografas

'lengvai pasiduoda iu itekI
/ ‘
i mei, ii kumetis ponui ir tam-

499 GRAND STREET,
BROOKLYN, N. Y.
Kampas Union Avenue.
Fotografuoju Veselijas, Pagrabus, Grupas, Šei
mynas ir pavienius. Darbas atsakantis, kainos
prieinamos. Kurie mylit turėt GRAŽIUS savo
paveikslus tad kreipkitės pas JUOZĄ GINKŲ, >)
kuris padirba puikius Paveikslus, kaip mažus j
taip ir didelius visokiom spalvom. Reikale kreipkitės pas Juozų G inkų. <

VALANDOS:

PRANAS GRAŽYS
Mūriju, cementuoju, m
skiepus.

Tarpe Grand ir Power Sts.
Brooklyn, N. Y.
Tai. 4428 Greenpoint.
L. R. KR. RĖMĖJŲ IR S. VINCENTO
A PAULO DRAUGIJOS
Kun. J. Petraitis, pirm.
117 Montgomery St., Paterson, N. J
J. Kulikaitis, rašt.
147 Montgomery St., Paterson, N. j

Dr. J. Walnkas
Valandos:
nuo 8 iki 10 iš ryto,
nuo 1 iki 3 po pietų ir
nuo 6 iki 8 vai. vakare.
Nedėliomiu pagal sutarimų.

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

So. 9th St.,

jaunuoli, tu tarnauji tiems,
kurie Kristaus mokslą, nieki
na, šv. tiesas mindžioja, ku
trapi
a- rie biauriansiai šmeižia,
biauriausiai nekenčia tavo
labiau sustiprėjo ir rengiasi gimdytoji] ir tavęs, kurie
persekioja tavo tėvus, brobus 50c. vienam,
susirin-;
valgyti ir gerti. Taigi visi,'
tarnaudami, gręžia savo gy
kurie norit o sveiku oru pa prastu laiku ir paprastoje venimo laivui skylę ir griinvietoje. T šį susirinkimą
kviečiama visos draugijos, sta i nelaimės jurą. Užteks
.šiuo m kartu. Pas-tebesimc,
kas naujo, gal malonesnio C.
il’ kurios nori prisidėti.
Brooklyne Įvyks.
I-gis.
Rengėjai.
Pavasaris.
L. VYČIŲ KUOPŲ DOMEI IR VĖL ”AŠ NUMIRIAU
Rašykites Vrsi
IR ’’ADOMAS IR JIEVA”
Šinomi pranešame, kad L.
SCENOJE.
Prie Susiv. Liet.
Vyriu New Yorko ir New
”A(lomas ir jieva,” ope- Rymo Katalikų
PRANEŠIMAS VISUO
MENEI.

Nedėl. Ir šventadieniais
Nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po piet

Brooklyn, N. Y

KRIAUČIAI IR NEKRAUČIAI

sekmadieny, 1
Atidariau savo naują koslnmionišką

,nes šiame suvažiavime turė Kurie nematėte, nepralei
sime daug svari) i ii reikalų skite šios paskutinės progos;
džiaugsitės kaip ir tie, kurie
jau matė. Taipgi dainuos ir
choras.
lojo, 756 Harrison Ave.
V. Abraitė,

dov. vargon. J. V. Jankaus.

A. L. R. K. MOTERŲ SĄ
JUNGOS N. Y. IR N. J. AP VIEŠAS DISKUSIJAS
SKRIČIO SUSIRIN
KIMAS.
ketverge, gegužio 12 d., Ka
rai. AnioliĮ par. salėje, kam
Balandžio 26,' 1921 m. ivvko
& a
pas So. 41 tos ir Roebling ga
tvių, pradžia 7:30 vakare.
apskričio susirinkimas ’’Gar Įžanga 10c vienam.
n
s*o”name. Pastangomis dar KvicTiame visus darbinin
bščiu nariu 24-tos kuopos. kus ir darbininkes tą vaka
Brooklyne buvo ivvkdintas rą ateiti, nes bus kalbama ir
šio apskričio sumanymas. diskusuojama apie Gegužio
Ant pirmo susirnkimo atsi 1 dieną.
liepė tik 4 kuopos, vieton 7.
Diskusijo^Jjus.šioje te
todėl buvo išrinktos delega moje: 1) Ar Gegužės 1 diena
tės, kurios apsiėmė žodžiu ar yra darbininkų šventė ? 2)
raštu susinešti su atlieka Gegužes 1 diena marksistų
moms kuopoms ir jas pri
traukti. Matomai pasekmės Taigi kurie įdomaujate abuvo geros, nes pribuvo 14 pie tai, tai ateikite į svetai
delegačių ir visos kuopos*bu nę ir išgirsite, ko dar nesa
vo reprezentuotos apart Ne- te girdėję.
warko. (Kažin kodėl jos už
simiršo).
Rengėjai.

LTETUVYS FOTOGRAFAS IR Al ALTORIUS. ATI PA
RE NAUJA STUDIO. TRAUKIA PA VEIKSLUS

RITE TU1

MOTIEJŲ LIAUKŲ
308 Bedford Ave., Brooklyi
Kampns So. 1-nms gatves

Aut pardavimo mūriniai ir mediniai na
mai su dideliu pasirinkimu, mažu įnečimu
ir prieinamiausiu kaina, Brooklyno mieste
ir visuose priemiesčiuose: East New York,
Jamaica, Mnspeth, Ridgewood, Greenpoint
Elat bush, South Brooklyn ir Central Brook
lyne.

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. — $2,50Qpki $13,000
20 f.—$11,000 iki $80,000
5 f. — $3,500 iki $15,000
Budavojame namus ir duodame morgičius ant namo.
Kas per musų prirodymų perka, treko nemoka mums ir f-prupinnme teisingai.
Ant pardavimo 200 farmų bu triobomis ir gyvuliais apie New Yorką., Jersey, South Island ir kitose valstijose, kur geriausios žemės,
prie giriu, vandenų ir musų tautos apgyventa. Parduodame su mažu
įnešimu ir lengvu išmokėjimu.

Tel. 3929 stagg

B. ZINIS REALTY CO.
420 Lorimer Street Brooklyn,

Apskričio vedimo. Išklausy
ti kuopti veikimo raportai ir
paskiaus nutarta rengti iš
važiavimą birželio 12 d..
1921, Glendale Parke, Brook
.lyn, N. Y. Išrinktos geros
.gaspadinės ir todėl skanių
užkandžių galima bus nusi
pirkti už tikietus, kuriuos
galima gauti pas kiekvienos

n. y.

BRANCH OFFICE:

^Pagal Grand Street

DVI

PUIKIAUSIOS GALERIJOS

BROOK LYNE.

LIETUVIS FOTOGRAFAS IR MALIORIUS
MOTIEJUS RICHAS
Jeigu Tamstoms pe jodo kitų Fotografų darbas ir nesat, užganė
dinti, tad malonėk t kreiptis pas mane. Aš užtikrinu, kad mano
darbu busit užjanudinti. Nes aš esiu pirmutinis Lietuvis Fotogra
fas Brooklyne, ir pas mane galima užsisteliuoti arba nusitraukti
visokių įvairumo paveikslų. Kainos labai prieinamos.
MANO GALERIJOS ANTRAŠAI:

227 Bedford Avenue

579 Grand Street

Tarpo No. 4-tos ir 5-tos
Prie pat Lorimer St.
BROOKLYN, N. Y.
x

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

|
|
|
I

Keleiviai yra pasitinkami ant <lypų, aprūpinami ją bagažai, gera
nakvyne, apmokėjimas ’’income tax, V palydėjimas ant laivų.
Veik visuose lietuvių laikraščiuose tilpo apgarsinimai jog tūli ’’biurai”
gauna pasus į 3 die n Jis ir paskiausiai, kad ’’pasportus gaunam už dyką”
yra neteisingi ir tokiems netikėkite. Jei kas gauna ’’dykai pasportus,”
tai jie yra falšyvi ir keleiviams kainuoja dešimteriopai dauginus,
Rašydami pridėkite 2c. stempų ir adresavokite:

g
g
5
ffi
2
g
J

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

Užlaiko geriausių išdi rbysėių Čeverykus:
W. L. Douglas, Em
erson ir kitokius. Už
eikite persitikrinti.

Simanas Pociūnas
kampas Berry Street

LIETUVIO APTIEKA.
Aiaomi praaeia, kad maao aptiekoje randaai visokios gyduolės, kaip
▲marikonidkos, taip ir EuropčjiSkos. žemiau pagarsinu tiktai tokias gyduuIsa, kurios tankiausiai yra reikalingos del apsisaugojimo arba del praiaHnimo tokių ligų, kaip Sultis, su viso kūno skaudėjimu, reumatizmas, arba
kaulų gėlimo ir nuo skilvio nemalimo. Prie tų paprastų žmogaus silpnybių
visos Aide&a&s ligos prisideda.
Klėtelei nuo ėalčio ir viso kūno skaudėjimo 75e.
Mlltelei nuo reumatizmo ir kaulų gėlimo 75c. Hkilvlnis Bitteris $LOO.
Medicina ir Balumas gėrti ir tepti nuo visokio reumatizmo $1.50.
Todėl, laike reikalo kreipkitės prie tautiečių, o busite konogeriausiai
aiganCdinti.
Ldetuvis Aptiekoriu
FBAJTK A. URBAJJ
Brooklyn. M. Y

Turiu už garbę pranešti gerbia
moms Lietuvaitėms Brooklyn’o ir
apylinkėms, kad aš atidariau priė
mėjos arba akušerkos ofisą. Esu
baigusi akušerijos mokslą speeia
iškame moterų ligonbutyje Ry
goję ir ilgai praktikavau su gero
mis pasekmėmis Lietuvoje.
Duodu patarimus moterims, ir
sąžiningai patarnauju prie gimdy
mo. Reikale meldžiu kreiptis šiuo
antrašu:

C. BROOKLYN, N. Y.

Iš šitos kolionijos nesenai
’’Garse” tilpo žinutė, kuri
vieniems gal patiko, o ki
tiems gal ne. Gal nekurie py
ko ant ’’Garso” už pastabą
apie nekuriu jaunuolių apsi
leidimą, bet nevertėtu kaitinti musų geriausią laikraš
tį, kuriame nėra melo, bet
.visuomet nurodoma tiesa.
Dar buvo prašyta, kad kuo ’’Garsas” gal jau senai ne4
pos iš savo tarpo pasistėng- kantriai laukė C. Brooklyn!e
čių susipratimo ir daug karnių išdirbinių, ir kad tokius
paskolintų ’’America’s Ma tų perspėjo C. Brookylnieking” parodai, kuri atsibus čius su gerais pavyzdžiais iš
New Yorke, rudeniop. Bus kitų kolionijų lietuvių kata
rengiamas tenai lietuvių sta likų jaunimo veikimo ir tvar
las, tad kuogeriaus atrodys, kyinosi. Bet matant betvartuo didesnė mums, sąjungielėti negali.
mitingą, nutarta sekanti lai
Ir štai kas naujo vėla pa
kyti Šv. Jurgio parapijoje.
Central Brooklyne, prie 35- stebėta C. Brooklyne. Balan
tos kuopos, Birželio 26,1921. džio 24 d. pile vietinės kata
likų bažnyčios (Jūrių dalino
Raštininkė.
cicilikiškus kokius plakatus
IŠ DRAUGIJŲ SĄRYŠIO ir su ciciliko paveikslų. Ir
,kas dalino? Ugi katalikas,
SUSIRINKIMO.
kuris priklauso prie penkių
Draugijų sąryšio susirin katalikiškų organizacijų. Ar
kimas buvo gegužio 6 d. Ap ne gėda nuims, katalikai?
reiškimo P-lės Šv. par. salė- Jau vietinės parapijos liet.
j e. Susirinko gražus būrelis Katalikai visi susipratę, nuo

BROOKLYN, N, Y.

127 GRAND STREET

LIETUVĖ PRIĖMĖJA
(Akušerka).

kimo Pan. Šv. parapijos sve
kuopos malonėsit tainėje.
pngnl naujausios mados. Ateikite visi, o busite pilnai
užganėdinti, nes pas mane viską galite gauti geresni
ir pigiau. Kiekvienas atsilankęs pas mane gaus ge
lumbių sampelius dykai.
Savieji pas savąjį.

Didžiausia Brooklyne
Lietuvio
čeverykų Krautuvė

Amerikoje.

>1

Juozas Cinkus

M. MIERZWINSKAS

M. W. Svetikienė

Laiko DIDELES BUCERNES

Juoz. Garšva 1
Kuriose galima gauti visokios MIKSOS, užlai
komos pagal krajavą madą, kaip tai: Skilandžių,
visokių Dešrų ir visaip padarytos Rūkytos Mėsos.
Jaunų Paršiukų, Kumpių, Krajavų Taukinių ir
Kudų Lašinių.
Visados šviežia mėsa ir čystai (Švariai) užlaikoma.

TEL. 2330 GPEENPOINT

Parsamdau automobi'ius ir ka- E
rietas veaelijomi, krikStynoma M
ir šiaip pasivažinėjimams

231 BEDFORD A VE., KI |

■

BROOKLYN. N. Y.

M. Mierzvvinskas

I

125 GRAND STREET
kampas Berry St
BROOKLYN, N. Y.
Į
Tel. 3359 Greenpoint
Tel. 1950 Greenpoint, j
Gydau ligpnius bu įvairiomis ligo
mis, o ypač mano specialė,
— MOTERŲ LIGOS —
DR. H. MENDLOWIT7
271 Berry St.,
Brooklyn, N. Y.
Kampas So. 1-mos gatvės
Gerai įsitėmvkite adresu:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry Street,

STOKIM TĖVYNĖS LIUOSAVIMO DARBAN! .
PIRKIT LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONUI

aeaęgttg&inn:

Jūsų Silpni Nervai, Skystas
Kraujas ir Nusilpnėjimas
Kūno reikalauja

Nuga-Tone

i

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

į

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

Nėra kitą gyduolę lygių Nuga-Tone, neivienos “nėra taip geros” neivienos neduoda
tokių rezultatų kaip šios. Tas yra labai lengvai išaiškinama todėl, kad Nuga-Tone yra •
sudėta iš sudėtinių astuonių brangių gyduolių, kurios yra variuojamos ir rekomenduojamos
geriausių pasaulyj gydytojų. Taip, jus gaunate aštuonės gydulčs už vieną kainą.
Nuga/Tone turi savyje daug Fosforo reikalingo nervams ir Geležies, kraujui. Be stiprių
nuolatinių nervų ir raudono kraujo jus negalit tikėtis geros sveikatos ir džiaugties gyvenimu.
Kiekviena dalis ir veikimas kūno priklauso nuo nervų—stiprybė jo gyvenime ir veikime.
Pradėk šiandien grąžinti savo nervii sistemą j stiprią, sveiką padėti, vartojant Nuga-Tone.
įųs greitai pamatysite savo senąją sveikatą, stiprumu ir energiją sugrįžtant. Jus pajausite
aip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnuujo.
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvi, grobus, ,
kepenis, inkštus ir tt. Suteikia gerą apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, tegalioja
tustinimp grobų, sutaiso cirkuliaciją, prašalina gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaudėjimą, išpūtimą, koktumą, gasus ir
panašius nemalonumus. Nelaukite kitos dienos bet užsisakykit Nuga-Tone
tuojau.
_ MUSŲ ABSOLIUTE GVARANCIJA. Kaina už Nuga-Tone yra $1.00
|
už butelį pilsų, visam menesiui gydyties, arba šeši buteliai už $5.00. Imk
L
\ Nuga-Tone dvidešimts (20) dienų ir jeigu jus nebūsit užganėdintas paRĮi
1 sėkmėmis, sugražinkit likusias gyduoles ten kur pirkote ir atsiimkit šavo
J pinigus tuojau. įųs matote, kad jus nežudote nei cento. Mes už tai atsakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptiekuose tomis pačiosąlygomis ir gvarantija.

—Prisųsk Sį Kuponą Šiandien-—.....
X

If
t

I

/A į

NATIONAL LABORATORY, L80I
Gerbiamieji:—Čia rasite įdėtą

S37 So. Dearborn St., Chicago.

—............ už ką malonėkit prisiųsti man

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

Vardas.....
♦c
Adresas

