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FRANCUZAI UŽ LEN-
' KUS.

Kuomet Anglijos premie- 
Tas pasmerkė lenkus už jų 
netikusius darbus ir norą 
užvaldyti jiems nepriklau
sančiu kraštu ir ardvma ra
mybės Europoje, fraucuzų 
premieras griežtai stovi už 
lenkus, norėdami Augštąją 
Sileziją lenkams atiduoti.

Tarp Anglijos ir Franci
jos iškilo Silezijos klausime 
didelis nesusipratimas. Ang
lai Sileziją pripažįsta vokie
čiams, franco zai lenkams. 
Fraucuzu kareiviu esą kovo
jančių lenkų Sukilėlio Kbr- 
fanty pusėje. Tikimasi, kad 
anglui premieras savo pozici
ją laikys iki galui. Tuomet 
aišku, kad fraucuzai turės 
nusileisti, o lenkai pasi-

KRUVINA KOVA W. 
VIRGINIJOJ.

Williamson, W. Va.—Tarp 
darbdavių ir mainų darbi
ninkų kilo nesusipratimų. 
Pagalios tarp kompanijų a-

niaus.

VOKIEČIAI UŽGRIEBĘ 
AMUNICIJOS.

Paryžius. — Gauta žnią iš 
Breslau, kad vokiečiai ten

'priėmė ULTIMATUMĄ. MEKSIKOS SOCIALIS
TAI ŽUDO KATALIKUS.

Mexico City. — Michoa- 
con sostinėj Morelia ketvir
tadienio vakare, geg. 12 d.

• radikalai su policija nužudė 
apie 50 meksikonų katalikų! 
už tai, kad tie pakėlė demon- 
|stratyvį pųoięstą prieš išnie
kinimą katalikų bažnyčių.

■(v

Sekmadičfay, įšėlusių so
cialistų minios, Moralia mie
ste, įsiveržė! keletą kataliku 
bažnyčių. ^Sunaikino daug 
stovylų ir kitokių daiktų. Iš 
tos priežasties katalikai kė
lė protestų, už ką socialis
tai praliejo nekaltą katalikui

busidinus naujam mims- 
,torių kabinetui, Vokietija 
priėmė alijantų ultimatumą 
išmokėti reikalaujamą atly- 

1 ginimą už padarytus karo 
I nuostolius. Vis dėlto francu-

bai tiki ir yra įsitikrinę, kad 
Rurh sritį reikės užimti.

šių. Užmušta keletas mainie- 
rių. Agentai keliasdcšimts; 
darbininkų suareštavo. Mo-| 
terys slepiasi kur tik gal ėda-į 
mos. Padėtis kritiška. Šau
kiasi valdžios pagalbos. Wa- 
.shingtonc gautas tokio turi
nio telegramas:

’’Del Dievo meilės ir žmo
niškumo siųskit federalę pa
galbą i Matewan. Musų pi-j 
liečiat šaudomi kaip žiurkės. 
Straikuo j autieji šaudo vy- 
rus ir moteris ir laiko skie
puose be jokios pagalbos. 
Penki užmušti ir šimtai kris 
aukų, jei nepribus greita pa
galba. Bijome, kad musų na
mai šiąnakt nebūtų sunai
kinti.”

municijos: artilerijos reik
menų, apie 100 mašininių ka- 
nuolių, 4,000 šautuvų, 1,000 
000 patronų ir tuksiančius 
rankinių granatin

Vokiečiai besustojimo ga
bena kariuomenę iš pietinės 
Vokietijos i Augštąją Sile-

šėlimą varo. Ju valdžia vo
kiečius persergėjo. Jei tie 
nesustabdysią taip elgęsis, 
Francijos žmonės busią pri
versti griebtis už aštrių 
priemonių.

Opelin. — Tarp 
ir lenkų kilo dideli 
Daug lenkui 
žeista.

ŠALIAPINAS ATVA
ŽIUOSIĄS AMERIKON.
.Ryga. — Maskvoje einan

tis laikraštis ’’Izviestija” 
pranešimu, garsusis rusų

operos dainininkas Šalia- 
pinas, atvažiuosiąs Ameri
kon ir dainuosiąs Metropoli
tan operoj New Yorke.

DIDELIS CUKRAUS IŠ- 
DIRBIMAS 1920 METAIS.

Šiame krašte 1920 metais 
daugiausia cukraus tapo iš
dirbta sulig cukraus išdlikė
jų pranešimų. Iš viso cuk
raus išdirbta 1,266,148 tonų, 
kas 12% daugiaus negu 1916 
metais, ir 49% daugiaus už 
4919 metus. Cukraus išdirbi- 
mas pirmiausia viršijo 1,000, 
000 tonų 1913 metais, ir per 
aštuonis metus išdirbimas 
,buvo mažiaus milijono tonų 
apart 1914 ir 1919 metus. 
Cukraus išdirbimas kasmet 
didinasi.
Cukraus pirklyba tarp Co- 
lumbijos ir Jungt. Valstijų 

išnaujo pradėta.

Užtaria Baltiko
Valstybes.

ATEIVIŲ SULAIKYMO 
ĮSTATYMAS PRIIMTAS, 

į Washingtonas. — Įstaty- 
imas sulaikyti ateivius įva
žiuoti į Jungtines Valstijas 
jau galutinai priimtas žeme
sniuose rūmuose. Senatui 
priėmus tas įstatymas eis 
pas prezidentą.

ginki avę, kuomet darbinin
kai beginkliai.

Siunčiama federal ė ka
riuomenė tai kovai sustab-

Londonas. — William D. 
Haywood, I. W. W. vadas, 
kurs dabar lankosi Maskvo
je, pareiškęs, jog jisai gri-

sėdėti kalėjime 20 motų. 
Mat, jisai yra nuteistas ka
lėjimai! ant 20 metų.

Londonas. — Paskui inios 
žinios skelbia, buk nesusi
pratimai tar]) Anglijos ir 
Francijos jau sumažėjo ir ti
kimasi, jog tos dvi didžiulios 
valstybės susitaikins Silezi
jos klausimo.

BOLŠEVIZMO AUDROS 
SILEZIJOJ

Revoliucija Silezijoj vis 
labiau plečiasi. Lenkų būriai 
eina piešdami gyventojus, 
.žudo vokiečius ir jiems prieš 
taraujančius. Spėjama, kad 
ta revoliucija pagimdys Šile-1 Stockholmas. 
zijoj bolševizmą. 0"1111 lcnri UgI+iV,

vokiečių 
mūšiai. IV '.gi 

užmušta ir su-'i-

NAUJAS VOKIEČIŲ 
KABINETAS.

Berlynas. — Naują Vokie
tijos ministeriųi kabinetą su
darė dr. Wirth, centristas. 
Kabinetas sudarytas'-' dau
giausia iš centristui ir socia-

. — Gauta ži
nių, kad Baltiko valstybėse 
bolševikai varo savo propo- 
gandą, nežiūrint ant to, jog

FRANCU A TURI DAU
GIAUSIA KAREIVIŲ.
Washingtouas. —- Pašak

Anglijos statistikos , kurios
čia gauta, Franci j a ir Lenki-
ja turi daugiausia h areiviu. u

Austrija turi 30,000
Belgija 185,000
Bulgarija 33,000
Čeko-Slovakija 147,000
Danija 15,400
Suomija 35,000
Franci j a 809,652

, Vokietija 100,000
Graikija 250,000
Vengrija 35,000
Italija 300,000
Norvegija 15,400
Lenkija 600,000
Portugalija 30,000
Rumunija 160,000
Ispanija 140,000
Švedija 56,000
Šveicarija 200,000

Ryga. — Skelbiama, buk
nuo gruodžio men. 1920 m. j-
,ki bal. 1921. m. 5,040 darbi-
ninku iš Amerikos pribuvę

VAIKŲ DARBAS 
1913-1920.

1920 metais, sulig Darbo 
Departamento per Vaiki!

ĮTEIKĖ MEMORANDU
MĄ SEKRETORIUI.

Washington. — Repre
zentantas Chandleris, repu- 
blikonas, iš New Yorko, ge
gužio 17 d. rekomendavo 
Jungtinių Valstijų vyriau
sybei pripažinti Lietuvą, 
Latviją ir Estonija. Tame 
reikale įteikė memorandumą 
valstybės sekretoriui Hug
hes.

Jisai pasakė, kad visos 
Baltiko valstybės yra pri
brendę prie nepriklausomy
bės ir jas reikia pripažinti.

autonomija ne Lietuvos Ry
tams, bot kultūrine autono
mija Lietuvos piliečiams, 
kurie kalba lenkiškai. Lenkų 
L •

Anglijoje yra apie 3,500,- 
000 darbininkui be darbo.

pažadėjo to nedaryti. Estuo
se kilo sumišimų pasidėka- 
vojant bolševikų propogan- 
dai.

Kuomet kitokie daiktai 
šiek tiek pinga, anglių kaina 
stovi ant vietos. Expertai 

gali paLondonas. — Airių kova sako, kad jos dar 
už nepriklausomybę diena iš brangti ir jei kaip, jų gali ir 
dienos vis eina didyn. pritrukti.

Roma. — Mieste Castelve- 
ranto, Sicilijoj, kilo riaušės 
tai’]) nacionalistų ir socialis
tui. Septyni tapo užmuštais

tynęs kilo politiniame susi
rinkimo.

kos miestui 76,194 vaikai iš
siėmė leidimus dirbti. 1913 
metais tuose pačiuose mies
tuose 67,169 išsiėmė leidi
mus. Tas rodo 13% padidini
mą 1920 metais, kuomet gy
ventojų padidinimas rokuo
tas 14%. Tie miestai yra Bal
timore, Bridgeport, Buffalo, 
Manchester, Minneapolis, 
New Haven, New Orleans, 
New York, Rochester, St. 
Louis, Toledo ir Waterbury. 
Diaugiau vaikų išsiėmė leidi 
mus 1920 metais negu bile 
kitais metais nuo 1913, bet 
neskaitant 1918 metus, kuo
met karo' išdirbiniai buvo 
nigštame laipsnyje.

Vaiki! darbai pradėjo aug
ti 1915 metais ir 1918 metais 
pasiekė augščiausią laipsnį. 
Iš dvidešimts trijų miestų, 
kur gautos statistikos, visi, 
apart vieno, parodo padidi
nimą 1916 metais už 191-7, 
tęsiant nuo 14% (Baltimo
re) iki 67% (Toledo j e). 1917 
,19 ir 1918 metais, dvidešimts 
keturi iš dvidešimts astuo
nių miestu dirbančiu vaiku 
skaičių s padidė j o.

DERYBOS BRIUSELYJE 
DAR EINA.

(Lietuvos Informacijų Biuras)

Lietuvos Atstovybė yra 
gavusi tokį ’’Eltos” kable- 
gramą, pasiųstą iš Briuselio 
Gegužės 11 dieną:

’’Gegužės 6 d. derybos vėl

jos netinkama. Norima suda
ryti ekonominė sutartis, su- 
ig kurios Lenkijai, kaipo 
musų kaftnynei valstybei, 
pažadama duoti geriausio- 
prekybos sąlygos, kaip ko
kias mes galime suteikti ir 
kitoms valstybėms, su ku
riomis mes draugingai gyve
name. Tuo tarpu-dar nekal
bama apie rubežių nustaty
mą, nieko nekalbama apie 
Lydą arba Gardiną. Lenkai 
gali panorėti, idant mes ant 
visados išsižadėtume Gardi
no ir kitų miestų Lenkijos 
naudon, jeigu jau mums tu
rėtų patekti Vilnius. Čion 
bus sunkesnis ginčius. Pa
lauksime žinių, v

New Yorkas. — Čia iš Pa
ryžiaus atvyko Marija Cu
rio, radium išradėja.

Budapeštas. — Ven gnioj 
siaučia didelė bedarbė. Tik 
30 nuošimtis darbininkų te
turi darbus.

Nymansas yra pareiškęs, jog 
derybų pamatu yra lygybė ir 
abiejų valstybių nepriklau
somybė. Mes esame patiekę 
deklaraciją, kurioj pabric- 
žiama, jog Vilniaus gražini-' 
mas yra pamatine sųlyga, to
liau kultūrinė autonomija vi 
siems Lietuvos piliečiams, 
kurie vartoja lenkų kalbą, 
toliau duodamas sąjunginin
kams (lenkams) kuosas pri
ėjimas transitui prie juros. 
Lenkai yra pasiūlę muitinių 
suvienyjimą ir panaikinimą 
muito rubežių tarp abiejų 
valstybių! delei išdirbinių a- 
biejų šalių, Mes esame atme
tę uniją, ir pasiūlę ekonomi
nę sutartį, pamatuodami ją 
ant santikiu, kurie teikiami 
labiausiai musų draugin
goms valstybėms. (Repousa- 
mes union, proposames u- 
nion traite economique base 
priorite). Elta.”

Delei tokio rimto musų de
legacijos nusistatymo galės 
pasidžiaugti Amerikon lietu
viu visuomenė. Vilnius turi 
but prie Lietuvos. Duodama

Talinas, Estonija. — Čia 
gauta žinių, kad Leon Troc
kis sergąs vėžio liga.

Ryga. — Pranešama, kad 
Čitoj, Siberijoj, lankosi ang
lų militarė misija. Oldenbur- 
go princas Siberijoje prieš 
bolševikus organizuojąs 
naujas jėgas.

HARTFORD, CONN.
Extra susirinkimas.

89 kp. susirinkimas įvyks 
geg. 22 d., bažnytinėje salė
je, 41 Capital Avė. Visiems 
kuopos nariams reikia susi
rinkti, nes turėsime aptarti

čio suvažiavimo reikalus. 
Tas suvažiavimas bus geg. 
29 d.

Toj pačioj dienoj, vakare, 
7:30 vai., muši! kuopos yra 
rengiamos prakalbos. Kaip 
į susirinkimą, taip ir į pra
kalbas ateikit visi ir kuodau- 
giausia kandidatų į S. L. R.

A. J. Kaunietis, rast.

Prirašyk Prie Susivienijimo 12 Naujų Narių
Gauk Aukso Žiedą!
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gražu, dar to neužtenka. Rei
kia kalti geležį tol, kol karš

prie Susivienijimo daug žmo 
irių prisirašė, bet ar visi lie-

Aišku, kad ne. Todėl, reikia 
juos prikalbinti, išaiški
nant reikalingumą apdraus!

mažai naudos gauname. Už 
prirašymą, narių duodamas 
nemažas nuošimtis. Prirašei

rių, gauni puikią dovanų —

gus ir gražus.

dar neužstojo, padirbėkime

lenkais pasitikėti jokiu bu
du nebėra galima.

Lietuvos valdžia, nėra a-
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KALK GELEŽĮ, KOL 
KARŠTA.

mėnesio užbaiga. Dabar kuo
pos privalo padaryti 
darbuotės apyskaitą,

rė, kiek naujų narių

savo

gavo.

darbo prisirengė, pasekmes 
turėjo šaunias. Buvo ir tokių 
kuopų, kurios į A pdraudos 
Savaitės darbą nyižai tekrei-

žai tegalėjo padaryti.
Apdraudos Savaite buvo 

skirta tam, kad musų bran
gios organizacijos obalsius 
kuoplačiausia paskleidus.

tcratura apie apdraudą. Tą

Tė. Tad, kas toliau bedaryti ?

atsiekimui yra būtinas rei
kalas pereiti per visus lietu
vių katalikų namus. Tai ge-' 
riausias agitacijos būdas.

vaisių susilauksime puikių.

rengusi ir Vilnių vis vien at
vaduos ir atvadavus Len
kams nebepaduos.

Kol musų sostinės klausi
mas galutinai neišsiriš, visi 
budėkime, bukime ant sar
gybos.

da Vyskupas Paliulionis ji baudė 
už juos.

Tunio-\ aižganto nuopelnai vi
sai Lietuvai žinomi, todėl nėr ypa
tingo reikalo tuo tarpu jie primin
ti. Jo pakėlimas Į garbės kanau
ninkus, jei ką nustebino, lai tik 
pati Tumą, visiems kitiems tai lau-

kuriems liberalų partija ir

įeiti j .o k s tautos, nė tikėjimo

uores, mes faktais jai tai pri-

kariuomene, t y 
Ii j autų, užėmė Li< 
buvo .įsakyta pasi 
pasakė: ’mes neimame 
bar atsakomybes.’ Jie 
ten prieš mušti norą ’ 
bar dar ten tebėra.

žmonių nepa

PRIE KO LENKAI REN
GIASI.

Lenkai tiesiog nebesuval
domais tapo. Kieno tai kal
tė — speliuoti nereikia. Pa
čioj pradžioj, tik užgimus

kuri jau turi savo tarpe žymių 
Lietuvos atgijimo veikėjų, pasi
puošė dar vienu, kurs visais žvilg
sniais tik didins jos moralini auto
ritetą.”

ANGLIJOS PREMIERAS 
APIE LENKIJĄ.

Lloyd George, Anglijos

dabar —

S. L. R. K. A. nesusipažinę.
Vaikščioti po namus rei

kia nemažo pasišventimo. 
Didesnėse kolionijose vie- 
nas-kitas to nepajėgs pada
ryti. Tame darbe visi ar 
bent didžiuma kuopos nariui 
turi imti dalyvumą.

Visi lietuvių namai leng- t . x .
vai butų apeinami, jei kuopti j susilaukė. Užtai lenkams iš- 
nariai panorėtų nuoširdžiai augino tokius ragus, kurie jo 
savo organizacijos ir artimo|kiu budu nebegali Lenkijoj 
labui padirbėti. Tuomet, kad Išsitekti, 
ir didžiausi miestą, išsidalin
tu i distriktus ir vienas viena 
distriktą, kitas kitą, trečias

mynų, užtai jie netik nebuvo

naujus

”lš Viliniaus gauta žinių.

, NAUJAS LAIKRAŠTIS.
Kaune pradėjo eiti naujas 

laikraštis ’’Lietuvos Bal- I 
sas,” kuri leidžia ’’Rašto ir 
Spaudos Bendrovė,” reda
guoja A. Smetona. Eisiąs

tuviai katalikai nusidžiaugs 
sužinoję, jog kun. J. Tumas 
už savo nenuilstantį darba
vimosi Lietuvos naudai, fa

štosios Silezijos klausimu, 
daug teisybės pasako apie

nin k us;

bes atmetimas yra tik žo
džiuose.”

’’Kuomet d’Annunzip už
ėmė Fiumą, priešais valdžios 
norą, italų valdžia pasijuto, 
kad jos garbė įžeidžiama. To 
del ji padarė atatinkamus

ine savo nunitVy pasisako e- 
sąs nepartini^ ir jo vyriau-

priklausomybė. Vienok iš 
pirmų numerių jau aišku, 
kad ’’Liet. Balsui” rūpės ir 
partijiniai reikalai. Dedami

DEL ’’TĖVYNES” 
PRIEKAIŠTŲ.

’’Tėvynei,” turbūt jau nu- 
Tau- 

tos Fondas ir L. R. Kr. R. 
Draugiją, dabar jau prikibo

Lenkija, ištiktųjų, istoriniu 
žvilgsniu prie Silezijos nebe-

pavyzdžiu lenkams. ”
Tai o t ko lenkai savo dar- 

heliais susilaukė. Aną sykį 
minėjome, kad lenkai nustos

jos. Angluose, matyt, jos jai 
neteko.

|

Žmones gyvai jaučia, tik daž- lenkai rengia naują šposą Lietu
voj. Jeigu jie Brukselyje pasiža
dės nuginkluoti Želigovskį, tai 

Ituomet lenkų kariuomenė pulsian
ti Želigovskio armiją, o pastaroji 
nenorėdama lenkams pasiduoti, 
pasitrauksianti Kauno linkui. Pa
našus ’'pasitraukimas” manoma 
inscenizuoti tuo tikslu, kad turėtų 
geros progos Visą Lietuvos terito
riją okupuoti, ar bent atkirsti Kau 
ną nuo Liepojaus, Rygos ir Ryt
prūsių. Visa tai turėtų įsidėti gal
von musų visuomenė, valdžia ir 
jos atstovai Brukselyje.”

niausiu iš apsileidimo, ar ne
žinojimo kur apsidrausti, 
laukia ir patys nežino ko 
Jaukia. Kas pirmasis juos 
užkalbina, prie tų jie rašosi,

labai daug lietuvių prie įvai
rių svetimtautiškų apdrau- 
dos kompanijų priklauso, 
dažnai save nuskriausdami. 
To nebūtų, jei mes savo dar
buotę dar labiau išplėstume 
ir pamatytume reikalą visas 
lietuvių pajėgas jungti į kru-

timtaučių įstaigose bei orga
nizacijose.

Susivienijimui

imti, tiek skriaudų žmonėms 
pridaryti, jiems nesunku

gerai, kad padalinta žmo
nėms literatūra. Bet, toli1 džiausią padirbėję ir sau ne- dei,

nuosir- nemalonumų pridaryti.

J. A. Karalius.

Valstybe ir Sociales 
Nelaimes.

feireiškimus bei faktus. Sumažinimui ir prašali- 
nimuj socialių nelaimių yra du įrankiu bei budu: 
apsauga ir pašalpa. Žiūrint į dalyką iš atžvilgio 
apsaugos, yra aišku, kad valstybė savo jėgomis vi

mas, kurios yra pasekmė asmeninių žmogaus budo

biųi arba ydų, gali būti sumažintos ir prašalintos 
vien tik per tarpininkystę šeimynos, mokyklos ir

vienas tiesą mylintis ir jos ieškantis, kuris supran
ta reikšmę asmeninės atsakomybės, ir tiki, kad 
žmogus turi liuosa valia, lengvai pastebės. Ant

są visai atmeta ir nenori pripažinti. Atmesti dės
nius, kurie yra ankštai surišti su žmogaus prigim
čių, ir asmenine jo atsakomybe, klausime apsau
gos nuo socialių nelaimių, yra tai pasidavimu ne
galėjimui atsakančiai to darbo atlikti.

cialių nelaimių, kurios paeina iš susidėjusių apim

gintu visuomenei reikalingų ekonominių aplinky
bių, kurios padės žmogui savomis jėgomis nuo tų 
nelaimių apsiginti, ypatingai nustatant darbiniu-

retų uždrausti samdymą darbininkų už žemesnę, 
kaip žmoniško pragyvenimo algą ir nustatyti die
nos valandas. Darbininkas, kad ir silpnų gabumų

raštai, kurie aštriai kriti
kuoja Lietuvos valdžią. Ir 
kritikuojama tokiu tonu, jog 
ir nenorint duodasi suprast, 
kad daroma dėlto, kad val
džia nėra tų asmenų ranko
se, kurie ’’Liet. Balsą” lei-

inu labai panašus į ’’Tau
tą,” kuri, keletas mėnesių 
tam atgal, sustojo ėjusi.

KUN. J. TUMAS PAKEL
TAS KANAUNINKU.

.Genis pakelti garbės kanau
ninkais. Del kun. J. Tumo 
.’’Lietuvos Balsas” rašo:

Visa Lietuva širdingai nudžiu
go sužinojusi, kąd 22 balandžio J.

čins pakelė į garbės kanauninkus 
kun. Juozą Tumą. Vyskupo raštas 
išskaito jp nuopelnus bažnyčiai ir 
tėvynei, kurių delei jam suteikta 
ši garbė. Ypač malonu rasti šiame 
branginimą jo darbų tėvynės nau
dai. Juk dar neseni tie laikai, ka-

atim sveikatos neturėtų būti verčiamas dirbti už 
mažesnę, negu žmoniško pragyvenimo algą, bei

džiai sužeis tautos ir valstvbės kuna, socialiu ne- • ' € Z A.

nai metais nesuaUgusių abiejų lyčių žmonių, kad. 
toje dirbtuvėje, kur jaunamečiai yra samdomi, ne-

ir dorai. Ant kiek darbininkai yra bejėgiais 
apsisaugoti save nuo gyvenimo nuotikių ir sam
dymo aplinkybių, juos spaudžiančių ir išnaudojan
čių, ant tiek valstybė turėtų tai dapildvti. Vlls-

liuosa tik tuomet, kada darbininko uždarbis leis
tų jam auginti nuosavą apsaugos iždą arba jeigu 
jo rytojus butų apdraustas apsaugos budu. Iš čion 
tad ir kyla reikalas visose darbininkų apylinkėse 
pensijos bei amaturos įstatymų, darbo biržos, bėi 
biurų, apsaugos budo ligoje, nelaimėje, bedarbes

pinties sudarymu tokių ekonominių ir industrijos

žmogaus kaipo protingo Dievo sutvėrimo pragy-

savo konkursą, tuomet ir S

ku nenorėta agitacijos vesti,

dėti tuomet, kuomet S. L. R.

Tėvynė

pastebi, kad jie, girdi, stovi 
ant nepartinių pamatų, vien

būti tik lietuviai katalikai, 
dori žmonės ir geri lietuviai,

rą visokio plauko žmonių 
bet jam vadovauja asmens

didelės dalies socialiu nelaimiu.
4-

ja prie šio karo laimėjimo ne

ta i dvi dali: ai i j autų pusėje 
ir vokiečių. Kovojusieji su 
rusais pralaimėjo, todėl už- 
tai kredito lenkams neduo-

tikėjusi savo pajėgomis, ji 
šiandien bus vokiečiui ar aus-

klausomybę laimėję:

— sakė premier as.
Anglijos prenrieras prisi

minė ir apie Lietuvą: ’’Len
kų valdžia atmeta atsakomy
bę. Aš turiu priminti jų pra
nešimą '(statement), apie jos

valios tam tikslui pasišventusių žmonių, ten val

atsakančios sistemos

privatėms mokykloms remiantis taisyklėmis iš
bandytomis patyrimu, kurios neprieštarauja pa
tiektoms per valstybę. Pastaroji metodą turi 
daug naudingesnių ypatybių už pirmąją, nes ji pa
skatina asmeninę iniciatyvą bei energiją prie vei-

originališkumo ir konkurencijos bei norą; ir nai-

vienodumą ir tąjį profesijinį biurokratizmą, kas

sais šios žemės turtais, kurie jam yra reikalingi; 
žmoniškam pragyvenimui. Toks pragyvenimas Į 
nekenks asmens iniciatyvai, laisvei bei norui is-

kels asmenį ant lygios konkurencijos papėdės ir 
užbrieš asmens ypatybėms bei gabumams sveiką
ir išmintingą rubežių.

Kita labai svarbi ir didelė priežastis auginan
ti sociales nelaimes, tai stoka apšvietos. Ji gali

asmens ypatybėms, kunui, protui, valiai, dvasiai ir 
dorai. Didžiausi šių dienų apšvietos sistemose 
trukumai, tai stoka auklėjimo doros ir lavinimo 
industrijoje. Kol mokykla netaps auklėtoja są

ir proto, Tol vadinamoji apšvieta bus“priežasS^

lė, kad valstybė delei savo žmonių gerovės nepri

valstybe nekurtose aplinkybėse geriau ir sekmin-

šalinti, negu tiesioginiu, t. y. teikiant piniginę pa-

ŠIS-TAS.
Nepaslaptis, kad musų liberalai 

sėbrauja su bolševikais, Lietuvos 
priešais. Štai, lietuvių bolševikų 
koncerte dainuota ’’Rusija brangi, 
šalis laiminga.” Tai dainai akom- 
ponavo X Strumskis. Well, X ir 
pasiliks X. Ko gi čia stebėtis.

” Vienybės” ’’Tarka” savo 
tarškalais jau pralenkė ir ”Sau- 
lės” Taradaiką. Tai tikras progre-

’’Darbas” paskelbė tokią žinią: J 
”Ne\v Yorko spaustuvių darbi- | 
įlinkai laimėjo 44 vai. darbo die
ną.” tiražus laimėjimas, ar ne? 

________
Lietuvių tarpe ir gerų labdarių^' 

atsirado. Vienas laikraštis skelbė | 
šitokį ieškojimą: ’’ieškau a psi ve
dimui suvargusios našlės su vai-1

... • ♦ r

Sakoma, viskas ant svieto.veika*. 
lingu/Bet kokiems galams p. Vi
leišis sukūrė Piliečių Sąjungą ir

kad tų Įstaigų darbininkai vąlsty 
bes pinigus valginčtų veltui?

Buožė.

daly j yra maždaug tokio pobūdžio.
Apart augsčiau minėtų priežasčių, kurios 

gaunama sociales nelaimes, kaip tai stoka apšvie-/

tuvysčių namai turėtų būti visiškai išnaikinti, 
pirkliai slaptos prostitucijos turėtų būti aštriai 
baudžiami ir prasižengėliai abiejų lyčių lygiai
baudžiami.

šokių svetainės ir
kitos pasilinksminimo įstaigos turėtų būti civilės 
valdžios reguliuojamos; naudingiausia butų, kad 
valstybė parūpintų pasilinksminimui vietas for- j 
moję miesto sodų, amerikoniškai parkais vadina- 
imi. Tas viskas turėtų būti daroma prašalinimuių 
tos socialių nelaimių formos, kuri paeina iš ištvir- J 
kimo. Kas link piktadarysčių ir žmogžudysčių 1

imti su pagalba gerai sut varkytos policijos; aš-

Bausme privalėtų būti tokia, kuri prasikal-

Toks tai trumpai kalbant yra valstybės užda- 
vinys kas link prašalinimo bei sumažinimo įvai
riu formų socialių nelaimių. Ant kiek valstybė 

Trečia socialių nelaimių prežastis, kurios pra- socialių nelaimių srityje dirbs tik tokį darbą, ku- 
šalinimui valstybė turėtų prisidėti, tai sanitarė 
padėtis. Po šituo antgalviu valstybė turėtų įve
sti išmintingas taisykles namų statyme, ypač mie
stuose; kaip toli namas nuo namo turėtų būti sta
tomi, koki dydžio, kiek kambarių vidutinei šei-

valstybės pastangos

pančių ligų, ir stengtis sulaikyti jų platinimasi. 
Pavojai kilanti nuo išsiplatinimo lytiškų ir džio-

tyje, kad valstybė visais jai galimais budais pasi-

laimes.

nių asmenų pastangas teikti sau pagalbą. Vals
tybės bei miesto sveikatos departamento žymioj

nelaimėsc, mes matome, kad valstybės prievolių 
rubežiai toje srityje yra žymiai siauresni, negu 
srityje apsaugos bei tų nelaimių prašalinimoj 
Geriausis, tiesiog idealis, būdas butų toks, kuria-; 
me pašalpa nelaimingiems butui teikiama liuosa- 
norių (įstaigų bei asmenų. Broliška meilė, sąjaus- 
mas bei simpatija per asmeninį susidarymą su ne-

linimuisi. Taiposgi liuosanorė pašalpa turi daug I 
aiškių naudingumo ypatybių iš metodos atžvil-1 
gio, kaip pp. Sidney ir Webb savo veikale ’’Thej 
Prevention of Destitition” (pp. 240-260) pripą- 
rodo. (Pabaiga bus).



Ko Mums Betrūksta?
Lietuvos nepriklausomy

bės priešai, ypač lenkai, 
kartkartėmis mėgsta karto
ti , buk Lietuva viena pati 
be svetimi} pagalbos ir glo
bos neišsilaikysianti, todėl, 
girdi, Lietuvos valstybei ne
galima suteikti suvcrcinių 
teisių (pilnos nepriklauso
mybės). Pažiūrėkim gi kaip 
ištiesi! yra.

Lietuvos valstybė jau ke
tvirti metai ir veikia savy- 
stoviai ir kas kart geriau 
tvarkosi. Jos ekonomiškas 
stovis yra geresnis už visų 
aplinkinių kaimynų. Lietu
va netik išmaitina pati save, 
bet dar savo produktais Šel
pia kaimynus, jos-eksportas 
viršija importą, jos markė 
aukščiaus stovi už Berlyno 
markę. Ūkis ir pramonė vis 
labjaus plečiasi. Kaune jau 
veikia 3 dideli fabrikai—Ne
munas, Ri nguva, Gelškelių 
dirbtuvės, statoma didelis au 
dimo fabrikas. „Drobė”, 
veikia dideli bankai Prek. 
ir Pramon. Ūkio bankas. Pro 
vincijoje vis dauginus atida
roma dirbtuvių surištu su 
ūkio produktų perdirbimu: 
malūnų, lentpjūvių, plytny- 
čių, veikia apie 150 elektros 
stočių, ant sraunesnių upių 
statomos turbinos (ant juros 
ties Taurage), o visos tos dir 
btuvės bei fabrikai varomi 
vien tik pačių lietuvių, čia
buvių ir amerikiečių, kapita
lais. Dvarų žemė tirpsta per
kama lietuviu ūkininku iš 
grįžtančių išeivių. Lietuva 
pati atsistato savo griuvė
sius, svetimų kariautoji! jo
sios šalyje paliktus. Lietuva 
ligšiol apseina be užsienio 
paskolos ir kad ne lenkų ka
ro pavojus josios valstybinis 
balansas butu suvestas be 
nuostoliu, c.

Apšvietos ir kultūros įstai 
gos Lietuvoje dygsta kaip 
grybai po lietaus.Kiekviena- 
me didesniame miestely vei
kia vidutinė mokykla, beveik 
kiekviename sodžiuje yra 
pradinė mokykla. Kiekvie
noje apylinkėje rasime po 
keletą apšvietos, labdaringu, 
kultūros draugijų bei koope
racijos bendrijų knygynų, 
skaityklų. Visur organizuo
jąs lietuviai ūkininkai, ama
tininkai drbininkai, jauni
mas, stengiami kursai, spe- 
cialės mokyklos, veikia Auk
štieji kursai, teatras, opera. 
Lietuvos valstybinis apara
tas pradeda veikti kas kart 
geriaus, valdžia laikosi pa
stovi, žmonės darbštus, ga
bus, ramus, nemėgsta riau
šių, kurias bandė kelti bol
ševikai ir lenkai, bet jos ne- 

, kuomet nerasdavo pritarimo 
plačiųjų Lietuvos minių.

Lietuvos kariuomenė visą 
savo gyvavimo laiką ėjusi 
mokslus karo frontuose nė 
kiek neblogesnė už lenkus, 
apie ką jie gavo persitikrin
ti ties Širvintais ir Giedrai
čiais.

Lietuvos politika vedama 
demokratinėje dvasioje j ieš
ko ramybės ir gero sugyve
nimo su visais savo kaimy
nais, negeidžia svetimų že
mių, suteikia lygias teises 
visiems savo piliečiams.

/Žodžiu sakant, Lietuva de 
fakto užtektinai parodė, kad 
jinai pati gali save išmai
tinti ir pati tvarkytis ir val
dytis, nereikalaudama pašal

pos bei globos iš svetur, kaip 
apie tatai galėjo užtektinai 
persitikrinti Kontrolės Ko
misija ir visi kam rupi beša
liškai patirinėti Lietuvos vi
daus reikalus. Tiktai vie
niems lenkams netelpa gal
voje — kaip tai Lietuva be 
j ii globos gali gyvuot ir plė
totis, kad jie patys nesugeba 
save išmaitinti ir sąvo reika
lų aprūpinti!

Jeigu tad tapo pripažintos 
de jure Latvių ir Estų vals
tybių! nepriklausomybė, ku
rios randasi daug blogesnia
me ekonomiškame ir politiš
kame stovy, tai tuolabiaus 
tur but pripažinta Lietuvos 
pilna nepriklausomybė. Lat
viai neseniai yra išrašę pra
šymus prie visų Europos 
valstybių, maldaudami pa
talpos, nes be pašalinės pa
spirties jie nesugebėsią savo, 
valstybės pilnai atstatyti.

Lietuva jokios pašalpos iš 
niekur neprašo, tiktai vieno 
trokšta: — duokit mums ra
mybę ir netrukdykit mums 
patiems darbuotis savo šalį 
atstatant, iš Tautų gi Sąjun
gos ir dabarties Europos šei
mininkų nieko kito nepagei
dauja, kaip tik su draudimo 
išdykusių okupantų lenkų ir 
sugrąžinimo Lietuvai jos so
stinės Vilniaus ir etnografi
nių bei ekonomiškai su jąja 
surištu kraštu. Tikimės, — 
Brukselio Konferencija ir 
kitos Europos tvarkdarių 
Įstaigos musų reikalavimus 
pripažins teisingais ir jų į- 
vykdinimo daugiau nebe
trukdys. D. D.

(Kauno ’’Laisvė”).

Margumynai
KODĖL NUOTAKA NE

ŠIOJA VELIONA? 4.
Daugumas žmonių pama

tę nuotaką su velionu, mano, 
kad velionas daugiau nieko 
nereiškia, kaip tiktai madą, 
bet paėmus tą dalyką nuo
dugniau, atrasime, kad ve
lionas ženklina daugiau ka 
negu tiktai mados pamėgž- 
džiojimą.

Daugumas tyrinėtojų se
novės raštu surado, kad ve- 
lionas turi sevyje daug reik
šmės. Vienas italas rašo, 
kad velionas reiškia netik 
madą, bet jis yra ir gilia ti
kybos apeigose dalimi. Seno
vės laikais velionai apsau
godavo nuo mirties nuteis
tuosius, jeigu mergina už
mesdavo nuteistamjam ant 
mirties ir vedančiam ant kar 
tuviu vol i on a. 4. 4

Turkų moterys visuomet 
nešioja vėliomis ant veidų. 
Jos skaito didžiausia gėda 
išeiti ant gatvės su atideng
tu veidu. Mahomedonų tei
sės užgina moterims pasiro
dyti viešai su atidengtu vei
du.

Rytų motervs dėvi vei- 
dams uždangalus panašius Į 
rankšluostį balto reto audi
mo ir vadina juos ’’burka.” 
Šis uždangalas turi apdengti 
visą veidą apart akių ir tan
kiai jo galas siekia net iki 
žemei. Vargingesnės mote
rys siuva tuos uždangalus iš 
juodos gelumbės, kurie ne
reikalauja tiek saugumo, 
kaip kad balti ir rečiau rei
kia juos skalbti.

Augšfesnėji klesa turi tam

tyčia uždangalus pavidale 
maišiuku, su kuriuo užden- 
gia visa galvą, ir apart to jos 
turi taip vadinamą ”yaš- 
mak” apdengimui galvos su 
vieta atdara žiūrėjimui.

Nėra abejonės, kad nešio
jimas velionu atėjo iš rytų 
pusės, kaip daug papročiui 
europiečiai nuo rytiečių pa
sisavino. Rymiška moteris 
stengdavosi būtinai turėti 
velioną, jos mėgdavo nešioti 
ne baltus, bot raudonus vė
liomis, arba su raudonais 
dryžiais. Ši spalva atskirda
vo ištekėjusią moterį nuo 
merginos.

Senovės Rymo vestalkos 
dėvėdavo baltus vėliomis, 
kaipo ženklą, kad jos buvo 
dievams sužieduotos, pašvę
stos dievaitei Vestai, prie 
jos stovylų kurant amžiną 
ugnį. Kada krikščionystė 
paėmė savo rankosna Ry
mą, tuomet tas paprotys ve- 
stalku buvo Įvestas i bažny
čias. Mergaitė, kuri prižadė
davo tarnauti Dievui ir baž
nyčiai, pasivadindavo Kris
taus sužieduotine ir ji pri
imdavo baltą velioną kaipo 
ženklą ištikimybės Kristui.

Senovės raštai didis žino
vas Wilpcrt paduoda vieną 
iš tokių bažnyčios duodamų 
prisaikų imančiai baltą ve
lioną merginai. Jis skamba 
šiaip: ’’Priimk, o mergaite, 
šį šventą velioną ir nešiok jį 
be sutepimo tol, kol nenueisi 
pas Amžinąjį Teisėją musų 
Viešpatį Jėzų Kristų, prieš 
kinį kiekvienas kelias klau
pia, dangaus, žemės ir po že
me per visus amžius. Amen.

Vyskupams tik buvo valia 
duoti vėliomis merginoms, 
kurios buvo pasišventę tar
nauti bažnyčiai, bet pradžio
je krikščionystės ir kunigai 
galėdavo tai daryti, bot tik 
našlėms moterims. Nuo čia 
paeina našlių-moterių velio
ni! dėvėjimas, kas ženklina, 
kad toji moteris yra pada
riusi apžadus vesti dorą gy
venimą.

Daugumas žino, kad kata
likų bažnyčia duoda baltą 
velioną naujokėms, įstojan- 
čioms vienuolynan, kuri turi 
nešioti metus ir tuomet gau
na juodą, jeigu mergina at
randa, kad vienuolyno gy
venimas jai patinkąs. Kol ji 
nešioja baltą velioną, ji ap
žadų jokių nedaro ir gali bile 
dieną apleisti vienuolyno 
sienas.

Iš to viso matyti, kad ve
lionas ženklina netik mados 
pamėgdžiojimą, bet ir tiky
boje jis turi tam tikrus ry- 
šius-ženklinimus. X.

PELĖDOS GIRDĖJIMAS.
Pelėda, kad sugauti savo 

auką, turi būtinai turėti ge
rą ausį, nes kartais akis ją 
suvilioja. Pelėdos ausų plun
ksnos nėra kuomi kitu jai, 
kaip tiktai trinkelėmis, ku
ri ii tarpais ji geriausia gir
di.

Priekinė išvaizda plunks
nų prigelbsti jai nusiklau
syti, nes jos išduoda balsą, 
kuris pasiekia ausį ir mažas 
plunksniukes po akimis. Čia 
kalbama apie laukinę pelė
dą, vienok ir tvartų pelėda 
turi panašius aptaisymus 
ausų. Ši turi didesnius ausų 
uždangalus, kurie kyšo nely
ginant katės ausys.

Panašią pelėdos klausos 
konstrukciją galima pada
ryti ir ją pritaikinti kam rei
kia. X.

VORAS GERAS ORO 
SPĖJIKAS.

Geriausia ir tikriausia at
spėja oro atmainą tai voras. 
Kada oras mainosi ir lau
kiama yra vėjo ir lietaus, tai 
oras ištempia savo tinklą ir 
pats pačiam viduryj susirie
tęs guli tol, kol oras nepasi
gerina. Jeigu jau yra mato
ma, kad lietaus laiko jis sa
vo tinklus paleidžia, tai yra 
ženklas gero ir tykaus oro ir 
pastovus oras yra taipgi li
gai, kaip ilgai voras savo 
tinklą turi ištiesės. 4- c

Jeigu voras pasilieka ne
pasijudinęs savo lizde, tai y- 
ra ženklas, jog bus lietaus; 
jeigu jis dirba, bėgioja laiku 
lietaus, tai ženklas kad ne
bus lietaus ir bus pastovus 
gražus oras. Ištirimai paro
dė, jog voras taiso savo vor
tinklį, kas 24 valandas ir jei
gu jį voras taiso prieš sau
lėleidį, tai ženklas, kad nak
tis ir ateinanti diena bus gra 
žios. X.

Apie Sveikatą
Net ir tuomet, kuomet ant 

karo laukų Europoje žuvo 
tūkstančiai gyvybių, šimtai 
tūkstančių mirė čia pat na
mie nuo ligų, kurių lengvai 
galima išsisaugoti. Karas už
sibaigė. Demokratija laimė
jo, bet mes dar turime lai
mėti kovoje su baisesniu, 
nuolatinių žmonijos priešu— 
liga.

ŠELPIMAS LIETUVOS 
MOKYKLOS.

Kas gali prieštarauti, kad 
mokslas nereikalingas, ir 
kad mokslas nekelia žmoni
jos gerbūvį.

J ei prisižiūrėsime gerai, 
mes pamatysime, kad kur 
tik liaudis šviesi ir susipra
tus, ton visas žmonių gyve
nimas daug malonesnis, ten 
skurdo mažiau.

Mažoji Japonija apšvietai 
pasidėkuojant pakilo taip, 
kad šiandie su ja skaitosi 
gal i n gi au si os vai sti j os.

Vokietija pasiekė augŠto 
kultūros laipsnio tik per 
liaudies apšvietimą. Ameri
koje, švaru ir malonu gyven
ti dėlto, kad liaudies apšvie
timas augštai pastatytas, čia 
visi priverstinai turi lankyti 
pradinę mokyklą iki paskir
to metų amžiaus.

Kokia mokykla bus Lietu
voje ir kas jose mokytojaus?

Kiekvienas mylintis Lie
tuvą lietuvy s šiais dalykais 
turėtų šiandie daugiausia 
įdomauti.

Jei mes dėjome aukas, kad 
iškovojus Lietuvai politišką
ją nepriklausomybę, taip- 
pat turime nesigailėti aukų 
tai nepriklausomybei palai
kyti; o tai atsieksime steig
dami kuodaugiausia mokyk
lų paremtų tėvynės meilės ir 
krikščioniškosios doros pa
matais.

Kas nori matyti Lietuvos v
piliečius dorais-sąžiningais 
žmonėmis, kas nori, kad Lie
tuvoje meilė artimo augtų 
ir klestėtų, tenesigaili pa
aukoti vieną-kitą dolerį Lie
tuvos Krikščioniškosios kul
tūros reikalams per Tautos 
Fondą. Kelkime Lietuvos 
kultūrą, paremtą krikščio
niškosios doros principais.

Tautos Fondas.
222 So. 9th St., 

Brooklyn, N. Y.
♦ ■

A. L. R. KATALIKŲ FE
DERACIJOS SKYRIŲ 

DOMEI.
Yra šaukiamas New Jer

sey ir New York o valstijų 
j Federacijos apskričio suva
žiavimas ant 22 d. geg., 1:30 
po pietį! ’’Garso” name, 222 
So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

Tai meldžiam visu skyrių 
i pasistengti prisiųsti atsto
vus ant minėto laiko, nes y- 
ra daug svarbių reikalų, ku
rie reikės apsvarstyti, taip
gi dar nuo pereito suvažiavi-

KAIP NUO LIGOS IŠSI
SAUGOTI.

Nėra jokių slaptybių!, ku
rios butų reikalingos, kad iš
sisaugoti nuo ligos. Švarus 
namai, švarus maistas, šva
rios rankos, švarus dantys, 
švarus pienas, švarus van
duo, tyras oras, sanitariškos 
išėjimų vietos, kova su mu
sėmis ir uodais — visa tai 
maža tekainuoja, tečiau jie 
atlieka pastebėtinus daly
kus ir apsaugoja nuo daug 
ligų. -

Ar jauties, kad savo dalį 
atlieki?

Ar užlaikai savo namus 
švariai ir gerai išvėdintais.

Ar geri tik švarų tyrą 
vandenį? Jei jis semiamas iš 
šaltinio ar šulinio, ar tikrai 
žinai, kad į jį nesiplauja van
duo iš išėjimo vietų, sutry
ni!, mėšlvno ar tvartu? 4-/4 c-

Ar pienas, kuriuo peni sa
vo kūdikius yra virintas ar 
pasterizuotas? Ar gauna 
kiekvienas kūdikis po tris 
stiklus kasdieną?

Ar kūdikis penimas krūti
mis, kaip turėtų būti? Ar jis 
švariai užlaikomas? Ar jam 
suteikiama užtektinai tyro 
oro ir ar jis nelaikomas karš
toje, troškioje virtuvėje? Ar 
žinai, kad iš bonkos penimi 
kūdikiai turi gauti Grandžių 
sulčių kasdieną po pirmam 
mėnesiui?

Ar žinai, kad musės ir uo
dai nešioja ligas ir ar nuo jų 
apsaugoji savo namus varto
damas tam tinkančius siete
lius ?

Ar žinai, kad visos slogos 
yra limpančios, ir gali kitus 
privesti prie sunkios ligos, 
ypatingai vaikus?

Ar žįnai, kad ligos dažnai 
užsikrečia nuo nešvarių ran
kų? Ar visuomet nusiplauni 
rankas prieš valgymą ar 
maisto čiupinėjimą?

Kuomet kuris nors šeimy
nos narys serga skarlatina, 
tymais, difterija, kokliušu, 
karštinėmis, džiova ar kita 
kokia liga, kurios galima iš
sisaugoti, ar visuomet pra
neši sveikatos prižiūrėtojui, 
kad jis galėtų neleisti ki
tiems tos ligos įgauti?

Ar namuąse įvestos ry- 
nos? Jei ne, tai ar turi išei
namąją vietą prie kurios 
musės neprieitų?

mo daug naudingų įnešimų 
paliko šiam suvažiavimui 
apsvarstyti. Taipgi visiems 
žinoma, kad šįmet bus sei
mas Brooklyn, N. Y. Mes tu
rėtume su didelėmis iškilmė
mis patikti atstovus, kaip su 
įnešimais, taip ir su progra
mų, o kad tą tinkamai su
rengti, tai reikia visų skyrių 
pagalbos, tai ant šio suvažia
vimo ir reikės nutarti, tai 
meldžiam kuoskaitl in gi au
siai atsilankyti ir pasistengti 
ant laiko pribūti.

Sekretorius J. Kulikaitis.

Ant galo ar pats ir visa 
šeimyna esate sveikais? Iš 
kur apie tai žinai? Ar buvo 
jie sveikatoje ištirti, kaip 
kad kareiviai yra tyrinėja
mi?

Ar žinai, kad metinis dak
taro peržiūrėjimas yra labai 
naudingas, kad susekti pra
džią kokios ligos ir tuo pra
ilginti gyvenimą? Ar gali 
atsakyti taip į visus tuos 
klausimus, ir tikrai žinai, 
kad jūsų kaimynas gali tą 
patį atsakyti? Nedaieisk, 
kad jis neatsargiai gyvenda
mas pastatytų kitų sveika
tą į pavojų. Tame dideliame 
reikale Vyriausybė žiuri į vi
sus savo gyventojus, kad jie 
ją visame paremti!.
Pataisymas Paviršutinių 

Netobulumų.
Imant i kariuomene medi

kai iai tyrinėjimai parodė, 
jog trečdalis visų vyrų turė
jo kokį nors ^paviršutinį fi
zišką netobulumą, del kurio 
jie netiko į kariuomenę. Di
delės dalies tų atrastąjį! ne
tobulumų visai nebūtų, jei 
butų buvę domė atkreipta 
jaunystėje, kitus dar galima 
buvo ir dabar pagydyti arba 
tik palengvinti, vartojant 
tinkamas medikai es priemo
nes.

Gerai padarysi, jei šiuos 
patrimus atydžiai perskai
tysi; jie gal padėti pagerinti 
jūsų pačių ar jūsų vaikų gy
venimo sąlygas.

Patrijotiškų darbų laikai 
dar nepraėjo. Tautos jau
nuomenės sveikumas arba 
geriau sakant, sveikumas 
visų jos piliečių yra didžiau- 
sis kiekvienos tautos turtas.

Neužmirškime karėje įgy
tų pamokų, nes už jas mes 
turėjome perbrangiai užmo
kėti.

Kaipo priderystę sau, sa
vo šeimynai, ir visai šaliai 
turi stengtis būti sveikum, 
pagerinti, kaip galima ge
riausiai, savo sveikatą, pri
sidėti prie darbo, kad pada
rius tvirtą tautą, kad ji tik
tu ateinantiems dideliems 4- •
darbams, ir linksmybei ir 
platesniam gyvenimui, kurio 
karo nuvargintoji žmonija 
taip labai laukia.

Netobulas Regėjimas. Ne
užmiršk tai, kad jei kas nors 
yra negera su akimis, turi 
būti tinkamai pataisyta ge
rai pritaikintais akiniais. 
Tai padaryk pas akių speci- 
jalistą, akių dispensary, ar 
akių ligonbutyje. Nebandyk 
pats prisitaikinti pigius a- 
kinius prie savo akių. Lai
kui bėgant, su netinkamais 
pritaikintais akiniais gali la
bai susilpninti regėjimą ir 
sveikatą.

Dantys. Išpuvusios dantų 
šaknys, užkrėstos smagenys, 
išpuvę dantys, nelygus dan
tys, kuriais negalima su
kramtyti maisto gali būti 
priežastimi daugelio svarbių 
ligų ir visa tai turi būti kuo- 
greičiausiai pataisyti. Įsidėk 
dirbtinius dantis, jei kurių 
dantį! trūksta, nes jei nesu- 
kramtai kaip reikia maistą, 
turėsi už tai atsakyti savo 
sveikata. Išvalyk dantis ma
žiausiai du kartu dienoje. 
Jei turi skaudamus ar išpu
vusius dantis arba daug au
ksinių dantų ar kitaip lopin
ių d&ntų, žiūrėk ar šaknys y-

ra sveikos, duok juos su X- 
spindulidis ištirti. Tai ypa
tingai svarbu, jei turi reu
matizmą ar kitą kokią sąna
rių ligą, kuriai negali kito
kios priežasties surasti.
Nosies Kataras, Adenoidai, 
Sutinę Tonsilai, Smarvė iš 
Burnos. Tai visa dažnai at
sitinka kūdikystėje, taigi tė
vai turi atydžiai savo kūdi
kius tėmyti. Dažnai tai gali
ma pagydyti labai mažomis 
operacijomis. Jei pasilieka 
neišgydytais, jie gali prisi
dėti prie blogai išaugusios 
burnos ir nosies, silpnos kru
tinės ir nuolatinių silpnumų.

Kojos. Be paralyžiaus iš
krypusių kojų, ar kitų nesvei 
kurni! del susižeidimo ir t. 
p. dauguma kojų ligų paeina 
iš negerai pritaikintos ava
linės, netinkančio stovėjimo 
ir vaikščiojimo, nesimankš- 
tinimo, ir padų muskulų 
silpnumo. Gerai pritaikinti 
čcverykai, geros tinkamos 
,formos, daug prisideda prie 
pataisymo silpni! letenų, įį- 
vairiii nuspaudimų, ’’kor
ini” ir skaudamu nariu. 
Mankštink kojų pirštus, 
vaikščiodamas ’’ant pirštų 
galų” keletą kartų dienoje 
ir kitokiais budais. Mankš
tink visą kūną. Plauk kojas 
kasdieną. Jei tai negelbsti, 
eik pas chirurgą. Krautuvė
se perkamieji lenkimų (ar
ches) palengvint o j ai, tiek 
tegali pagerinti, kaip kad 
raišam kriukiai . Sukumpu
sius pirštus, nuspaudus ir 
daug kitų ligų chirurgai len
gvai prašalina. Kojas gali 
skaudėti del nesveikų dantų, 
tonsilu, tokiu nesveikumu a- 
tydžiai turi'būti išj ieškota. 
Vien tik letenų lėkštumas, 
be kitų kojų nesveikumų 
gali neturėti jokios svarbos.

Lengvumas. Per didelis 
lengvumas gali kilti iš nere
guliarių papročių valgant ir 
miegant, ir iš nesimankšti- 
nimo. Eik pas gydytoją, ar į 
dispensarį, ar kliniką, kad 
jie ištirtų ar neturi kokios 
nors svarbios ligos (ypatin
gai kirminų ar džiovos). Vai 
gyk užtektinai maisto, nuo 
kurio einama riebyn, kaip 
nurodyta sekančiame para
grafe.

Persunkumas. Kuodau- 
giausiai mankštinkis. Tegu 
daktaras atydžiai ištiria ar 
neturi kokios ligos. Per di
delis sunkumas, ypatingai 
viduramžyje, yra prežasti- 
mi tiek pat mirčių, kiek ir šir 
dies liga. Nevalgyk riebu- 
man einančio maisto, kaip 
tai, duonos, sviesto, cukraus, 
taukų, bet jų vietoje vartok 
daugiau daržovių ir vaisių.

Trūkis. Nuo trūkio pata
riama operacija. Pasitei
rauk apie tai su savo šeimy
nos gydytoju arba cik į gerą 
ligonbutį, kame gausi geni 
patarimų ir vaistų.

Hemoroidai. Hemoroidai 
(piles) atsiranda del vidurių 
užkietėjimo ir nesimankšti- 
nimo. Nepratinkis vartoti 
nuolatos vaistų, kad paval- 
ninus vidurius. Valgyk pa
kankamai rupaus maisto — 
rupios duonos, vaisių, Salo
čių, spinakų, neraugytų ko
pūstų, ropių, celeri!, tomatų, 
cibuli!! ir kitu daržovių, tai4- 4 4, 7
neturėsi ’ ’kietu vidurių. ’ ’

Jei hemoroidai yra skau
dus, operacija palengvins, 
bet pirmoji priežastis turi 
būti prašalinta, vartojant 
tinkamą maištą.

(Pabaiga bus)., s
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LIETUVIŲ MOKYKLŲ 
PADĖTIS.

’’Vilniaus Garsas” del lie
tuvių mokyklų padėties len
kų okupuotame Vilniaus 
krašte rašo :

„Šiapus demarkacijos li
nijos savivaldybių nėra, o 
vyriausybė ne musų ir jai 
mušti mokyklos nerūpi. Len
kai musų mokyklų nepare
mia, jie nepadeda mums 
butų mokykloms taisyti, 
reilialingų baldų įsigyti, 
lėšų duoda išlaidoms
dengti. Visa tai turi gausiai 
tik lenkų mokyklos. Musų 
.mokyklos visais šiais atžvil- 
gias turi savim pasitikėti. 
Mokinių tėvai turi rasti ir 
butą, ir baldus, ir išlaikymo 
lėšas. Prie dabartinio musų 
krašto nualinimo tai visai 
helengvas dalykas. Jis yra 
galimas tik prie to suprati
mo ir pasiaūkavimo švietimo 
reikalams, kuriuo pasižymi 
musų tėvai ir liaudies moky
tojai..

Paskutiniu metu žinios iš 
sodžiaus dar labiau nerami
na, jos rodo, kad mušti mo
kyklai ten randas nauja kliu 
tis. Lenkai jau ima trukdyti. 
Iš vienur eina žinių, kad mo
kyklos iš šios pusės patiria 
vis daugiau keblumų, o kai 
kurios net turi nustoti vei
kusios. Pvz. lenku valdžios 
atstovų išdraskyt a mokykla 
Kalesninkuos, uždarvti va- z v
karimai kursai Adutišky; 
nukentėjo Pašaminės, Kir- 
kučių mokyklos, patyrė, ne
smagumų Ceikinių Plikių 
(Rodtmės parap.). Kaip 
kur, kaip, pvz., Kalesnin
kuos ir Kirkusiuose lenkti 
pasiusti žmonės elgės visai 
nepakenčiamai. Apsiginkla
vę policinikai vaikė verkian
čius mokinius ir tėvus, atė
mė ir išsivežė sąsiuvinius, 
knygas, baldus, kalėjimu 
vargino mokytojus. Lydos 
inspektorius Iwas net pasa
kęs taip į lietuvius: „Kol aš 
esu Lydoj, jokių lietuviškų 
mokyklų nebus,,.

Tokioms sąlygoms esant 
musų mokyklų skaičius mą
žta. Ten, kur vokiečių lai
kais ir dar pernai mokykla 
buvo šiemet jau daugely vie
tų nėra. Gal but, kad vienur 
kitur ir naujų randas, bet 
jau esamųjų užsidarymas 
yra liūdnas reiškinys ir rei
kalingas kovos. Lenkai, ži
noma, tuo naudojas ir tuoj 
pakiša savąją mokyklą, kaip 
antai, Ignalinėj, Pašalinėj 
ir kitur.
ŽELIKOVSKIS TARIAS 

SU ŽYDAIS.

PLUNGĖ
Eltos korespondento pra

nešimu, įsigalėjus Plungėj 
girtuokliavimui, susirūpino 
tuo nemažas skaičius pilie
čių. Bet bene pirmosios sto
jo į kovą su ja moterys, nes 
jos savo Lietuvių Kat. Mo
terų Dr-jos visuotiname su
sirinkime vienu balsu nutarė 
griebtis visų priemonių, gir
tybei pašalinti. Ir kovo 30 
d. paminėtosis dr-jos valdy
ba įteikė Plunges valsčiaus 
valdybai reikalavimą šven
tadieniais uždaryti visas 
smukles, o slaptai pardavi
nėjančius aštriai bausti.

torijoj (išimant Bielskoir
Balstogės apskritis) tikt

LENKU PLĖŠIKAI, fe
Kaunas, balandžio 19 d.

ninku. 17 žmonių žvalgyba

kio miestelio, bet, musų sar
gybos apšaudyti, iššovę apie 
G0 šūvių, pasitraukė atgal į 
Varėnos.

PA-

ko, — suskaityti esančius kai

pat siūlydavo daugiau suma
ningiems instruktorių vie
tas, skirdami net algos ligi 
5.000 caro rublių per mėnesį 
ir duodami avanso po 500 ru
blių. Buvo nurodoma aktin
go pasipriešinimo diena: ta 
diena turėjusi sutapti su įmi
namojo lenkų kariuomenės

nepakenčiamiems gudų ūki
ninkų santykiams su len-

NAUJIENA!
Ar nori žinoti lietuvių-lenku ko

vos priežastis? Ar nori žinoti kam 
po teisybės turi Vilnius prigulėti'? Į 
Ar nori žinoti kiek Vilniuje lenkę 
ir kokios Lenkijos skolos? Ar nori 
žinoti kokia ekonominė padėtis Lie
tuvos? Jei to viso nori ir negaila 
50c. ar 1 dol., del sužeistu Lietuvių 
Kareiviu, tai užsisakykite susitarę 
keletą knygeliu ”Su Lietuva ap 
prie Lenkijos, Maj. P. Žadcikio pa
rašyta, ir ką tik atspauzdinta.

L. M. Informacijos Skyrius, 
162 . 31st St., New York City.

No. 20, gegužio 19, 1921

!del pamokslo gudų
KALBA

„Vilniaus” pranešimų,
„Vilniaus Garsas” girdėjo,

mu, gen. Želigovskis pakvie
tė į save d-rą Šabad, kaip žy
dų bendruomenės atstovą, 
pasikalbėti politinio momen
to klausimais: žydų nusista
tymas del ketinamo Vilniaus 
seimo sušaukimo ir del 
BriukseliO Konferencijos. 
Želigovskis reiškęs noro, kad 
veikiai butu sušaukti įvairiu 
žydų grupių atstovai, prade
dant ortodoksais ir baigiant

bausti gudų kn. Stankevičių; 
jam uždrausiu mėnesiui mi
šias laikyti ir uždarysią trim 
metams i vienuolyną už tai, 4- « 4. 7

kad jis trečią Velykų dieną 
Bonifratrų bažnyčioj pasa

nepasipriešino,
ėmė šventas g
kalba giedoti. Šį savo nutari
mą įteikė vyskupui
darni jam tą pačią pabaudą,
jeigu jis nepabaustų kun.

gudai

aiškintų žydų gyventojų nu
sistatymą del Laikinosios 
Valdomosios Komisijos po
litikos.

KIEK ŠVENČIA LIETU
VOS VALDININKAI.
„Lietuva” N.75 paduoda 

apskaitliavimą, kiek dienų 
švenčia musų valdininkai. 
Sulig to apskaitliavimo val-

MUSŲ GELŽKELIŲ 
JAMOS.

Kaunas, Susisiekimo Mi
nisterijos pranešimu, paja
mų gelžkclių srityse buvo š. 
m. kovo mėnesi:

tąją dieną pasirodė lenkų bu 
riai, tų pačiii agitatorių, da
bar apsidengusių lenkų žan
daru drabužiais, vedami. Žan 4- 7

darai, sakvdami: atnešėm 7 v
jums algas,” pradėjo mušti 
jaunimą. Daug suėmė. Nuo 
žandaru rankos žuvo keletas v
liaudies mokytojų; vienas 
j ii Suchodolcc, mirė kely į

LIETUVIAI TARPTAU
TINIUOSE KONGRE

SUOSE.
Kaunas, Musų delegatas 

Barčelonoj įvykusioje susi
siekimo konferencijoje, at
stovas p. Sidzikauskas pra-

grasm-l'ncša, jog trims Pabaltjurio

džios daromų kliūčių, gudų

niuj išleidžiami 5 periodiniai

kooperatyvu Sąjunga, taip 
pat Gudų tautinis komitetas. 
Į gudu tautini komitetą kas-

už-

per metus turi vidutinai 
imant apie 30 šventų dienų, 
be sekmadienių. Kartu su 
sekmadieniais švienčiama 
82 dienos i metus. Rusu val
dininkai švęsdavo skaitant 
sekmadienius virš 180 dienų. 
Kad neskaityt sekmadieniu, 
tai musu valdininkai šventų 
dienų turi tris kartus ma
žiau, negu turėdavo rusai.

Labai tat malonu. Tik ga
lėtumėm patėmyt, kad musų 
valdininkai darbo dienomis, 
rodos, daugiau „švenčia,, va
landų, negu tat darydavo 
rusai...

nia.
vyskupas — dar neži

Kaunas.
Lydos apskr. Norios kai

me (į pietus nuo Varėnos) 
lenkai šiais metais uždarė 
lietuvių mokyklą. Jos vieton 
nutarė atidaryti lenkinimo 
tikslams lenku mokvkla.

4- */ V

nanės. ’Lenkų mokyklos ati
darymą paskyrė balandžio 
11 d. Pirm to mokytoja su 
žandarais vaikščiojo po kai
mus, surašinėdama. vaikus. 
Reikalingi mokyklai suolai 
paimti iš vietos žydų sina
gogos.
Lenkų grobiamoji politika.

Kaunas Gudų spaudos biu 
To pranešimų, Rygos sutar-

kandidatę i nuolatine komi-
4 4. C

sija. Musų Vyriausybės 
deklaracija del susisiekimo 
Nemunu buvo labai palan-

dų žemės apima teritoriją 
daugiau, kaip 77,000 k v. ver
stų, gyvenamas,436,000 žmo
nių. Lenkai sudaro šioj teri-

VELTUI! PUIKI MUZIKA!! VELTUI!
— NAUJAUSIAS IŠRADIMAS —

GARSUS PASAULY LAIKRODIS SAVO MUZIKA
Jus husito nustebinti ir užžavėti išgirdę 

taip puikią, muziką užslėptą Naujai Išrastam 
Laikrody. Jei nori turėti šią Harmoningą Muzi
ką savo namuose, neprivalote leist sunkiai už
dirbtu pinigą brangiems instrumentams, kaip 
pianai, phonographai, ją rekordams, rolėms ir 1.1, 
dėlto, kad šis laikrodis užims vietą by vieno aug- 
štos rūšies instrumento.

Groja puikias meliodijas, sutaisytas garsią 
artistą ir jus turite malonumą jas girdėti gro
jant užsukant laikrodį ir paspaudžiant guziką. 
Gros taip puikiai, kad jus ir jusą draugai lik 
stebėsis. Šis laikrodis grooa vieną šmotelį netoli ‘ 
20 miueią ir visai yra paslėpta.

Laikrodis yra tvirtai subudavotas iš gero 
bronzo ir storai paauksuotas. Yra artistiškai pa
puoštas, kas daro jo išvaizdą turtingu ir bus 
prapuošalu jusą namuose. Laikrodžio viduriai 
Vokioeią padaro, pilnai užtikrinta, kad rodys 
laiką teisingiau, negu bile koks kitas laikrodis.

Muzika telpa laikrodžio dugne, kas laiko, 
judėjimą liuosu nuo visą gruveną ir sudaro tą 
judėjimą, kuris iššaukia aišku, saldą muzikos 
toną. • ■ •

šis laikrodis yru kiekyicmun didelė brange
nybė, tai yra no vien tik laiko rodytojas, bet ir 
augštos rūšies muzikos instrumentas ir garantuo
tas 25 metams.

Tai yra verta daugiau negu $20.00, kuomet 
musą kainos per dieną yra tik $8.00. Atmink, 
kad šis pasiūlymas yra geru tiktai trumpam laikui, vėliau kaink bus $25.00. Užtaigi, VEIK DABAR! .

Nesiąsk pinigu iškalno, tik parašyk savo vardą ir adresą aiškiai ir prisiąsk sykiu už 50 centą markią persi 
lėšoms, o už laikrodį užmokėsi, kuomet jį gausi į savo namus.
grąžink, mes grąžinsime pinigus atgal. Rašyk šiandien.

aliniam Komisijos raporte.
Kaunas, Musu atstovo 

Šveicarijai p. Sidzikausko 
pranešimu, rugpjūčio 22 d.

tarptautinis kongresas prieš 
alkoolizmą, kurio garbės ]ur
mininku pakviestas Šveica
rijos prezidentas. Šveicarų 
vyriausybe oficialiai kviečia 
Lietuvą dalyvauti kongrese.

GIN-

miausių vietų pasiimti infor
macijų, gudų literatūros ir 
juridinės pagalbos.

Iš visii Vilniaus
no kampų skundui

ir Gardi- 
del me
nes gy

ventojai daug nukentėjo per 
septynis karo ir krašto oku-

sijos kasdien grįžta tremti
nių šimtai. Išbadėję, išvargo, 
jie randa savo gyvenimo vie
tose tik gryną žemę, lauko 
,žole apaugusią. Tremtiniai 
badauja, gyvena sunkius var 
gus ir neturi galimybės įve-

LIETUVIŲ-LENKU 
ČAS.

Kaimas, Kardinolas 
parri notoje musų Atstovui 
prie Vatikano kan. Narjau
kui pranešė, kad Šv. Tėvas 
padaręs tam tikrų žingsnių 
lenkams su lietuviais Bruk-

serga. Vaikai žūna. Ameri
kos dovanos Lenkų admini
stracijos malone nepasiekia 
gudų vaikų.

Bet tai dar ne visa: Lenku u 
valdžios įstatymu ūkininkų 
žemės, ištremtu karo metu i 7 u *-

zacijos fondui tikslu padova
noti jas lenkų kareiviams. Ši

IŠ VILNIAUS
Iniaus” redaktoriui

sakius mokėt 50,000 pabau
dos, administratorio teisėjo 
paskelbta, kad jis gaunąs 6 
mėnesius arešto.

(Lenkai taip smarkiai bau 
džia už lai, kad lietuvių lai
kraštis įdėjo telegramų ir 
straipsnių lenkui kalba).

Lenkų šeimininkavimas. 
G udū spaudos biuro praneši
mų, Lenkų teroras Guduos 
vis didėjąs. Nereti lenkų ka
reivių užmušimai gudų ūki
ninkų. Neseniai Vilniaus 
gub. Juratišsko valse. Jato- 
vi'čų kaime lenkai kareiviai, 
rekvizuodami duoną, užmušė 
nėščią ūkininkę; Vilniaus

vičių kaime 22-ro lenkų pul
ko kareiviai pašovė ūkinin
ką Joną Marčiką, kuris juos 
lydėjo į Ligniškes.

u n limo ' 
Mėgink laikrodį per 10 dienu, jei nebusi patenkintu,

me uos apskrity paplito gan
dų, kad Lenkų kariuomene 
pasitraukianti ir j jos vietą 
ateisią bolševikai. Del tų gan 
;dų pradėjo lankyti vakarais 
kaimus agitatoriai, organi
zuodami kaimų jaunimo ra
telius, duodami jiems įgaloji

ni o guduos gyventojuos, net

LENKAI ŽEMĖS REFOR- 
ų MĄ VYKDO.

A' i 1 n i nu 1 A T N VI

Wilcnska” pranešimu, Vil
niaus dvarininkai gavo iš

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

Tik vienas tš burto 
slsakė “DRAUGĄ”, bet "drau
gas" taip indomtis, kad visi 
užsisakusiojo draugai ir prie
temai Jį nori skaityti.

Kam lysti kaimynams į 
akis, prašinėjant ''DRAUGO” 
pasiskaityti, kam kitiems 
magu mus daryti, kad ga.U 
pats sau "DRAUGI" išsiražy* 
ti. DlenraAtts "DRAUGAS” me
tams kainuoja. 34.50, Chiaagoje 
30.00. Vienas numeris pamaty
mui siunčiamas dykai.

Adresas:
“DRAUGAS”

Lithuanian Daily Friend 
CHICAGO, ILU

Sugrąžina man sveikatą !r pajl 
gas, saka Ponas Matusevicls 

Dalzell, Ill.
“Ištariu savą neaprubežioutą padėkavoji 

už jusu vaistus. Nuga-Tone, kurios du< 
tvirtumą visam kunui. Jos duoda na 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdav 
daug pinigu už visokius vaistus bet nieką 
geibioje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tc 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie nūn 
man lazdą ir davi energiję ir tvirtumą. G; 
dabar atlikti trys sykius daugiaus darba nt 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai g 
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausis vai 
ir geriausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu s 
galvą preš tuos, kurie sutaiso, tuos vaistu 
kožnam patariu Nuga-Tone."____

PETRAS NiATUaEVII
Nuga-Tone priduoda didesni veiktum 

tvirtumą visiems gyvybės pajiegoms, 
stebuklingas vaistas dėl silpnu, nervui 
sunaikintu vyru ir moterių. " 
gyvybę 
inkŠtUS, IMIIClit I luvunifca.i ueuiaiA*j, pu 
lin gazus ir išpūtimus, nepriimną kvap 
išvalą liežuvio apvilkimus. Duoda pi 
apetitą, gierą gruomulavimą, nuolatii 
nervus ir tvirtą, ---- »'• — •

Kožna bonkuti Nuga-Tone
vien... .... .
Gaukite bonkuti šiandien pas sava a|. « ... •_ *. ......

Duoda ne 
jaknoms ir žarnoms, atga 
išmeta nuodingas atmatas, pri

sžuvio apvilkimus. Duoda pi

r tvirtą, pastiprinanti miegą. 
_____  ;___ L. ’ ' ---- : tai pin p 
□ ą mėnesi gydymą, o prekė yra-S

koriaus, imkite per 20 dienų ir jeigu
» I busite visai užganėdinti,aptiekoriussug 
g. ! jums justi pinigus. Jeigu negalite gauti

I aptiekoriaus, siuskite mums SI.00 o gai 
K pilna mėnesi gvarantuotą gydymą, at 
fc kieta pacta- NATIONAL LABORAi’ 

f" 1 *1 C —- f t ( IV • <1 <T ry 111.5J7 So. Dearborn St., Cb^ago, 1U.

KAS TURITE?
Kas turite teatrališką imi 

’’Amerika Pirtyje,” I < pia-j 
prisiųsti žemiau mirodyin

I

jt

NA U J A KNYGA
Kaip Pasilikti Suv. Valstijii 

Amerikos Piliečiu.
Knygutė yra parašyta anglę ir 

lietuviu kalbomis. Gera tiems, ku
rie norėtu išsiimti amerikoniškas 
popieras. Joje yra net Suv. Kon
stitucija. Jos kaina yra tiktai 25c.

Reikalaukite rašydami:

Skaitykit ir platinkit Tėvy
nės gynėjų laikraštį 
>> rn T> TMTT A ”

mą prisidėti prie dvarininkų 
organizacinės Tarybos. Or
ganizacinės Tarybos tikslas 
— pasiūlyti lenkų valdžiai 
kiek žemės išparceliuoti da
bartinėmis kainomis, bet už 
tai valdžia turėtų neimti pri
verstinai iš dvarininkų že- —“ omes.

’’Trimitas kas savaitę lan
kydamas savo skaitytojus, 
praneš jiems įvairiausių nau
jienų apie politikos ir karo 
padėtį, pasakos apie musų 
karžygius-kariuomenes, šau
lių partizanų žygius fronte, 
spie musų priešo nedorus 
darbus ir klastas.

’’Trimitas” duos įvairiau
sių pamokinimų ir patarimų, 
reikalingų kiekvienam Tė
vynės gynėjui žinoti.

’’Trimitas” duos gražių ei 
lių, ir karo dainų, apysakų, 
atsitikimų ir feljetonų iš ko
vų lauko ir pačių kovotojų 
gyvenimo.

’’Trimitas” eina 34 pusi, 
knygelėmis, papuoštas gra
žiu viršeliu, žada pradėti ei
ti paveiksluotas.

Adresas:

ligonis neketina darbo I 
Be peilio, be operacijo

Didelę atydą atkreipia put 
stebėtiną gydymą Patrūkimo 
droccle ir Nervišką arba ta 
veislės ligas, per Daktarą Au 
J’Malley iš Wilkes-Barre, P 
'artojimo peilio ir operacijos 
kuriant aršesnius atsitikimu 
eikalauja trotinti laiką nut 

io ar kito užsiėmimo.
Žmonės paprastai mislini 

nesiranda gydymo del patn 
kaip tik su pagelba operaciji 
as yra tik netiesa. Šiandiei 
J ’Maliey praleido didesnę d 
vo daktaravimo del ištyrinėj 
gydymo patrūkimo be skausr 
jperacijos ir pasisekė jam iš 
i savo norą, taip kad nėra a; 

abejonės.
DĖKINGAS PACIJENTAS S 

Beverly, N. J., Aug. Ii 
Brangus Dr. O’Malley:—

Negaliu rasti žodžių įvales Jt 
dėkoti už stebėtiną patarnavi 
manęs, išgydydamas mane nuo 
tavos rupturos , nuo kurios kenti 
devynis metus ir negalėjau 
Bandžiau visokius daktarus, b 
negalėjo pagelbėti. Dabar esml 
kas, ačiū Dr. O’MaZley iš Will 
re, Pa. Aš esmių lietuvis 70 rm 
žiaus ir išimtinai 
O’Malley, del 
ris yra tame 
kad aš pirma

’’Trimito” Redakcija ir
Administracija

Kaimas, Laisves Alėja 26

Siuskite
urx _____ *

Lietuvon
MALDAKNYGĖS.

ulės galima duoti valdžiai 
reikią visiems darbininkams 
susiorganizuoti ir pranešti, 
kiek kuris sutinka atiduoti. 
”Gaz. Wil.” —i—i
gautomis žiniomis, Varšavoj 
.daroma visa galima žemės 
reformai atidėti. ’’Toks dva
rininkų projektas yra negei
stinas lenku visuomenei ir. 
todėl privalo ji su juo kovo
ti,” išveda pačių endekų len-

Šinimą lenkų kariuomenei.
Tų ratelių uždavinys be kit- Tep

GALLUP BROLIAI
MĖSA IR VALGOMI DAIKTAI 

Garsus Root Alus 
115 No. Fremont Ave.

BALTIMORE, MD.
Calvert 2072

No. 1 po $1.25
No. 2 po $1.50 

Dangaus žvaigždutė 
$1.50po

rekomenduo 
kiekvieno Tantie 
pačiame padėjim 
buvau

Jonas Geflminž
Box 68, Beverl

( Tikra gromata randasi mane 
DAKTARAS O’MALLEY SAE

Penki metai atgalios po 
metų ištyrinėjimo, išradau 
indą gydymo Patrūkimo ir 
ą būdą gydymo ’Chemic-I 
ridas gydymo Patrūkimo d 
tų Patrukusių žmonių. Nebi 
dėsnio išradimo medicinoje, 
dymuose nuo laiko išrad 
PAY ir daugiau svarbesni 
nijai. Jeigu esate vienas iš ta 
lingu kenčiančių, sergančių 
neapkenčiamos ligos ”Patn 
aš galiu jus išgydyti. Ne] 
Jeigu reikalaujate rodos, ta 
nekaštuos, kaip tik parašym 
matos ar atsilankymas į ma 
są asabiškai. Rašykite, prisi 
už 6c. štampų, o gausite į 
luotą knygutę iipic Patruki

Adresuokite:

DR. A. W. O’MALI
(SPECIALIST) 

68 S. FRANKLIN i
Wilkes-Barre, Pa 

Kur kalbasi ir rašosi lietuvišk

6 PO 
PO 
Po

$4.00
$1.00

75c.

KYLA IŠGYDOM
•No.
No.
No.
No.
No. 8

Celluloid apdarais
No. 11 po $1.75

Visų virš pažymėtų turime 
tam karte užtektinai.

Stuarto Plapao Padus
Jus gulite mesti šalin visos 

kadangi PlapaO paduškaitS J 
tain padaryta, kad jus išgydyti 
los. Ji yra taip padaryta, ka 
pridėjus nonusenka ir tuo budu 
negu diržas. Jokių diržą ar ffpi 
neturi. Minkšta, lengva nešioji 
gi. Jokio nesmamimo darbo, Gi 
ksO medalius. Mes prisiusimo 1 
nie, atsiųsime jums išmėginim 
DYKAI.

PLAPAO IxABABATOBJG 
RlncV ROHM



1921
No. 20, gegužio 19, 1921
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ir pajjie- 
sevicis 
n. m. 
adtkavojimą 
urios duoda' 
uodą naują 
. ir išdaviau 
>et nieką no 

Nuga-Tone, 
Jie numeti 

tumu. Galiu 
darba negut 
par tai galiu 

iausis vaistas 
Lenkiu savą 

,os vaistus it 

lTUSEVICIS.
veiklumą it 
iegoms, yra 
u, nervuotu, 
Duoda naują 
ts, atgaivin 
natas, praša
uną kvapą ir 
luoda puiku 

nuolatinius 
j miegą.
talpia pilną 

kė yra 51.00. 
s sava aptie- 

ir jeigu 'na 
orius sugrąžū 
lite gauti n ai 
1.00 o gausio

o, 111.

■y'-tau 
aiilra-

'arba taiko.
įeraciios
pi a publika | 
trūkimo, Hy- 
arba tritimo 
:tarą Andrew 
Jarre, Pa., be 
oracijos ir & 
sdtikimns, ne- 
ūką nuo dar*

mistino, kad 
ei patrukime, 
>peracijos, bet 
Šiandien Dr. 
dcsnę dalį sa- 
š tyrinėjimo ir 
e skausmingoi 
ė jam išpildy- 
1 nėra apie tai

NTAS SAKO: 
., Aug. 14, 1917.

įvales Jums p* 
patarnavimą del 
nano nuo dubeL 
rios kentSjaupa 
egalSJan dirbti, 
ktarus, bet man 
įbar esmių svel> 
y iš Wilkes-Bai- 
.vis 70 metų aiDr 
komenduoju Dt 
ao Tautiečio, kn- 
s padėjimo, kaip

3 Gedminas, 
B8, Beverly, N. X 
.dasi mano ofiso), 
LEY SAKO:— 
ilios po dLviejij 
išradau nauji 

ikimo ir vadinu 
Chemic-Eiectro’ 
raktinio del šim- 
n jų. Nebuvo di- 
dicinoje, nei gy- 
<o išradimo X- 
svarbesnio ant
ienas iš tų skait- 
ergančių ant tos 
>s ’’Patrūkimo’' 
lyti. Nelaukite, 
rodos, tai nieko 
parašymas gro | 

nias į mano ofi- 
iite, prisiųsdami 
gausite paveiks* 
3 Patrūkimą.

O’MALLEY
LLIST) 
KLINST.
ir re, Pa.
;i lietuviškai.

GYDOMA.
o Paduškait& 
šalin visos diržiĄ 
duškaitč yra vtefl 
its išgydyti nuo 85* 
daryta, kad karti 
ir tuo budu geresni 
liržij ar sprendžiu 
gva nešiojimui.
o darbe. Gauta fi® 
prisiŲsimo ką etk? 

išmėginimui visai

JAKATORIES
M* T^rHa

4 LiTHVANIAnR'ČAlUANCEoH

CENTRO RAŠTIN3, ORGANO ’’GARSO” RE
DAKCIJA IR ADMINISTRACIJA:

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

CENTRALS VALDYBA:

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

Antanas J. Sutkus, Vias - Pirmininkas,
1317 So. Victory Street, Waukegan, ill

Jurgis Tumasonis, Raštininkas, Knygius ir Organo Administ, 
222 South 9-th Stv Brooklyn, N. Y.

Juozas Stvlgaitū, Iždininkas,
’ 140 So. Meade Street, Wilkes-Barre, Pa.

Antanas J. Kižis, Iždo Globėas,
1 27 Hill Park Ave., Pittsoton, Pa.

’ Juozas Mačiulis, Iždo Globėjas,
222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

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

10
10
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
17
20
20
23
25

' 25
30
30
30
30
31
31.
33

TEISMO KOMISIJA:

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

APŠVIETOS KOMISIJA:

AZefcj. Aleksis, 259 Josephine Ave., Detroit, Mich.
F. Virakas, 244 W. Broadway, Bnston 27, Mass.
Pr. Juras, 1800 W. 46th St., Chicago, HL

IaABDARYBĖS KOMISIJA:

if. Siaučiuvenas, 5143 S. Paulina St., Chicago, Ill.
B. Jakaitis, 901 W. 33rd St., Chicago, Ill.
J. Janušauskas, 10625 Lafayette Ave., Chicago, HL

APSKRIČIŲ VALDYBOS IR ORGANIZATOR.

Chicagos Apskritys:
Pirm. V. Paukštis, — 4602 So. Fairfield Ave., Chicago, 
Raštininkė K. Varanavičienė—715 W. 28th St., Chicago, 
Iždininkas J. duras — 3122 South Union Ave., Chicago,

Ill.
HI.
Ill.

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

Mass.
Mass

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

Conn.
Conn.
Conn.
Conn.

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

Pa.

Pu.

Pennsylvanijos 4-to Apskričio Valdyba:
S. Pileckas, pirmininkas — 45 Sheridan St., Wilkes-Barre, Pa.
J. Pocavičius, raštininkas — 187 N. Main St., Pittsoton, Pa.
A. Šeimis, II raštininkas, — 664 Swallow St., Kingston, Pa.
M. Makauckas, iždininkas — 656 Swallow St., Kingston, Pa.

New York-New Jersey Apskričio Valdyba:
J. Mačiulis, pirmin. — 222 So. 9th Street, Brooklyn, N. Y.
J. E. Žemaitis, rast. — 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.

41
47
48
48
48
50
50
51

51

51
54
56

oi 
57 
6 L 
61 
61 
61 
77 
77 
78 
78

T ui šiene Ona............................
Stankevičienė Ona...................
Kavaliauskas Pranas.............
Aleškevičius Stanis...................
Mušeika Antanas....................
Baškienė Elzbieta............... ...
Bajarskas Jonas......................
Brazaitis Juozas.....................
Kregždienė Anatolija.............
Ančiukaitė Ona......................
Viganauskiutė Marė..............
Baškys Antanas......................
Baliunas ©ominikas...............
Rauktis Kazimieras...............
Barvainienė Katrė................
Spirauekas Juozas................
Navinckas Jurgis.....................
Noras Jonas.............................
Jodauga Antanas .....................
Simonas Junas......................
Sabai!is Povilas......................
Levanavičius Aleksandras . . 
Kubilius Vincas.....................
Adomaitis Bonifacas .. .. 
Gricius Vincentas...............
Liuliene Eleonora....................
Garbauskienė Uršule..............
Bubnienė Mikalina .. . . .. . 
Valilienė Magdalena..............
Allehmaitė Ona.....................
Palubinas Antanas J............
Grabauskas Juozas...............
Lazdauskas Urbonas..............
Lembert a Juozas.....................
Žcrdcckas Jonas ......................
Ijcmbertienč Ona................
Butkevičius Jonas................
Tamulevičius Jonas...............
Saganavičicnė Antanina .. . 
Nutautis Edmundas.............
Alukonienė Ona....................
Alukonis Motiejus ............
Barkintienė Marė................
Miliauskas Antanas .. ... 
Jasclskis Benediktas............
Armanavičienė Liudvikai . . 
Šalčius Antanas....................
Maniuškis Antanas...............
Savonicnč Kostancija .. .. 
Pilipienė Petronė..................

78
78
78

Viskačka Juozas .. . 
Lastauckas Jonas .. 
Akimbakas Stasys .. 
Akimbakienė Agota . 
Baruscvičicnė Ona .. 
Jamavičius Jonas . . 
JaniaVičius Antanas .

83Sakavičius Simonas..............
83 Rekštienė Marė .. .... ..
83 Ziminskas Vincas...............

Čėsna Vincas ......................
Ziminskicnė Marė.............
Buguševičius Leonas..........
Randis Aleksandras...........
Vasilius Vincas.................
Kupčiūnienė Teresė...........
Kupčiūnas Jurgis............
Kuneikienė J ieva............
Jokubauskas Julijonas .. .
Branscvičius Antanas . . .

83

87
90
90
90
90
90
90
90
90
90

102

! 109
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Kp.

1
1

7

7
7
7

.10

Tregus Antanas ..
Tregus Kazimieras

Marcinkevičius Juozas . .
Tregiutč Marė..............

Vanscvičius Juozas 
Lušas Juozas . . ..

Čepulis Martinas

Morkienė Petronielė . .

Vasiliauckas Vincas ..

Pulkicnė Antanina

Jurcinkonis Aleks. 
Rimas Antanas . . 
Lcškauskas Ignas

Čepulis Antanas..........
Vyšniauskiutė Marė . .
Černienė Pranė .. ..

j 158

Anižis Laipsnis 1..aipsnis

34 $ 500
29 500 $ 7.00
40 5OO 1 1.00
41 1000 1-1.00
-18 5( )l) 14.00
18 5oo 10.50
28 5OO 14.00
31 500 7.00
48 500 7.00
36 250 14.00
40 500 14.00
46 750 1 1.00

19 500 7.00
38 250 7.00

1177 Beržinskis Juozas .. 
Jonikas Juozapas .. 
Dirginėtus Juozas ..

Mačiulienė Ona 
Kižis Juozas ..

’’MBSAS”

14.00
7.00

250
250
500
500
500

1000
500
500
500
500
500

1000
500
500

37 
34 r 
5(1 
4(1 
31 
31.
31 
47 
30 
40

.750
750

1000
1000
1000
1000
1000
1000

500
500
500 *
250
500
250

1000
1000

500
150
500
250
500
500
500
250..

1000
1000
1000

500
1000

150
1000

500
1000
1000

500
500

7.00
7.00 

14.00 
21.00 
14.00

7.00 
10.50 
10.50 
14.00 
14.00 
10.50

7.00 
10.50 
14.00

7.0(1 
14.00 
14.00

21.00 
10.50 
14.00 
21.00 
21.00 
14.00 

7.00

183
183
187
187
189
189
196
197
197
202
209
209
209
225
233
240
243
244
244
244
244
244
245
245
249
255

7.00

7.00
10.50 
14.00 
10.50 
10.50
7.00 
7.00

7.00 
10.50 
14.00
7.00

10.50
14.00

14.00

1000
1000

500
500

1000 
1000 
1000

500 
1000 
1000

258
259
259
259
259
262
262
263
263
263
264
264
264
264

7.00
10.50
14.00
10.50

7.00

10.50 
14.00 
14.00 

'14.00
14.00 

7.00
14.00

Ševetas Pranas ......................
Simonaitis Julius...................
Dabrila Antanas...................
Navickas Liudvikas .. .. 
Lcvonavičius Liudvikas .. 
Kazulis Petras.....................
Ūsaitis Jonas..........................
Rabašauskas Vincas............
Barauskas Antanas.............
Benderius Danielius............
Ryskevičius Juozas............
Vaičiuliene Ona.................
A gurki enė Ona....................
Telaša Jurgis......................
Jonavieius Juozas...............
Kupinaavičienė Alena .. . 
Mikolaitis Juozapatas . . . 
Arlauckas Alfonsas.............
Arlauckas Jonas...................
Arlauckienč Ona...............
Zdanavičius Jonas..............
Arlauckas Juozas................
Vainaiavičius Raimonas .. 
Vainalavičienė Janeenta . 
Bučinskas Valentas .. .. 
Daknienė Alena...............

- Šlameno Agnieška .. .... 
Kurlavičius Jonas...........

DerenČienė Marė...............
Tumclicnė Ona....................
Ivanauckienė Marcelė .. . 
Ivanauckas Jonas .............
Šaučiunas Jonas................
Šaučiunienė Marcelė .... 
Navickienė Katrė..............
Bilinckas Adomas .. .. 
Navickas Adomas.............
Petrauskas Pranciškus ..
Austrą Kazys......................
Mačiuliu!ė Joana............ .
Austrą Petras................ ....

N 
N 
N
N
N
N
N
N
N 
N
N .

46
43
22
19
46
42
47
29
25
20
28

47
27
28
30
27
30
29
47
25
46
18

• 22
19

500
150
150
150

1000 
•750 
1000

250
1000

500
500

1000
1000

500
500
500

1000
500

1000
2f)0 

1000
500
500
500

1000
500
500
500
500
500
500

1000
1000
1000

500
1000

150
150
150
150

14.00 
14.00 
21.00

7.00 
21.00 
21.00

7.00

7.00 
14.Q0 

7.00 
7.00 

21.00 
21.00 
14.00 
21,00 
14.00

7.00

14.00 
21.00 
14.00.
14.00

3.50
10.50

7.00

10.50
10.50
10.50

7.00
10.50
7.00

SKYRIAUS.
Kp. 39.—Ona Abromavičiūtė, Zofija Lukošaitč, Stanislova 

mavičiutė, Stanislova Norvaišiutė. '
Kp. 144.—Antanas Mockunas.
Kp. 162.—Ona Andrikiutė, Monika Andrikiutė, Agnieška Andri

kiutė. ,
Kp. 171.—Antanas Stanulis.
Kp. 183.—Antanas Slavinskas, Kaz. šeperis, Dominikas Šeperis. 

Alena Šeperiute.
Kp. 226.—Ona Kasparavičiūte.
Kp. 241.—Andrius Kudzma.
Kp. 259.—Jonas Dercnčius.
Kp. 263.—Juozas Gribauckas.

NAUJI NARIAI VAIKŲ
Abro-

Atgaivinkite 
sava nervus.

Jeigu jaustite pavargis, aržus, nėr- g 
vuotas, lengviai sujudintas, jausiąs B 
nuo triun.<smu, negalite miegoti — E 
tada nepadarisite giariaus imdamas gSEVERA’S iNERVOTON |
(Severo Nervotcn), tam tikrus gy- s 
dūles dėl tokiu negalę. Jie nutilda 
nervus, atneša ramų ir pastiprinanti 
miegą ir atgaivin nervu systemą. 
Preke $1.25. Gaukite nuo sava 
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo. 
Neimkite kitokiu.

NAUJOS, TIK KĄ IŠ LIE^ 
TUVOS GAUTOS 

KNYGOS,
’’Garsas” šiomis dienomis 

gavo iš Kauno naują knygą, 
kurias pasiūlome Susiv. na
riams pasiskaityti. ,Yra tai 
nepaprastos kaip turiniu, 
taip ir išvaizda knygutes. 
Susivienijimo nariai gauna 
jas puse kainos. Taigi pa
tartina pasiskubinti su už
sakiniu: Štai tos knygutės: 
Naujoji Valdžia 
Atsargiai su Ugnimi 
Rutelią Darželis 
Lietuvos Istorija (Alek

nos) 40#
Jaunuomenės Idealai 35# 
Graži maldą Įmygei e ’’Mel

skimės,” skirta vaikinams 
ir merginoms. Galima gau
ti atskirai po 60#

Reikalaukite šiuo antrašu: 
’’GARSAS”

’22 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

14.00
7.00

N 21 500 7.00
N 30 500 10.50
N 33 500 14.00
S 38 500 14.00
s 42 1000
s 36 500
s 34 500
s 39 500
N 45 250 7.00
N 18 1000 14.00
N 47 500 7.00
\ 20 1000 14.00
N 21 1000 14.00
l\ 19 1000 14.00
N 18 1000 14.00
N 18 500 7.00
N 27 1000 14.00
s 49 1000 14.00
N 46 250 7.00
N 39 250
N 26 500 14.00
S 41 1000 21.00
N 35 1000 7.00
N 40 1000 7.00

150
250

1000

PRANEŠIMAS BOSTONO 
APSKRIČIO KUOPOMS.

Šiuomi pranešam, kad S. 
L. R. K. A. Bostono Apskri
čio susivažiavimas atsibus 
gegužio 22 dieną, 1921 m.,

S. L. R. K. A. SUSIRINKIMAI.

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

GAUTI IŠ LIE
TUVOS.

Gražus ant balto dugno 
raudonam lauke ž i r g -

TIK

WARRIOR RUN, PA. — 238 k. 
susirinkimas bus 22 gegužio, Kl. 
Rimkos salėje. Rast.

250
11)00

250
500
150
500

1000
250
500

500
1000
1000

500
1000

1000

1000
500

1000
500

10.50 
7.00 

14.00
7.00 

14.00* 
21.00 
14.00 
14.00

Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, St. James St., Norwood 
Mass. Taigi kuopos rengki- 
tės 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 motus, 
meldžiami užsimokekit. Pi
nigus siuskit kasininko var
du arba per suvažiavimą ga
lit perduoti. Butą geistina, 
kad daugiau kuopti prigulė
tą prie musą apskričio, nes 
dar dauguma kuopą nepri
guli. Atminkite, broliai* ir 
sesutės, kad kur vienybė, 
ten ir galybė.

Pirm. V. J. Kudirka, 
Sekr. J. M. Vieraitis.

GRAND RAPIDS, MICH. — 54 kj 
mitingai atsibuna pirmą menesio sek
madienį, 4 vai. po pietą, bažnytinėje 
salėje. Visi nariai ateikit ir naują at
siveskit.

J. Naudžius, rast.

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*

MONNESEN, PA. — 
susirinkimą 22 gegužio, 
1213 W. Malvin Avė.

J.

145 kp. laikys 
pas J. Duobų,

Duoba, rast.

GREENFIELD, MASS. — 246 kp. 
mitingas bus 29 gegužio, 2 vai. po piet.

Valdyba.

WASHINGTON, CONN. — 205 kp. 
susirinkimas bus 29 gegužio, pas Eme
rick Krikščiūną.

Al. P. Krikščiūnas, rast.

VANDERGRIFT, PA. — 133 kp. su
sirinkimas bus 22 gegužio, sekmadie- 
nyj, bažnytinėje salėje. Visu nariu pra
šome atsilankyti.

Jurgis Bulis, rast,

PITTSTON, PA. — 7 kuopos susirin
kimas bus 22 gegužio, bažnytinėje sa
lėje, tuojaus po sumai. Prašome atsi
lankyti kuoskaitlingiausiai ir naują na- 
rią atsiveskit.

V. Pipas, rust.

Pranešimas Visuomenei
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 Susi vien, nariams 
Yra gana gražus kamba
riai, kur galima ramiai 
pasilsėti. Patartina atsi
lankyti keliaujantiems į 
Lietuva arba iš Lietuvos

7.00
7.00

10.50
’ 10.50

14.00
14.00
14.00
14.00

21.00
10.50
21.00
14.0’0

7.00
14.00

CONN. APSKRIČIO KUO
PŲ DOMEI.

Šiuomi pranešame, kad S.

BALTIMORE, MD. — 13 kuopos su
sirinkimas nedalioj, gegužio 22, «v. Al- 
phonso salėje, 2-rą vai. po pietą. Mel
džiu visą nariu ateiti ir užsimokėti už 
vasarinius mėnesius.

St. Benešiunas, Jr.

Už pemakvojimą Susivie
nijimo nariai moka $1.00, 
gi ne nariai moka $1.50.

suvažiavimas įvyks Gegužio 
29-tą, 1 vol. po pietii, parapi
jos svetainėje, 41 Capitol 
Avė., Hartford, Conn.

Iki šiol ne visos šio apskri
čio kuopos dalyvaudavo su
važiavimuose. Šiuo sykiu y- 
ra kviečiamos visos iki vie
nai kuopai dalyvauti šiame 
suvažiavime ir priduoti ap
skričiui daugiau gyvumo. 
Apart įnešimą atsineškite ir 
raportus iš kuopą veikimo 
iš 1920 metu ant tam tikru 
blanką, kurios yra kuopoms 
išsiuntinėtos.

WARRIOR RUN, PA. — 238 kp. su
sirinkimas bus geg. 22 d., pas Klemen
są Rimką, 555 Orchard St.

k.---------------------------------——>
BRESLAU, PA. — 56 kp. susi

rinkimas bus 22 gegužio, Nutaii-> 
čių salėje. Visų narių prašoma a- 
teiti ir duokles užsimokėti. Valdy
ba bus salėje 2 vai. po piet.

J. M. Dudonis, rast.

Ar Jus Kankina Pleiskanos?
4 NAUDOKITE Ruffles 

Ar Jums Galvos Odą. NieSti? 
NAUpOKiTE
Ai’ Just* Plaukai Slenka?^
NAUDOKITE j

Ar Jus Norit© Apsau^oir’ Juos?t.f 
NAUDOKITE

Užlaikymui savo plaukų gražiais ir tankiai*5 
NAUDOKITE

Užlaikymai galvos odos sveikai ir švariai' 
NAUDOKITE

Ruffles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iš išdirbę j u per paštą už 75c. bonką.

F. AD. RICHTER & CO. _ _
3rd Ave. & 35th St. Brooklyn. N. Y.



K ORESPONDENCIJOS
IS LIETUVIŲ NAUJOKYNI^ AMERIKOJE

Birželio 9

1 gerb. kun.

choras jį o

Darbininko Draugas

SHENANDOAH, PA.

Mainieris.

bandė Taipsi

pinigų

40c
65c.
85a

K. A. kuopų sekretorių ad
resais, kurstant visą organi-

RACINE, WIS.
Spaudos Savaitė.

liiu
L. D. S. 63 kp. Veikianti 
f Komisija.

raturos, naudingų pasiskai
tymui knygelių, kurios yra 
parduodomos už labai pigią 
kainą, kurių galima gauti 
pas kuopos raštininką para-

vietine kuopa buvo surengu
si prakalbas. Kalbėjo J. B.

Vietinė pašaipiu ė draugys
tė tuomi susi i ūdom avo ir 
eina pasitarimai apie persi-

ti, nors da ir nevisos.
Onos Prietelis.

fiarsus per daugiau kaip 
50 metų.

Tčinyk Įkaro (Anchor) Vaizbaženklį.

gomis yra rengiama spaudos 
savaitė. Nors umu laiku ne
suradome tinkami] kelių tam 
prakilniam darbui, bet nors 
pamažu darbuosimės. Turi-

VĖLIAVOS IR ĮVAIRUS ŽENKLAL 
Ilgų metų praktikos artististišką musų 

darbą liudiją tūkstančiai draugijų.
M. A. Norkūnas

16 Pleasant St., Lawrence, Mass.

draugystės norėdamos iš
vengti gręsiančių pavojų, ga

PAIN-EXPELLER
Vaizbaženklls užreg. S. V. Pat. Ofise. davich ir kitaip kaip save 

kaip kada vadinąs). Šiuo 
laiku jie labai susirūpinę, 
kaip atsidėkuoti p. J. S. Va-

DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TEMYKIT.

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIĖJIMAS 

SU KELEIVIAIS.
Ten yra vietinis agentas Jūsų mieste 

ar netoli jo.

Į LIETUVĄ, LENKIJĄ, UKRAI
NĄ IR VISAS BALTIKO VALS

TIJAS PER HAMBURGĄ.

SAXONIA

i
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AKRON, OHIO.
Kun. Jonušos ir p. S. Rada- 

vičiaus vargai.
Jau daugelis amerikiečių 

žino, kad musų miesto gy-

Telefonas: Walkins 2142.

II klesos $180.00, III klcsos $125. 
Taksų 5 dol.

Per Southampton ar Liverpool 
AQUITANIA..............  Gegužio 24
CAMERONIA (naujas) Birėelio 
CAR0NIA........................ Birželę 1
ALBANIA (naujas) ... Birželio 7 
MAURETANIA............ Birželio 9

” SAKS AS’11 _ _____________ ' No. 20, gegužio 19^1921

CUNARD-ANCHOR
z 

arr
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DAKTARAS NAMUOSE
Tik ką išėjo iš spaudos nauja kny

ga: Daktaras Namuose. Knygutėje 
aprašoma visokios vaistiškos žolės, 
šaknys, žiedai, lapai ir t. t., nuo ko
kių ligų yra vaistai ir kaip ve’toja- 
ma. Su lotyniškais vžvardijimais. 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Be to, yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin
ga kiekvienam. Kaina $1.00.

M. ŽUKAITIS,

451 Hudson Ave., Rochester, N. Y.

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinų į Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo 
nieks su manim negal lenkty
niuoti; visiems pinigų siuntė
jams pristatau kvitas su pa
rašais priėmėjų pinigų.

Laivakorčių agentūra į Lie- 
pojų, Hamburgą ir visur.

Pasai kelionei į Lietuvą.
Padarymas lietuviškų doku

mentų.
Pinigus siųskite per pašto 

Money Order. Rašydami pri
dėkite 2 et. štampą ir visa
dos adresuokite:

’ P. MIKO L AINI S
53 Hudson Av. Brooklyn, N. Y.

Paieškęjimų Kainos:
Vieną kartą talpiname už...............50c.
Du kartu už....................................... 85c.
Tris kartus už......................................$1.00
Susiv. L. E. K. A. nariams, pažymin- 
tioms savo kuopos numerį, talpiname: 
Vieną kartą už 
Du kartu už.., 
Tris kartus už.

’’MEILĖ”
Literaturos-mokslo visuomenei 

katalikiškas laikraštis.
Išeina kas mėnesį.
Vienas iš įvairiausių lietuviškų laik

raščių.
> ’Meilėje” talpinama daug įvairių 

r kiekvienam naudingų skaitymų.
Išeina jau ištisi metai.
Išleidžia kunigas M. J. Urbonas.
Kaina metams ..............................$1.80
Užrubežin metams ..............  $2.00
Rašyk šiuo adresu;

'MEILE”
SOI State Sti

rie bando tapti didvyriais 
rašydami ir lošdami komedi
jas. Jų gyvenimas taipgi y- 
ra viena neužbaigiama ko
medija. Tais busimais did- 
vyrais yra vietos klebonas 
kun. Janusas ir jo nužemin
tas tarnas-pagelbinikas p.

Baltimorės Bendrovės prezi
dentui. Štai kaip dalinai tie 
jų reikalai prie p. Vasiliaus
kui padėkos privedė. Cleve- 
ląnde buvo' susiorganizavus 
Lietuvių Statymą Bendrovė, 
kurioje p. Badys ir kun. Jo
nušas nemažai darbo pridė
jo. Su tos bendrovės vedėjais 
jiems buvo lengva daryti į- 
vairias operacijas ir kome
dijas. Jie užgirdę apie susi- 
tvėrimą Li etuvos-Amerikos 
Pramonės Bendrovės, kad 
tosios bendrovės vedėjai ir-

narni, kaip clevelandiečiai. 
Dėjo visą savo geni j etišku
mą, kad clevelandietę bend
rovę suvienijus su Btltimo- 
rės bendrove. Sulyg tuolai
kinio ūpo ir vietinių aplinky
bių tas susivienijimas įvyko. 
Kaip L. A. Pramonės Bend
rovės pirmininko metiniame 
raporte nušviečiama p. Ro- 
davičius likosi pritvertas, 
kad perkant del bendrovės 
mokyklos medegą 1____
nuo bendrovės nusukti apie 
porą tūkstančių dolerių. Tą 
bendrovės vedėjai susekę p. 
Rodavičių traukė, atsakomy
bėn, privertė duoti, morge- 
čius gvarantuojant visus pa
darytus triksais nuostolius, 
ir dar pavedė už sudirbimą 
f ai šyvų raštų į ’’Grand Ju
ry.” Nesenai atsibuvo Grand

vičius tapo rastas kaltu. 
Pats p. Radavičius, tur but 
nesitikėdamas išsitėismti, 
prieš Grand Jury nestojo. 
Dabar jis slapstosi kaip vil
kas po karklyną, nes bile ka
da jis gal but areštuojamas 
ir sodinamas į belangę. Ne
žinia dar kaip ir su kun. Ja
nusu atsitiks. Nes ir jis yra 
įveltas prie tos Apačios bylos, 
kadangi po originalu tos me 
degos pirkimo kontraktu bu
tą ir jo pasirašyta, apie ką 
bendrovės šėrininku susirin
kime užsigynė. Kadangi L. 
,A. Pramonės Bendrovės pir- 
miniku yra p. J. S. Vasiliau
skas, kuris yra kartu ir S. L. 
R. K. A. pirmininku, todėl 
p. Vasiliauskui vardu ben
drovės prisiėjo prieš p. Ra- 
davičių ir kun. Janusų ir tei
sme reikalai turėti. Taip ži
nomas, jis musų garbingiems 
didvyriams nemažai užsitar- 
navo, kad jo garbėn tapo 
parašyta komedija, rašinėti 
laiškai įvairiems veikėjams, 
ir spaudon.

Dabar yra kurstoma S. L. dinės ir neišjuoks.
Da soU) pa, (R. K. A. nariai, kad neštų

protestus prieš S. L. R. R. 
K. A. pirmininką. Vienok 
vietos lietuviai tuos didvy
rius ant tiek pažįsta, kad vi
sai nesiskubina į jų apgyni
mą. Girdėti, kad yra daro
mi ypatingi atsišaukimai į

300 skaičiaus? Butų gražus! 
darbas, ir geras pavyzdys 
kitoms kolioiiijoms, jeigu! 
McKees Rocks’o lietuviai 
prisiirtų prie tokio skai
čiaus naujų narių. Tą patį! 
vakarą programas buvo pra-! 
dėtas su trumpa prakalba 
vietinio klebono 
J. Vaišnoros.

Vietinis Vyčiu
vadovyste J. Seniulio sudai
navo keletą gražių, jausmin
gi] dainelių. Vakarėlis užsi
baigę su Lietuvos himnu.

P atrijo tas.

pač prieš pirmininką. Ir tai 
slapta. Žinant musų didvy
rių užsitarnavimą periant 
’’Vanagus” ir ’’šeškus” la
bai abejotina ar rimti žmo
nės ims domėn tokius iš pa
salų ateinančius kurstymus. 
Kaipo vanagui perėtojams 
kurstymo ir griovimo dar
bas tik ir tinka. Tur but 
jiems ant širdies negerai da
rosi matant, kad Susivieni- 
mas ir bendrovės gerai ir ra
miai tarpsta, tai stengiasi į- 
nešti lermo, kad taip paken
kus organizacijų augimui.

Darbai palengva gerėja. 
Stovėjusios dirbtuvės jau

FOREST CITY, PA.
Šv. Antano parapijos sa

lėje, gegužio 1 d. čia atsibu
vo prakalbos. Kalbėjo p. R. 
Molis, buvęs nesenai Lietu
voje. Kalbėjo apie naudin
gumą apdraudos organizaci
jų, ypatingai nurodė, kad 
mums, kaipo katalikams, tin 
kalniausia prisirašyti prie 
S. L. R. K. A. Nemažai dar 
interesavo ir prisižadėjo pri 
sirašyti prie vietinių kuopų 
artimiausiame susirinkime.

nariai nėra personi.
Antru atveju kalbėjo apie 

Lietuvos ekonominę padėtį, 
nurodant, kad Amerikiečiai 

t u vos darbo žmonių būvio pa 
gerinimo, jungdami savo ka
pitalą į pramone užsiiman
čias bendroves. Keletas užsi
rašė. L. A. Pramonės Ben
drovės (Baltimorės bendro
vės) Šerų, kiti prisižadėjo 
užsirašyti per vietos agen
tus.

Prakalbos padarė labai ge
rą įspūdį ir visi atėjusieji 
buvo pilnai patenkinti. Fir
mians biiyo čia porą kartu 
garsinta prakalbos, bet kal
bėtojai vis nepribuvo. Taip 
žmonės likę suvedžioti, kiti 
nebetikėjo, kad šį kartą kas 
pribus. Bet ačiū p. Moliui 
jis mus neužvylė, kaip kiti

neblogai laikosi, bet po šio 
tikimasi, kad dar daugiau su 
stiprės, nes tai vienatinė 
mums lietuviams katalikams 
organizacija, kur mes nebu
sime apvilti ir kuri musų įsi
tikinimų ir jausmų neužgau-

rengiama pramoga—teat
ras, yra rengiamos prakal
bos ir prie kiekvienos pro
gos bus platinama katalikiš
ka spauda. Todėl visi lietu
viai katalikai malonėkit pa
remti šiame prakilniame dar 
,be, nebūkite be gero katali
kiško laikraščio ir naudingų 
pasiskaitymui knygelių, nes 
katalikiška spauda yra kai
po lempa, kuri šviečia nak-

vienas skaitydamas gerą 
knygą arba laikraštį bus vi
sad šviesus ir nesiduos tam
sybėms apsiausti. Budėkime 
ant tautos sargybos ir tikė
jimo, nes priešui turime daug 
ir jie nemiega, ir nekurtuos 
mažai apsišvietusius nova 
katalikus lengvai įtraukia į 
bcdieviu-laisvamanių tink
lus, nustoja tikėjimo ir tėvy
nės meilės. O visa ta prieža
stis, kad nesistengia įsigyti 
katalikiška laikrašti ir nau- C €■

McKEES ROCKS, PA.
’ ’Laimingas žmogus yra 

tas, kursai nevien rūpinasi 
užganėdinti savo norus bet 
taipgi rūpinasi atsiekti ko- 
Jdo nors idealio tikslo.” Pa- 

šiame miestelyje gegužio 3 
d. Šv. Vincento par. svetai
nėje per vakarėlį, parengtą 
vietinės S. L. R. K. A. kuo
pos.

'Vaškas kalbėjo apie skir
tumą lietuviu idealistu ir 
matcrijalistų; jo kalba užga
nėdino publiką, kuri parodė 
savo entuziazmą garsių del
nų plojimu.

Jisai ragino visus susirin
kusius rašytis prie S. L. R. 
K. A., plačiai išaiškindamas 

rainą, kurią gauna tos orga
nizacijos nariai. Pasekmės 
buvo geros, nes atsirado ke
letas asmenų, kurie žadėjo 
prisirašyti prie vietinės kuo
pos per sekantį susirinkimą, 
kuris įvyks ateinančią savai
tę. Neužmirškite, ka‘d šita 
organizacija lošia didelę rolę 
gelbėdama Lietuvą. Dclei di
dumo, stiprumo ir galingu
mo, galima sakyti, kad nie
kur pasaulyje nesiranda pa
našios lietuvių organizaci-

Delto, broliai ir seserys, jus 
daug laimėsit, jeigu prisira- 
šysit prie šios galingos ’’šei
mynos.” Vietinėje kuopoje 
randasi apie pora šimtų na
rių; ar negalėtumėt padary
ti ’’drivą” ir pasistumti lig

ir

1S

Nors žmonių buvo susirinkę 
gražus būrelis, bet sulygi- 
nanat su skaičiumi šiame 
mieste gyvenančių lietuvių 
(čia gyvena apie 10,000 liet.) 
tai visai mažai. Tarpe gerų 
žmonių į prakalbas atėjo ir 
blogų. Matyt, keletas nuo 
’’moonshine” gerokai įkai
tę, negalėjo laike prakalbų 
ramiai užsilaikyti, kėlė ler- 
mą.

Gerb. kalbėtojas rimtai 

KAPITALAS $250,000.00
^TUNČTAME PINIGUS LIETUVON perlaidomis 

kablegramais pigiausiu kursu, greitai ir teisingai.
PRIIMAME PINIGUS DEPOZITAMS ir mokame 4%.
PERSAMDOME SAUGOS DĖŽUTĖS, $5 metams.
PARDUODAME LAIVAKORTES Į LIETUVĄ ir
Lietuvos. Keleiviams parduodame Draftus, Keleivių 
Čekius ir Kredito Laiškus.
VISOKIAIS BANKINIAIS REIKALAIS Patarnaujame 
teisingai, greitai ir draugiškai.
KREIPKITĖS Į MUS — NEPASIGAILĖSITE.
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 3 v. p. p. Užsienių 
Skyrius atdaras kasdien nuo 9 v. ryte iki 5 vai. Sukatomis iki 7 v. 
vakare.

BALTIC STATES BANK 
294 Eighth Ave., Kamp. 25 gatv., New York.
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EXTRA NAUJAUSISI SUSTOK IR SKAITYK!

dingumą, trumpai nupasa
kojo jo istoriją ir kokią nau
dą jis neša musų broliams 
ir sesutėms, kurie tampa 
jo nariais.

Po prakalbai prisirašė ko
letas naujų narių. Kaip gir
dėjau, kiti žadėjo vėliau pri
sirašyti.

SCRANTON, PA.
Šv. Juozapo parapijos cho 

ro susirinkime sutarta pa
rengti teatrą ir šokius gegu
žio 24 'd.

Scrantono lietuvių visuo
menė turėtų kuoskaitlingiau 
šia i ši vakara . atsilankyti. 
Juk pas mus teatrai nedaž
niausiai rengiami.

Choristas.

Dėlto, kad mes turime ką nors 
stebėtino. Stebėtinas grajijantis 
Laikrodis ir tas yra nanjausis laik
rodžiams išradimas. Tas laikrodis 
parodo valandas ir minutes kaip ir 
kiekvienas kitas. Padarytas stip
riai, gražiai apdirbtas ir laikys vi
sam amžiui. Jeigu mylite girdėti 
gražią muziką nereikia Jums mėtyt 
pinigų už visokius muzikališkus in
strumentus, pavyzdin: Piano, fono
grafo, smuikos, korneto ir tam pa
našių. Jums tereik tik pasukt rak
tą viršuje to laikrodžio ir jis gra- 
jins gražias dainas ir meliodijas, 
kurios palinksmins Jus ir jūsų drau
gus. Jis grajina 15 minutų su vienu Z 
užvedimu ir kiekvieną syki užve-xį 
dus grajina skirtingas meliodijas. 
Laikrodis aprūpintas mechanizmu, 
kad muzikos voliukai persimainę 
patįs. Tai didelės vertės laikro
dis. nes šalę laikrodžio turi da ir 
muziką. Tokį laikrodį reikėtų tu
rėti kiekvienam namo. Ir jus to 
laikrodžio niekur negalite gauti 
kaip tik pas mus. Tikra kaina to 
laikrodžio $18.00. Kiekvienas, kuris 
iškirps šį apgarsinimą ir prisius 
mums užsakymą gaus šį laikrodi už 
$10.75. Mes neprašome pinigų iš an
ksto, tik parašyk savo vardą ir adresą aiškiai, įdėk $2.00 depozito,
užmokėsit kada tą laikrodi atveža jums į namus. Kiekvienas, kuris prisius 
$10.75 iš augšto už tą laikrodį tam pasiųsimo VISAI DYKAI gražią deiman
tinę Špilką ir paauksuotą retežėlį.

Nepraleiskite, bet rašykite tuo jaus pas:

PRACTICAL SALES COMPANY S 
1219 North Irving Ave., Dept. 414 Chicago, Ill.

o kitą

Kun. J. Strimo
Knyga 

VOIYBE-GALYBE
Jau išėjo iš spau

dos!
Skubėkit su už= 

sakymais!
Kaina 25 centai

GARSAS
' 222 So. 9th St.

ZlVjĮk PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS
LIETUVIŠKAS UŽEIGOS NAMAS 

fĮjĮgŽA ARBA KOTELIS NEW YORKE.
Lietuviai, kreipkitės prie savųjų!

Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tieslok kreipkis pM 
GEO. J. BARTA5IŲ, agentą, nes jis yra visiems getai žinomas žmogus.

Parduoda Laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos.
Išmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos kurso.
Parupinam išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam žmones ant gelikeHo 

stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namą su 38 kambariais. Palydime k» 

leaving ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprūpinant 
kiekvieną, kuris pas raus kreipiasi į musų viršminėtą Agentūrą ffū reflmlaU

GEO. J. BARTASZIUS L |
498 Washington Street, New York City.

Ž1 į Sekretas Sveikatos
Mes paskelbiamo visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE

TUVIŠKA VAISTINYČIA visoje Amerikoje, kuri išdirba vaistus pagal 
Europos metodą nuo visokių ligų.

Mes turime tą sekretą, kuriuom PERGALIME visokias ligas. Tą sek
retą sužinosite kaip vartosite MUSŲ VAISTUS, nes musų PAŠLOVINTI 
vaistai PASEKMINGAI GYDO.

Visose gerose APTIĘKOSE visoje Amerikoje galima gauti šias musą 
liekarstas:

Salutaras Biterį del vidurinių ligų.
Regulatorius del moteriif.
Kraujo Valytojas, kurio pats užvardijimas išaiškina reikalingumą 
Salutaro Linimentas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmą. 
Trajanka. Kas-gi dar jos nežino? Tos garsingos musų gyduolės. 
Reikalaukite musų surašo vaistų i žolių — riunčiame uždyką.

SALUTARAS DRUG & CHEM. COMPANY
1707 So. Halsted St., Tel. Canal 6417 Chicago, Hl.
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Biznieriai Skelbkitčs 
“Garse”

“ Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem!’’

Kūdikiai mSgsta jį ! 
Jie prašo daugiaus!

Net ir mažyčiai žino, kad

yra geriausia gyduolė visame pasaulyje, kuri duoda galimybės būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, taoiaus tikrai 1 Aptiekose parsiduoda po 50o. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
3td Avenue & 351h Street, Borough of Brooklyn, New York City

Sustok = Ziurek = ir
APIE TĄ PATRAUKIANTĮ

ŠEŠI DAIKTAI TIK

= Klausyk
PASIULYMA *
UŽ $6.00

PROVIDENCE, R. I.
Bažnyčios. pašventinimas.

Geg. 8 diena pažymėtina 
tuomi, kad joje įvyko Lietu
viu Kataliku Šv. Kazimiero 4. 4.

Bažnyčios pašventinimas 
per J. M. vyskupą Willaims. 
A. Hickey, D. D. Lietuviai 
pirm laiko rengėsi iškilmin
gai pažymėti tą dieną. Tad- 
gi, prisiartinus jai, sulyg su
tarimo, lietuviai parodavo 
svarbiomis miesto gatvėmis, 
benui grojant ir įvairių spal
vų vėliavoms plevėsuojant. 
Pasitikus J. M. vyskupą, pa
rodoje eita link Lietuvių Ka 
talikų Bažnyčios, kur minių 
minios laukė J. M. vyskupo 
ir paroduojančių atvyk
stant.

| vis naujų narių. Vyčiai irgi 1 ė bedarbė, tai ir aukų ne
gauna. Vyčiai pasibriežę di- daug surinkta, gal Įdek virš 
delius darbus atlikt, be abe
jo pasiseks. Daugiausia dar
buojasi V. Jusaitis, Kuber- 
tavičius, klebonas, Žėglis ir 
panele Rutkauskaitė. Buvo
me surengę vakarą; progra
mą išpildė Mt: Carmelio vei
kėjai, lošė ”10 metų smuklė
je.” Lošė puikiai, ypač Pe
truškevičius;. berods jis ir 
buvo režisorius. Tą vakarą 
pasitaikė but p. Šaliunui iš 
Brooklyno, jis buvo pakvie
stas pakalbėt. P. Šaliunas su 
tiko ir trumpai pakalbėjo a- 
pie jaunimą.

40 dol., kimo aukojo stam
besnes aukas, bus paskelbta 
laikraščiuose. Vakaras užsi
baigė Lietuvos himnu.

bažnyčios pašventinimo ce
remonijos. Visame asistavo

Folev, kancleris, A. Tarno- 
liūnas, vietos klebonas, J. J.

ir du doihinikouu *— Tėvai: 
Welsh ir Kienberger. Pritai
kintą gražų pamokslą lietu
vių kalboje pasakė kun. J. J. 
Jakaitis, o anglų kalboje J. 
M. vyskupas, kurs sveikin
damas lietuvius jų iškilmėje 
išgyrė ir linkėjo puikiausios 
ateities. Mišioms baigi an
tes suteikė savo palaimini

Rašyk šiandie del augščiau iliustruojamos sėtos daiktu ir kada ją gausi, pa
rodyk savo kaimynams, draugams ir t. t. ir duok jiems pažinti augštą. vertę.

Dabar, jei nori suprasti tu daiktu augštą vertę, buk tikras, kad busi pirmas 
prie šio pasiūlymo ir busi busi musu reprezentantu.

Propozicija labai lengvai išpildoma, todėl neturi abejoti. Tik iškirpk šią 
iliustraciją, parašyk aiškiai savo pavardę ir adresą, įdėt stumpy už 35c. prisiun- 
timo lėšoms, o mes prisiusime daiktus augščiau Iliustruotus ir žemiau išvardy
tus. t

1— Augštos rūšies Ku ku laikrodis, padarytas iš brangiausio medžio, pui
kiai ranka išpiaustytas, kas padaro daug vertesniu. Viduriai yra geriausio pa- 
daro,,taip nustatyta, kad laikyti teisingą, laiką, ką ir daro, dėlto kad svaromis 
nure^hliuojanias ir garantuotas visam amžiui.

2— Automatinis plauku kirpėjas. Kerpa plaukus taip,
3— Gclžkelio Styliaus Laikrodis su sidabro-nikclinia

Nikeliniu viduriu ir taip sutaisytas, kaip puikiai rodo laiką ir garantuotas dau
geliui metu.
•1—Auksuotas žiedas su jiisu inicialais.

5— Barometras, naujausias, pagerintas išradimas, kurs rodo sekamos die
nos orą. Jei pagada, pro dureles išeina moteris lėlė, o jei lietus, moteris nei
šeina, bet vyras lėlė pasirodo su lietsargiu. Ant sienos viduje yra termometras, 
kurs rodo temperatūrą.

6— Puiki Užrašą Knygutė, gražios skuros viršeliu, kuriame yra veidrodė
lis. Reikalingiausias daiktas, kurį kiekvienas privalo turėti.

Nė vienas iš šią daiktą neparsiduodn skyrium dėlto, kad tik tokiu pasiū
lymu mes tegalime atiduoti už taip žemą kainą ir jei nerasi vertės du syk musą 
kainos, mes grąžinsime Jums pinigus, ši daiktu setą tikrai patrauks Jūsų 
draugus ir jie norės gauti ją setą, o gal ir Jus norėsite kito — TAIGI, VEIK 
GREIT!

mą. Iškilmės užsibaigė šv. 
Sakramento pagarbinimu.

Rytojaus anglų laikraš
čiuose plačiai buvo aprašy
ta apie parodą, iškilmes ir 
buvo indėta bažnyčios atvai
zdas. Be to gi buvo paminė
ta, kad iškilmių dienos vaka- 
re atsibūta prakalbi). Kalbė-

kaip juos šukuoji, 
dėže, graviruotas.

UNION SALES CO. Dept. 436
673 W. Madison St., Chicago, Ill.

PARDUODA LAIVAKORTES 
ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ Į LIETUVĄ 

IR IŠ LIETUVOS.

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

NEW HAVEN, CONN.

Broliai
Lietuviai

PAGELBEKLT SAVO DRAUGAMS LIETU
VOJE LINKSMAI ŠVISTI KALĖDAS.

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

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

Kreipkitės ar rašyki t pas

THE SLAVONIC DEPOSIT BANK
42 EAST MARKET STREET 

WILKES-BARRE, PA.

ta dvi rezoliuciji: viena del 
Lietuvos Nepriklausomybės 
pripažinimo, kita gi prieš

šovei) gė prakalbas, kalbėjo 
p. Šaliunas. Žmonių buvo su
sirinkę daug. Prakalboms 
prasidedant choras sudaina
vo kelias dainas.

Darbininkas.

TAMAQUA, PA.
P-ni Greičienė turėjo kon

certą, kurs puikiai pavyko. 
Tamaqua pirmu kart toks į- 
vykis buvo. Po koncertui pu
blika nerangiai kėlėsi nuo 
sėdynių vis norėjo dar po
nios Grcičienės dainų, nors 
ji apsčiai jų padainavo ir bu
vo vėlokas laikas. Kurios ko
lionijos nesurengė Greičie- 
nei koncertų—gailisi, mat 
nežinojo kas ji per viena.

Kalnelis.

lietuvių, kurie prigulėjo prie 
lenkų parapijų . it net vadi
nosi save Tentais, bet dabar 
tikimasi, kad susilaukė lie- 
tuviškos Bažnyčios, atsimos 
nuo lenkų ir prisidės prie lie
tuvių, tai yra prie tų, kuomi 
jie patys esti. Viskas prade
da eiti geromis vėžėmis ir į 
trumpą laiką Providence lie
tuviai pradės eiti lenktynėn 
su kitomis lietuvių kolioni- 
jomis. Tik dar tą taip blogą 
dalyką turėtų pamesti, tai 
yra nerėmima lietuviu ’’biz
nierių,” nes čia buvo bando
ma atidaryti daugiau lietu
viškų krautuvių, bet kad lie
tuviai nerėmė, tai turėjo vėl 
užsidaryti.

per šimtmečius mumis sve
timtaučiai išnaudojo ir stum 
dė, tad nesiduokime nors 
šiuose laikuose už nosies ve
džioti, remkime savuosius!

Šnipas.

laikraščiuosc.
Iš visko pasirodo, kad Lie

tuviai Katalikai ne tik myli 
Bažnyčią ir teikia garbę 
Viešpačiui, taipgi nepamirš
ta ir savo Tėvynės ir šelpia 
ją aukomis. Nūn gi, kad ir 
bedarbė, vienok aukų surink 
ta apie 50 dol., kurie tapo į- 
teikti Vilniaus Atvadavimo 
Komitetui.

Rep-ris.

MAHANOY CITY, PA.
Šį pa vasarį Mahanojus at

rodo naujai atgimęs, bet ži
nučių nesimato laikraščiuo
se,tartum mahanojiečiai nie
ko neveikia ir vėžio žings- O 
niais progresuoja.

miestas yra nuo senai pagar
sėjęs veikimu, visuomet žen
gė pirmyn, o m* atgal. Pas
taruoju laiku dar sumanin- 

Igiau ir sparčiau veikiama ir 
veikimas sekasi puikiai. Mu-

nai darbuojasi su klebonu, 
klebonas atjaučia prakilnius 
darbus ir juos remia. Ypač 
yra jaunimui brangus ir jį 
visi mvli. Niekuomet neatsi-

kartu dalyvauja ir prigelbs- 
ti. Tik vieni bambizos jo ne-

I bambizos ir sapne jį sapnuo
ja ir sako: ’,Anie kunigai dar 

j buvo kiek sukalbami, bet ši
tas iš proto mus iškrans-

ir iš stubos.”
Musų jaunimas

Choras susilaukia

PROVIDENCE, R. I.
Pas mus darbai labai silp

nai eina; kiti jau vii-š 8 me
nesių kai nedirba. Providen
ce randasi 17,000 bedarbiu. 
Taigi, darbininkų padėjimas 
blogas. Bet, nežiūrint to vis
ko lietuviai visgi šlį-tą veikia 
ir žingsnis po žingsnio vis 
žengia pirmyn, nors iki šiol 
ir buvo visiems žinoma, kad

pradedama krutėti. Jau ne- 
bcretenvbe lietuviški kon- 
cci’tai, prakalbos ir kitokie 
veikimai.

Ypač, kai]) susilaukėme 
gerb. kun. Tamolimio tai 
jau ir didžiausi snauduliai 
pamatė ir pažino kuomi jie

atsibuvo prakalbos pobažny-

vos Yicšbučių Kompanijos 
atstovai J . Steponaitis iš

vo užrašinėjami šėrai ir not

už $100 serų. Ant rytojaus, 
tai yra gegužio 8 d. buvo pa
šventinimas IStuviu Bažnv- 
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čios. Su gražiomis apeigo
mis bttvo pašventinta lietu
vių šv. Kazimiero Bažnyčia, 
kurios jau senai lietuviai

molinnas užbaigė tą 
svarbi) ir sunkų darbą.

tai])

Kalbėjo Worccsterio klebo-

dalyvavo ir Bažnyčios pa
šventinimo apeigose. Taipgi 
buvo sudainuota keletas gra

ijlciuvos sostinę \ iiniu, an
tra, kad Amerikos valdžia

va Lietuvos gyvenimo 
kalams.

rei- 
dide-

lybei nepergalima tvrtove — lietuviai dėdamiesi į pramo
si) S. L. R. K. A. Šie visi va- nes bendrovės ir sujungtu 
karai rengiami su didžiu pa- kapitalu keliant Lietuvos 
sišventimu, su giliausiu įsi- ■ pramonę ir duodant ten mu- 
tikinimu Į pasekmes; ir ‘gavi- ’sų broliams tinkamą užsiemi 
mu užuojautos plačiošios vi-‘mą. Nemažai yra čia užsiinte 

pasavusi)) Pramonės Ben
drove ir per vietos vargonm- 
ką, kaipo bendrovės įgalio
tinį, žadėjo užsirašyti Šerų.

Darbai čia eina gerai, žmo
nės dirba, tik dauguma savo 
uždarbį palieka'karčiamose.

m u užuojautos plačiosios vi
suomenės, , ' ;

Literatūrą išrinkti ir par
traukti paskirtas Pranas Vi
leikis, L. D. S. 14 kuopos 
rašt. Tykus, nuoseklus ap- 
švietos darbuotojas.

Didesnę ją programa ms
priruošos darbo dalų neša dvi 
moterių Dr-ji: Šv. Uršulės, 
Šv. Rožančiaus ir L. D. >S. 14 
kuopa. Pirmuoju du vakaru 
bus su mažytėle įžanga^, 
, Širdingai kviečiant .visus 
Newarkiecius podraug ir ar-

įsidomėti šios musu rengia
mos šventės dienu vakarus, 
o ištikrųjų bus kuo pasi
džiaugti, pasigėrėti ir pasi-

rys tai]) juokingos parinkti- 
niausių ir gabiausiu mėgėju 
atvaizdintos komedijos.

Spaudos Komisija.

Paieškojimai
' A$, .Juhus .'Ilassangar paieškau 

savo moters Mary Ilassangar ir 
dviejų vaikų Jono ir Emilijos. Ji 
mane apleido 10 metų tam atgal 
ir jokios apie ją žinios neturiu. Aš 
su motore paeinam iš Prūsų, Mažo
sios Lietuvos. Esam vokiečiai, su
ims gimė Amerikoj, Jeigu kas a- 
pic juos žinotų, ar jie patys, ma
lonėkite duoti žinią šiuo adresu:

Julius Hassangar, 
Box 225,

Wilson, Pa.(20)

NEWARK, N. J.
Visi i kulturini darba. 
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Šios kolionijos lietuviai 
katalikai susibūrę. į Federa
cijos vietinį skyrių, subend
rinę savo pajėgas, gyvai ir 
energingai ruošiasi prie Ap- 
švietos ir Apdraudos Savai
tės, kurią turės gegužio 22, 
23 ir 25 dienomis. Į tos šven
tės surengimui prieruošos 
darbą sujudintos ir pritrau
kiamos visos šios kolionijos 
dar gyvos ir sąjausmus tu
rinčios katalikiškos spėkos. 
Vakarai su turiningais pro
gramai s jau paskirstyti se
kančiai: 1) Vakaras Pašal- 
pinėms Draugijoms. Šio va
karo svarbiausiu tikslu yra: 
nuosekliai išaiškinti kas, 
kam, del ko ir kokią naudą 
duoda pašalpinėms draugi
joms prigulinčioms į A. L. 
Federaciją. Jei tas pa vyktų 
žmonėms išaiškinti, tai to

Tam tikimos gauti iš musų 
visuomenės nuoseklių kal
bėtojų. Vakarą margins vie
no veiksmo komedija ”Aš 
numiriau.” Iš 20 mergaičių 
žais ’’Tėvynės M eilės Žais
lą.” Skubiai ruošiama Ap
švietus platintoji) armija,

tins gerąją literatūrą. Šių 
pasišventėlių pavardės bus 
skelbiama spaudoje draivui 
užsibaigus. Pradžia jau yra, 
ji rodo, kad pasekmės bus.

kiminui padorios ir šviesios 
spaudos naudingumą mums 
darbo žmonėms. Šiam vaka
rui visą programą teikia L.

je bus statoma labai juokin
ga komedija, Newarkieeiams 
dar nematyta ’’Neatmezga- 
mas Mazgas” ir eilė įvairių 
pagražinimu.

dos vakaras. Šiam paskuti
niam, ir, berods, svarbiau

siam, paskirtas ramesnis ir 
su diena pert raukos, kad 

I dviejų vakarų nuovargi pail
ginus, į trečiąją vėl galėtų 
susirinkti. Šio vakaro tikslu 
yra supažindinti savo vien-

su nesuardoma ir jokiai ga-

WANAMIE, PA.
Birželio 28 d. čia įvyko pra 

kalbos surengtos S. L. R. K. 
A. vietinės kuopos. Apie

Aš Felicija Kimer paieškau savo 
brolio, kuris gyvena Amerikoj, 
Kenton, Juozas Radkevičius. Kas 
žinot apie jįjį tai prašau duoti man 
žinot. Mano anrtašas:

Suvalkų redybos, . Mariampoles 
apskr., m. Kalvarijos, Felicija Ki
mer. ■

dą prie jo prigulėjimą kalbė
jo ]). P. Molis iš Baltimore, 
Md. ir apie Lietuvos abehią 
padėtį kalbėjo p. K. Česnulis ”ių sodžiaus. Aš, tarnaujantis Lie- 
iš New Yorko. Antru atveju 
p. Molis kalbėjo apie Lictiv , 
vos ekonomine padėUMr^fu-

Ieškau brolio Kazimiero Kava
liausko, Vilniaus vedybos, Traką 
apskr.,Merkinės valsčiaus, Margo-

luvos kariuomenėj, norėčiau jį su-

klausimo prie Lietuvos-Ame 
rikos Pramonės Bendrovėj, 
kuilį turi už tikslą Lietuvoje 
steigti išdirbimo fabrikus ir 
pramonę ten paimti į Lietu
vių rankas.

Žmonių neperdaugiausiai 
buvo susirinkę. Visi ramiai

Petras Kavaliauskas
1-nio Pėstininkų D. L. K. Gedimino 
pulko, mokamos komandos karei
viui. Lithuania.

prakalbas atėję. Įžanga buvo 
dvkai ir atiku nebuvo rinkta. 

*. 4.

VARGONININKAS IEŠKAU 
VIETOS.

Galiu vesti chorų. Jeigu ku
riam iš gerbiamų klebonų bučiau 
reikalingas, meldžiu kreiptis šiuo 
adresu:

S. V. Raila,
524 Indiana Avc.,

(20) Rockford, Ill.

KINGSTON, PA.
Rupesniu S. L. R. T

ko prakalbos birželio 26 d. 
Gaila, kad musų žmonės ma
žai tesupranta svarbą į pra
kalbas ateiti. Buvo du kalbė
tojai ir daug gero papasako
jo. Jei but žmonių buvę dau
giau, but it kalbėję. Pirmas 
kalbėjo ]). K. Česnulis, jis 
apipiešė dabartinę Lietuvos

VARGONININKAS, suprantąs 
bažnytinę muziką, tuojaus gali už
imti vietą prie Lietuvių Šventųjų 
Petro ir Pauliaus Bažnyčios Ho
mestead, Pa.

Kun. S. J. Čepananis 
3J8 Fourth Avė.,

Homestead, Pa.

I VARGONININKAS ieškau vie
tos. Galiu vesti bažnytinį chorą 
podraug ir dainų. Jeigu kuriam iš 
gerbiamų klebonų bučiau reikalin
gas, meldžiu kreiptis šiuo antrašu:

Jarsas
, Brooklyn, N. Y.

padėtį, kaip sunkiai Lietu- 
vos žmonės kovoja, kad iš
laikyti sunkiai įgytą laisvę 
ir neprigulmybę. Antras kal-

K. A. sekretorium ir buvęs 
Lietuvoje, kur rūpinosi, kad

kalbėjo apie naudingumą pri

ir ragino visus narius darbuo 
ties, kad S. L. R. K. A. už

Pabaigoje* aiškino ekonomi
nę Lietuvos padėti nurodant, 
kad Lietuvos ekonominės pa 
deties pagerinimo daugiau
sia gali prisidėti Amerikos

FARMOS.
Lietuviai! Jus esate nuo pat ma

žumes pripratę prie laukų darbo, 
prie tyro oro, prie sveiko maisto, 
tai argi negalima čia šioje salyje 
pamėginti gyventi ant farmų. 
Turiu farnias visokio didumo, kaip 
valstijose Michigan, taip ir India
na, Illinois ir kitur. Parsiduoda la
bai prieinama kaina. Visais reika
lais kreipkitės pas

Jos. Stankus Farm Agency 
(21) R. 2, Branch, Mįch.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Visokių aprčdalų (Dr^ goods), 

tabokos, cigarų, cigarehi kendžių 
ir minkštų gėvinpų. Atsišaukit 
greitai, nes važiuoju į Lietuvą.

J. S. Stanaitis
, 423 S. Main St.

Bridgeport, Conn.(2’5)

GERIAUSIA BALTIMORE! VIETA SIUNTIMUI PINIGŲ 
LIETUVON pas

THEO. H. DIENER & CO., Bankers
217 Baltimore St., (

Baltimore, Md.
ŽEMIAUSIOS KAINOS, GREIČIAUSIAS 
----- UŽTIKRINTAS PATARNAVIMAS

LINIJOMIS



N o. 20, gegužio 19, 1921

VIETINES ŽINIOS te
L*—.*.,,-.—n,,, ,.11111111 m - I ■»-»!» m » nu i rai Itf-»i ........ ..

pirksit e MANHATTAN SKRYBĖLIŲ W
KRAUTUVĖJE. .JOS YKA ŽINOMOS »I NETIKĖJO BANKAMS — 

DABAR VERKIA.
Marė Salickienė, gvvenan- 

t i 105 Union Ave., Brooklyn, 
i vi

VISIEMS SVARBU.

kini dirbo, taupydama juo
.................1 ■ m"1 ’ f? 

kad grįž Lietuvon ir matys 
geresnius laikus. Bet nelai
mė, vietoje dėti pinigus i ban 
ką, jinai nešiojo su savimi—

Šone. Kelios dienos

rupijos choras, J. P. Jankui 
vadovoujant, vėl stato sce- 
non ’’Adomas, ir Jieva” ir

Įžanga

Kas mėgstate linksmins 
p c r s t a t y mus, nepraleiskite 
šios progos.

nuo. G r, ižus nerado. Kokis! ----
niekšas pavogė kruvinai su- AMERIKOS 
taupytus 
$1,520.00. 
žmoneliai

RAUDONA- 
centolius sumoje SIS KRYŽIUS IR SVETI- 
Ir kada tie musų 
susipras, ir pati

kės bankams, — ne pančia- 
koms.Pinigai ir Laivakortes

ĮKURTUVĖS.

Rep.

Valdyba.

par.

6 f. — $3,800 iki $18,000
8 f $4,000 iki $20,000

20 f.—$11,000 iki $80,000

168 Grand Street, Brooklyn, N. Y. i

LIETUVIAI, PAS SAVUOSIUS!
LIETUVYS FOTOGRAFAS IR MALIORIUS. ATIDA
RĖ NAUJĄ STUDIO. TRAUKIA PAVEIKSLUS 
LABAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS. kl'RTE NO
RITE TURĖTI SAU GRAŽIA l'OTOGRARIJA AT

MINČIAI ATEIKITE PAS:

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

Kampas Sn. 1-mos gatvės

Koresp.

Ar gyvensi Amerike, ar grįši Lie 
tuvon, visur rasi tą patį S. L. Z? 
K. A. Tuoj prisirašyk į jį.

Siunčiame pinigus Lietuvon žemesniu dienos kursu negu 
kitos įstaigos. Parduodame laivakortes ant visų linijų. ir di
džiųjų laivų. Padarome pasportus važiuojant Lietuvon. Pa
tinkame keleivius ant visų New Yorko stočių. Partraukiame 
gimines ir šeimynas iš Lietuvos. Rašykite klausdami dieninio 
Lietuvos auksino kurso ir surašo išplaukiančių laivų.

Atsakymui pridekite 2c. štampą.

NAiMA! IR FARMOS i
Ant pardavimo mūriniai ir mediniai na- L 

niai su dideliu pasirinkimu, mažu įnešimu g 
ir prieinamiausiu kaina, Brooklyno mieste Jį 
ir visuose priemiesčiuose: East New York, ę 
Jamaica, Maspetli, Ridgewood, Greenpoint 8 
Flatbush. South Brooklyn ir Central Brook- « 
lyne.

1 fam.—nuo $1,500 iki $10.000 įmokėti ant $1,000 nuo $150 iki $200 S
2 f. — $1,800 iki $10,000
3 f. — $2,500 iki $13,000
5 f. — $3,500 iki $15,000
Budavojauie namus ir duodame morgičius ant namą. 
Kas per musą prirodymą perka, nieko nemoka mums ir aprū

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

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

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

BRANCH OFFICE:

DVI PUIKIAUSIOS GALERIJOS BROOKLYNE.
LIETUVIS FOTOGRAFAS IR MALIORIUS 

MOTIEJUS K I C H A S
Jeigu Tamstoms p? jodo kitu Fotografų darbas ir nesat užganė
dinti, tad malonėk t kreiptis pas mane. Aš užtikrinu, kad mano 
darbu busit užjanedinti. Nes aš ošiu pirmutinis Lietuvis Fotogra
fas Brooklyno, ir pas mane galima užsisteliuoti arba nusitraukti 

visokių įvairumo paveikslų. Kainos labai prieinamos.
MANO GALERIJOS ANTRASAI:

227 Bedford Avenue 579 Grand Street.
Tarpo No. 4-tos ir 5-tos Prie pat Lorimer St.

» BROOKLYN, N. Y.

I Grįžtantiems Lietuvon p p
5 Iš New Yorko i Liepojų be persėdimo $145.00 
§ Iš New Yorko Į Liepojų per Hamburgą $133.00
j! 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 ;
f PASAI GRĮŽIMUI Į LIETUVĄ $10.00. ;
5 Keleiviai yra pasitinkami ant dypą, aprūpinami jy bagažai, gera
S nakvyne, apmokėjimas ’’income tax.” palydėjimas ant laivų. i 
3 Veik visuose lietuviu laikraščiuose tilpo apgarsinimai jog tūli ’’biurai” ] 
K gaupa pasus j 3 dienas ir paskiausiai, kad "pasportus gaunam už dyką” i 
ja yra neteisingi ir tokiems netikėkite. Jei kas gauna ’’dykai pasportus,” ] 
J j tai jie yra falšyvi ir keleiviams kainuoja dešimteriopai dauginus. ( 
ų Rašydami pridėkite 2c. stenipą ir adresa vokite: 1
| P. MIKOLAINIS, 53 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y. ;
MVVVWVVWVVVVVWVWWVIAAAAAAAAftAftJWVVVVVVWVWVVVn!

uegiizes L>, pp. Liukus ir 
Vaineikis atidarė naują

gą,” po num. 495 Grand St. 
Dalyvavo gražus būrelis 
jaunimo. Buvo pasakyta 
daug gražių linkėjimų, sūdai 
nuota koletas dainelių, sve- 
čiai ir nauji savininkai buvo 
patenkinti ir kožnas sakė 
kad ’’savas pas savą!”

NEPAMIRŠKIT.
Sekmadieny, geg. 29 d. Ka 

ralienės Aniolų parapijos 
choras rengia koncertą ir šo
kius. Nepamirškit e, ir tą die
na niekuomi- kitu neužsiim- 
kite. Reng.

AMERIKIETIS LIETU
VOS KARIUOMENĖJ.

MŲ KALBŲ INFORMA 
GIJOS BIURAS.

Šiomis dienomis sugrįžo 
iš Europos brooklynietis lei
tenantas Juozas Stehlin. Ti
tulą, kurį jisai užsitarnavo, 
gavo nuo Lietuvos karino- 
menės, kurioj jisai tarnavo 
kaipo orlaivininkas laike 
Lietuvos karo su bolševi
kais. Jisai nuprašęs žemyn 
tris priešų orlaivius, už ką 
nuo Lietuvos valdžios gavo 
tris atsižymėjimo ženklus. ■

DAINOS. ŠOKTAI.
Player Piano mylėtojams pasiū

lome gražių lietuviškų da<inų ir šo
kių roliukų. Kas norėtu gauti jų, 
lai kreipiasi šiuo adresu ir gaus ka-

222 So. Dili St., Broooklyn, N. Y.

PRANAS GRAŽYS
Muriju, cementuoju, male-

skiepus.
Visa darbą garantuoju.

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

Tai. 4428 Greeupoint.

Br. J. Walukas
galandąs: 

nue 
it u o 1 iki 3 po pietį; ir 
nuo

Nadėliomis pagal entarim^.
161 No. 6-th Street, 

BROOKLYN. N. Y.
-------------------------------------------------------------- ----------- f

8

6

iki 10 iŠ ryto,

iki 8 vai. vakare.

Te! 1042 Stagg.

499 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y. SS iį 
Kampas Union Avenue. << 11 z# ii

Fotografuoju Veselijas, Pagrabus, Gnipas, šel- SS 
% mynas ir pavienius. Darbas atsakantis, kainos S( j 

prieinamos. Kurie mylit turėt GRAŽIUS savo (( 
paveikslus tad kreipkitės pas JUOZĄ GINKŲ, n ; 
kuris padirba puikius Paveikslus, kaip mažus « 1

taip ir didelius visokiom spalvom. Reikale kreipkitės pas Juozą Glnką./) :

Juozas Ginkus
Fotografas

Didžiausia Brooklyno 
Lietuvio 

čeverykų Krautuvė

jč.

Užlaiko geriausių iš- 
di rbyseių Čcvcrykus: 
W. L. Douglas, Em
erson ir kitokius. Už
eikite persitikrinti.

Simanas Pociūnas
kampas Berry Street 

127 GRAND STREET BROOKLYN, N

Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus Vyriausybė iš Wa- 
sbingtono praneša, jog nuo 
gegužės IG-to's dienos ’’Sve
timų Kalbų Informacijos 
Biuras”, kuris nuo vasario 
1920 buvo Raudonojo Kry
žiaus užlaikomas, veiks kai
po nepriklausoma organiza
cija po vardu ’’Svetimų Kai- 
Itn TtvTnTvvn nni-i nn TKii-nnn

Permaina tai dali s'Raudono
jo Kryžiaus generalio per
taisymo.

Idant permaina neįvyk- 
dintų jokio pertraukimo 
Biuro darbe kaslink darbo 
su svetimu kalbu laikraš
čiais, Raudonasis Kryžius 
pinigiškai aprūpino iki rug- 
piučio pirmai dienai. Biuras 
pasiliks po sekančiu adresu: 
15 West 37th-8t., New York 
City.

Svetimu Kalbu Informaci- 
jos Biuras tapo organizuotas 
1918 metais i? veikė kaipo 
valdiška įstaiga iki gegužės 
mėnesio 1919. Tapo įsteigta 
su tikslu informuoti atei
vius, savo kalboje, apie val
džią, jos įstatymus ir t. t. 
Ypatingai pagelbėti atei
viams jų reikaluose su val
džios įvairiais departamen
tais.

JAUNIMO DOMEI.
L. Vyčių 41 kp. mėnesinis 

susirinkimas įvyks gegužio 
18 dieną, trečiadieny, . Ap
reiškimo P-lės Šv. parapijos 
salėje. Visi nariai yra malo
niai kviečiami atsilankyti ir 
naujų atsivesti prie kuopos 
prisirašyti.

TEATRAS IR PRA
KALBOS.

A. L. lt. iv. Moterų bą/jun- 
gos 29 kp. rengia prakalbas 
ir t’eatra ’’Kas Bailys” su 
dainomis ir deklemacijomis 
gegužio 22 d., 7 vai. vakare,

Kalbės kun. Paulukas. Be 
to dainuos J. Jankienė ir ki
ti. Bus deklemacijų. Pabai
goj bus šokiai prie pui
kiausios muzikos. Įžanga 
pigi — 25 centai. Prašome 
atsilankvti.

Tftl<?fonasr';d’<ėe^oinĮiį. <?85Į;

272 >BBRR¥? 
£/:> „-r,-?: • '.K-v;

PIRMAS LIETUVYS
Chiropraktikas-

Gydytojas
J. VAITULONIS C/ D.

74 Rush Street,
Brooklyn, N. Y.

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

Svetimu Kalbu Informaci- < c. C 1 >
jos Biuras pristato Amen-] j 
kos spaudai, asmenims ir or-

formacijas apie svetimtau
čius pastangoj užlaikyti a- 
bipusinį supratimą.

PRANEŠIMAS.
Kostantas Ą. Lukšis, Lie

tuvių Prekybos Bendrovės 
įgaliotas agentas, turi teisę 
parduot Šerus Lietuvių Pre
kybos Bendrovės, priimt pi
nigus del siuntimo į Lietuvą, 
ir duoti informaciją kasi ink 
laivakorčių pirkimo.

Visuose reikaluose kreip
kitės šiuo antrašu:

Kostantas A. Lukšis
818 E. 6th St.,

N. Braddock, Pa.

PARSIDUODA kampinis mūri
nis namas 453 Essex St., kampas 
Belmont Avė., dviejų šeimynų ir 
storas apačioje'* su kambariais už
pakalyje, kiekvienam fliore po 6 
kambarius, su elektros šviesom ir 
maudynėmis. Lotas didelis, yra 
vietos del trijų,- garadžių. Namą 
galima matyti bile laike. Norint 
platesniii informacijų kreipkitės 
pas v .

SCITEGAUS and SHEDL0W 
Real Estate

170 Grand St.,_ Brooklyn, N. Y.
J 1^(23)

TE L. 2320 GREENPOINT

Parsumdftu automobilius ir ka
rietas veselijoms, krikštynoms 

ir šiaip pasivažinėjimams

231 BEDFORD AVĖ, B BROOKLYN, N Y. H

Tel. 1950 Greeupoint.
Gydau ligpnius su įvairiomis ligo

mis, o ypač mano specials,
— MOTERŲ LIGOS —

DB. H. MENDLOWIT7
271 Berry St., Brooklyn, N. Y.

Kampas So. 1-mos gatvės
Gerai įsitėmykite adresą:

DR. H. MENDLOWITZ
271 Berry Street,

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

ve*

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

Amerikoniškos, taip ir Europejiškos. Žeminu pagarsinu tiktai tokias gydu>> 
ifee, kurios tankiausiai yra reikalingos del apsisaugojimo arba del p rašai i- 
nimo tokią ligą, kaip šaltis, su viso kūno skaudėji-nu, reumatizmas, arba 
kaulą gėlimo ir nuo skilvio nomalimo. Prie tą paprastą žmogaus silpnybl}- 
visos didesnės ligos prisideda.

Klėtelei nuo šalčio ir viso kūno skaudėjimo 75e.
Miltelei nuo reumatizmo ir kaulą gulimo 75c. Skilviais Bitteris *1.0U 
Medicina ir Bals&mas gerti ir tepti nuo viuokio reumatizmo $1.50.
Todėl, laiko reikalo kreipkitės prie tautiečių, o burnt e iion©geriausiai 

C.Žg&n£ d Luti.
lAatuvifl Aptiekorius

F2A-NK A. URBAS
131 M&tgopslft&s Ava^, BronKtsra? M. T>

M. MIERZWINSKAS-
laiko DIDELES BUCERNES

Kuriose galima gauti visokios MĖSOS, 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.

/VI. Mierzvvinskas
125 GRAND STREET kampas Berry St.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 3359 Greerujoint.

STOKIM TĖVYNĖS LIUOSAVIMO DARBAN!
PIRKIT LIETUVOS LAISVĖS PASKOLOS BONŲ!

----------—... - ----------------- ---------

Jessuį Silpni Nervai, Skystas 
Kraujas ir Nusilpnėjimas

Knno reikalauja

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

NSra kitą, gyduolą lygiu Nuga-Tone, neivienos “nėra taip geros” neivienos neduoda 
tokiu 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 gydulūs už vienų kainą.

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

aip naujas žmogus ir galėsite džiaugties gyvenimu išnaujo.
Nuga-Tone sustiprina ir stimulioja visus reikalingus kūno organus—širdi, skilvį, grobus, 

kepenis, inkštus ir tt. Suteikia pen} apetitą, pataiso virškinimą, duoda gerą miegą, regulioja 
tustinimo grobų, sutaiso cirkuliaciją, prašalina, gleives nuo liežuvio, prašalina nemalonų 
kvapą, prašalina skilvio nesmagumus, kaip tai: skaurk-jimą, išpūtimą, koktumą, gasus ir 

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

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

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

L J pinigus tuojau. Jus matote, kad jus nežudote nei cento. Mes už tai at-
sakome. Nuga-Tone parduodamas visuose geruose aptiekuese tomis pačio- 
mis sąlygomis ir gvarantija.

.........Prisųsk Sį Kuponą Šiandien........ .
y \ NATIONAL LABORATORY, L801 537 So. Dearborn St., Chicago.

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

/X J persiuntimą, apmokėtą,------------------ butelį Nuga-Tone.

Vardas.....
O

Adresas__


