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Lietuvą
ZELIG0WSKI0 NOTA
Marcinkonių Kaimiečiu A. i.

Pareiškimas.
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Varšuvos radio praneši
mu, i kovo 25 d. Lenku Usie- z c- v

klausimo išrišimas sukelsiąs u
gyventojų nepasitenkinimą
ir jie pajusią, patys turį nus

VOKIEČIAI SUMUŠĖ 
LENKUS.

DELEI LIETUVOS RES-'pirmininkas Hymans pilno
PUBLIKOS PRIPA

ŽINIMO.
(Lietuvos Informacijų Biuras)

Paskutiniu laiku vėl tapo 
iškeltas klausimas delei Lie
tuvos Respublikos pripažini
mo. Šiuo sykiu jau prie nau
jos administracijos. Lietu
vos Atstovybės rupesniu 
veikiąs Lietuvos Valdžios 
vardu advokatas McAdoo 
yra įteikęs platesnį raštą 
Valstybės Sekretoriui ir y-

suveriniteto pripažinimą yrajpiehos nota del Tautų Sąjun- 
dcklaravęs Tautų Sąjungos 
vardu gegužio 6 dieną.”

Lietuvos Vyriausybė yra 
gavusi Lenkų okupuoto Mar 
einkonių kaimo pareiškimą, 
šio turinio: -

buvo Vals. Sekretoriaus pri
imtas gegužio;ll dieną. Su
prantama, jog iki visas kiau

nors pozityviu pažadi] iškart

bių pripažinimo klausimas 
esąs aktualiu, kurį 
st racija šiuo laiku

admin i’
ll orinti

čių, tasai Aliantų * Tarybos 
posėdis delei Silezijos klau
simo turės įvykti jau šią sa
vaitę ir reikia spėti, jog su
lig Franci jos ir Anglijos pa
žadų, tame posėdyje bus pa
keltas ir Lietuvos de jure 
pripažinimo klausimas.

NAUJOJI LIETUVOS MI
SIJA JAU ATVYKSTA.

’’New York Evening 
Post” gegužio 21 d. paskel
bė, jog ųaujoji Lietuvos mi
sija, susidedanti iš V. Čar
neckio ir dr. S. Rozenbaumo 
jau atvyksta šiame mėnesy
je. Misija susidėsianti iš 
dviejų viršpaminėtii ir adv. 
B. F. Mastausko, kurs jau

gos nuo artimų Lietuvių Len 
kų ginčio klausimu Zelogbvs 
kis pasiuntė notą, kurioj 
konstantuota buk Vilniaus 
gyventojų gynimosi aktas 
prieš 1920 m. liepos 12 d. lie
tuviu bolševiku sutarti, tai 
buvę gyventojii neužginčija- 
,mos apsispręsti.

Seimo sušaukimas butų pa 
dėjęs išrišti tą klausimą.

Žinią, kad Tautų Sąjunga 
padėsianti išrišti Lietuvių- 
lenkų ginčius, Vilniaus gy-

neišskiriant žydui kropiamos 
į Lietuvos valdžią, prašyda
mi atkreipti domės i mus, 
nuskaustus našlaičius, liku
sius bo ? savo globėjos Tė- 
vynės-Lietuvos. Nuo pirmo 
Vokiečių įžengimo į Lietuvą 
męs nebuvom laisvi nuo įvai
rių okupantų. Vieniems pa
sitraukus, ateina kiti, piešia, 
grobia menkutį mus turtą,

Londonas. — Anglijos vy
riausybė nusprendė siųsti 
savo kariuomenės Silezijon.

Vokiečiai sumušė lenkus 
’’sukilėlius” Silezijoj ir juos 
nustūmė Gross-Strchlitz 
link.

Antras Suvažiavimas 
Washingtone

tinio vykiausio teisės tribu-

ir Kauno, bet ir tarp Kau
no ir Vilniaus. Manoma 
buvę, — Vilnių turėsiant 4- z fc,
mažiausiai bent hokios tei
sės, kaip Kaunas. Kentro

Gegužio 16 dieną 
bes sekretorius yra 
kongresmaną Wa’ 
Chandler i, kursai vardan vi- 
su trijų Baltijos respublikų 
yra įteikęs ilgesnį memoria
lą delei visų šių trijų respu
blikų pripažinimo. Visas tas

priėmęs 
ter M.

A įnori kė.1 :
, Iš kokių šaltinių ši žinia

ŠVEICARIJA PRIPAŽI
NO LIETUVĄ DE JURE.

Kauno ’’Laisvė” praneša, 
kad iš tikri! šaltinių sužino
ta, jog šveicarų vyriausybė 
pripažino Lietuvą de jure.

sutaikinti abi puses, pasiel
gus taip, kad Vilniaus gyven 
tojai ne tik ja negalėję pasi
tikėti, bet ir Tautų Sąjunga, 
jos vyriausia instancija. Kon 
trolės Komisijos Intervenci
jos: 1). Nebuvę atvaduotos 
t ('riteri jos, užimtos ”Kau 
no” kariuomenės, neatsižvel

tuo pasižymėjo lenkai dabar
tiniu laiku. Jie \ rekvizuoja 
musų gyvulius, javus, sura
šinėja musų laukus, piešia 
musų turtą. Dabar lenkai lei
džia gandus, kad musų kai
mas pasirašė Lenkų valdžiai. 
Tai yra grynas lenki! prasi
manymas. Lenkai nerasdami 
dieną vyventojų namie, at
vykdavo į kaimą naktį, ver
sdavo gyven tdį: i s pabira šy t i, 
laikydami juos uždarę po

LATVIAI ESĄ NEUŽ
GANĖDINTI.riai išrodo reikalingumą jų 

pripažinimo. Jis buvo W. M. 
Chandlerio ištisai perskaity
tas Valstybės Sekretoriui, o 
be to tapo įneštas ir į Re- ko pasidėknojant nuospren- 
presentativų Rnmiis ir tapo 
atspauzdintas Congressional 
Record nuo gegužio 17 die
nos N. 31, pusi. 1515-1520.

Kadangi šiandien Latvija 
ir Estonija jai! tapo pripa
žintos d e j n r e visų val
stybių, kurios priklauso prie 
Tautų Sąjungos, o Lietuva 
iki šiol dar nėra pripažinta, 
tai kad išlyginus juridinį vi-

jos nesusipratimai užsigaigė 
Lietuvos laimėjimu. Tas įvy-

džiui trečiųjų teisėjo prof. 
Simpson. Lietuva gavo ne 

ires, bet ir 
geležinkelių

atsitraukti antrapus demar- 
kacijinės linijos, 2) Buvęs su 
laikytas gyventoji! mobiliza
vimas, kurio tikslas buvęs 
apginti gyventojus. ’’Kau
no” valdžia tuo laiku koncen 
travusi pajėgas į karo paliau

kii norą apgauti, nė vienas sa 
vo parašo nedavė, nežiūrint 
į didelę prievartą.

Mes, kreipdamiesi į Lietu
vos Valdžią, pareiškiam, jog 
esame tame nekalti. Ir šian
dien del to vargstame, vos iš 
bado nemirštame, nes Lenkų 
kariumenė žiauriai mus api
plėšė, viską iš mus atėmė, ne
palikdami nei maisto šeimy
noms.

Todėl mes prašome Lietu

labai

budu ši Rygos-Liepojaus ge
ležinkelių linija nebelieka

į gyventojų norus, po nuta
rimo daryti plebiscitą buvę 
sulaikyti rinkimai į seimą; 
4) Buvusi atmesta apsispren 
dimo forma.

musų šeimynoms maisto ar
timiausiam miestely, esan
čiam Lietuvos valdžios ži
nioj, nes lietuviai kareiviai 
ir šauliai neduoda mums iš-

Lietuvos Atstovybė Ameri-| 
ko j e yra užklaususi musų 
delegacijos Briuselyje, kuo
met galima laukti iš Aliantų 
A alstybiu tokio de juro Lie
tuvos pripažninimo ir ai1 tei
singos yra žinios, jog klausi
mas delei Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo bu 
siąs pakeltas ateinančiame 
Augš'iausios Al i ant os Tary
bos posėdyje.

Nuo Lietuviu delegacijos

delį ergelį ir pradėjo spėloti, 
kad delei tos priežasties lie
tuvių-latvių santikiai pablo-

vyks derybos Bruksely, pri-

Purvckis, Lietuvos Užsieniu * / 4.

latvių sostinei! Rygon.

AMERIKA NEGELBĖS 
LENKIJAI.

Washingtonas. — Kuomet
Vnglija griežtai pasmerkė

vyriausybe per savo atstovą

vanausko yra gantas toksai 
kablegramas iš gegužio J 9 
dienos:

” Franci ja ir Anglija for
maliai prižadėjo

artimiausiame Council Su
preme posėdy.

pagalbos Silezijos klausimo 
išrišimui bei to krašto prie 
Lenkijos prijungimui. Bot 
sekretorius Hughes atsakė,

pos klausimas, į kuri Ameri
ka savo rankų nekis.

Vadinasi, lenkai ir čia nie- 
Delegacijų’ko nepešė.

ro administracija prie Len
ki! valdžios direktyvų. Pe
čiau Želigovskis reiška vil
ties, 1) Kad Lenkų valdžia 
niekuomet nesutiksianti lie- 
tuviu-lenku konflikto arbi- 4- 4.

niaus gyventojų noras jų 
krašto klausimu nebusiąs pa 
mirštąs, net ir tuomet jei 
Brukselio derybos tarp lietu
vi ii ir lenkii pasibaigtų drau
gingai. Vilniaus teritorija ne 
galinti būti dalinama, nes su
daranti nedalinama vienatą; 
3) kad Brukselio derybos ne
davus pozitingų išdavinių, 
Lenkii valdžia negaišuosian
ti sušaukti tuoj Seimą, be to 
dar, kad ji išsistengsianti

linkti atstovus ir tose terito
rijose, kurios ’’Kauno” val
džios žinioj. Kitokis Vilniaus

Prašome Lietuvos valdžią 
mus neapleisti, išklausyti 
musų skundos balsą, nes visi 
mes norime priklausyti Tė- 
vynei-Lietuvai ir laisvai joje 
gyventi. Mes pasitikime, 
kad Tėvynes meilės neišplėš 
iš musų lenkai, kaip tai nepa

,me Dievo kantrumo, kad ga
lėtume iškęsti žiaurų priešų 
lenkų elgimąsi ir kankinimą.

Te gyvuoja laisva Lietuva! 
Pareiškimas pasirašytas vi
sų kaimo gyventojų.

ANGLIJOS PREMIERĄS 
VĖL PASMERKĖ 

LENKUS.
Griežtas franeuzų premje

ro nusistatymas prieš Lloyd 
George kalbą ir fraucuzų 
spaudos kritiką Anglijos 
premierą privertė antru sy
kiu Lenkiją pasmerkti už 
užgriebimą Silezijos.

Ali j antų komisija veltui 
mėgino mūšius sulaikyti.

Vokiečiai traukia savo jė
gas Silezijon, kad apgynus 
ten savo teises.

Taip pat ir lenkai traukia 
daugiau kariuomenės į Sile
ziją. Skelbimas, kad lenkai 
žada pasitraukt iš Silezijos, 
buvo tik akių muilinimas.

Kaip galutinai Silezijos 
klausimas išsiriš — nežinia. 
Preš lenkus gręžtai nusista
tė anglai ir italai. Lenkus 
remia tik vieni fraucuzai. 
Premjerai, Silezijos klausi
mui svarstyti, susirinks tik 
šios savaitės pabaigoje.

ŽEMAIČIŲ GELEŽINKE
LIS.

Telšiai, TV27. (Elta). El
tos korespondento praneši
mu, rūpinamasi tiesimi! ge
ležinkelio linijos Šiauliai- 
Telšiai Plungė Kretinga Pa
langa.

Nesenai važiavo iš Telšių 
į Kauną tam tikra delegaci
ja šiuo reikalu tartis su ^Mi
nisterija. Iš sugrįžusių dele
gacijos narių teko sužinoti, 
kad vaisiai esą geri. Gele
žinkelio tiesimui Valdžia pri 
taria, bet nori, kad susidary
ti! viena Draugijų koncesija, 
kuri pradėtų šiam darbiu, su 
kartu visa kelia. Toliau dar
bą varysianti valdžia, taip 
pat ir visą medžiagą ir mo
kesni! teiksianti.

Jei tokia Draugijų konce
sija susidarys, tikimasi per 
metus dvejus geležinkelį bu
riant nutiestą.

Washingtonas. — Geg. 19 
d. mirė vyriausio Jungtinių 
Valstijų teismo teisėjas pir
mininkas Edward Douglas 
White.

Paskut ini ai s Sakram en t ais 
velionį aprūpino kun. Crce- 
don. Teisėjas White buvo 
katalikas.

’’LAISVĖ.”
Gavome iš Lietuvos, Kau

no, kelias dešimtis numerių 
dienraščio ’’Laisvės,” ku
rioje labai gražiai nupiešia
ma ajie dabartinę Lietuvos 
padėtį. Kurie norite jos kelis 
numerius gauti, prisiųskite 
už kiekvieną numerį po 3 
centus ir 3 centus ' (5 nume
riams) pašto lėšų.

GARSAS
222 So. 9th St., 

Brooklyn, N. Y.

ŠAUKIAMAS ANTRAS 
AMERIKOS LIETUVIŲ

SUVAŽEVIMAS WA
SHINGTON.

Amerikos Suvienyti! Val
stijų Prezidentas Warren G. 
Hardingas yra sutikęs priim 
ti Gegužės 31 dieną Baltam- 
jame Name Amerikos lietu
vių delegaciją, kuri pristatys 
jau seniau surengtą su mili
jonu parašų Amerikos pilie
čių peticiją delei Lietuvos 
Valstybės pripažinimo.

Toksai tat atsakymas bu
vo gautas nuo Valstybės Sek 
rotoriaus, per kurio ofisą 
Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra prašiusi tokios de
legacijos priėmimo.

Prašydama nuskvrimo die
nos tokiai delegacijai, Lietu
vos Atstovybė yra nurodžiu
si, jog parinkimui šios dele
gacijos ir aptarimui visokių 
kitu Amerikos lietuviu reika 
lu bus sušauktas iš visu ko- 
.lionijų lietuvių suvažiavimas 
Washingtone, jog drauge su 
Lietuviais yra prašyti toj de
legacijoj dalyvauti ir Latviai 
ir Estai, kaipo Amerikos pi
liečiai, kad bendrai iškėlus 
klausimą apie visų trijų Bal
tijos valstybių pripažinimą.

Delegacjion galės ineiti 
nuo 12 iki 20 žmonių išimti
nai Amerikos piliečių. Spė
jama, jog tame skaičiuje su
tiks dalyvauti kai-kurie įžy
mus Amerikos veikėjai ir 
kongresmanai. Pati priėmi
mo valanda dar nėr nuskirta. 
Be to galima tikėtis, jog bus 
paskirta delegacija ir prie 
Valstybės Sekretoriaus ir 
gal kitų asmenį!.

Norėdama tinkamai pagel 
b et i Amerikos lietuviams at
likimui šio svarbaus darbo, o 
be to ir visų kitų, kurie gali 
būti Amerikos visuomenei 
svarbu aptarti, Lietuvos At
stovybė Amerikoje šiuomi 
turi garbės prašyti visų Ame 
rikos lietuvių organizacijų 
(kaip tat visų Paskolos sto
čių!, Lietuvių! Piliečių Sąjun
gos skyrių, abiejų! Susivieny- 
jimų, Chicagos Lietuvių Ta
rybos ir kitų, Amerikos Lie
tuviu Rymo Kataliku Fe
deracijos įstaigų!, A. L. Tauti 
nės Sandaros kuopi!, Tėvy
nės Mylėtojui Draugijų, Lie
tuvos Vyčiui, Liet. Moterų 
Sąjungų, Lietuvai Gelbėti 
Draugijos skyrių, Liet. S. Są 
jungos ir t. t.) ir šiaip įvai
rių draugijų ar įstaigų, ku
rios panorės išrinkti ir pri
siųsti Washingtonan savo at 
stovus ant Gegužės 30 die
nos š. m. Atvykatantieji, 
kaip vyrai taip ir moters, 
yra prašomi įsiregistruoti, 
nuo kokios kas organizacijos 
atvykęs ar šiaip patsai be į

galino j imo, Lietuvos Atsto
vybėje (1925 F. Street, 
North West, ant kampo 30- 
os gatvės), kur bus suteiktos 
atvažiavusiems visos jiems 
reikalingos informacijos 
dink posėdžių vietos, apsigy
venimo ir 1.1.

Tarp kitų darbų šiame su
važiavimo bus paranku atlik 
ti ir tolimesnis darbas dėlei 
Lietuvos paskolos. Sumany
toji antroji Lietuvos gynimo 
paskola dar nėr Steigiamojo 
Seimo patvirtinta ir pati 
Lietuvos Misija tai paskolai 
vykinti dar nėra nuskirta. 
Spėjama, jog ji tegalės atva
žiuoti tik rudeniop, kuomet 
gal ir pačios sąlygos pasko
los realizavimui kiek page
rės. Tuo tarpu gi finansinė 
pagalba Lietuvos Respubli
kai yra reikalinga ir dar šiuo 
vasaros laiku, pradedant nuo 
Birželio mėnesio, kaip spėja 
ma, galima būti išparduoti 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
boiių nors apie kokią ketvir
tą dalį milijono dol. taip kad 
visos pirmosios paskolos bu
tui parduota apie du milijonu 
dolierų. Kiekviena iš esamų
jų stočių turėtu dar išpar
duoti apie dvidešimtą dalį 
tos kvotos, kuri buvo iš pra
džios kiekvienai nuskirta. 
Spėjama, jog taip maža su
ma lenktyniuojant galima 
greitai sukelti. Tokiam Lai
svės Paskolos bonų pardavi
nėjimui norima išrinkti nuo 
visų paskolos stočių tam tik
ras iš kokių trijų asmenų 
Centralis Paskolos Stonių 
Komitetas, kursai duotais 
suvažiavimo įgaliojimais tu
rėtų tą dali paskolos sukelti, 
iki galės prasidėti darbas 
prie antrosios Lietuvos Gy
nimo paskolos. Todėl šiam 
suvažiaviman Washingtonan 
yra kviečiamos visos pas
kolos stotys prisiųsti savo 
atstovus minėtam pasitari
mui ir išrinkimui centralio 
paskolos stočių komiteto.

Jau šiandien numatoma, 
jog pinnasai posėdis įvyks 3 
v. popiet, antrasis vakare 
ant 8 v., o be to bus nuskirti 
du posėdžiai 31 dieną speci- 
jaliai paskolos reikalams. Su 
sirinkimas bus teisėtu, nevei 
zdint kiek narių atvyks. Die
notvarkė bus paskelbta ir pri 
duota ant vieto.s atvykstan
tiems nariams. Jeigu kas no 
retų pakelti kokį klausimą 
irųnoštiį dienotvarkę, prašo
mas pranešti Lietuvos Atsto 
vybei iškalno ir apskritai vi
sais klausimais delei šio su
važiavimo kreiptis prie At
stovybės ofiso Washingtone.

J. Vileišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje!.
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NEIŠEIS ANT GERO.
Aišku, kad lenkai prie Si

lezijos jokių teisių nebeturi. 
Tai grynai vokiečiui kraštas. 
Jei bent kokia dalis ir tektų 
lenkams, tai per didelę pran
cūzu malone, kurie i nieką v t. J *. v

kad tik Lenkiją išauginus į 
didžiausia valstvbė, o Vokic- 
tiįa nuskriaudus ant tiek,

inas — francuzams peilis po

Daugiausia

skolų dovanoti negali, pati

mokėti iš kit okių šaltinių ne
pajėgs. Lenkui kareiviai ver-

tojų.didele didžiuma nulėmė

euzai jų žingsnius parėmė, 
turėdami omeny Lenkijos

ir ’lenkus-apgynejus 
Rusijos bolševizmo.” 
kiais tai obalsiais vadovau
jantiems, fraucuzai nepasiprie 
šiuo nė tuomet, kuomet len
kai užėmė Vilnių ir kitas Lie 
tuvai priderančias žemes.

Anglijos premieras lenki] 
norus ir žygius, matyt, jau

kęs, tai dėlto,

Jungtinių Valstijų kapitali-

isipyKti su rrancija, savo 
talkininke. Bet lenku ir frau- 
euzų imperializmas ir kan
triausi žmogui iš kantrybės
galėjo išvesti. Įsvede ir 
Lloyd Georg’ių. Jisai visą

kaip jau senai sakė lietuviai 
ir visi tie, kurie ar šiokiu ar 
tokiu budu su lenkais turėjo 
progos susidurti.

Prancūzų premieras atsi
stojo griežtoje pozicijoje.

ku ’’nenuskriausti.’’’ Angli
jos premierui už teisybės pa

žinti — atiduoti jai tas,

batų laimėję lenkai, žinoma,

.mojus vokiečiams, pi oi 
tas nustoja savo vertės.

klausimo. Bet, išrodo

(lytų Tautų Sąjungą ir dar

žiai galėti] susisiaurinti

J. A. Karalius.

Valstybe ir Sociales 
Nelaimės.

J uodu nurodo, kad liuosaųorės pastangos grei
čiau pasistengia išrasti ir panaudoti naujus budus

šventimą, daugiau simpatijos sunkiuose atsitiki
muose, ir tankiai suteikia galingų palengvinimo 
įtekmę, kuri plaukia iš religijinių jausimi šaltinio.

pos darbą augščiau materialių siekių—bizniu da
ro jį žmoniškesnių ir įvairesniu, negu valstybinės, 
nes valstvbinės pastangos turi prisilaikyti už-
briežto joms vienodo programo.

šalpa turi svarbių trukumų; svarbiausi iš jų yra

nių žmonių išnaudota ir jų pastangos yra apkrau
tos nelygiomis sunkenybėmis, kaip tai rūpesčių 

»sudaryme reikalingų lėšų, savitarpis nelygus pa
dalinimas pastangų įvairiems darbams neleidžia 
pilnai atsiduoti vienam darbui ir stoka jėgos pa

bes. Praktikoje, rodos, yra naudinga turėti abi 
rusi, valstybinių ir privačių sušelpimo Įstaigų, ku
rios dirbtai toki darbą, kuriam yra geriausia tin-

ši: viena, kuri yra teikiama Įstaigoms; antra gi

mylioms. Suvienytose Valstijose valstybinė pa
šalpa yra teikiama daugiausia Įstaigoms. Čion 
valstybė užlaiko daugelį pataisos namų doroje 
.nupuolusioms merginoms ir del jauuam.ečių išdy-

jai nepajėgia suvaldyti, šie dvi ištaigi nežiūrint, 
kad ir geriausia valstybinėm,]s past angomis būti]

sekinių, kokias duoda privatūs šios iiišies Įstaigos
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nuo visą

Bet, porą menesių

tautos nenurims.
I.šiam klausimui duoti plačią

jį
prieš kiekvieno

kiek atsto-

Brydvaišis.

Šventosios Upe

aukas dėjo. Jie didžiavosi tu
mas su prezidentu, su kuriuo mins Lietuvos

simatymo neišsirupino. Bet, i bedarbę ir kitų prie

valdžia iiintelį atlyginimą jiems t

Kol Steigiamasis Seimassime. Ypač dėlto,

gvvemmo.laikui priėjus nuošimčių rel

Amerikiečiamsžmonių 11,('s ji padėties
žymiai prisideda'nt jų pra de

Lietuvai

riems irgi duota progos savo

Atsitikimuose, kada ir kur privatus pastan-

DEL SUVAŽIAVIMO 
WASHINGTONE.

nūs pirkę, nelaukdami nei lie 
pos pirmos dienos privalėtų

kraščiai, bet visos kolionijos, 
draugijos ir pa vieniai nieko

savo
savo

kio 
čiai

vaduoti. Beabejo Amei 
čių liet uvių parama dau

žinoma, ves prie naujų krau
jo praliejimui, prie karui, nuo

kins ir bus gerai, 
dali duos lenkams,

tai žmonių. Čia ir kila'klau
simas, kam tai daroma. Juk

Pavieniams žmonėms, kaip ir luomams t urėtų būti . 
duota proga šioj linkmėj pasilavinti. Valstybė, 
kurios piliečiai ir gyvenimu išreiškia šias dorybes

abejo, nuošimčius Atstovybė 
jiems išmokės. Bet argi ga

ji laisvoje ir nepriklausomo
je Lietuvoje galėtų laimin
gai gyventi? Viso pasaulio

bėgus apie 18 kilni, susilieja 
su Luknės — Šventosios 
(dviem vardais) per 2 kil. 
nuo Skuodo m. upeliu ir, pa
sisukus Į pietų vakarus, ran-

Pasimatyt su prezidentu 
galės tik nuo 12-20 žmonių į-

reiškia, atlikti savo pareigas 
ir kitus prie atlikimo para-

ktas Lietuvos laisvės gynė- 
i jams l Juk dar ir toliaus tok- 
Isai maitinimas ir aprengi-

na Lietuvos namelius, dar
<11 SIZ1 (L“ e .

Lietuvos sūnų kraujas lėjasi

ga visus klausinius riš, ji jo-j11 New i orke, o ne Vi ashiug- 
kios ateities neturės, bus bc-fNine, kurį labai mažai stočių

Mat, tos tautos, kurias juo- tiek 
dvi turi pavergusios, gal but toks

lio į Žvirgždeną susitinka su 
upe, — Šventoji urnai pasisų

siemais, ten kai ir išgamos 
dvarponiai pasigrėbę Vilnių; 
dar ji tebekamuoja, lenkų! 
gaujos įsiverždamos . Lietu-1

siena apie 22 kiliu. Toliau, 
Laukžemės miškuose, kur

jonas parašų, kuriuos lietu-j1’ kol net važiuos kita misi j 
viai katalikai vra surinkę.;tai paskolai vesti, darba

liejo būti vedama taip, kaip 
.ir iki šiol, tik, žinoma, vedė- 

Wasliingtona, 30 ir 31 die-!iai (langiaus veiklumo ga
lioms gegužio, suvažiavimą, i b* j ° parodyti. Musų nuomo- 
31 ffoff išsiautas nasiinatv- ne, jokių centralių komitetų

, kurie

tik keliolika žmonių. Kam tūkstančiu doleriu.

ri progos lengvai, bet gausią lime reikalauti nuošimtį, kuo 
auką Lietuvai padaryti. Atė-jmet jaučiame, jog tuomi gal 
jus liepos numėto pirmai die .but sumažinsime duonos kas

Naudinga pažymėti

tokios pat rūšies Įstaigoms.

gas, kurios užsiima gydymu socialių nelaimių, kū

čių įstaigų.

socialių nelaimių formos, kuri paeina nuo žymios

bei sumažinime socialiu nelaimiu turėtu būti už-
. I. i.

1919-20 metais Katalikų Uni versite AVashįųgtoJV &

aplinkybėse butų įsteigta viešnamiai, kur darbiniu 
kas atsiradęs sunkiame padėjime, negaudamas il-

mas, duoti] pavyzdi sėkmingiausio liiiosanorio ir 
valstybinio sutartino darbo, kuris kiekvienai val-

pročiii bei ligonių padėtim augščiau pastebėjome. 
Lieka dar vienas labai svarbus valstybės uždavi
nys socialių! nelaimių dirvoje, tai steigimas ir už-

maža, sulyginamai dalis pi
lietiškos duoklės 
mų.

bes socialių nelaimių veikimo dirva nebus per
daug plati, jeigu šalies jaunimas bus tinkamai ir

labai mažai ant nelaimes valstybei ir visuomenei 
radosi.

ryti. Jie mirdami kovos lau
ke, vien

vates religijines įstagos — seserų vienuoliui bei 
broliuku vedamas. Valstvbė turėtu suteikti šioms v »/ *,

P. S. Rengiant šį raštą naudojausi uupiuoiior 
mis vieni) iš didžiausių šių dienų ekonomų Di\ J,.

Įstaigoms, sulig.skaičiaus Įnamių, turėtų būti mu

siju ir moksleiviams stipenidijų fondui. Nors ir 
šituose dalykuose, rodos, butui naudingiausia, kad

tybiu.
Pažvelgus į Lietuvos jauną valstybę, mes mą--_

tokiu, net ir bledingu visuomenei budu. Šitą (L 
b.ą sėkmingiausiai gali atlikti vien tik valstybė.

uimo ir pastebėję oiuius jų prasaimimui bei su
mažinimui, turime priminti dar ir tas, kurias gim
do stoka atsakančio maisto, drabužio, pastogės ir

tomų Įstaigų, Kad jos patekę į mažai sanzmuigų 
žmonių rankas netaptų pasipinigavimo Įrankiu.

suaugusiems.
. Perbėgę trumpai sociales nelaimes, kurios pa-

tiesioginiu arba netiesioginiu budu mažinti šias 
nelaimes per įstaigas, kaip tai prieglaudų namus 
ir ligonbučius. Ir šitame atsitikime valstybe tu
rėti] vadovauties augščiau pažymėtais nurody
mais. Irina naudingiausia bus, jeigu valstybė pa

Todėl
tyrimas parodo, jokia, kad ir geriausia vedama,I turėtų prigelbėti katalikiškoms mokykloms tą dar- 
istaiga nepajėgia. Todėl sėkmingiausias pienasl ba dirbti. Apie pagalbos būdą augščiau miiiė- 
prašalinimui socialių nelaimių, kurios paeina išėjome.

laimių vedlinčių. Geriausia jaunimo 
prityrusi yra Katalikų Bažnyčia. M

ti nakvynę ir pavalgyti. Tie viešnamiai turėti] ra
stis kartu su darbo biurais. Valkatos ir tinginiai, 
kurie parodyti] nenorą dirbti, turėtų būti su prie-

Baigiant galima pasakyti, kad valstybės ru-< 
bežiai socialių nelaimių dirvoje nėra perdaug sįaų-

viams. Supraskite, Sekančio M ip gyvybę. jie ten daro tą 
liepos pirmoje dienoje Lie- 110 ianb ^a(l pasipelin t i, ne 
jtuva turės išmokėti Ameri-pam nuošimtį gauti, bet 
kos lietuviams apie šešiasde- 

' šimts tūkstančiu doleriu nuo 
šimčiais už paskolintus jai1 
pinigus.

I vergtas Lietuvos dalis. Tam, 
|kad aut visuomet Lietuvai 
' laisvę ir nepriklausomybę už 
tikrinti. Kas gali užmokėti 

Amerikos lietuviai, pirkda nuošimčius arba sumą tiems, 
mi Lietuvos Laisvės Basko-!kurie netekę rankos, kojos 
los Bonus skolino savo pini
gus Lietuvai, norėdami savo 
gimtinei šaliai pagelbėti at

Lietuva butų pripažinta,, ------ — ------- -
kaip nepriklausoma, denio- VĖL STOKIME PAGEL-'; 
krūtingą respublika. i BON LIETUVAI ATLI

KIME SAVO PILIE
TIŠKAS PAREI

GAS.

imant galima pritaikinti ir vedime ištaigi], kurios; 
rūpinasi žmonėmis silpnais protu bei kurni. To
kiomis įstaigomis yra prieglaudos namai del silp
napročių, neregių, kurčių, nebylių, našlaičiu ir se
nų. Tiesioginiu arba netiesioginiu budu, valstybė 
privalo teikti pašalpą šioms socialių nelaimių for
moms.

pažiurėjo, numykė ir užmir

Lietuvoje yra kelios Šven
tosios upės. Čia kalbu apie 
Šventąją, kuri teka Baltijos 
jūron, 12 kilomet rų į žiemius

dininku kaimu Skuodo vai-&. c-

bent šių metų kuponą ir pa- Radeliškio dvaru pasisu- 
siųsti Lietuvos Atstovybėn tiesiog į vakarus ir pada- 
pareiškiant, jog tą ųuošimtį rius aPie 6 žymius vingius, j

bes labui. Tai butui ištikimo Šventoji yra ‘ iš 
tėvynainio pareigi] atliki-iGO kilių. ilgumo;

■ i 
apie

suosc tokiuose atsitikimuose liuosnorės pastan
gos visuomenei yra naudingesnės, negu valstybi
nės, nes jos auklėja piliečiuose užuojautą artimui 
nelaimėse, širdingumą, mielaširdystę, taupumą ir 
pasiaukavimą del labo visuomenės bei tautos. 
Todėl, valstybė turėtų netik duoti progą, bet prisn 
dėti su pagalba auklėjime. Žmonėse tų prakilnią 
jausmų bei socialių dorybių, kaip tai: brolišką

valstybe turėtų apie tai pasirūpinti. Vienos iš 
geriausiu būdų sutartino valstybės ir privačių pa
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dupis, Kuisė, Darba ir trys 
bevardžiai upokšniai; Latvi
jos siena Luknė bėga iš Ku
lių sodžiaus balų ir iš dešinės 
pusės vienas bevardis upok
šnis, bėgantis iš Pukiavos ba

vuočiai, jis taip užšalo, kad 
laivai negalėjo išeiti 2 ar 3 
mėnesius į jurą, tuo tarpu 
kai prekybos uostas paliko 
atviras visa ta laika. Kodėl 
taip atsitiko? Pasirodė, jog 
karo uosto užšalimo priežas-

Žemės plotas, iš kurio van-, 
duo upeliais — upokšniais , 
subėga Šventojon, yra apie 
60,000 hektarų didumo. Bal
tijos pajūrio srityje per me
tus iškrinta drėgmės (van
dens) lietaus, sniego ir ruko 
pavidalu, aplamai apie % 
metro (494 m. m..) storumo; 
vadinasi, Šventąja per tiek 
laiko subėga vandens juros 
apie 800 milijonų kibini ar
ba po 25 kibirus per sekundą. 
(Prilyto vandens patenka 
upėn tik apie %, kitų du tree 
dalius sugeria žemė ir išga-

ja), Venta (Ventspilė.) ir 
Dauguva (Ryga) ir todėl ne
galės duoti tokių ypatybių 
uostui. Tačiau ji yra svarbi 
vieta taisyti uostui; tai paro
do ir ta aplinkybė, kad An
glijos prekėjų bendrovė, ve
dama Horsto, 16 amžiuje bu
vo Įtaisiusi prekybai su Lie- 
tuVa prieplauką ne kur ki
tur, kaip Šventosios žiotyse. 
Istorikas Balinskis Tašo, kad

yanduo ramiai tekėdamas 
kastame kanale daug grei 
čiau užšąla negu vanduo, tuo 
met judinamas sraunų bėgi- 
,mu upės žiotyse; 2) pirmu
tiniai ledai, laivų išlaužti, pa 
likdavo uoste, ir pernakt su
sidėdavo ledas du kartu sto
resnis; prekybos uoste Bar
tuvos upės srovė išnešdavo 
išlaužtus ledus jūron.

Šventoji neturi tiek van
dens, kaip Bartuva (Liepo-

------ .... -—«

FEDERACIJOS ŽODIS

kūrentą savo prekybai, įpra
šė švedus užversti Švento
sios prieplauką Tai ir buvę 
padaryta. Ir dabar vietos gy
ventojai rodo, kur seniau bu
vęs uostas.

Inžinierius P. Vizbaras.

Šventosios upė, kaip maty 
ti iš tų žinių, yra nedidelė, 
bet Lietuvos valstybei ji yra 
labai svarbi, kaip vienintelė, 
tuo tarpu upė, kuri įteka Bal 
t i jos jūron tame sk 
priklauso Lietuvai.

kurs
i Ke

ne Lietuvos žinioje.
Sienų Arbitražo Komisi

jos sprendimu Lietuva gavo 
Baltijos pajūrio kranto 19,5 
kilm. skaitant nuo buvusios 
Vokietijos sienos ligi vadina 
.mos prof. Simpsono linijos 
kuri prasideda už Šventosios 
žiočių Į žiemius 4,5 klm. Pa
jūry s yra svarbu Lietuvai ne 
tik dėlto, kad Palangoje yra 
maudyklės, bet dar labiau 
dėlto, kad galima per čia tie
siog, niekeno nevaržomam, 
susisiekti su visu pasauliu. 
Čia Lietuvos prekyba ir pra
monė gauna galimybės ne
kontroliuojama kilti ir plė
totis, per tai ir visa valsty-

AMERIKOS LIET. R. K. 
FEDERACIJOS VALDY
BOS SUSIRINKIMO PRO

TOKOLAS
Gegužio 17-tą d. 7 vai. va

kare, Federacijos raštinėje, 
svarbiu visuomenės reikalu 
tapo sušauktas nepaprastas 
A. L. R. K. Federacijos Val
dybos susirinkimas.

kale. Pačios gi paskolos pra- 
vedimo reikale priimta sc

” A. L. R. K. Federacijos 
Valdyba Liet. Laisvės Pasko 
los tolimesnio pardavinėjimo

būti didesnis reikalas kaip 
kad dabar yra? Dabar einasi 
apie atvadavimą Liet, šven
tai priklausančias teritori
jas! Kada einasi apie atva
davimą Lietuvos širdies-Vil- 
niaus! Koksai-gi svarbesnis 
momentas gali būti? Žinome 
gerai, jog Tamstos, kaip ir 
kiekvienas tikras lietuvis 
tą at jaučiate. Mažiausios 
abejonės nėra, kad iki paliuo 
suosiant Lietuvos teritoriją, 
ypač Vilniaus, Lietuvos sū
nūs nenurims ir ginklo iš ran 
kų nepaleis.

Atvaduoti Lietuvos terito
rijoms yra dvi priemonės-de- 
rybos ir karas. Lietuvos Val
stybė, brangindama kiekvie
no Lietuvos sūnaus gyvybę, 
pirmiausia bevelyjo pirmąją 
priemonę panaudoti. Supran 
tania, derybų nusisekimas 
daug priklauso nuo Valsty
bės padėties. Lietuvos žmo
nės padėjo visas savo pastan 
gas, kad Lietuvos Valstybe 
netik ekonominiai sustiprin
ai, bet kiekvienas iš jų yra 
pasiryžęs prie didžiausio pa- 
siaukavimo reikalui esant,

Kadangi dabar Amerike 
esama didelės bedarbės, kuri 
labjausia apsunkina Pasko
los pardavinėjimą;-

Kadangi kol kas nėra su
daryto naujo obalsio, kuris 
butų akstinu Paskolos darbą 
geromis pasekmėmis praves- 
ti;

Kadangi pirmoji Liet. Mi
sija pridarė begales netaktų, 
kurie dar ir šiandien gyvai

Nors žaibu dar nematėme,
4. 7

bet ’’Perkūno” trenksmo
remia dvigubai.

Lietuvos Atstovybės
Paskolos Skyrius.^šiek-tiek Bostono pusėje jau

Red. prierašas. Aišku kad 
Lietuvai musų pagalbos rei
kalinga. Paskolos darbą rei 
kia labiau išplėsti. Tik abe
jojame, ar Suvažiavimas 
.Washingtone Paskolos rei
kalą pagerins. Mums rodos, 
kad ne. Tik padarys tai, kad 
stotims bereikalingų lėšų ne
maža reikės panešti.

nugirdome. Trenk ir į Brook 
lyną, nes liberalai su bolševi
kais neberimsta, tavos lau- 
kią.

’’Saulės” Baltruvienė su 
’’Vienybe” lenktynėsna ei
na. ’’Vienybei” sunkoka bus 
tas lenktynes išlaimėt!.

' Brooklyniečiams žinomas 
p. Mantus (Martusevicz, 
Martin) ’’Vienybėje” rašo: 
’ ’Gerbiamieji Brooklyn! e- 
čiai: — Aš Jus amžinai pra
keiksiu, kad neprisiunčiate 
pinigų. Juk aš neimu ir ne
gaunu jokio užmokesčio už 
darbą, o gana daug atsieina 
bastytis, ir tas daug lėšuo- 
ja....” Mantus užmokesčio ne 
imąs dėlto, kad negauna, o 
negauna dėlto, kad neužsi
dirba. Čia ir gludi visa Mar
taus prakeikimo paslaptis.

Vieno. liberalu laikraščio 
redaktoriaus žmona klebono 
gerbimui rengiamoje vaka
rienėje puodus mazgojo. Ir 
dar, mat, tie šelmiai katali
kai sako, kad liberalu laik- z v
raščiai kunigų nepakenčia,

— Vyručiai, Trockis vėžio 
liga serga, bus bėdos, visą

sirupinęs kalbėjo Raulas.
— Well, bolševizmas biau-

ka — atsakė Jonas — vėžio 
liga.nc tiek pavojinga.

DVI MINTI.
Buvo rudens laikas. Pajū

rio Sponas norėjo sutaikinti 
savo kaimynus, kuriuodu se
nai jau pykosi už kaimyni
nius nepasitenkinimus. Mat, 
viens kito ežę suarė; vienas 
.kito šieno puspradalgę per 
ežę nupiovė. Ir iš to kilo visi 
nesusipratimai ir barniai.
, Vieną kartą Sponas grįžo 
iš miestelio, ir susitinka vie
ną iš tų kaimynų, Jurgį Ju
rą, kuris jau nuo senai buvo 
paliegęs (ligotas). Čia Spo
nas statė visas savo jėgas, 
kad kaip nors Jurą įtikrinti, 
kad juodu su savo kaimynu 
Šluočium susitaikintų. Ir pra

— Žinai ką, kaimyne Ju
rai, pats regi, kad tavo jėgos 
eina silpnyn, kol neužilgo 
teks mirti. Ar negeriau bu
tų, kad tu visus prasižengi
mus savo kaimyno Šluočiaus 
dovanotum ir judu amžinai 
susitaikintumet.
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ic laimėms 
vktu suk-

mes iną-- 
i labai ap- 
voje žiau
noms pen-

Nors ir, 
a u šia, kad 
bei priva-

I st v b ės ni- 
■daug siau
biais. Vi- 
d valstybeY
j tokio, ką 

neblogiau
’*s pagalba,

i nuoinouo- 
>mų D?. J« 
)e klausytį 
'asliiugtom,

uostas galima, ypač dabarti
nės teknikos metu, bet kokio 
j e juros pakrantėje. Tačiau 
ne visur vienodai tai kaštuo
tų. Geriausia ir patogiausia 
uostui vieta tai upės žiotys, 
patogiausias uostas yra tas, 
kuriuo galima naudotis visus 
metus, kurs niekuomet neuž
šąla.

turėjo du neužšalančiu uos
tu: Liepojos ir Venpilės 
(Vindavos), Rygos uostas už 
šaldavo trumpam laikui (1 
—1% mėnesiui) ; Revelis už
šąla ilgesniam laikui. Uostas 
neužšala, kad ir žiema, nuo 
daugelio priežasčių: 1) nuo 
šiltos (Golfstremo) srovės, 
2) nuo vandens sūrumo, 3) 
nuo sraunumo judančio van
dens pačiame uoste ir t. t. 
Kaip didelė įtekmė yra van
dens sraunumo šiuo atžvil
giu, parodo abiejų Liepoj aus 
uostų praktiką. Ten karo 
uostas yra įtaisytas 4 kilm. 
į šiaure nuo prekybos uosto. 
Antrasis — žiotyje Bartuvės 
upės, įtekančios į jurą per 
Liepoj aus ežerą, kaip ir 
Ventpilės—Ventos upės žio
tyse, — neužšąla per žiemą. 
Statant karo uostą Liepoju- 
je, buvo manoma, kad jis bus 
neužšąlamas, kaip ir preky
bos uostas, kurs tik 4 kilm. 
tėra nuo jo. Mat kai kurie 
rusu inžinieriai tvirtino ir i- 
rodinėjo, kad Liepoj aus pre
kybos portas neužšąląs del 
šiltos jūrių '(Golftstremo) 
tėkmės. Tačiau pirmą žiemą, 
pastačius karo uostą, 1894— 
5 metais, kada sustojo žiemo 
ti (iškastame 12 kilm. ilgu
mo kanale) keturi dideli šar-

Kun. J. Švagždys, Fed. pir
mininkas, paaiškindamas su
sirinkimo tikslą. Perskaity
tas p. J. Vileišio atsišauki
mas kas link šaukiamo Wa
shington, D. C. susirinkimo 
ant 31 d. gegužio š. m.

Visapusiškai apsvarsčius 
įteikimą prezidentui Warren 
G. Harding’ui Tautos Fondo 
lėšomis Amerikos Lietuvių 
.Tarybos surinktųjų milijono 
parašų, prašant pripažinimo 
Lietuvos Respublikos nepri
klausomybės, priimta sekan
ti Rezoliucija:

’’Amerikos Lietimu kata
likų visuomenės pinigais ir 
pastangomis 1919 m. pavasa
rį, surinkta milijonas para 
šų, apie kuriuos šios šalies ad 
ministracija tik žinojo, o dar 
nebuvo tų parašų gavusi ir 

Kadangi p. Vileišis tiems 
parašams įtekti išgavo pasi
matymą su prezidentu W. G. 
Harding’u ant 31 d. gegužio;

Kadangi toks pasimaty
mas su šios šalies prezidentu 
turės daug reikšmės Lietu
vos nepriklausomybės pripa
žinimo klausime-

Todel, Federacijos Valdy
ba sutiko siųsti atstovus tai 
dienai į Washingtona, kad 
jie atstovautų Amerikos 
Liet, katalikų visuomenę pa
simatymo komisijoj pas pre
zidentą Harding.

Bet, Federacijos Valdyba 
vis dėlto mano, jog paties 
Liet. Atstovo toks pasimaty
mas su šios šalies prezidentu 
butų reikšmingesnis, negu 
Amerikos piliečių, kurie ir 
šiaip jau, be atstovo pagal
bos, tokį žingsnį butų galėję 
padaryti.

Kadangi pasimatimo ko- 
misijon galės įeiti tik nuo 12 
iki 20 asmenų inimant lat
vius, estus, ir dar Amerikos 
žymius veikėjus, 
ja nemato reikalo dideliame 
skaičiuję Washington© susi-’|uvos ^palams įr vėl atsi
rinkime dalyvauti, todėl nuo kreipiame prie tamstų. Mę 
kataliku visuomenės skiria incr ii-itlKilIlCj JO& IKI
tik tris asmenis . Tamstos dirbot paskolos rei-

> Atstovams duoti įgaliavi- kale, kiek tik išgalėdami, 
• mą dalyvauti anksčiau minė- taipgi męs tikime, jog reika-

už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę.

Amerikiečiai Lietuviai iki 
šiam laikui dar neparodę sa
vo pasiryžimo iki paskuti
niam Lietuvos reikalus gin
ti. Dar neparvėlu savo pasi
ryžimą parodyti.

Juk galingesnės pastovios 
jėgos nėra, kaip kad visos 
tautos susipratimas ir pasi
ryžimas savo teises apginti.

Nereikalaujama nuo Lietu 
vių Amerikiečių, kad jie lie
tų kraują Lietuvos teises ap
ginti. Bet pilietiškų pareigų 
atlikimo nuo jų laukiama. 

( Šiandien svarbiausiomis pi
lietiškomis pareigomis yra 
pinigais Lietuvai pagelbėti.

B ro okl yn o b oi š e vi ki šk o j i 
’’Laisvė” sakosi gerai sto
vinti, o vis dėlto šaukia: 
draugai, gelbėkit!

’’Sandara” ant tiek pasi
darė ’’mizoma,” kad ir savo 
šešėlio pradėjo bijoti. Mat 
tėvo Šliupo Amerike nebėr.

bo.
Pirmoji paskola neturėjo 

pasisekimo, o prie tų pačių 
aplinkybių ir neturės.

Gi iš kitos pusės A. L. R. 
K. Fed. Valdyba mato, kaip 
reikalinga Lietuvai Amer. 
Lietuvių pagalba, kad sėk
mingai išrišus Vilniaus ir 
Klaipėdos sričių klausimą, 
priėjo prie abelnos nuomo
nės, kad Lietuviai pagalba 
togai būti sėkmingiau sutei
kta tik tuomet, kuomet Lie
tuvos valdžia, po gilesnio mi
nėtos paskolos nepasisekimo 
klinčių ištyrimo, padarys a- 
tatinkamus žingsnius jos ga
lėjo esančių klinčių prašali- 
nimui.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Fed.Valdyba mano, kad tik 
prie naujos Misijos tebus ga
lima reikiamą paramą Lie
tuvai sudaryti.

Kol pageidaujamoji Misi
ja pribus, kad nesustabdžius 
Paskolos upelio bėgio, varyti 
Lietuvos Paskolą taip, kaip 
ji buvo varoma iki šioliai, ne stos savo atstovą ar atstovus 
tveriant jokių tam darbui prisiusite. Kalbėjimas ir lau 
naujų kūnų, kurie pageidaų- 

, jamų darbo davinių kad ir 
. prie didžiausių pastangų ne

duos.”

.sigirti negalime. Laike mo
tų nė už du milijonu doleni 
Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų neišpirkta, o aiškiai ma 
tomą, jog kelis kart tiek len

Tamstas, kaipo kolionijos 
darbuotojus, šiuomi kviečia-

Rusija daug žaizdų Lietu
vai yra padariusi. Brookly- 
no lietuviai-bolševikai nese
nai pasiuntė Rusijon adatų 
ir siūlų. Mat, turbut, turėjo 
omenyje, kad Rusija su to
mis adatomis užsiuvinės Lie
tuvos žaizdas, kurias ji, Ru
sija, jai per šimtmečius pa
darė. Bet apsivylė. Su jomis

Sakyčiau ”Lith. Boosterį” ir 
’’Vanagą nutrenkė ’’Perkūnas, 
bet kad ir jo tuo tarpu nebuvo.

Pasak reporterių pranešimų Į 
’’Vanago” radzibatorius smarkiai « 
žengia... prie liepto galo.

daryti, kad jis man skriaudą 
padarė, suardamas ežę! — 
atkirto karštai Juras.

— Bet, kaimyne, atsi
mink, jei mirdamas artimui 
nedovanosi kaltės, tad tau 
Dievas nedovanos, ir neregė
si dangaus karalybės — per
spėjo Sponas.

Juras ilgai mąstė, galvojo, 
paskui nuolankiai tarė:

— Brangus kaimyne, tegu

Liotuvnj kataliku organizacijų 
augimas liberalus iš proto varo.

Šluočiui visas kaltes dova
noju, bet tik su ta išlyga, jei 
mirsiu. Bet jeigu dar nemir
siu ir pasveiksįn, tad Šluo- 
čiui visus kaulus sulaužysiu

ir dar nors kiek Lietuvos Lai 
svės Paskolos Bonų išparduo 
ti. Kaip matote iš Jums pa
siųsto Atstovybės praneši
mo, už dviejų savaičių atsi
bus kolionijų ir draugijų at
stovų suvažiavimas Wa
shingtone. Tame suvažiavi
me, apart kitų reikalų, bus 
palesta ir paskolos klausi
mas. Tikimės, jog ir Tam-

K. Federacijos Kongresą 
laikyti savaitėje pradedant 
nuo rugsėjo 29-tos dienos.

Kazys J. Krušinskas, 
A. L. R. K. Fed. Sekretorius.

' -...... n ■ »«■■'■■■

PASKOLOS STOČIŲ 
VALDYBOMS.

Federaci- Gerbiamieji:
Susibėgus Įvairiems Lie-

s
šiam laikui

J. V. Kovas.

Aukok Lietuvai, bot auką teik 
u e per liberalą purvinas rankas, 
busi tautos pardaviku. Buožė.kelinės.

kimas antrosios paskol. šiuo 
tarpu jokios naudos neduos. 
Pirma ar antra paskola, lai
svės ar apsigynimo paskola 
yra Lietuvos Vai st. paskola. 
Paskolos užvardymas, teiki
me paramos Lietuvai skirtu-

prašome ir karštai raginame, 
kad Tamstos panaudotumėte 
visas galimas pastangas ir 
priemones, kad dar kiek ga
lima daugiaus bonų parduo
ti. Męs tikime, kad jei visos 
kolionijos subruztų, iki an
troji paskola prasidės, len-

lerų butų galima padaryti.
Taigi, neatidėliojant pra

šome imtis už darbo, juk 
kiekvienas parduotasai bo- -*-'-'■*■** 4-V , Jk-IVAK T JL V>JLJL »_z W J- V4. V 4- VX V W A M

tame parašų įteikime, bet ne ]ui esant kelis kart daugiau Inas skaitlinę padaugina ir 
imti dalyvumo tvėrime jokių | Tamstos galėsite padaryti, tuomi Lietuvai paramą padi- 
naujų komitetų Paskolos rei Kalbant apie reikalą, ar gali dina. Kas remia šiandien,
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Apie Sveikatą
2. Dėvėk liuesus, minkštus 8aus gaBos. Kiekvienas vai-

tyra-

Nauda, iš to lukšto pri-
šlynos ir molo klauso, kaip turi tie tam ty-

lau-

zikams išvaizda.

Alkoholius, yra priešas sveikatos. Sten-

Margumynai

<*«**wr

tai yra skeliami, bet daugiau

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

LAIKRODIS SAVO MUZIKAGARSUS PASAULY
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6. Visuomet prieš 
nusiplauk rankas.
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MOTERŲ AUGŠTUMAS, 
IR AMŽIUS.

oisterių
Riebu- 
Tinka

neuz- 
atvi-:

o
6

juos peržiūri, negerus atsky
rę leidžia dar kartą, per che
mikalus, ir tol dirba kol pasi
daro gražus.

PIRKITE
LIE rUVOS LAISVES 

PASKOLOS BONŲ!

VIDUTINIS VYRŲ IR 
SVARUMAS

Abelnai spėkų išsivysti- 
mas gaunamas per įrimąsi, 
bet kad vanduo visuomet

10. Gerk kasdieną užtekti
nai vandens.

Guzikai iš kaulu, c
Karvė labai daug turi sa-

uis ir liežiuvį švariais.
15. Dirbk, žaisk, ilsėkis ii’ 

miegok su saiku.

dantistą ir, jei galima, praša
link priežastis.

136 
' 140 

i 143 
147 
152
157 
162 
167 
173 
179
185 
193 
200

paprastų oisterių. Yra dirb
tuvės, kur kasdieną išleidžia

oisteriai turi storą perlinį 
lukštą su baltu vidum, o iš

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog iŠ 
labara- 
torijos.

Būtinai 
reikalan- 
kito 
šitokio 
pakelio. 
Žinrekite. 
kad baui' 
INKAKO 
vai s- 
bnženklis,

KYLA IŠGYDOMA.
Stuarto Plapao Paduškai

Jus gulite mesti šalin visus din 
kadangi. Plapao. paduškaito■yra n 
tam padaryta, kad jus išgydyti nuo 
los. Ji yra taip padaryta, kad ki 
pridėjus ne nusenka ir tuo budu gert 
negu diržas. Jokią diržų ar sprcmE 
neturi. Minkštu, lengva nešiojimbi. 
gi. Jokio nesmagumo darbe. Gauta 
kso medulius. Mes prisiusime ką 84 
me, atsiųsime jums išmėginimui v 
DYKAI.

PLAPAO LABAKATORIES -

kavinio. Jei tini svaiguli, 
troškuli ar esi suputęs turi 
atsiduoti daktaro atsargiai 
priežiūrai. Visos nesveikos 
širdis turi būti daktaro per
žiūrimos mažiausiai karta i' «- &

tos užbaigta, tuomet reikia

čia skystimų, kuris padaro 
lukšto viršų lygų, kitaip jis 
daug kenktų gyvulio skurai.

kan.
12. Stovėk, sėdėk ir vaik

ščiok išsitiesęs.
13. Neleisk nuodams ir li

goms ineiti į kūną.

nuošė lukšto sluoksniuose ir 
nėra matomas. Jis vadinasi 
analizatoriui kalboje ’’na
cre.”

fAjias turi sverti du svaru daugiau, o moters du svariau mažiau, negu čia 
parodyta. Jei sveri 25 svarais mažiau, neg reikia, tai svori permažai ir užtikro 
badauji).

Amžius
25—29 30—34

_________

HIGIJENOS ĮSTATYMAI. - džiai auga Afrikoje, augštu- 
1. Vėdink visus savo gy-|m0 11U0 ^ 40 pėdų. Jų

veriamus kambarius. iA a^s^a^ aug’a didumo žmo-

35—39
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Pamėginkite naujo

Garankštuotos Gįslos (vc- 
ricosc veins). Garankštuotos 
gįslos daugiausia atsiranda 
ant kojų blauzdų. Jos gali 
būti palengvintos, vartojant 
gumines pančiakas arba juo
stas. Kaip-kada prisieina da 
ryti operaciją (čia reikia di
delio atsargumo, pasiteirauk 
apie tai savo šeimynos gydy
tojo).

Pūslės, Inkstų ir Šlapumo 
Nesveikumai. Eik pas savo 
gydytojo arba į dispensarį, 
ar ligonbutį ir pasiduok pil
nai gydytojaus valiai. Gal 
būti nieko daugiau nereikia, 
kaip tik prisilaikyti vieno
ki! o patarimo del valgymo, 
darbo ir abelno veikimo, bet 
turi būti laikas nuo laiko 
daktaro peržiūrimas. Balti
niai šlapume gali pasirodyti 
tik laikinai, bet kuomet jie 
pasirodo, visuomet turi būti 
atydžiai ištiriami. Jei abejo-, 
ji apie savo inkstų sveikatą,! 
geriau būti atsargiu ir. vesti: 
blaivų is sveiką gyvenimą,! 
saugojanties alkoholiaus,per ,v . 
daug mėsos ir abelnai persi- -išmokėti yia 
valgymo. Eik laikas nuo lai- v 1111 v0S A e ^U1- 
ko pas daktarą. Jei šlapume! Alkoholius.

duona, sviestas, grudai, tau
kai, bet nereikia užmiršti ir 
šviežių daržovių ir vaisiu. 
Saugokis alkolioliaus ir ta
bokos. Nevartok patentuotų 
gyduolių, garsinamų vaistų 
ir neik pas apgavikus dakta
rus. Saugokis nuovargio, i 
kaip fiziško, taip ir protiško. 
Nieko nelauk. Pranešk apie 
savo sveikatą viršininkui ar
ba savo distrikto sveikatos 
departamentui. Jie mielai su 
tiks duoti gerų patarimų.

Reumatizmas. Jis gali pa
eiti iš užsikrėtusiu dantų, 
tonsilių, nosies ir kitų kimo 
dalių. Linimentai jo nepra-

rubus, tinkančius prie laiko, 
oro ir darbo permainų.

3. Jei viduje dirbi, 
miršk prasimankštinti 
raine lauke.

4. Visuomet miegok 
me ore; jei galima ant lauko

5. Kuomet kosi ar <____
prisidėk nosinukę prie no
sies ir burnos ir žiūrėk, kad

sius turi keletą kitų didumo 
vištos kiaušinio. Lukštas to 
riešučio, kada tasai prinok- 

( sta, buna labai kietas ir pa
našus i sloniaus kauki. ^Uli
jonai tonų kas metai parve- 

- ‘ L žarna tų riešutų ir ypatingai 
čiaudi dirbama iš jų guzikai.

patingai saugokis persivalgy 
ti mėsos ir kiaušiniu.

8. Neužmiršk valgyti ir ru
paus maisto bei vaisių.

9. Valgvk išlengvo, geraiO*/ 0/0

ligų reikia atydžiai ir nepa
siliaujant gydytis tol kol tik 
pasigydysi. Tai reikia dary- 
|ti, kad apsisaugot save pati, 
savo šeimynos narius ir visą 

i apylinkę. Didžiuose miestuo- 
neturi iš ko 
suteikiamos

gai ir ragai panaudojami 
tiems reikalams. Daug žino
mi raginiai guzikai daugiau
sia daromi iš karvių nagų. 
Juos spaudžia karštose for
mose.

Daug taipgi guzikų yra 
daroma iš porcclano (pur
puro), iš i 
išdeginama. Daug taipgi da
roma iš visokių spalvų stik
lo. Daug yra guzikų stiklinių 
iš spalvuoto stiklo su kam
pais, kurie lengviausiai pa
daromi.

Daug guzikų yra daroma 
iš stiklo, kuriu vidu je yra 
mišinys iš amoni jos skysti
mo ir šviesaus dažo pana
šaus i žuvies lukštą.
tokie guzikai parodomi žmo
gui, tai sunku jį atskirti nuo

Su užregistruotu vaisbruženklluSuv. Volat. 
Patentu Biuro.

Naajamo mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybės Siamo vaiste idetos, 
bu priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo.

Ruffles yra moai paveikiantis 
pleiskana pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kinis 

patiks kad 
ir gaeniau- 
siaiypatai,

Kada jau viskas pabaigta, 
tuomet reikia padaryti kaip 
guzikas turėtų būti. Aptai
sius gręžiama skylės arba 
pritaisoma metalinės sagu
tės. Užbaigimui aplyginimui 
panaudojama supuvęs ak
muo ir muilas. Kažkurie yra 
mirkomi chemikalių statinė
se, kurios nuolat juda, ten 
jos viena prie kitos spausda
mos nusišveičia ir priduoda

randasi cukraus, turi pilnai kaip paprastai jis yra varto- gkis susieiti į draugiškumą 
pasiduoti daktaro ištyrimui jamas, nepriduoda kūnui vik su kitais žmonėmis.
ir sekti visus gydytojaus pa- rūmo, bot jį silpnina, 
tarimus del maisto dalykų.

Iš Ausų Tekėjimas, Ausų 
Ligos. Eik pas ausų specia
listą, arba i ausu klinika. Ne- 
atidėliok tokių dalykui, kurie 
gali užkrėsti visas kitas kū
no dalis.

Širdies Murmėjimai, Šir- kart tiek, kiek tų, kurie jo vi- 
dies Ligos. Žmogus su ne- sai nevartoja, 
sveika širdžia negali dirbti 
sunkaus darbo, bet prisilai
kant valgymo, mankštini-J 
mos, darbo ir poilsio taisyk
lių jis gali sulaukti senatvės. 
J ei turi širdies ligą, saugokis 
svaigalų ir tabako, atsargiai 
vartok kavą ir arbatą, sau 
g’okis visokių susierzinimų, 
valgyk vidutiniškai, neval
gyk perdaug pries einant 
gulti, alsuok pakankamai 
šviežio oro, mankštykis kas
dieną atvirame oro, bet da
ryk tai atsargiai, kad per
daug neinvargintume! savo 
širdies ir kraujo cirkuliaci
jos. Pasivaikščioti ir išlen- 
gvo laipioti po kalnus yra 
sveika, bet tik netuomet, kuo 
mot jauti skausmą krutinėję tulžies,
ar troškulį. Saugokis palei-1 joniškas apendicitis 
stuvystės ir perdidelio išdy- ^os’ Ą dalykai turi bu- 

ti greitai ir gerai daktaro iš
tirti. Jei neturi šeimynos 
daktaro, arba jei esi netur
tingas, kreipkis į ligonbutį 
ar į dispensarį.

Nevark per visą gyvenimą 
širdies su ligomis, jei jas gali len 

gvai prašalinti. Netrumpink 
savo gyvenimo, nemažink sa
vo uždarbio pajėgų, nė gyve
nimo linksmumo vien tik iš 
savo paties apsileidimo.

iš kokio nors daikto, kuri oi- / v
Kada storis pagauna vidun savo 

lukšto. Paprastai ’’nacre” 
susideda iš paprastos vopnos 
ir gražumas perlo priklauso, 
kaip tvirtos tos sudėtinės y-

Sme
genys ir dirgsnių sistema vai 
do visą kimą. Netik kad al
koholis sumažina veikimą, 
bet gyvybės apsaugų prity
rimas parodo, kad tarp nuo
latinių alkoholio vartotojų,

Saugokis patentuotų vaistų 
prigavikų.

18 Eik pas daktaro pasitei 
rauti apie sveikatą mažiau
siai kartą į metus. Taip-pat 
kartas nuo karto pasiklausk

net ir tarp tų. kurie ji vartoja dantisto patarimų.
į su saiku, miršta beveik du -------------- ---------

vartojama guzikų dirbiniui, 
kaip kad celluloid. Pastaroji 
labai vartojama visokiose 
formose kaip va: 
gintaro, varlės kaušo, 
dono burstino. Šie guzikai 
labai lengvai padaromi, nes 
sušildytas stiklas gali būti 
suspaustas pagal norą ir iš-

Girtuoklystė beabejonės 
.suteikia įvairių nelaimių, 
jnet ir vargingą mirtį. ' I
*, Dirgsnių ir Proto Ligos., 
Tokios ligos turi būti aty-j 
džiai gydomos gero gydyto
jaus arba kokioje nors nervų 
ligų ligonbutyje. Kaikurios 
dirgsnių ligos kyla iš negerų 
papročių, baimės, nesisten-' . .
gimo pasiimti gyvybės pilnai i so^° mc^a 0 11 suc 
į savo rankas ir užmiršt savo mik Saiia sunku įsa ai- 

j vargus. Daug dirgsniu ligų nos tlkrals vardais 
(paeina iš paviršutinių san- 
lygų, kurios su pagelba gero 
daktaro ir priežiūros turi ir 
gali būti surastos ir prašalin
tos.

Įvairios Ligos. Nosies ir 
ligos, 

, odos

IŠ KO DAROMI GUZIKAI
Guzikai žmonių madose 

I lošia didelę svarbą ir niekuo- 
Imet jie nepalieka be vertės. 
I Jie lošia svarbią rolę netik
tai madose, bet net prekybo
je ir prekibininkai jais susi- 
krauna milijonus turto.

Guzikai yra daromi iš vi-

nes 
kartais juos ir nepriderėtų 
pavadinti. Paprastai juos už 
vadina tokiais vardais, kokie 
jie niekuomet nėra ir negali 
būti. Jie padaromi iš gyvu
lių, mineralų ir žolių likučių 
pradėjus nuo perlų iki bul
vių. Buvo laikai, kada guzi
kų nešiojimas labai brangiai 
atsieidavo.

Gcriausai ištaisyti ir pra
siplatinę yra su audimu ap-

Ploni blokiniai guzikai ne
turi tokios vertės, kai]) kad 
stikliniai ar kitokie, kurie 
paprastai išspausti iš papra
stos blekės. Kaikurie net la
bai gražus — marginti. Ki
tus iš blekės daro su elektros 
pagalba tam tikrose formo
se. Labai daug yra dirbama 
toje srityje, darymui metali- 
niems guzikams formų.

Gražiausis guzikas yra 
perlinis, kuris padaromas iš 
oisterio perlinio lukšto, bet
daugiausia jų yra daroma iš šia pavartojami tekėlai.

pavidaleįjuda, tai jos vystosi per su- 
rau- į piniąsi ir tam panašiai. Pa

prastai jos gaunamos per il
gas kabutes, kurios išaugę 
lyginai kriukučiai. Kriuku
čiai insitraukia i lukštą ir 
tuo budu juos lengva ištrau
kti iš vandens.

Sugaudę daug 
juos ilgai virinama, 
mai jų visam tinka,
kaip mėšlas, tapgi geras ėde- 
sis kiaulėms ir sparnuo
čiams.

Tokiu budu atskyrus lukš
tus juos siunčiama dirbtu- 
vėn; jie ton nutaisomi į dide-

JLX1Y1JLVJX 1XXAJ.O.X įį U.zjJ.x

yra padaryti iš perlinio oi
sterio, kuris kartais yra ket
virtainės pėdos didumo. Pa
darymui guzikų iš tos rūšies 
oisterio lukšto yra naudoja
ma pieta išpiovimui ir apdai- 
linimui jų imama anglis ir

Kun. J. Strimo
Knyga

VIENYBE-GALYBE
Jau išėjo iš spau

dos!
Skubėkit su už-

sakymais!
Kaina 25 centai

GARSAS
222 So. 9th St.
Brooklyn, N. Y.
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Ligonis neirotina darbo laiko. 
Be peilio, be operacijos..

Didelę ai ydą atkreipia publika 
į stebėtiną gydymą Patrūkimo, Hy 
drocelc ir Nervišką arba tritimo 
veislės ligas, per Daktarą. Andrew 
O’Malley iš Willkes-Berre, Pa.,lx 
vartojimo peilio ir operacijos ir iš' 
skiriant aršiausius atsitikimus, ne- 
reikalauja trotinti laiką nuo dar 
bo ar kito užsiėmimo.

Žmonės paprastai mistino, kad 
nesiranda gydymo del patrūkimo 
kaip tik su pagclba operacijos, bei 
tas yra tik netiesa. Šcndien Di 
O’Malley praleido didesnę dalįsa 
vo daktaravimo del ištyrinėjimo i 
gydymo patrūkimo be skausmii 
gos operacijos ir pasisekė jam ii 
pildyti savo norą, taip kad nėr 
apie tai abejonės.

DĖKINGAS PACIJANTAS SAKO:
Beverly, N. J., Aug. 14, 191 

Brangus Dr. O’Malley:—
Negaliu rasti žodzhj įvales jums p 

dėkoti už stebėtiną patarnavimą d 
manęs, išgydymas mano nuo dubeltavi 
rupturos, nuo kurios kentėjau per d 
vynis metus ir negalėjau dirpti. Ba 
džiau visokius daktarus, bet man I 
galėjo pagelbėti. Dabar esmių svi 
kas, ačiū Dr. O’Malley iš Wilkes-B< 
re Pa. Aš esmių lietuvis 70 metu ai 
žiaus ir išimtinai rekomenduoju I 
O’Malley, del 
ris yra tame 
kad aš pirma

mušimas, kai-kada nieko ne
reiškia, kai-kada jis yra la
bai pavojingas ir reikia eiti 
kuogreičiausiai pas daktarą. 
Kraujo Spaudimas. Perdidc- 
lis kraujo spaudimas gali bū
ti tik laikinis, bot toks žmo
gus turi būti prižiūrimas ir 
turi vest savo gyvenimą kaip 
au’ h jau buvo nurodyta, y-

dirbinio ir paleistuvystės. 
Saugokis svaigalų, rūkymo 
ir persivalgymo.

Plaučių Ligos. Kame tik 
nužiūrima džiova tuojau rei
kia eiti pas gerą gydytoją 
ir elgtis pagal jo įsakymus. 
Svarbiausis dalykas mio džio 
vos gy danties, tai šviežias o-
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turi metalinę sieną ir suside
da iš trijų metalinių lentelių, 
kurių tarpuose yra audimas.

Daržovių panašus sloniaus 
kaului yra labai vartojami. 
Jie padaromi iš corozo riešu
čio, kuris auga ant panašių 
painioms medžių. Tie me-
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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
dirbtų'pinigą brangiems instrumentams, kaip 
pianai, phonographai, ją rekordams, rolėms ir t.t. 
dėlto, kad šis laikrodis užims vietą by vieno aug- 
štos rūšies instrumento.

/
Groja puikias mcliodijas, sutaisytas garsią 

artistą ir jus turite malonumą jas girdėti gro
jant užsukant laikrodį ir paspaudžiant guziką. 
Gros taip puikiai, kad jus ir jusą draugai tik 
stebėsis, šis laikrodis grooa vieną šmotelį netoli 
20 miučią ir visai yra paslėpta.

Laikrodis yra tvirtai subudavotas iš gero 
bronzo ir storai paauksuotas. Yra artistiškai pa
puoštas, kas daro jo išvaizdą turtinga ir bus 
prapuošalu jusą namuose. Laikrodžio viduriai 
Vokiečią 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 iššaukiu aišky, saldą muzikos 
toną.

šis laikrodis yra kiekvienam didelė brange
nybė, tui yra ne 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 Raina bus $25.00. Užtaigi, VEIK DABAR!

Nesiusk pinigą iškalno, tik parašyk savo vardą ir adresą aiškiai ir prisiąsk sykiu už 50 centą markią persiuntimo 
lėšoms, o už laikrodį užmokėsi, kuomet jį gausi į savo namus. Mėgink laikrodį per 10 dieną, jei nebusi patenkintu, 
grąžink, mes grąžinsime -pinigus atgal. įlašėk šiandien.

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

.1

jĮĮlilil 
;j’ binte

kiekvieno Tautiečio, k 
pačiame padėjime, ka 
"buvau.
Jonas Gedminas, 
Box 68, Beverly, N.

(Tikra gromata randasi mano ofia 
DAKTARAS O’MALLEY SAKO:

Penki metai atgalios po dvie, 
metų ištyrinėjimo, išradau nau 
būdą gydymo Patrūkimo ir vadi 
tą. būdą gydymo ’Chcmie-Elcctr 
būdas gydymo Patrūkimo del šii 
tu Pat rakusių žmonių. Nebuvot 
dosniu išradimo medicinoje, r 
gydymuose nuo laiko išradimo. 
RA Y ir daugiau svarbesnio žu 
nijai. Jeigu esate vienas iš tųsk; 
lingu kenčiančių, sergančių a 
tos neapkenčiamos ligos ’Tatrai 
mo” aš galiu jus išgydyti. Neis 
kito. Jeigu reikalaujate rodosj 
nieko nekaštuos, kaip tik parai 
mas gromatos ar atsilankyma 
mano ofisą asabiškai. Rašyki 
prisiusdami už 6e. štampų o gan 
te paveiksluotą knigutę apie I 
trūkimą.

Adresuokite:

DR. A. W. O’MALIB
(SPECIALIST)

68 S. FRANKLIN ST. 
Wilkes-Barre, Pa.

Kur kalbasi ir rašosi lietuviškai.
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Lithuanian RCAujanceoFM

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

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

GREITAI, TEISINGAI IR SULYG 
ŽEMIAUSIO DIENOS KURSO 

LIETUVON PINIGUS PERSIUNČIA
ir Lietuvon važiuojančius pašportais, laivakortė

mis, taksų kvitomis aprūpina.
Lithuanian American Trading Co.
112 No. Greene St., Baltimore, Md.
Agentūros:

222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.
130 Wooster Ave., Akron, Ohio.
1317 S. Victory st., Waukegan, Ill.

Pirk Bendroves Šerus statymui 
Lietuvoje Fabriką. Bendrovės 
Agentai visose didesnėse Lietu
viu Kolionijose Amerikoje.

CENTRALS VALDYBA:

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

Antanas J. Sutkus, Vice * Pirmininkas,
1317 So. Victory Street, Waukegan, Iii. 

Jurgis Tumasonis, Raštininkas, Knygius ir Organo Administ.
9-th SU, Brooklyn, N. Y.

llllllllillllliillllllllllllllllllllllllllllllilllllilllllllllll^

Biznieriai Garsinkites
“Garse”

lliniHlHdilllHHiihllHIIHIHilM
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82
82
82

222 South
Juozas StulgaitiSf Iždininkas,

140 So. Meade 
Antanas J. Kižis, Iždo Globėas,

27 Hill
Juozas Mačiulis, Iždo Globėjas,

222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.
K.uts. A. J. Pstkus, Dvasios Vadovas,

■ 259 North Fifth Street, Brooklyn, N. Y.

NAUJI NARIAI PRISIRAŠĘ BALANDŽIO MEN.
Street, Wilkes-Barre, Pa.

Park Ave., Pitteoton, Pa.

6

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.

7
. .7

rr

7

APŠVIETUS KOMISIJA:
Alelis. Aleksis, 259 Josephine Ave., Detroit, Mich.
F. Vir akas, 244 W. Broadway, Boston 27, Maus.
Pr. Juras, 1800 W. 46th St., Chicago, HL

LABDARYBĖS KOMISIJA.
Sf. Swtuauvenas, 5143 S. Paulina St., Chicago, Hi.
R. Jakaitis, 901 W. 33rd St., Chicago, Ill.
J. J anušauskas, 10625 Lafayette Ave., Chicago, Ill.

APSKRIČIŲ VALDYBOS IB ORGANIZATOR.

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

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. Paulaičiukė, ižd. — 249 River St., Mattapan, Mass.
V. Jakavičius, iždo glob. — 37 Jefferson St., Cambridge, Mass.
J. Žardeckas, iždo glob. — 166 Bolton St., So. Boston,
J. Glineckas, organizat. — 282 Silver St., So. Boston,

Mass.
Mass.

Connecticut Apskritys:
Jonas Riktcraitis, pirm. — 875 Bank St., ’Waterbury, 
J. T. Kazlauskas, pag. — 443 Grand Ave., New Haven, 
A. J. Paleckis, rast. — 234 Park Street, Hartford, 
S. Cibulskis, ižd. — 41 So. Leonard Street, Waterbury,

Conu.
Conn.
Corm.
Conn.

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

— 404 Mah. Avc., Mahanoy City, Pa.
— 601 W. Pine St., Mahanoy City, Pa. 

Pa. 
Pa.

Pa.

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.
J. E. Žemaitis, rašt. — 184 New York Ave., Newark, N.
V. Daubaras, iždininkas, — 300 S. 1st St., Brooklyn, N.
A. Kazlus, aps. organiz. — 56 New York Ave., Newark, N. J.
A. J. Valanliejusr org. — 4 Lexington. Avc., Maspeth, N. Y.
J. Butkus, organizatorius — P. O. Box 458, Linden, N. J.

J.

SPRING VALLEY. ILL. DONORA, PA.

liko dideliame nuliūdime vyrą ir 
keturis vaikus. Buvo 46 metu. 
Palaidota Šv. Onos parapijos kapi
nėse . Narys.

GRAND RAPIDS, MICH. — 5-1 ki 

mitingai atsibuna pirmą mėnesio sek
madienį, 4 vai. po pietą, bažnytinėje 

salėje. Visi nariai ateikit ir nauju at- 

siveskit.
J. Naudžius, rašt.

WASHINGTON, CONN. — 205 kp. 
sirinkimas bus 29 gegužio, pas Erne-

riek. Krikščiūną.
Al. P. Krikščiūnas, rašt.
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14
15
15
15
24
24
24
24

24
27
27
28

Juozas Luciunsas.......................
Grajauskas Juozas....................
Grajauskienė Domicėlė . . . .
Brazaitienė Monika...............
Čeponis Jurgis..........................
Batvinskas Juozas....................
Čeponis Ignas ..-.....................
Čeponienč Marė......................
Smelst orius Kazys....................
Smolstorienė Antanina .. ..
Oseekienė Petronė....................
Grcštoraitis Vincas...............
Pocovičia Klemensas..............
Blcizgis Jurgis..........................
Čupienč Elzbieta.....................
Čupis Juozas...........................
Babravickas Aleksandras .. .
Černiauskas Jonas....................
Černiauskienė Elzbieta ....
Dvilinskicnė Pranė...............

Mikelionis Vincas....................
Krutulis Kazys........................
Sirazdauckas Antanas .. ..

Saniuolienė Ona . . .. ;. 
Stasiulevičius Juozas .. . 
Kalpokcvieius Kost a n t as 
Kušleikis Pranas............
Ražinskas Simonas .. . 
Mikelionis Vincas . . . . 
Narušas Juozas . . . . .. 
Gairins Andrius.............
Motiejuniutė Teofilė .. 
Baltascvičienč Katrė .. 
Grinevičienė Morta .. .

Jakas Kazimieras...............
Bi nkienė Marė........................
Valinčius Juozas...................
Žemaitienė Klcmcntina . . . 
Gulbinas Juozas..................
Bartkcvičia Aleksandras

Urbonas Jonas .. . 
Sakalauskas Juozas

31

38
i 40

40
I 40

40
40
40
40
41
41

gegužio į

parapijos svetai-

P. Kastrickas, rast.

GREENFIELD, MASS. — 24(> 
mitingas bus 29 gegužio, 2 vai. j>o

Valdyba.

Ar gyvensi Amcrike, ar grįši Lie- į 
tuvon, visur rasi tq patį S. L. R • 

K. A. Tilo j prisirašyk į jį-

49

Andriušis Antanas

Marcinkevičius Kazimieras .. . 
Kitavičiutė Alena..........................

Ast rauckiutė Ona.........................
Svetkauskieiiė Marė......................
Vebcliuniutė Veronika...............
Dimšicnė Marė................

Ranienčienė

Vaišnoi

78

N
N

29
41

' 34
36
29
27

Strauža Stanislo

i\lisevičienė Alorta...........

tjidė . . .
domas .

\ LIS . . . • • •
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100
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126
128
128
128
128

140
140
140
140
146

7.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
14.00

Bračiulienė Ona........................
Valasienė Agota......................
Valasinas Martinas................
Slauteris Stanislovas.............
Cinaitis Jonas...........................
Vcreukis Jonas........................
JakŠtis Petras...........................
Varanavičienė Katrė.............
Butkeviciute Viktorija .. .. 
Bajoricnė Ona..........................
Venckienė Petronėle..............
Kaminckas Pranas.................
Mikoliūnas Jokūbas...............
Bartkuvienė Magdė...............
Stašaitis Kazimieras...............
SclizeAučiutė Ona...................
Jurčikonis Aleksandras .. . . 
Morkevičius Pranas...............
Lebedis Mikas........................
Stauisloviutė Marcelė............
Žibuticnc Petronė....................
Česnulevičienė Domicėlė .. 
Bubelienė Barbora...............
Pastarnokienė Magdalena .. 
Močejunas Juozas..................
Pocius Jonas............................
Tailauskas Petras...................
Šeštokas Povilas.....................
Laukaitienė Ona.....................
Šeškus Juozas.................... ; . .
Šeškuvienė Uršulė..................
Jesulaitienė Magde...............
Gilicnė Ona.............................
Bučienė Marijona..................
Masavičienė Rozalija............
Vilkauskicnė Uršulė..............
Semezienė Mikalina..............
Luckus Martinas....................
Luckas- Antanas................... .
Nedinskas Aleksas................
Kučavięius Vincas...............
Pinkus Leonardas...............

Nedinskas Izidorius .. 
Šaslauskas Juozas .. . 
Malinauskas Juozas ..

Viskačkas Mikas...............
Stankūnienė Katrė . . . .
Matukas Juozas...............
Oreiičiute Julė....................
Stankevičienė Antanina ..
Raskevičicnė Ona..............
Raskevičius Jonas..............

Murauskas Alfonsas . . . . 
Karkota Juozas...............
Dailitka Aleksandras .. . 
Aleksa Juozas....................
Jomantas Stanislovas . . . 
Milicnė Matilda.................
Drungelas Ignas...............
Zmerskienė Ona..................
Bučius Petras.....................
Kaupienė Rozalija . . .. 
Šukys Vincentas.............
Kaupas Jonas.....................
Naujalis Juozas...............
Rimkuvienė Karuse .. . .

14.00

18 '
39
47
40

37
41
47
18 '
46
38
36

150
150,

1000
150
150
500
500

1000
500
500
500
500
150
500
150
250
500
500
500
500
500
500
500

1000
500

1000
750
500
500
500
500

1000
500

1000
500
500

1000
500
500
500
500
500
500
500

1000
500
500
750
500

1000
500
250
500
500
750

1000
1000
1000

500

14.00
7.00

14.00
21.00
10.50

7.00
7.00
7.00
7.00

7.00

7.00
7.00
7.00
7.00

7.00 
21.00 
14.00

7.00
7.00

14.00
10.50

14.00

14.00 
14.00 
14.00 
14.00 
21.00 
21.00

10.50

21.00

21.00
21.00
14.00

21.00
14.00

7.00
3.50
7.00

10.50

14.00
21.00
14.00

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

NERVOTON
(Severo Nervoton), tam tikrus gy- g. 
dūles dėl tokiu negalę. Jie nutilda g 
nervus, atneša' ramų ir pastiprinanti § 
miegą ir atgaivin nervu systemą. | 
Preke $1.26. Gaukite nuo sava B 
aptiekoriaus. Reikalaukite Severo. g 
Neimkite kitokiu. H

MUZIKOS MYLĖTOJAMS
Ką tik išėjo iš spaudos 16

knygelėj ant piano, po vardu 
’’Sietynėlis Lietuvišką Dai
nų.” Muzika lengva.

Kaina $1.00.
Išleidėjas

J. A. ŽEMAITIS 
315 S. West St.

Shenandoah, Pa;.

10.50

7.00 172
21.00 176

7.00 187
14.00 187

7.00 187
10.50 191

7.00 191
10.50 197

7.00 197
7.00 200

14.00 202
7.00 209

209
10.50 209

7.00 212
7.00 212
7.00 218
7.00 233

233
7.00 234

14.00 235
7.00 236

236
243

7.00 243
7.00 244
7.00 214

7.00
10.50

7.01
7.06

14.00

14.00

21.00

7.00

Susinarienė Karalina . .
Bieliauskas Antanas . . 
Radzevičiūte Mare .. 
Gudžiūnas Stanislovas 
Povilauskienė Rožė ..

Kajaukas Adomas...........
Vanagcvicienė Juzefą . . 
Kižiutė Amilija...........
Bartkuvienc Ona . . .. 
Janulis Andrius.............
Mickunaitis Pranas . . . .

Marteskas ’Mikolas . . . 
Dabulis Jurgis..............
Šeškailienė Marė . . . . 
Šilkaurkienė Petronė . . 
Petkevičius Jurgis . . ..

Trumpis Jonas ..

(! riguti

Andriulis Antanas

48
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1000

500
500

1000
1000
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150
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150

1000

750
500
150
150
500

1000
250
500
500
500

1000
500
500
500
750
500
250
250

1000
1000

250
250
500
150
150
250
250

21.00
21.00

7.00
14.00

7.00

7.00

21.00
7.00
7.00
7.00

14.00 
14.00

7.00

14.00
7.00

10.50
10.50
21.00

7.00
14.00

10.50
21.00

Sugrąžina man sveikatą ir pajie- 
gas, saRa Ponas Matusev^cis

Dalzell, Ill.
“Ištariu savą neaprubežioutą padekavojimą 

už jusu vaistus, Nuga-Tone, Kurios duoda 
tvirtumą visam kunui. Jos duoda.v naują 
gyvybę. Buvau labai nusilpnėtas ir išdaviau 
daujį; pinigu už visokius vaistus bet nieką ne 
gelbieje. Kaip tik pradiejau imti Nuga-Tone, 
atgavau savą sveikatą ir pajiegas. Jie numeti 
man lazda ir davi energijė ir tvirtumą. Galiu 
dabar atlikti trys sykius aaugiaus darba negut 
pirmiaus ir ne jaučiu pavargimo ir par tai galiu 
pasakyti, jog Nuga-Tone yra geriausis vaistas 
ir geriausis atgaivitois sveikatos. Lenkiu savą 
galvą preš tuos, kurie sutaisą tuos vaistus ir 
kožnam patariu Nuga-Tone.’’ _

PETRAS MATUSEVICIS.
Nuga-Tone priduoda didesni veiklumą ir 

tvirtumą visiems gyvybės pajiegoms, yra 
stebuklingas vaistas dėl silpnu, nervuotu, 
sunaikintu vyru ir moterių. Duoda nauįą 
gyvybę įaknoms ir žarnoms, atgaivin 
inkštus, išmeta nuodingas atmatas, praša
liu gazus ir išpūtimus, nepriininą kvapą ir 
išvaTa liežuvio apvilkimus. Duoda puiku 
apetitą, gierą gruomulavimą,_ nuolatinius 
nervus ir tvirtą, pastiprinanti miegą.

Kožna benkuti Nuga-Tone talpin pilną 
vieną mėnesi gydymą, o preke yra $1.00. 
Gaukite bonkuti šiandien pas sava aptie- 
koriaus, imkite per 20 dienų ir jeigu Ina 
busite visai užganėdinti,aptiekorius sugrąžis 
jums jusu pinigus. Jeigu negalite gauti pa£ 
aptiekoriaus, siuskite mums $1.00 o gausite 
pilną mėnesi gvarantuotą gydymą, aprno. 
kieta pačtą. NATIONAL LABORATORY, 
537 So. Dearborn St., Cb^C-ago, ill.

NAUJOS, TIK KĄ IŠ LIE
TUVOS GAUTOS 

KNYGOS.
’’Garsas” šiomis dienomis 

gavo iš Kauno naujii knygų, 
kurias pasiūlome Susiv. na
ciams pasiskaityti. Yra tai 

nepaprastos kaip turiniu, 
taip ir išvaizda knygutės. 
Susivienijimo nariai gauna 
jas puse kainos. Taigi pa
tartina pasiskubinti su už
sakiniu: Štai tos knygutės: 
Naujoji Valdžia 
Atsargiai su Ugnimi 
Rūtelių Darželis 
Lietuvos Istorija (Alek-

14.00 
21.00 

7.00 
7.00

14.00
3.50

10.50 
7.00 
7.00

14.00 
21.00 
14.00

10.50

menesyje.Vaiku Skyriaus Nauji Nariai Prisirašę Balandžio
1 kp. Alena Jonavičiutė.
51 kp. Mikolas Mikušauskas, Albertas Mikušauskas, Gentruda 

Mikušauskiutė.
57 kp. Juozas Borkintas, Antanas Borkintas. Jonas Griška.

Antanas Kunsmonas, Pranė Radzevičiūtė, Jurgis Radzc-kp.
vičius.

82 p. Antanas Vereckis.
kp. Izidorius Strelianskas.
kp. Vytautas Zdanaitis.
kp. Antanas Kuosa, Vincas Vaičiulis, Albertas Vaičiulis.
kp. Kostancija Aleksandravičiūtė.

259 kp. Vincas Auca, Petraitis Rėklaitis, Jonas Žitkevičius.

119

Jaunuomenės Idealai 35^ 
Graži maldų knygele ’’Mel

skimės,” skirta vaikinams 
ir merginoms. Galima gau

ti atskirai po 600
Reikalaukite šiuo antrašu: 

a ne Acm

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 Susivien. nariams 
Yra gana gražus kamba
riai, kur galima ramiai 
pasilsėti. Patartina atsi
lankyti keliaujantiems į 
Lietuvą arba iš Lietuvos

Už pernakvojimą Susivie
nijimo nariai moka $1.00, 
gi ne nariai moka $1.50.
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CUNARD ANCHOR

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIĖJIMAS 

SU KELEIVIAIS.
Ten yra vietinis agentas Justi mieste 

ar netoli jo. j

Į LIETUVĄ, LENKIJĄ, UKRAI
NĄ IR VISAS BALTIKO VALS

TIJAS PER HAMBURGĄ.

SAXONIA Birželio 9

II klesos $180.00, III Liesos $J2; 
Taksų 5 d oi.

Per Southampton ar Liverpool
CAMERONIA (naujas) Birėelio
CARONIA......................Blrželo 1
ALBANIA (naujas) ... Birželio 7
MAURETANIA........... Birželio 9

KAM KENTĖTI?
Raumatizmo, neuralgijos ir raumenų 
gėlimai greitai nustoja, jeigu patrini su

& PAIN-EXPELIER &
Vaizbaženklis užreg. S. V. Pat. Ofise.

Žiūrėk, kad gautum tikrajį-garsujį per 
daugiau kaip 50 metų.

Reikalauk, kad turėtu Ikaro (Anchor)
VaizbaženklĮ.’

DRAUGIJOS IR KUOPOS 
TEMYKIT.

IR ĮVAIRUS ŽENKLAI.VĖLIAVOS
Ilgų metų praktikos artististišką musų 

darbą liudiją tūkstančiai draugijų.
M. A. Norkūnas

16 Pleasant St., Lawrence, Mass.

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 vežioja
ma. Su lotyniškais ržvardijimais. 
taip, kad kiekvienas gali juos gauti 
bile aptiekoje. Be to, yra daugybė 
gerų pamokinimų, slaptybių ir re 
ceptų. Tokia knygutė yra reikalin 
ja kiekvienam. Kaina $1.00,

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

KURSUI NUPUOLUS
Tai geriausia proga daug 

auksinų į Lietuvą nusiųsti. 
Greitume nusiuntimo pinigų 
nieks su ipanim 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. MIKOLAINIS
53 Hudson Av. Brooklyn, N. Y.

Vieną kartą talpiname už............... 50c
Du kartu už....................................... 85c
Tris kartus už......................................$1.0('
Suslv. L. B. K. A. nariams, pažymiu 
tiems savo kuopos numerį, talpiname:
Vieną kartą už 
Du kartu už.., 
Tris kartus už.

40c
65c.
85c

”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;

SOI State St, Da Bole. Pa.

WATERBURY, CONN.
Šv. Juozapo parapijos cho 

ras, gegužio 15 d. buvo pa
rengęs didelį koncertą, kuris 
padarė daug gražaus Įspū
džio. Chorui vadovavo ir so
listams pianu akomponavo 
vietos vargonininkas Sauris, 
kuris yra baigęs muzikos 
konservatoriją. Reikia pri
pažinti, kad jo vadovauja
mas choras yra gerai išla
vintas ir turi puikią ateitį. 
Pats vedėjas turi gero sko
nio, gražiai moka suderinti 
balsus, išlaiko visas muzi
kos taisykles. To juk ir rei
kia. Daugumas lietuvių cho
rą mano, kad kuogarsiau 
dainuos, tuo išeis gražiau. 
Bet tai išeina ne daina bet 
riksmas.

Pats choras išpildė 6 ar 7 
dainas. Dainavo ir Aleksio 
’’Ginkim šalį Lietuvos.” Iš
ėjo puikiai. Visos dainos iš
ėjo tikrai gerai, tik buvo nu
jaučiama, kad chore vyri] 
balsą esama permažai.

Aleksio ’’Visuomet širdis 
surakinta” ir ”Ak, myliu 
Tave,” solo, dainavo Z. Sau- 
riene. Sudainavo tikrai ge
rai. Publika plojo begalo, 
be krašto. Ypač, daina ”Ak, 
Myliu Tave” publikai tiko. 
Ir reikia pripažinti, kad ši 
daina ypač graži ir gyva. 
O Šaulienės gražus balselis, 
Saurio miklus pianu akom- 
ponavimas tą dainą dar la 
biau išpuošė.

T. Urbienė dainavo taipgi 
Aleksio ’’Graži čia Giružė” 
ir ’’Meile Uždegta Krūtinė.” 
•Tos balselis netvirtas 
malonus, simpatingas, 
daineles publika gausiai ap
dovanojo aplodismentais.

M. Brazauskas grojo smui 
ka. Smuikininku lietuv. ne- k v
daug teturime. Waterburie- 
čiai Brazausku tikrai gali 
pasididžiuoti.

Be to dar buvo pora due
tu. Atvaidinta Čiurlionienės 
veikalas ’’Karalaitė Tikroji 
Teisybė.” Vaidinimas išėjo 
neblogiausia, tik, žinoma, su 
trukumais. Bet kas be ją.

Šį koncertą Waterburie- 
čiai ilgai minės, jo įspūdžiai 
greit neišdils.

Dainius.

PROVIDENCE, R. I
Lietuviai katalikai neteisin

gai šmeižiami.
Katalikams apvaikščio

jant šv. Kazimiero Dieną 
puikiausiai nusisekė. Lais
vamaniai, o ypač slapukai 
piliečiai, kuriu rengiamos 
prakalbos nepavyko ir patys 
į ’’skylę” įlindo, ko tik iš pro 
to neišėjo, talpindami ant 
kataliką visuomenės ir vei
kėju įvairius šmeižtus ne tik 
laisvamaniu ir socialistu 
spaudoje, bet dar nesigėdijo 
slapukišką savo pilietybę 
perduoti Žulikauskiui, įdė
dami į vieną anglu laikraštį 
pareiškimą, buk lietuviai 
katalikai šv. Kazimiero Die
noje užgyrč, kad Žulikaus- 
kis užsiliktu Vilniuje ir nie
kam jo neatiduotų.

Lietuviai katalikai tuČtuo-

KORESPONDENCIJOS
Lietuvos vėliavą ir Silvą Bu
trimai tis, pasirengęs Lietu
vos kareivio drabužiais, da
rė gero Įspūdžio. Teatro re
žisieriu buvo S. Klimai! i s 
scenos rengėjas' A. Širvius

symas tilpo šiuose anglą 
dienraščiuose: ’’The Provi
dence News,” Friday, March 
11, Vol. 29. No. 63. ir ’’The 
Evening Tribune,” Friday, 
March 11, Vol. XVI, No. 59. 
Taipgi tolygus atitaisymas 

dienos ir 
Bulletin”

tilpo tos pačios 
’’The Evening 
dienrašty.

Tie negeistini 
nurodė, kad vietos lietuviam 
katalikams nedera išvien eiti 
su laisvamaniais bei slapu
kais pilioriais. Ir katalikai 
sykį pasimokinę, daugiau 
nebesidėjo su jais. Viskas 
jau buvo pamiršta ir niekur 
nebuvo kartojami minėti Į- 
vykiai. Tik štai netikėtai iš
lindo ’’Mėnulio Šviesa ’’Dir
vos” 19 numery vėl pra
dėjo purvinti vietos lietuvius 
katalikus. Vienok ’’Mėnulio 
Šviesa” yra persilpna del 
kataliką šviesa, kad galėtą 
jie įtikėti į ją.

Ir del to tai viešai galime 
pareikšti, protestuojant, kad 
musu kataliku žinomi korė- 4. *.
spondentai: Dzūkas, Visuo- 
menis, Vietinis arba kitas, 
koks lietuvis katalikas niel 
kuomet nepatalpino anglą 
spaudoje: ’’kad Providence 
Lietuviai buvo susivieniję 
su Lenkais, kad Providence

metą Lenkijos nepriklauso
mybes sukaktuves, kad Pro
vidence nėra jokią Lietuviš
ką draugysčių ar kitą orga
nizaciją. Minėti ’’Mėnulio 
Šviesos” pareiškimai iš ”Dir 
vos” 19 numerio priklauso 

bet ^laisvamaniams bei slapu- 
Josįkams piliečiams, kurie iš 

pykčio ir keršto ant kataliką 
buvo tai patalpinę viename 
anglą dienrašty, o laisvama
nių laikraščių skiltys buvo 
atdaros tiems šmeižtams ant 
kataliku.

Kad lietuviu visuomenė 
geriau pamatytą, kaip vie
tos katalikus neteisingai 
šmeižė ir šmeižia laisvama
niai bei slapukai sąjungie
čiai, tad gi sykiu cituojame 
iš anghi dienraščiu ir ištrau
kas, kurios tikrai nušvies 
kataliką poziciją.

Dalykas gludi tame. Kovo 
.6 d. buvo įvykęs šv. Kazimie
ro Dienos paminėjimas. Lai
svamaniai bei slapukai są- 
jimgiečiai apšmeižė katali
kus anglą spaudoje, buk lie
tuviai išvien eina su Lenkais 
del Vilniaus padėties. Štai 
viena išitrauka, kuri nuro
dys, kad lietuviai katalikai 
yra visai skirtingos nuomo
nės ir neina išvien su len
kais.
Lithuanians protest occupation of 

Vilna by Poland.
The Lithuanian Committe form

ed last Sunday evening, March 6, 
at a meeting of 400 Lithuanians in 
Palace Casino, Randall Square,has 
asked the Journal to correct a 
misconception which might arise 
from the account of the meeting 
printed in Monday’s Journal and 
Bulletin. The meeting was held on 
St. Casimir’s Day, which, is the 
third anniversary of the Indepen
dence of Lithuania, and was called 
together as a protest against the 
occupatino of Vilna by Poland. 
The meeting voted emphatically 
against any plan for the Lithua
nians to evacuate Vilna or aban
don it to Poland.

Among the speakers were: C. J. 
Krušinskas of Brooklyn, the Rev. 
Father Longinus Kavaliauskas of 
Worcester and the Rev. Father 
Tamolunas, pastor of the Smith 
Street Lithuanian Church.

The Committee was formed Io 
campaign for funds to aid the 
Lithuanian cause and is composed 
of the following: John Dvareckas, 
John Akulevicius. Dominic Xa- 
meika, Dominic Bernotavicius, Sil
vester Spiteliunas and George 
Bagdonas.

’’The Providence News,” Fri
day, March 11, Vol; 29, No. 63. 
1921.

Toks tai atitaisymas patil- 
po ir kituose minimos dienos 
anglu dienraščiuose. Iš to 
matyti, kad lietuviai katali
kai nesivienija su proše-pa- 
nais ir niekuomet Besivie
nys. Bet žlibi laisvamaniai 
bei slapukai sąjungiečiai to 
nemato ir nieko kito nemo
ka, kaip tik šmeižti katali
kus. Gal but toks ją pašau
kimas, o gal amatas ? 1

Kad lietuviai katalikai y- 
ra priešingi lenkams ir ją už
mačioms, tai kiekvienam aiš
ku, nes jie atsiskyrę nuo len
ku, turi jau savo bažnyčią, 

nimas įvyko geg. 8 dieną. 
Tos dienos gi vakare buvo 
prakalbos ir buvo išneštos 
dvi rezoliuciji: Viena del Lie 
tuvos Nepriklausomybės pri 
pažinimo, kita gi prieš Vil
niaus okupavimą, per uzur
patorius lenkus. Pastarieji 
patilpo rytojaus anglą dien
rašty: ’’The Evening Tribu
ne,’’Vol. XVI. No. 109, iš 
kurio dienraščio minima re
zoliuciją paduodame žodis į 
žodi: c

In the evening there was a mass 
meeting at Casino Hall, whore Fr. 
Jakaitis, who recently returned 
from a trip to Lithuania, spoke to 
the people about foreign condi
tions.

The following protest was 
drawn up against the occupation 
of Vilna by the Poles.

Lithuanians of Providence, R. 
I., gathered at a mass meeting in 
Casino Hall, on May 8, 1921, un
animously adoptd the following 
resolutions:

Whereas Lithuanian Capital Ci
ty Vilna was established on Lithu
anian territory by the Lithuanian 
Ruler Grand Duke Gediminas.

Whereas Vilna was capital city 
of Lithuania for many centuries 

sperate Russia.
Whereas three years ago Lithu

anian Parliament after gathering 
in Vilna declared Lithuania as an 
Independent Republic with the ca
pital city Vilna.

Whereas last summer Poland, 
after making in Suvalki, commu
nications with Lithuania, leaving 
Vilna in Lithuanian hands, only a 
few days later made of that 
treaty a scrap of paper by trea
cherously seizing Vilna and hold
ing it until the present.

Therefore, we resolve as the lo
vers of liberty and the followers 
of the American ideas of self-de- I 
termination to oppressed nations, 
we protest against Polish impe
rialistic tendencies and request 
our American Government not to 
extend any further assistance to 
imperialistic Poland while she is 
making mockery of the American 
ideals in oppressing neighboring 
nations.

And be it-further resolved that 
the copies of these resolutions be 
sent to His Excellency the Presi
dent of the United States, to the 
Honorable Secretary of State, to

each of the Senators of the United 
States from this State, and Io 1 he 
Representatives in the United 
States Congress from this district.

Tos dvi ištrauki iš anglą 
dienraščių nurodo, kad susi
būrę katalikai veikia ir kaip 
jie pasirodo viešumoje. To 
dar neteko matyti iš laisva
maniu bei slapukui sąjungie- 
čią pusės. Žlibi laisvamaniai 
ir slapukai piliečiai niekuo 
kitu pasirodyti negali, kaip 
tik draugiją susirinkimuose 
kelti ergelius ir ermiderius 
daryti, plūsti ant kataliką 
veikėją ir juos šmeižti, pa
minti po koją kiekvieną pra
kilnu darbą, dergti ir šmeiž
ti ne ją plauko darbuotojus.

Viršuj faktiškai nurodyta 
kuo katalikai pasižymi ir ką 
jie veikia del Lietuvos Lais
vės ieškojimo, o žlibi laisva
maniai ir slapukai pilioriai 
ne tik, kad trukdo ta darbuo- 
tę, bet dar mėgina ardyti 
kiekvieną žingsnį, kurs lydi 
del Lietuvos gerovės ir labo.

Katalikai yra labai kant
rus ir kenčia iki laiko. Bet gi 
nuo dabar su vietos laisva
maniais ir slapukais pilie
čiais jokio bendro neturės, 
nes katalikai nuo senai 
mato gyvatinį laisvamaniu 
ir slapuką sąjungiečią tiks
lą, kad katalikams įgilti, 
jiems kenkti, juos šmeižti ir 
kiekvieną prakilnu kataliką 
darbą griauti.

Argi žlibi laisvamaniai, 
sandariečiai ir slapukai są
jungiečiai ir ant toliaus taip 
elgsis? Jeigu taip, tai ne tik 
mes, katalikai, bet ir Lietuva 
žinos, kad toks ją elgimasis, 
nėra keno kito, kaip tik juo
dašimčiu ir parsidivėlią dar
bas.

Visuomenės Balsas.

ROCHESTER, N. Y.
Gegužio 8, vakare, Šv. Jur 

gio pobažnytinėje svetainėje 
’’American Legion” surengė 
teatrą. Veikalą perstatė 
’’Ponas ir Mužikai.” Vaidin
tojai savo užduotis atliko la
bai gerai. Roles turėjo šie: 
Antanas Zdanavičius, E. 
Saunoriutė, Juozas Bartmo- 
nas, Antanas Norvičius, Ur
šulė Vėberiutė, Marijona Pi- 
kuniutė, S. Butrimaitis, Jo
nas Barzilauskas, Juozas Šū
kis, Motiejus Šankus, Pra
nas Mocejimukas, Petras 
Burinskas. Monologą ’’Ame
rikonas” pasakė Stasys Kli- 
jnaitis, kuris padarė daug 
juoko. Ant užbaigos dainavo 
Lietuvos himną. Katarina c
Dubisa, laikydama rankoje

Teatro pelnas buvo skiria
mas E. R. Kryžini. Pelno bu
vo $28.50, dar iš kasos pri
dėjo $1.50, tai viso buvo 
$30.00 ir perduota vietinei 
L. R. Kryžiaus skyriaus 
valdybai.

Korespondentas.

RART, MICHIGAN
Lietuvių kolonijoje gaisras

Nedėlios ryte, apie 9 va-

GERIAUSIA BALTIMORE! VIETA SIUNTIMUI PINIGŲ 
LIETUVON pas

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

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

LAIVAKORTĖS VISOMIS UNIJOMIS

Skilvio Nedatekliai, Nervin
gumas, Prastas Kraujas 

ir Cirkuliacija
yra priežatįs devynes iš dešimties musų ligų, kentejimo ir 
vargo. Daugumas šių priežaščių gali būti prašalinta vartojant 
puikias gyduolės Nuga=Tone kuris padaro tirštą ir raudoną 
kraują, stiprius nervus ir tvirtus vyrus ir moteris.

Skįstas Vandeninis Kraujas, 
Prasta Cirkulacija.

Silpni Nervai
-l"1"1 reiškia silpną, paniurusią,

pavargusią nenormalę sis- 
JSįL temą. Kiekvienas organas 

*r veikimas kūno priguli 
nuo nervų stiprumo gyve- 

iv' vk nyme ir veikime. Nervų 
stiprumas yra pamatinė 
sprenžina kuri kontro- 

KM'įf liuoja musų sveikatą,
uftSr musų veikimą, musų link-
£7 kl smumą ir musų laimę,
la P? Vyrai ir moterjs su sui-
a rl rūsiais nervais, silpnais

-*J ” nervais yra ligųsti, ner-
1 vingi, baugštus, nelink

smus ir nėra tinkantis sutikti gyvenimo 
atsakomybės.
Nuga-Tone yra puikiausia gyduolė pasaulyje 
silpnoms ir nervingoms sistemoms. Jis 
turi savyje daug Phosphoro kuris subudavoja 
stiprius nuolatinius nervus, gerą sveikatą, 
raudonus ir linksmą apsiejimą.

Skilvio 
nevirškinimas, 
dyspepsia, žaksėj- 
imas, gasai vidu
riuose ir /.amu
ose, raugėjimas, 
rugštumas, ne- 
priimnus kvapas, 
apsivėlęs liežuvis, 
deginimas, skil
vio ligos ir pana
šus nevirškinimo nedatekliai yra paprastai 
greitai prašalinami vartojant šias geras 
gyduolės Nuga-Tone. Jos suteikia gerą 
miegą ir jauti kaip naujas žmogus.

Nedatekliai

Rasit šičia įdėtą $

............. ........... bonką Nuga-Tone.

Vardas......................................................................

Gatvg ir No. arba R. F. D

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

PIRMUTINIS IR SENIAUSIAS

State

į Lietuviai, kreipkitės prie savųjų! • -

Jei nenori būti nuskriaustu atvykęs New Yorkan, tai tieslok kreipkis pu 
GEO. J. BARTA5IŲ, agentu, nes jis yra visiems gerai žinemga žžadguflb

Parduoda Laivakortes ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvon
Igmainom ir siunčiam pinigus į visas dalis svieto pagal dienos fcuna
Pa rup in am išvažiuojantiems Pasportus. Pasitinkam žmones ant gelžkatlo 

stočių New Yorke pribuvus iš kitų miestų.
Suteikiam nakvynes, nes užlaikome namų su 88 kambariais^ Palydime far 

lejvius ant laivų ir pristatome jų bagažus, žodžiu sakant pilnai aprupjmms 
kiekvieną, kuris pas mus kreipiasi į musų viršminštą Agentūrą ra raflulelA

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

Mes paskelbiame visuomenei kad esame PIRMA DIDŽIAUSIA LIE
TUVIŠKA VAISTINTCIA 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 APTIEKOSE visoje Amerikoje galima gauti šias musų 
liekarstas:

Salutaras Biterį del vidurinių ligų. x
Regulatorius del moterių.
Kraujo Valytojas, kurio pats užvardijimas išaiškina reikalingumą 
Salutaro Linimentas del visokių kaulų skaudėjimo ir kitokių skausmų. 
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

landa kaimynas J. Žukaus* 1 
kas pamatė Vasiliausko stu- -| 
bos stogą deganti. Vasiliau- | 
sko gražus gyvenimas, tarp 
kelią lietuviu. K. Matulis, J. 
Žukauskas, A. Pienis J. An- | 
driulis, P. Kameckas ir kiti 
kaimynai subėgo, bet nega
lėjo stubą atgint, tik gynė 
kitas triobas. Iš stubą išėmė J 
veik visus fomičius. Stubos 
buvo vertos $4000, užsekura- I 
vota į $1900. Vasiliauskas a- | 
tėjęs iš Racine, Wis. Jam vis 
kas gerai sekėsi ūkininkaut.
Visi kaimynai apgailauja tą | 
atsitikimą, nežinant iš kur ; 
ugnis prasidėjo.

Reporteris.v

Nuga-Tone turi daug 
geležies kuris yra geria- 
usia gyduolė žinoma xtyUfrjUb 
del padarymo tirštą 
raudono kraujo. Nėra \
nieko kito geresnio del į; • \
išblyškusių, silpnų, y Zi/'yČUĮB )) 
aenemiškų žmonių su Vrijį\ 
skystu, vandeniniu 
krauju. Jis taipogi (((<. jžafegĮy 
sutaiso veikimą širdies 
kuri sutvarko cirkuliu- 
ciją ir priduoda šiltą, Lmm. 
gaivinantį kraują j 
kiekvieną organą ir raumenį visame kūne- 
Nuga-Tone veikia ant kepenų ir išmatų, 
padarydamas vidurius reguliariais, tuomi 
prašalindamas užkietėjimą.

Musų Absoliutiškas 
Gvarantavimas

Nuga-Tone kainuoja $1.00 už bonką kurios 
užtenka visam mėnesiui, arba 6 (šešios) 
bonkos už $5.00. Vartokit Nuga-Tone per 
20 dienų, jeigu nebūsit užganėdinti pasek
mėmis sugražinkit likusią ten kur pirkote; 
jūsų pinigai bus tuoj atmokėti. Jus 
neturėsit nei vieno cento nuostolio. Mes 
imame visą atsakomybę. Siųskit jūsų 
užsakymą mums šiandien ir atgaukit savo 
sveikatą, spėką ir gyvumą. Nuga-Tone 
parsiduoda kiekvienoje geroje aptiekoje ant 
tų pačių išlygų ir gvarancijos.

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

Guodotini Tamstos už ką prisiųskit štampais apmokėtą'

Ma®



No. 21, gegužio 26, 1921 ’’GARSAS”

Biznieriai Skelbkites 
“Garsė”

“ Nereikia daugiau kankintis bo miego 
per ištisas naktis su verkiančiu kūdikiu,” 
ji pareiškė, “nes aš jam duodu BAMBINO 
ir pagirdau į lovą.”

Mėšlungis, dieglys, 
suiręs pilvas, perpilni 
vuduriai suteikia mažy
čiui bereikalingą nes. 
magumą.

pašalina šiuos nesmagumus. Kūdikiai mėgsta ji ! Jie prašo 
daugiaus. Aptiekose parsiduoda po 50c. arba norint, kad pri- 
siųs tumėm per paštą, tai reikia siųsti 60c. į

F. AD. RICHTER & CO,
3rd Avenue & 35th Street, Borough of Brooklyn, New York City.

CAMBRIDGE, MASS, i sate jaunimo pirkėjais ir par degt užgesusią tėvynės meilę 
Gegužio 15 d. buvo pa- davėjais, nuo jus priklauso‘Neveizint visų klinčių įkūrė 
ngtas vakarėlis pobažnyti- daugiausia, mes lauksime apšvįetos „Ryto” draugiją, 
jc salėje. P. Vaisiauskas jtame pasidarbavimo. ‘didelį knygyną; savo lėšomis 

išrašinėjo įvairių kalbų lai- 
ikraščius, dalijo juos žmo-

KOPERACIJOS BENDRO- noma ir pienines specijalistą, 
VIŲ SĄJUNGOS SUVA- kuriems laikyti pi■ašiusi sub-

ŽIAVIMAS. sidijos iš Žemės Ūkio ir Val-

'buvo vakaro vedėju. Pir 
1 miausiai kalbėjo vietos klc 
įbonas kun. Juškaitis, pa; y; .....
brėždamas, kaip turėtu dc-|

Korespondentas.

■ ROCKFORD, ILL.
Didelė Dovana.

' tęs baigusį konservatoriją 
nesiduoti taip lengvai siu-Irius visas pAštangas deda, vargoninką; kurio rupesniu 
buotis į visas puses. Paskui!kad kuodaugiausia pašinu-!choras 50 giedorių buvo ge- 

riausis visoj apilinkėj, su jo 
pagalba buvo rengiami loši
mai, gegužinės, vakarai. Su-

įvyko Lietuvos Koperacijos Valdybos sumanymas švie 
Bendrovių Sąjungos*suvažia limo ir propagandos srityje 
vimas. Dalyvavo 76*bcndro-'paskelbė p. V. Zakarevičius, 
vių įgaliotiniai ir keliolika Pasirodė, kad šiais metais 
svečių. j Sąjunga ketinanti įkurti var

Atidarydamas posėdį, Są^totojų koperacijos kursus,

paprašė pakalbėt p. J. Ste- 
j ponaitį, iš New Yorko, kuris 
šiomis dienomis lankėsi Bo
stono apylinkėj su prakalbo
mis Lietuvos Viešbučiu

slai viršminėtos korpoi’aci-

Įrus.

tus Lietuvos kareiviams ir 
šiaip žmonėms lietuvių ka
talikui laikraščių?

Taigi šiuomi ir kreipia
masi i Rockfordieeius, kad 
perskaitę laikraščių nenu
mesi ų, bet/juos nuneštų pa- 
skirton vieton prie bažny
čios durų, iš kur bus priima
mi nuo jūsų laikraščiai ir 
pasiunčiami Lietuvon musų 
broliams ir sesutėms.

J. Razumas,

ėjo sparčiais žingsniais mok

nimas spėt esi apie gerb. kun. 
Čagli, nors lenkai dėjo visas

naudingi] darbą bet nieko ne

ir baisusis karas žiaurus vo-

no suvažiavimą ir pasipilė plakatų, knygų, brošiūrėlių, 
rinkti suvažiavimo prezidiu-į lapelių, ir dažniau leisti ko
mą. peracijos laikraštį „Talka”.

išrinkti: Kunigas dekon. J a- [ dybos darbo planui, priim- 
sinskis J. Paika, Ed. Šulč.ys,damas atatinkamas rezoliu

cijas, Valdybos patiektą užir Rimavičius.
Raštu sveikino suvažiayi- praeitus metus Sąjungos apy 

mą Vilniaus Koperatyvų skaita ir šiems metams išlai-

UŽ $6.00

Sustok - Žiūrėk - ir - Klausyk 
APIE TĄ PATRAUKIANTĮ PASIŪLYMĄ 

ŠEŠI DAIKTAI TIK

r

• X’* V*

įKun. Čaglis buvo pirmasis 
iniciatorius lietuvių gimna-

ties, kad artimiausiu laiku lauks, suvažiavimas patvirti- 
visos Lietuvos Koperatyvų no.

Du Valdybos nariu apy
skaitos metų pradžioje buvo

suvažiavimai

damas tikėjimo priešininkų 
užmetamus neteisingus, ne
pamatuotus užsipul dinčj i- 
mus ir kriukelius.

palygino, kad tautininkai

tuvos naudai. Taip sako: 
.’’Kaip tas uodas, užsitūpęs 
ant jaučio ausies ir sako 'tai 
mudu dabar ariame..” Vadi
nasi, jeigu uodas ant jaučio 
ausies tupi, tai jis mano, kad

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

Dabar, jei nori suprasti tu daiktu augštą vertę, buk tikras, kad b,u,si 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 steinpu už 35c. prisiun- 
timo lėšoms, o mes prisiusime daiktus augščiau Iliustruotus ir žemiau išvardy
tus.

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 
nuroguliuojamas ir garantuotas visam amžiui.

2— Automatinis plauku kirpėjas. Kerpa plaukus taip, kaip juos šukuoji.
3— Gclžkclio Styliaus Laikrodis su sidabro-nikelinia dėže, graviruotas. 

Nikeliniu vidurių ir taip sutaisytas, kaip puikiai rodo laiką ir garantuotas dau
geliui motu.
•1—Auksuotas žiedas su jiiSą inicialais.

5—Barometras, naujausias, pagerintas išradimas, kurs rodo sekamos die
nos orą. Jei pagaila, 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 Užrašu Knygutė, gražios skaros viršeliu, kuriame yra veidrodė
lis. Reikalingiausias daiktas, kurį kiekvienas privalo turėti.

Nū vienas iš šių daiktu neparsiduoda 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 seta tikrai pat rauks Justi 
draugus ir jie norės gauti ją setą, o gal ir Jus norėsite kito — TAIGI, VEIK 
GREIT!

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

PARDUODA LAIVAKORTES 
ANT GERIAUSIŲ LAIVŲ Į LIETUVĄ 

IR IŠ LIETUVOS.
J. T. KAZLAUSKAS

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

NEW HAVEN, CONN
It iy
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Broliai
Lietuviai

PAGELBŪKJ.T SAVO DRAUGAMS LIETU
VOJ]!] LINKSMAI ŠVĘSTI KALĖDAS.

PINIGAI SIUNČIAMI LIETUVON TRUM-

MES PARDUODAM LAIVA KORTES TA 
PAČIA KAINA. KAIP IR NEW YORKO
KOMPANIJOS.

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

mano, kad

žmonos šmeižia, tai jie mano,

WILKES-BARRE IR JO zijai steigti, paskiau nesigai- 
APYLINKIŲ LIETUVIAI j Įėjo jai lėšų. Atėjo gi „bro-

IR LIETUVAITĖS! liai” lenkeliai, visą tautinį

tai galima išvaryti ir panai-i.. .. \v 1 , -. - , • , .. ‘ • ] i uos ii issikraustyti is Svon-kinti tuos ziauruosius lenkusi .
rionėlių. \ įsa ĮiaraĮiija ver- 
|kia, gailisi; niekuomet neuž- 
i įniršime, darbštų, prikėlusi 
iš miego į šviesą jaunimą.

vieną iš musų brolių, liekai-1 
bant t ii visokių žiaurumų,

musu broliai bei sesutės Lic-

badas.
pasi-

musą
]jaučiai? ir

ko, ant kurio yra užtikrintas iai 
pasilinksminimas, ir šiuomi'X(-‘ Laisvi

o-l bėkit,—UOS UllimS

mas išrinko Juozą Tubelį ir

narys V. Zakarevičius. Iš Valdyboje P. Šalčius, V. Za- 
pranešimo paaiškėjo, kad Są karevičius ir B. Leonas. Kan 
junga turinti 6 skyrius suldidatais išrinkti J. Lapenas 
prekiii sandėliais ir skerdy-'ir A. Juška. Į revizijos ko
kią Panevėžy.

f vežant prekes iš užsienių, kun. Romauauską, J. Pakai--
misiją suvažiavimas išrinko:

pirkliii konkurenciją, bot su-. kandidatais kun. Krištolaitį 
pirkinūjant žemės mkio pro- ir kun. Grybiną.
dūktus ir juos išvejant Į už-

kiek tai leidžna palyginamai

tinti ir padėti atskiroms ben
drovėms, Sąjungos nariams,

d

(Elta).

PAIEŠKOJIMAI.

tėvynės reikalams, ima nuo
V •

žmonių pinigus ir savo kiše
nini! pasilikdami, šaukia, rė-

kiausia buna po nosia paki
šamos ir visiems knygos at
viros, tai noroms nenoroms 
turi užsičiaupti ir it blakę 
perkandę ’’dūlina” šalin.

mato, ką jie yra nuveikę ir 
kokiems tikslams jie sunaii-

ir gyrimasi
ant puirio

ausies ir ginasi,

Svečias.

pelno, kuri ir pasiilsime kuo- 
greičiausiai Šauliams Lietu-

nu iš Lietuvos ir iš musu

30 d. Gegužio, 
ant Georgetown, Wilkes- 
Barre, Pa.

L. Šauliai.

AKRON. OHIO.
Badys areštuotas.

’’Garso” umeryje aprašyta, 
šiomis dienomis čia areštavo

vičiu-Radi už nusukime nuo V 4. k
L. A. Pramonės Bendroves

j porą tūkstančių dolerių, su-

PRANEŠIMAS PENNSYL 
VANIJOS CHORAMS.

riuose, Malianoy
Įvyksta 1 Pennsylvanijosj

JLina gamtai, Kad ir musu 
i "Vanagas” turės iŠ bendro- IĮ ves namų kraustyties, nes 
: nebeišsimoko bendrovei mo-

Onos Prietelis.

laiko.

Juozas.

JURBARKE TAIKOS
TEISĖJAS.

Kaunas TV. 28 (Elta). Tei-

Šimu, Teisingumo Ministeri-

ty įkuriamos trečią 
Teisėjo nuovada su

ko nuovadai priskiriami Bau 
douės, Jurbarko ir Šimkai-

Mariampole IV. 29, (Eta).

sunu
ampoles Skyriaus Valdyba 
balandžio 27 d. surengė rin-

Surinkta apie pusantro tū
kstančio auksinų.
Kaunas. I V. 28. (Elta). Dar 
galutinai nepatikrintom ži-
momis
ei. kilęs gaisras sunaikino 
prie Gedimino gatvės, Kei-

’'Žemės Ūkio
’"talka” su

Skyrium” ir v

droviui santykiai su kitu

kanti ryšius su Tarptautino

v a u j a n t i Ta rp tautiniuose 
Koperatyvų kongresuose. Su

suvažiavimas, !

anl i

klausote prie Apskričio, m

IŠ LIETUVOS.
LENKU OKUPUOTU ’

KERŠTAS.
Švenčionai (Vilniaus rody 
is). Intrigomis vietinio

tauto prospekto, 37 namus.
kuriui dauguma mediniai.

|chorams m'pntinkamii'ji da-lkiii neteko musų parapija ra 
dykai gali išnešti nesmagu- maus, uolaus tautie'io kim.
imi. 'Tad. eikime 
dekime pamatą 
nui, kad visiems 
mas. Pakelkime

lai pirmas ir

apielinkėjo. Pajudinkime Rado parapiją apsnūdusia 
miegantį jaunimą, parodyki- tamsią, jaunimas buvo šulei
me idealo takus, l ą padare- kėjęs, uesusipratęs. Todd 
tie galinu1 lik sujungę spė- pirmučiausia stvėrėsi klebo- 
kas. Ypač krei])iu domę i nėlis už tautinio darbo. Savo 
gerbiamų chorų vedėjus — sumanumu mokėjo pai ra.i.i- 
vargonininkus; jus, gerb., e- kti sulenkėjusį jaunimą už-

Ieškau brolio Kazimiero Kava
liausko, Vilniaus vedybos, Trakų 
apskr., Merkines valsčiaus, Margo- 

;nid sodžiaus. Aš, tarnaujantis Lie
tuvos kariuomenėj, norėčiau jį su
rasti.

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

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

Kun. S. J. Čcpananis
318 Fourth Avė., 

Homestead, Pa.

VARGONININKAS ieškau vie
tos. Galiu vesti bažnytini chorą 
podraug ir dainą. Jeigu kuriam iš 
gerbiamu klebonu bučiau rcikalin-

v • • • . I *■šiais metais prekybos srity gus, meldžiu kreiptis šiuo antrašu:
kalbėjo Sąjungos Valdybos ’’Garsas”

>222 S. 9th St., Brooklyn, N. Y.
ris nurodė, kad reikią
tiek reorganizuoti skyrius,'PARMOS. PARMOS.
daugiau domės kreipti į že-j Lietuviai! Jus esate nuo pat ma
inės Ilki, tiekiant ūkiniu- žumės pripratę prie laukų darbo, 
kains reikalingu Įrankiu ir'pric Uro oro, prie sveiko maisto, 
varant plačiau ‘žemes ukioi^i argi negalima čia šioje salyje 
produktu supjrkinejmią. Ru|Tul.iu farmas vįsokio didum0> faip 
pinamasi produktų perdirbi-, vaĮstijose Michigan, taip ir India- 
mu: pavyzdž. steigiama pie-jna, Illinois ir kitur. Parsiduoda la- ' 
nine, didinamos skerdynės bai prieinama kaina. Visais reika- 
Panevėžy. Norėdama geriau Tus kreipkitės pas 
aprūpinti žemės vikio veika-! Jos. Stankus Farm Agency 
lus, Sąjunga kviečiasi agro- (21) Ii. 2, Branch, Mich.

,1 rvs žmonių aukos.

jii turto nuostoliu,

miĮ, apie 1,500 gyventojų.

low

NAUJAS RUSŲ ATSTO-

Labai Pigiai 
ŠIS PRAKTIŠKAS IR ŽINOMAS 

TIKTAI $4.95. 
Kad supažindinti jus : 
is, mes parodome jiiinsvi 
ieiną kainą, kuri:; labai 

vietoje brangiąją laike......... Y........... . ... -------
as ir parankus laikrodėlis, gražiai nikeliuotas 
iri pirmo laipsnio garantuotus vidurius; kurie 
laiką x isuomet gerui. Jus nerastu mete tokio 

jaus, kuris Imtą neužganėdintus juomi. Taigi 
leisti pinigus perkant brangius laikrodžius, 

jus galite gauti lokius gana pigiuos? šie laik
rodžiai yra daug daugiau verti, bet supažindinti 
pirkėjus su musą išdirbyste, n.es nusprendėme juos 
parduoti specialu kaina, tik per nekurį laiką po 
$4.95. Su kiekvienu laikrodėliu mes duodam VI
SAI DYKAI grąžą auksuotą retežėlį su rašyta laik
rodžio garantija. Jeigu jus neužsiganėdinsite su< 
šiuo laikrodžiu, tai bėgyje 19 dieną sugrąžinkite jį 
mums geram stovyje, o mes sugrąžinsime Jums pi
nigus.

ięsk pinigų iš kalno, vien iškii 
pakavimo lėšą, prisiusi; mums.

LAIKRODIS.

\ ieną geriausių už 
jViū galima parar
iu. šis yru labai

k šį pagarsiuimą ir su 25e. padengimui 
Oi $1.95 užmokėsi tada, kad gausi laik

VARIETY SALES COMPANY

1016 MILWAUKEE AVE., CHICAGO, ILL.
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EGSUDIEV, AMERIKA!
Stato Operą

VELNIAS IŠRADĖJAS
aprūpinti ir išrengti

Baltic States Banko patarnavimo,

2,’erb i am įe

Brooklyn, IT. Y.

ŠOKIAI

Senis.

i

4

kimo i laisvą Lietuvą be jokių 
trukdymų ir nesmagumų kelionė
je.

SUBATOJE, GEGUŽIO (MAY) 28-TĄ

Player Piano mylėtojams pusiu 
lome gražių lietuviškų dainų ir šo 
kių roliukų. Kas norėtų gauti jų 
lai kreipiasi šiuo adresu ii- gaus ka

3$

♦

= h E s® a hH’SMdV = ’’Pasilikite sveiki, sudiev/”-
= = taip ištarė būrys laimingu kelei-illlll!!lllill!llll!lillllllllllllllllllllllllllllllllllliHlllllllllllllllllilillllllliililllllllll^ vii', pii-kusin laivakortes BALTIC

‘ BANKE, 294 Eight Ii

Juoz. Garšva

294 Eighth Ave., Cor. 25th St. 
New York, N. Y.

(Skclb.).

8

PARSIDUODA kampinis mūri
nis namas 453 Essex SI., kampas 
Belmont Ave., dvieju šeimynų ir 
storas apačioje su kambariais už-

kambarius, su rieki ros šviesom ir 
maudynėmis. Lotas didelis, yra 
vietos del trijų garadžių. Namą 
galima matyti bile laike. Norint 
platesnių in formacijų kreipkitės 
pas

SCI TEGAUS and SUED LOW

j PIRMAS LIETUVYS j
i Chiropraktikas- ■
j Gydytojas
j J. VAITULONIS Ci D.
j 74 Rush Street,

Brooklyn, N. Y.
j VALANDOS:
| Nuo 5 iki 8 vnl. vakaro.
I Nedėl. ir šventadieniais
I Nuo 10 vai. ryto iki 1 vai. po piet.
i

170 Grand St.,

Tol. 4428 Qreenpoint.

Dr. J, Walukas
Valandos: 

nuo 8 
nuo 1 iki 3 po pietų w 
nuo fl

Nedaliomis pagal sutarimu.
161 No. 6-th Street,

BROOKLYN. N.

iki 10 iŠ ryto,

iki 8 vai. vakaro,

T

PAVYKO.
Gegužio 15 d. Karalienes tolių: dainų, solų, duetų ir t .Ramiausiai

važiavimas, kuriame dalvva-z «

vo ir ('(’litro sekretorius A.

sides iš įvairiu įvairiu šiuo v c *. 4

PRANAS GRAŽYS 
iMnriju, cementuoju, malė

Visą darbą garantuoju.
227 LEONARD STDFJ

gana skaitlingas ir gyvas. 
Padaryta nemažai naudingų 
organizacijai nutarimą.

buvo paruošta vakarienė, ku kad atsilankiusioji 
rion prisirinko labai gražus atsigėrėti, o kurie ]

Vžtikrinam,
negalės

DAINOS.

222 So. 9111 St:, Broooklyn, N. Y

ateik ir pi 
ns šiaudinėms

m a
mus
lems lange MANHATTAN SKRYBĖ
LIŲ KRAUTUVIŲ. Jus tikrai galė
site gauti jūsų pinigų vertės, jeigu jus
niuksite MANHATTAN SKRYBĖLIŲ
KRAUTUVĖJE. JOS YRA ŽINOMOS 

IERIAUSIOS. Pamėgink, nu- 
Musų vasaros skrybėlės labai

materiiolo, taipgi musų kepurės

mu.
Ateik nors kartą pas mus, o 

mes esame tikri, kad jus busite 
užganėdinti ir nešiosite vien musų
Manhattan, skrybėlę, o ne kitokią.

Manhattan Hat Stores
Brooklyno skyrai:

230 Grand St. , 474 Grand St.
netoli Driggs Ave./ netoli Union Ave.

Pinigai ir Laivakortes
Siunčiame pinigais Lietuvon žemesniu dienos kursu negu 

kitos Įstaigos. Parduodame laivakortes ant visų. linijų ir di- 
džiųjįj laivų. Padarome pasportus važiuojant Lietuvon. Pa
tinkame keleivius ant visų New Yorko stočių. Partraukiame 
gimines ir šeimynas iš Lietuvos. Rašykite klausdami dieninio 
Lietuvos auksino Įniršo ir surašo išplaukiančių laivų.

Atsakymui pridėkite 2c. štampą.

| AMBRAZIEJUS ir DANIELIUS < 
f 168 Grand Street, Brooklyn, N. Y. !

Rengėjai, o u

Iva. apsilenkiant ’’Lenkų Korido
rių’’, - jiems nereikėjo mokėti de
šimtines Lenkijos konsului New 
Yorke, nei atlikinėti kitokių ’’ce
remonijų’’, Į kokias kartais paklu- 
va keleiviai pakampiuose Įstaigo
se. Baltic States Bankas siunčia 
keleivius tik tokiu keliu, kuris yra 
lietuviams parankiausiu ir arčiau
siu, kuriuo nereikia pereiti per 
"koridorius” ir begalines bagažo 
revizijas. Todėl ir išvažiuojanti k e 
leiviai buvo linksmi, laimingi ir, 
matydami gerą ir teisingą patar-

Tikietai: 50c., 75c., $1 ir $1.50.
Belzebubo rolę los garsus dainininkas J. BUTE

i»-les Čosnavi^
rinte

iM’pamirsta ir Lietuvos 
darbinikų. Jų organizacijos

JAUNIMO IŠVAŽIA
VIMAS.

Mėnesiniame susirinkime

važiavimas busiąs birželio 5.

Šeštadienio vakare Apreiš

rouge koncertą. Žmonių atsi-

teatsilankč.

Jis.

Biruta.

’’KAS BAILYS.”

to scenon komediją ’’Kas 
Bailys.” Kalbės V. Abraitė 
iš Brooklvno. Teat ra vaidins

'ietuvių prašoma skaitlingai 
žiu vakarėliu atsilankyti.

Rūta.

27 d., 7:30 vai. ’’Garso” na
me (Įvyksta ’’America’s Ma
king” komiteto susirinki
mas. Komiteto nariai visi

MILŽINIŠKAS PIK
NIKAS.

rėkite, kad vieni kitiems nc- 
užkenktume. Meldžiamieji, 
ant minėtos dienos lai jokia

ueparengia, o vien tiktai te- 
atsilanko ant musu darbiniu- 

G

kiško pikniko, kuriame visi

įžanga, tik Joc., o programa 
bus įvairi; bus dainų, sohi, 
chorų, deklamacijų, prakal
bu, šokiai; Lietuvos Vyčiu

šaudymai, visokie įvairu-

išmalcvola, didėlė. Tai jau
nimas susilauks tokios pro
gos, kurios dar iki šiol netu-

bes ir Brooklyno, džiaugkis 
ir lauk 20 d. Rugpiiičio, o su-

risen Avė, netoli nuo Grand

Komitetas.

Draugi j ii Konferencija, 
gegužio 26 d., 8 
yra šaukiama 

Liet. Draugi j it 
konferencija. Visi atstovai 
kurio dalyvavo rengiamam-

mitinge yra kviečiami ateiti. 
Susirinkimas bus Lietuviu 
Piliorių Kliubo name, 803 
Driggs Ave., Brooklyno,

Kviečia visus Valdyba.

Išvažiavo šie piliečiai: 1) Vac
lovas Linkevičius, 2) Antanas Gai- 
žunas su šeimyna, 3) P. Alenčikas 
su šeimyna, 4) Petras Jurkonis, 5) 
Petras Skrockas, 6) Justinas Libo- 
nas, 7) Juozapas Bručas su šeimy
na, 8) Jonas Javkis su šeimyna, 
')) Al. Markauskis, 10) Zigmas 
Lankas, 11) Petras Žukas, 12) An
tanas Paguiris, 13) Jonas Stanke
vičius, 14) Kar. Sasnauskas su šei
myna, 15) M. Jonauskis, 16) Pra
nas Dzikas, 17) Vincas Bačiliunas, 
18) Juozas Mištautas, 19) Jonas 
Urbonas, 20) Jenas Šarka iš New 
York, antra klase, 21) A. Kalvins- 
kas, 22) Jonas Valaika, 23) Anta
nas Poškus, 24) V. Stapulionis. 
25) Antanas Varniala, 26) Vladas 
Paškas su šeimyna iš Waterbury, j 
”onn., 27) Antanas Lebednikas iš j 
Niagara Falls, antra klase, 28) S. 
Linkevičius, 29) A. Jankauskas, 
30) Jeronimas žiužnis, 31) A. 
Kriščiūnas, 32) Armijos kapito
nas Antanas Andrikis, pirmąja 
klase, 33) Kastantas čiarniauskas, 
34) Aleksandras Masiokas iš llar- 
rissburg, antrąja klase 35) Petras 
Kuodis, 36) Petras Atlavinis su 
šeimyna. 37) Kasparas Karosas, i 
38) J. Bliudžius, 39) Augustas 
Stumbrą, 40) Kazimieras Adamo-1 
nis, 41) Simanas Sviežikas, 42)1 
Jonas Krištaponis, 43) Al. Visoc
kis, 44) Kastantas Visockis, ir 
daug kitų.

1042 Stagg. Juozas Cinkus
Fotografas

ggl *** ® 499 GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y
EERi y, Kampas Union Avenue.

Fotografuoju Veselijas, Pagrabus, Grupas, §el 
~ mynas ir pavienius. Darbas atsakantis, kaino!

A? prieinamos. Kurie mylit turėt GRAŽIUS sav<
x paveikslus tad kreipkitės pas JUOZĄ GINKŲ,

kuris padirba puikius Paveikslus, kaip mažus 
taip ir didelius visokiom spalvom. Reikale kreipkitės pas Juozų Gintų

Didžiausia Brooklyne 
Lietuvio 

čeverykų Krautuvė

H-' 'U)au-į£aji~

Užlaiko goriausių iš- 
d i rl >y se i ų Ue ve rykus: 
W. L. Douglas, Em
erson ir kitokius. Už
eikite persitikrinti.

Simanas Pociūnas
kampas Berry Street 

127 GRAND STREET BROOKLYN, N. Y.

LIETUVIAI, PAS SAVUOSIUS!
LIETUVYS FOTOGRAFAS TR MALIORIUS. ATIDA
RĖ NAUJĄ STUDIO. TRAUKIA PA VEIKSLUS 
LABAI PRIEINAMOMIS KAINOMIS. KURIE NO
RITE TURĖTI SAU GRAŽIA FOTOGRAFIJĄ AT

MINČIAI ATEIKITE PAS:

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

Kampas So. 1-mos gatvės

A. pirm., A. Staknys, P. Mo-

ladelphijos.

daug svarbių dalykų aptarti.
Valdyba.

N AMA 5 IR PARMOS
Ant pardavimo mūriniai ir mediniai na
mai su dideliu pasirinkimu, mažu įnešima 
ir prieinamiausią kaina, Brooklyno mieste 
jr visuose priemiesčiuose: East New York, 
Jamaica, Maspcth, Ridgewood, Groonpoint 
Flatbush, South Brooklyn ir Central Brobk- 
lyne.

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

20 f.—$11,000 iki $80,000

1 fam.—nuo $.1,500 iki $10,000 įmokėti ant $1,000 nuo $150 iki $200
2 f. — $1,800 iki $10,000
3 f. — $2,500 iki $13,000
5 f. — $3,500 iki $15,000
Budavojame namus ir duodame morgičius ant namų.
Kas per muši} prirodymų perka, nieko nemoka mums ir aprū

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

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

B. ZlNIS REALTY CO.
Tel. 3929 stagg 420 Lorimer Street Brooklyn, n. y.

BRANCH OFFICE:
Pagal Grand Street

Mat rengiamasi prie koncer
to. Pavasaris.

’’Garso” redakciją šiomis 
dienomis lankė garbus sve
čiai, kuri. J. Švagždys iš 
Montello, Mass., Federacijos

Šokius ir koncertą rengia 
Karalienės Aniolų parapijos 
choras nedėlioję, gegužio 29

jos salėj e, South 4th St., 
kampas Roebling St.,

Šiuomi kviečiame visus
Brooklyno ir apylinkių lie-

į kų vakarą, nes tai vienas bus

21-MAS METINIS

PIKNIKAS 
LIETUVIŲ 

ATLETŲ KLIUBO 
NEDĖLIOJĘ, 

Gegužio 29-tą, 1921 m. 
Cypress Hill Parke 

PRADŽIA 2 V AL. PO PIETŲ 
TIKIETAS 50c.

Važiuoti karais iki Ridge
wood Stoties ir persėsti ant 
Cypress Hills karų ir važiuok 
iki Parkui.

Kliubo raštinė: 
375 So. 1 gt., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ
Visokių aprėdalų (Dry goods), 

tabokos, cigarų, cigarctų kandžių 
ir minkštų gėrimų. Atsišauki!

(22)

J. S. Stanaitis
423 S. Main St.

Bridgeport, Conn

______________________________________
Tel. 1950 Greenpoint.

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 adresų:
DR. H. MENDLOWITZ

271 Beny Street,

Keleiviai atsisveikina liekančius Į 
Amerikoje savo draugus ir pažį-! 
stamus. ir pataria visiems ketinau-, 
tiems keliauti Lietuvon, kad krei- j 
ptusi i BALTIC STATES BANK. 
294 Eighth Ave., New York, nes 
per tą Banką keliaudami turės ge
riausią kelionę ir išvengs visų tų 
nesmagumų, kokius turi keleiviai 
važiuojantieji kitais keliais. Mat, 
BALTIC STATES BANK, kaipo 
grynai lietuviška įstaiga, geriau
siai žino lietuvių reikalus ir, tu
rėdamas pilnai sutvarkytus susi
siekimus anoje pusėje, Įstengia ap
rūpinti kelionę atsakančiai ir ap
saugoti keleivius nuo visų nesma
gumų ir išnaudojimų.

Nepamirškite adreso 
maišykite su kitomis 
vardo Įstaigomis, nes
STATES BANK yra tiktai vienas:

BALTIC STATES. BANK

ir nesu- 
panašaus 
BALTIC

TEL. 2320 GREENPOTNT

Parsamdau automobilius ir ka
rietas veselijoms, krikštynoms 

ir šiaip pasivažinėjimams

231 BEDFORD A VE.,
BROOKLYN. N. Y.

L ENTRAL B’KLYN

DVI PUIKIAUSIOS GALERIJOS BROOKLYNE.
LIETUVIS FOTOGRAFAS IR MAEIORIUS 

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

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

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

BROOKLYN, N. Y. .

LIETUVIO APTIEKA
šiuomi pranešu, kad mano aplinkoje randasi visokios gyduolės, kaip 

Amerikoniškos, taip ir Europėjiškos. Žemiau pagarsinu tiktai tokias gyduo
les, kurios tankiausiai yra reikalingos del apsisaugojimo arba Jei prašali- 
nimo tokiu ligų, kaip šaltis, su viso kūno skaudėjimu, reumatizmas, arba 
kaulu gėlimo ir nuo skilvio nematinio. Prie tų paprasti} žmogaus silpnybių 
visos didesnės ligos prisideda.

Miltelei nuo šalčio ir viso kūno skaudėjimo 75c. -s
Miltelei nuo reumatizmo ir kaulu gėlimo 75c. Skilviais Biteris $1.00.
Medicina ir Baisumas gerti ir tepti nuo visokio reumatizmo $1.50.
Todėl, laike reikalo 

užganėdinti.
Lietu is Aptiekorius

kreipkitės prie tautiečiu, o busite konogeriausiai

FRANK A. URBAN
151 METROPOLITAN BROOKLYN, N. Y.

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

Visados šviežia mėsa ir čystai (švariai) užlaikoma.

M. Mierzwinskas
125 GRAND STREET kampas Berry St.

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 3359 Greenpoint.

k‘-r


