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ORGANAS AMERIKOS 
LIETUVIŲ R. K. ŠV. 
JUOZAPO DARBI
NINKŲ SĄ-GOS.

“DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams...........................$3.00
Bostone ir apylinkėj met. $4.00 
Užrubežyj metams......... $4.25

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadvvay, 

South Boston, Mass.

Tel. So. Boston 620.
KAINA 3 CENTAI.

Atvyksta Lietuvos ŽINIOS IŠ LIETUVOS. su

Misija.
Pavojus prie vartų.Krikščionimis Demokra

tais, apie kovą už katalikiš
kąją mokyklą visai nutilėjo, 
už tai-gi po kelius kartus pa
brėždama svarstė kaž kokios 
ten panelės įsišokimą prieš 
moterystės Sakramento prie- 
siekos formą.

ką išgrobstyta arba sunaikin
ta.

BAŽNYTINES ŽINIOS.
Kunigu permainos, Šimke- 

vičius Liudvikas, Vadžgirio 
kam., Gaurėn kamendorium. 
Amankevičius Dom., Ukmer
gės kam., Vadžgiriu kam. Ju- 
clinovič Fl. iš Smilgių Moniš- 
kio filijon. Budrys Hier., Mo-, 
giliavo vyskupijos, Altenbur- 
gan klebonu. Sietais Jonas, 
Albenburgo klebonas, Bruna- 
vos klebonu. Kekys Klemen
sas, Brunavos kleb., Žarėnų 
altarijon. Urbanavičius Justi
nas, Šaukėnų kam., Gargždą 
kainendoriu. Bialozaravičius 
Aleksandras, Garždu kam., 
Gardomon klebonu. Klionau- 
skas Pr., Gardonos kleb., Pa- 
jurėlin klebonu. Kodis -Anta
nas. Pajurėlio klebonas, Upy- 

jnon klebonu. Bačkys Antanas, 
JAntuzavo klebonas, paliuosuo-

• - , įjamas nuo pareigu, pasilieka 
i -i ‘ t<n pat gvventi Survila Anta- 

nas. Antaiieptu kleb., Anta- 
zavon klebonu. Vaitkevičius 
Dionizas. Pasvalio kam., Anta- 
lieptan 
Petras, 
Pasvalio
Martynas. Rageliu kleb. Vely
kių klebonu. Stakelė Stan., 
Velykių klebonas. Rageliu kle
bonu.

Mirė: Augutis Leonas, Upy
nos klebonas t 3 sp.

♦
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Vokiečiai turi išsidanginti iš Lietuvos 
iki Gruodžio 14.

PRANEŠIMAI Iš 
WASHINGT0N0.

Washington, D. C. gruodžio 
8. — Šiomis dienomis yra gau
ta visa eilė kablegramą iš Pa
ryžiaus nuo Lietuvią Taikos 
delegacijos prašant kuogrei- 
čiausia prisiuntimo $25.000. 
Dalis pinigą jau išsiąsta.

Lietuvos armija užėmė Rad
viliškį ir prie to paėmė -200 
armotu, 2000 kulkosvaidžiu ir 
dauą amunicijos ir karinės 
medžiagos. Ruso-vokiečiai lie
tuvią apsupti ir geležinkelis iš 
Šiaulią Į Tilžę perkirstas tarp 
Batakią ir Tauragės.

Vileišio misija, apleidžia 
Franciją ir plaukia Amerikon 
gruodžio 6 d. laivu Lafayette.

Ties Šauliais lietuviai vi
sai supliekė vokiečius Pra
šant Eberhardtui Niessels ko
misija užtarė už vokiečius ir 
po jos spaudimu lietuviai su
stabdė oTensyvą, kuomet buvo 
už triją kilometrą nuo Šaulią. 
Lietuviai sutiko tik su išlyga, 
kad vokiečiai paliks Lietuvoje 
visus ginklus ir karinę medžia
gą. Sulyg sutarties vokiečiai 
išsidangins iki gruodžio 14 d.

Pulk. Ward, Anglijos atsto
vas Kaune, patarė sušaukti 
lietuvią-lenką-alijantą konfe
renciją išrišti nesutikimus 
tarp lenką ir lietuvią. Lietu
vos valdžia patarimą priėmė, 
bet Varšavos valdžia atsakė, 
jog nekompromisuos ir nenori 
kišimąsi į jos vidurinius rei
kalus.

Iš Londono kapitonas J. 
Bielskis praneša, jog Lietu
vos kariuomenė supliekus vo
kiečius paėmė 20 armotą, 50.- 
000 šovinią, 30 orlaivią, 50.- 
000 bombą, 8 automobilius, 
100 kulkosvaidžią, 75.000 pa
troną, 10.000 rakietą. Kitas 
grobis neaprokuotas. Paimti 
Šiauliai, Joniškis su vokiečią 
sandėliais. Lietuvos armijoj 
yra 20 Anglijos oficierią. Vyk
sta daugiau.

BOLŠEVIKŲ 13 PUNKTŲ.
Rusijos bolševiki} taikos de

legacija esanti Dorpate tartis 
apie taiką su Pahaltiko valsty
bėmis, paskelbė savo išlygas. 
Tos išlygos susideda iš sekan
čią 13 punktu:

1 — Abieją pusiu neprigul- 
mybės pripažinimas.

2 — Atšaukimas karė 
vio.

3 — Suturėjimas kariniu 
veikimą ir nustatymas 
kariuomenių pasitraukimo.

4 — Paskelbimas Estonijos I 
valdžios, kad neturi jokią vie- 
nybią su valstybėmis kariau
jančiomis prieš bolševikus.

5 — Panašus paskelbimas 
neturėjimo ryšiu su kitomis 
kariuomenėmis, kariaujančio
mis prieš bolševikus.

6 -— Nuginklavimas ir inter
navimas gen. Judeničo (vado 
šTaTTr-vakafines rusu armijos) 
ir užpečėtijimas jo karinta 
sandėlią.

7 — Ametija visiems 
liečiams pasmerktiems už 
laikymą Sovietą valdžios 
ba dalyvavimą trečiame inter- 
naeijonale.

8 — Komercijinią sutarčių 
įsteigimas.

9 — Atnaujinimas diploma
tiniu. santikią.

10 — Atnaujinimas pašto ir 
telegiafo susinešimą.

U — Sujungimas g ei ež inke
lių

12 — Perleidimas per Esta
mpą tavorą iš Estonijos uostą 
linkui Rusijos.

13 — Palengvinimai gabeni
mo Rusijon tavorą Estonijos 
uo<=ti ose.

(Išrodo, kad čia eina dery
bos vien su Estonija, gi Latvi
ja ir Lietuva išrodo nedaly
vauja).

klebonu. Remiaras 
Gaidžiūną klebonas, 

kam. Malinauskis

Užimtose grynai lietuviško
se parapijose lenkai nori įves
ti bažnyčiose lenkiškas pamal
das. Spalio 6 d. atėję į Upnin- 

Į kus legijonieriai pareikala
vo klebono, kad Upninką baž
nyčioje būtą lenką kalboje pa
maldos, nors čia nekuomet to
kiu pamaldų nebuvo. Klebo
nui paaiškinus, jog jis nega
lįs daryti permainos be vysku
po parėdymo, legijonieriai at
sakė, jog ją dabar valia, o ne 
vyskupo.

Veprią dvaro savininkas 
grapas Marijonas Plioteris, 
vienas iš pragarsėjusiu 44 Lie
tuvos dvarininką, visą karo 
laika darbuojasi Vilniuje Lie
tuvos nenaudai; užtat švieti
mo ministerijai įsakius šiomis 
dienomis konfiskuota likusios 
jo bibliotekoje knygos ir išga
benta į naują viešąjį knygyną 
Kaune. Plioterio knygynas 
prieš karą buvo gana didelės 
vertės apie 50 tūkstančią rut>- 
liu. Jame buvo daug seną 
brangią knygą ir dokumentą, 
kurią didesnę dalį sunaikino 
vokiečiai ir bolševikai. Liku
sios knygos dabar atrado tin
kamą vieta ir globą.

Gritninkas.
% A
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Uzinas.
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ALIJANTAI NUSILEIDO.

SVARSTYS PABALTIKO 
KLAUSIMĄ.

Alijantą Augščiausioji Ta
ryba nubalsavo toliau veikti ir 
artimoj ateityje svarstyti Pa- 
baltiko, Adri atiko, Rusijos ir 
kitus neišrištus klausimus. 
Amerikos taikos delegacija ap
leido Paryžią ir Franciją gruo
džio 10 d. Minėtą klausimą 
svarstyme ir išrišime Amerika 
turbūt nedalyvaus.

Berline dėl nežinomos prie
žasties kilo gaisras Anglijos 
ambasadoj ir daug blėdies pri
darė.

Alijantą Augščiausioji Ta
ryba sutiko perkeisti kaiku- 
rius punktus protokolo, ku
riuo įvedama galėn taikos su
tartys. Vokiečiai reikalavo, 
kad protokole būtą išbraukta 
3 punktai: atsakyti už laivus 
nusakndintus Scapa Flow, iš
sidanginti iš Lietuvos ir kad 
alijantai nesibriautą apgink
luota pajėga į Vokietiją taikos 
metu. Vokiečią delegacija sa
ko? vokiečiai iš Lietuvos 
baigia dangintis ir to nereikia 
ją reikalauti. Todėl po šitą 
permainą vokiečią delegacija 
pasirašys ir taikos sutartys 
ineis galėn.

Ukmergė. Apie Ukmergę ir 
jos apylinkės laikraščiai pa
duoda labai mažai žinią, dėlto, 
galima būta manyti, kad čia 
nieko neveikiama. Bet tai bū
tą netiesa. Ukmergės katali
ką visuomenės veikėjai (mo
kytojas Gruodis, kapel. kun. 
Denisevičius ir kiti) dirba iš
sijuosę vienas už penktas. Čia 
gyvuoja kataliką veikimo ap
skrities Centras, kurs suorga
nizavo katalikiškąjį jaunimą, 
krikščionis darbininkus, su
traukė veiklesnius lietuvius 
katalikus į liet, krikščionią 
demokratą partiją, įsteigė 
vartotoją bendrovią sąjungą.

Ukmergėje gerai gyvuoja 
lietuvią gimnazija, pradinė 
liaudies mokykla, kursai su
augusiems, priruošti kaimo 
mokytojams. Čia yra visokią 
draugiją, komitetą ir komisi
ją, kurios daugiau ar mažiau 
kruta darbuojasi. Ukmergės 
“Aido” draugija platina Lie
tuvos nepriklausomybės idėją 
per savo kliubą, kursus, pa
skaitas, komisija šelpti 
vią kariuomenei renka 
ir stengiasi aprūpinti 
vius baltiniais, šiltais 
ir kitais reikalingais dalykais; 
komisija valstybės paskolai 
vykinti išpardavė daugybę bo- 
ną ir tt.

lietu- 
aukas 
karei- 
rūbais

Paukmergietis.

Worcesteryje sustreikavo 
anglią išvežiotojai. Reikalau
ja pakelti algas ant $2 savai
tėje. Streikuoja 225 darbinin
kai.

Švedą laivas užėjo ant mi
nos ir nuskendo. 8 žmonės pri
gėrė, o 2 išsigelbėjo.

Gruodžio 7 d. New Yorke len
ką ristininkas Zbyško buvo į- 
veiktas. Lenką parblendė far- 

/ merio sūnus Joe Stecher iš Ne- 
braška valstijos. Imtynes ma
tė 9.000 žmonią. Ristynės tę
sėsi 2 vai. 24 min. ir 16 sek. _

Vokietijos valdžia ketina e- 
lektrizuoti savo geležinkelius. 
Tas pigiau atseisią.

Vepriai (Ūkta. ap.). Jau 
trįs savaitės, kaip Vapriai at
sidūrė prie pat lenką fronto. 
Užėmę Gelvonius lenką legijo- 
nieriai beveik kasdieną užpul
dinėdavo lietuvią sargybą sau- 
gojančią ant Šventosios ties 
Vepriais. Bet paskutiniu lai
ku lenkai nurimo ir nebepasi
rodo. Žmonės ateinantieji iš 
lenką pusės pasakoja, jog jie 
mainą savo kareivius: vieton 
ligšiol buvusią ateina į lietu
vią frontą Halerio kariuome
nė; plėšimai ir suėmimai lie
tuvią truputį sumažėja; spalio 
16 d. grįžo į Gelvonius klebo-Belgijoj susitvėrė korpora

cija su $1.000.000 kapitalo, nas kun. Buivis, kurs lenką 
Korporacija užsiims auginimu buvo suareštuotas ir Vilniun 
bovelnos Kongoj, i Afrikoj, išgabentas, bet savo gerybės TT____ _  TT> • • _ _ a_ * * . • S » • v __ • S I_

Troškūnai. Pan. apsk. 1915 
m. gerb. Pr. kun. Januševičius 
Įsteigė Troškūnuose L. K Mo
terį} Dr. Skyrią, kurs jam pa
dedant gan gerai gyvavo ir 
veikė. Narią turėjo rodos apie 
300. Apyvarta siekė 3000 rub. 
Išvažiavus pralotai Kaunan 
Draugija nustojo veikusi. A- 
part pasikalbėjimo apie įkūri
mą Vašakėnuose dvikliasės 
mokyklos ir agurką sėklos iš
bandymo daugiaus nič nieko 
nesvarstyta. Pabaigoje 1918 
m. pirmininkė Brazdytė išsto
dama iš Draugijos pasiūlė sa
vo vietą užimti plačiai žinomai 
socialistą veikėjai dvarinkei 
Okuličienei, kuri iš pradžią 
nenorėjo sutikti, tvirtindama, 
kad jos vienas vardas galįs 
pakenkti draugijai (Liet. Uk. 
No. 28), bet galop vis-gi suti
ko pirmininkauti iki kol bus 
sušauktas visuotinas susirin
kimas. Žinoma, ji tuojaus 
pradėjo savotiškai veikti. Vi- 
sąpirma įbrukę moterims savo 
partijos laikraštį “Liet. Ūki
ninką.” Susirinkimuose pra
dėjo aiškinti socijalistą pro
gramą ir rodyti ją knygpalai
kes. Katalikės moterys aiš
kiai matė gręsiantį draugijai 
pavoją. Todėl visuotinuose su
sirinkimuose rugp. 10 d. ir rei
kalavo, kad Okuličienė, kaipo 
Soc. Liaud. Dem. narys, išsto
tą iš Kat. Mot. Draugijos. Ka- 
dangi ši nemanė išstoti, tai 
kat. moterys vedamos kun. I- 
vaškos persikėlė į kitą salę ir 
darė savo posėdį. Išrinkta 
dvi delegatės Kaunan į kon
gresą. Prie Okuličienės pasi
liko 3 valdybos nariai ir 12 
svyruojančią moterą, iš kurią 
tarpo Brazdyvienė ir Jacius- 
vienė irgi buvo pasiąstos Kau
nan kaipo delegatės į kongre
są. Skilus tokiu būdu draugi
jai į dvi pusi dešiniąją ir kai
riąją buvo paskelbta Troškū- 
ną Skyrius uždengtas. Rugsė
jo 21 d. Bruždyvienė surinku
si savo šalininkią 24 moteris 
mokyklos bute pranešė joms, 
ką girdėjo Kaune ant kongre
so. Vos keliais žodžiais pa
skelbė, kad Mot Kongresas 
politikoje nutarė eiti išvieno

Darbėnai. Kretingos apskri
čio. Per šv. Mykolo atlaidus 
5 spalią buvo čia mitingas ir 
demonstracija Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimo. Mi
tinge ilgai ir karštai kalbėjo 
atvykus iš Kauno nuo spaudos 
biuro p. Marcelė Levišauskai- 
tė. Vieniems jos kalba patiko, 
o kitiems nelabai. Iš lietuvią 
kareivią buvo irgi kalbėtoją ir 
ragino stoti į kariuomenę.

Taipogi ta pati M. Levišaus- 
kaitė rinko aukas Karmelavo 
mergaičių mokyklai. (Kat. M. 
D.) ir surinko auką bažnyčioje 
apie 357 auksinus ir nuo atski
rą asmenų dar rinko: kun. P. 
U. 20 auksiną paaukavo ir tt. 
Taipogi buvo rinkta Salantą 
bažnyčioje tam pačiam tikslui. 
Viena nuostabu, kad rinkėja 
buvo siustą nuo Kataliku} Mo
terą Draugijos, bet platino a- 
bejotino turinio knygeles o, 
“Laisvės,” “Šv. Kazimiero,” 
ir “Moterą draugijos” leidi
mą nieko neturėjo.

Po mitingo ir manifestacijos 
prasidėjo šokiai ugnegesią 
trioboje, kurie tęsėsi iki 12 va
landos nakties ir išvirto į pa
prastas vakaruškas, kur buvo 
ir girtą ir visokią mergą nuo 
gatvės. Ten buvęs.

Budapešte, Vengrijos sosti
nėj, buvo priešžydiškos parti
jos susirinkimas. Priimta re
zoliucija, reikalaujanti užda
ryti kalėjiman žydus-komunis- 
tus, konfiskuoti žydą nuosa
vybę, kad apmokėti karės iš
laidas. Po to susibūrė didelės 
minios ir nuėję išdraskė dvie- 
ją žydą laikraščią spaustuves.

Anglijos valdžia aprokavo, 
jog kariuomenės užlaikymui 
nuo kovo š. m. iki kovo 1920 
m. atseis $2.025.000.000.

L. D. S. KALENDORIUS 
1920 Metams.

Bus gatavas prieš 20 d. gruo
džio š. m. Pilnai užsimokėju
sieji LDS. nariai gaus KALĖ
DŲ dovanoms po 1 egz. dykai.

Jie bus pasiąsti kuopą raš
tininką vardu. Kiekvienas na
rys būdamas užsimokėjusiu 
galės nueiti pas savo kuopos 
raštininką ir atsiimti.

Šis KALENDORIUS pa
puoštas puikiais iš Lietuvos 
atvežtais paveikslais, naudin
gais straipsniais, eilėmis, mar
gumynais ir tt.

Jame telpa raštai žymią lite
ratą gerb. kun. Prof. Bučio, 
kun. K. Urbonavičiaus, Pr. ši- 
vicko medicinos studento ir 
kitą.

LDS. kuopos turėtą užsisa
kyti pardavinėjimui, nes ją 
žmonės reikalaus, taip kaip 
cukraus dabar reikalauja. Par- 
siduos po 25c. Kuopoms, ku
rios užsisakys nemažiaus kaip 
25 egz., duosime gerą nuolaidą. 
Siąskite užsakymus dabar — 
tuojaus.

“Darbininkas,”

244 W. Broadvay,

PAVOJUS PRIE VARTŲ. I žangiečiai bijosi, kad sugrįžęs 
Šiomis dienomis atkeliavo p. Čepinskis Lietuvon nepri- 

ar pargrįžo Londonan pagar-Į verstą ją tą košę patiems su
ėsti. \

Kas Kolčakinius užkvietė 
Lietuvon? Paryžiečiai arba 
ją smegens p. pr. Valdemaras 
mušdamas telegramą šią vasa
rą admirolui Kolčakui su pa
sveikinimu, kada Talkininkai 
buvo pripažinę jį kaipo Vir
šiausiąjį Rosijos valdovą, ku
ris jau pirmiaus buvo apsišau- 
kęs už suvienytą nepadalina- 
mą Rosiją. Tad gi ar dyvai, 
kad Kolčakiniai užplūdo Lie
tuvą tikėdamiesi rasti čion sau 
talkininkus!

Finansą padėjimas verčiąs 
su Lenkais dėtis! O Lenką 
koki finansai? Šimtą kart 
blogesni. Ją legionieriai pus
nuogi ir alkani. Kaip vilkai 
išalkę užpuldinėja Lietuvos 
pakraščius pasigrobti sau mai- 

» ir skarmalu. Parubeže 
| Lenką Legionieriai pavirto į 
Škotus, nešioja mūsą moterė- 
lią sijonus.

Žinoma ir mūsą finansai 
blogai stovi. Bet, kad juos pa
gerinti ar-gi reikia Lietuvą 
parduoti? Sumažino dar mi- 
nisterią skaičią iki 7, bet ir 
tiek da per daug ant taip ma
žos Lietuvos. Tegul neseka 
Rusi} biurokratizmą, tesumaži- 
na valdininką skaitlią, tesu- 
mažina sau algas, te ją pačios 
ne užrubežiuose sėdi, bet na
mie teverda jiems pietus, te- 
parsiduoda automobilius, pėk- 
šti skersai gatvę gali pereiti, 
tepaliauja šampaną gėrę, po
kylius kėlę, užteks užrubežią 
svečiams arbatėlės. Kam pūs
tis kaip ana varlė prieš jautį? 
Mūsą prasčiokėliai noriai 
kariuomenėn stoja, kovose 
kraują lieja ir gyvastį padeda, 
o mūsą ponai nenori savo dir
žo drūčiau suveržti. Te pamy
li Lietuvą labiaus nei savę ir 
savo pilvą, o visas kliūtis per- 
į alėsime.

O jeigu jiems kaipo Pažan
giems per siaura Lietuva ki
tiems teužleidžia vietą, o pa
tys te keliauja kur ją savymei- 
lė neša.

Amerikiečiai pakelkite savo 
galinga balsą!

Šalin iš Lietuvos Lenkber- 
niai, šalin Kolčako Garbinto
jai ir Lietuvos turtą purtyto- 
jai.

Nesnauskime, ba 
prie vartą.

Mums reikalinga 
kuri gintą ir gintą 
šventimu mūsą Nepriklauso
mybę.

Mūsą buržujams Vilnius la
biau rūpi nei nepriklausoma 
Lietuva. Palikim Vilnią nuo
šalyj, jis pats po kelią metą 
turės glaustis prie Lietuvos. 
Tai ir patys Lenkai ir sulen- 
kėję Vilniškiai gerai supranta. 
Jie su Vilnium kaipo su meš
kere nori tik pasigauti visą 
Lietuvą.

Ar ne svarbiaus, ar ne ide
ališki au būtą pamąstyti susi
vienyti su Mažąja Lietuva, 
kur mūsiškią brolią ne keletas 
tūkstančią kaip Vilniuje, bet 
šimtai tūkstančią.

Londonietis. 
Londonas, Anglija.

sėjęs savo laiku Amerikoje p.' 
K. Pilėnas (koresp. “Vienybės 
Lietuvninką”). Buvo mūsą 
Legacijoje. Girėsi, pribuvęs 
Londonan su labai svarbia mi
sija. Esąs pasiąstas su doku
mentais į Foreign Office ir tt.

Iš viso ko, ką pripasakojo 
apie Lietuvos politika, labiau
siai mane nustebino, kad būk 
Amerikos Lietuvią dvasiškija 
yra tvirtai nusistačiusi dėtis 
su Lenkais, kad išgelbėjus ka
talikybę Lietuvoje. Būk tai 
darą įsakyti Romos.

Išgirdęs tai, iš syk pasa
kiau, kad tai grynas melas, i 
Ant tokią plepalą neatkreip
čiau mažiausios atydos, kad ne 
kitos aplinkybės.

Dar pavasary j p. M. Yčas 
rašė “ Išeivią Drauge,” kad
Pažangiečiai tai Lietuvos sme-1 sto 
gens ir jie tarės ją valdyti.

Vasarą Paryžiaus Legacija 
davė Londoniškiams instrukci
jas švelniai elgtis su Lenkais, 
neužgauti ją, neprotestuoti 
prieš ją užpuolimus ant Lietu
vos ir tt.

Rugpjūčio mėn. Paryžiaus 
ponai nuvažiavo Lietuvon ver
sti Sleževičiaus koalicinį kabi
netą. Ko norėjo, tai padarė. 
Dabar Pažangiečiai valdo. Bet 
ar ją smegens sveikos? Man 
rodos, kad ne.

Šiomis dienomis gavau laiš
ką iš Berlyno nuo stud. K. Ra- 
dušio. Rašo: “Nežinau ka
me dalykas, bet Nepriklauso
mybės idea Lietuvoje sulyg 
pasakojimą nekurią iš ten at
vykusią, pradeda mažėti. Kaip 
kas pradeda įsitikrinti, kad e- 
konominiai nepriklausomai 
Lietuvai bus sunku užsilaiky
ti. Vieni pradeda krypti Len
kijos pusėn, kiti Rosijos”... 
Naujasai kabinetas p. Valde
maro tuojaus pasirūpino pa
skirti Londone vieton p. V. Če
pinskio su p. K. Bizausku, gro- 
vą Tiškevičią (Biržiškį) ir jo 
sekretorių p. Balutį. (Amer. 
ats. Paryžiuje). Aiškus dar 
dalykas iš kurios pusės papūtė 
vėjas link Lenkijos. Bet žy
das muša, žydas rėkia. Kam- 
gi Pažangiečiai smegenis ma
kaulėje nešiotą jei nemokėtą 
nukreipti nuo savęs kaltės ant 
kitą. Senovėj sakydavo: kam 
bus, kam nebus, o strikabiz- 
niui vis bus. Dar-gi daroma 
ir sakoma, kam bus kam ne
bus, o ilgaskverniams vis bus.

Paryžiečiai nieko nenuvei
kė, vien pinigus aikvojo. Tik 
Londono Legacija parodė tik
rą veidą Lietuvos. Ją nuopel
nas, kad Anglija pripažino 
nors laikinai mūsą Valdžią.

Pažangiečiai bijosi p. V. Če
pinskio, ba jis neparduos Lie
tuvos. Tad izoliavo jį kaip už
krėstąjį. Jokią žinią negauna 
nei iš Lietuvos nei iš Pary
žiaus. Jo telegramos ir laiš
kai pasiliekti, be atsakymo. 
Jo padėjėjas p. K. Bizauskas 
Rugsėjo mėn. išvažiavo su rei
kalais Lietuvon nedaugiau 
kaip ant 4 savaičią. P. Bi- 
zauckas be abejo rašo ir daug 
rašo, bet jo laiškai Londonan 
neateina. Seniaus Lietuvos 
laikraščiai ateidavo Londonan 
per Paryžią, bet dar ir tai su
stabdyta, -kad čion nežinotume 
kas do košė viriama Lietuvo
je.

Grovas Tiškevičius seniai 
paskirtas -vieton p. V. Čepins
kio, bet neatvažiuoja, ba Pa-

pavojus

valdžia, 
su pasi-

----------------------------------------- —

Vokietijos spartakinią laik
raštis Die Freiheit skelbia, jog 
susidarė Vokietijoj nauja or
ganizacija, kuri stengsis dary
ti intaką į spaudą reikale mo- Į_ • _ _ Y* • _ _
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šankia:

šaukia:

nesą galima atskaitos viešai 
skelbti. — Reiškia ne viskas 
yra tvarkoje, arba ne ten su
naudojami pinigai kur buvo 
skiriami.

Apie naujieniečių Laisvės 
‘ondo atskaitas neteko nieko 
girdėt, o gal aš jas pražiopso
jau. Su kun. Dr. Maliausko 
surinktomis “Vilčiai” auko
mis taip-gi kaž-fcas perdaug 
tylu, o gal jau jos ir perkeltos 
į Lietuvą, juk tenai labai rei
kalinga gerai spaudai parama.

Na tiek to, kaip tenai buvę 
nebuvę, bet kol mes apskaitų 
išdavinėti vengsime, tai vi
suomenė nebus užganėdinta ir 
aukų tesurinksime per pusę, 
negu kad galėtume. Apie tai 
reikėtų gerai pagalvoti tiems 
visiems, kurių yra priedermė 
ir atsakomybė tokias atskaitas 
pagaminti. Dėlto kad tas, kurs 
aukojo auką arba prie tų aukų 
surinkimo savo darbu prisidė
jo, turi teisę tokių ’ atskaitų 
reikalauti ir turi jas gauti.

F. V.

Atsišaukimas

KO TRŪKSTA.
— Pinigą! pinigą!!..
— O kur atskaitos yra?
Lietuvos valdžios atstovai iš 

Paryžiaus šaukia: duokit ame
rikiečiai pinigą.

Lietuvos moksleivija šau
kia: duokit pinigą.

Lietuvos moterys 
duokit pinigą.

Lietuvos našlaičiai 
duokit pinigą.

Lietuvos vargdieniai ir dar
bininkai šaukia: duokit pini
gu

Veik visos Lietuvos organi
zacijos šaukia: duokit mums 
pinigą.

Teisybė, amerikiečiai ir 
duoda kiek galėdami — bent 
tie, kurie labiaus tėvynės Lie
tuvos reikalams užjaučia.

Rinko Saulės namams — da
vėme.

Rinko Tautos Fondas — da
vėme ir toliaus duodame ir 
duosime.

Rinko kitą srovią kontro
liuojami fondai, kaip tai: tau
tininką Nepr. Fondas ir soci- 
jalistą... fondas surinko gero
kas sumas pinigą — reiškia 
žmonės aukojo.

Rinko kun. Dr. A. Maliaus- 
kas. Žmonės ir-gi, kaip kal
bama sudėjo apie kelioliką 
tūkstančiij dolerią.

New Yorko apylinkėje pa
stangomis kunigo Miliuko ir 
kitą gerą žmonią buvo sutver
tas fondas Lietuvos gelbėji
mui ir buvo skelbiama laikra
ščiuose, kad to fondo išaugini- 
mui buvo net laivais ekskursi
jos rengiamos ir daug žymią a- 
merikoną būk prie jo prisidė
ję — žmonės matyt dirbo nuo
širdžiai ir pasekmės turėjo būt 
geros.

Jeigu tuos visus pinigus su
dėti į krūvą ir pasiąsti į Lietu
vą, tai jau ne mažą skylę Lie
tuvos reikalą užkišti būtą gali
ma.

Mūsą visuomenė aukojo 
nors ir nemažai, bet būtą su
aukojusi keletą kartą tiek, jei
gu būtą buvę vienas dalykas, 
įspėkite kas?

Išduotos Atskaitos.
Žmonės nuolatos prisispyrę 

atkartotinai reikalauja: duoki
te mums atskaitas...

O tą visą fondą valdybos į 
tą visuomenės balsą permažai 
domos teatkreipia ir atskaitą 
arba visiškai neišduoda, arba 
jei ir išduoda, tai neužtektinai 
užganėdinančias visuomenės 
reikalavimus.

Geriausia su atskaitą išdavi
mu stovi reikalai Tautos Fon
do. Bet ir tai nėra taip kaip 
reikia. Kodėl neišpildytas pra
eito seimo nutarimas ir smulk
meniškos atskaitos iki šiol 
Tautos Fondo skyriams nėra 
prisiųstos, tai turėt tik vie
na Tautos Fondo raštinė teži
no, o jau senai būtą laikas tą 
seimo nutarimą išpildyti ir vi
suomenę užganėdintu, kad su 
didesne energija toliau varyti 
auką rinkimo darbą.

Socijalistą kontroliuojamas 
fondas nei neužsimena apie 
bent kokią atskaitą išdavimą, 
nors spaudoje jau nekartą bu
vo jiems apie tai primenama. 
Matyt jie nori su tais pinigais 
taip pasielgti, kad apie juos 
nė lapė nelotą.

Tautininką Nepr. Fondas 
taip-gi mažai atskaitomis “ba- 
dęriuojasi,” io paskutiniame 
sandariečią seime Waterbury, 
Conn. tai net išsiplepėta, kad

LIETUVOS ŠAULIAI 
PRAŠO PAGELBOS.

Karžygiškoji Lietuvią ka
reivi j a kaujasi už gyvastį, 
arba už mirtį su savo prie
šais visais parubežiais.

Rytuose su Rusais-bolše- 
vikais.

Piet-rytuose su Lenkais. 
Vakaruose su Vokiečiais. 
Priešai yra įsiskverbę į 

patį Lietuvos vidurį. Vo- 
kiečiai-Kolčakiniiikai sėdi 
Šiaulią apygardoje, o Len
ką valdžia suorganizavo 
Lietuvoje gyvenančius Len
kus, ir tie po vardu “Strzel- 
cy Nadniemenscy,” stengia
si demoralizuoti ir kauti 
Lietuvius pačioje Lietuvo
je

Padėjimas mūsą kareivi- 
jos sunkus. Tik neišpasaky
tam heroiškumui ir pasi
šventimui mūsą karžygią 
pasidėkojant, Lietuva nuo 
tiekos priešą apsigina. Pu
siau alkani, pusiau basi ir 
menkai apsirėdę, be algą, jie 
mąsto tik apie vieną: apie 
savo priderystę, apie perga
lę ir Lietuvos laisvę.

Matydami, kad mūsą ka
reivi j a taip karžygiškai gi
na tėvynę, matydami, kaip 
priešai visur mums stato 
spąstus, Lietuvos civiliai 
žmonės negalėjo pasilikti a- 
bejutiškais.

Civiliai gyventojai, ypač 
jaunimas, 
namie j i,
moters ir merginos, pradė
jo organizuotis ir sutvėrė 
Lietuvoje partizaną karei
vi ją, “Šaulius,” kuri šian
die turi jau kelioliką tūks- 
tančią narią.

Tikslas “Šaulią” organi
zacijos yra gelbėti mūsą ka
reivi j ai ir naikinti priešą vi
duryje ir Lietuvos pakraš
čiais. “Šauliai” užpuola ir 
kauja mažesnius priešą bū
rius, naikina ir atima trans
portus, ardo kelius, gelžke- 
lius, demoralizuoja priešą į- 
tikinimais ir agitacijomis, 
daneša Lietuvią kareivi j ai 
apie priešo žingsnius...

Ši organizacija yra val
džios užgirta, bet Lietuvią 
valdžia, pati būdama sun
kiame finansiniame padėji
me, pinigais “Šaulią” nere
mia. Jie gyvena, organizuo
jasi ir veikia patįs iš savęs 
ir iš auką.

Šiuomi “Šauliai” krei
piasi į Amerikos Lietuvią 
visuomenę, prašydami pini
ginės pašalpos.

Už vieną Amerikos dolerį
jie nusiperka nuo demorali-'pašventimas lietuvią batali-

zuotą Kolčakininkų karei- 
vią šautuvą.

Už du ir pusę dolerio per
ka šautuvą su amuniciją ir 
kareiviškuoju rančų.

Penki iki dešimts dolerią 
perka kulkosvaidį.

Aš neabejoju, kad Ame
rikoje rasis organizaciją, 
draugiją ir pavienią .asme- 
ną, kurie stos į “Lietuvos 
Šaulią” eiles.

Lietuvoje “Šauliai” lai 
kauja priešą atviroje kovo
je, o .mes gaminkime jiems 
ginklus ir amuniciją. Siiis- 
kime pinigu, ginklą jie, sa
ko, nusipirksią patys, ant 
vietos. Prieg tam dar sude- 
moralizuos priešą. Parda
vęs savo ginklus priešą ka
reivis, ar tai Vokietvs-Kol- 
čakininkas, ar Bolševikas, 
pametęs kareivi ją bėga na
mo.
Kaip kiekvieną darbą, taip 

ir šį, reikia atlikti organi
zuotai, kad būtą tvarka ir 
kontrolė.

Geriausia, viso-ko nemai
šyti į vieną, tik darbą pasi
dalinti.

Kas 
nešimu 
liams”
yra staiga ir tuoj reikalin
ga.

Naujai organizuoti “Šau
lią” draugijos, po teisybei, 
mums ir nereiktą. Tas su
trukdytą darbą. Yra jau 
Amerikoje susiorganizavu
sią draugiją, kurios tuomi 
galėtą užsiimti.

Kas Amerikoje užsiims 
“Šaulią” reikalais?’* Kas 
iš Amerikos Lietuvią prisi
dės prie “Lietuvos Šaulią?” 

Kun. J. Žilius, 
Narys ir Įgaliotinis

Lietuvos Šaulią Org.

užsiims Amerikoje 
“Lietuvos Šau- 

pagelbos ? Pagelba

I

Laiškas.

kuris pasiliko 
kaip vyrai, taip

NUO JUOZO JUODIKIO
Charbinas,

29-IX, 1919 m. 
Gerbiamas Kunige:—

Skaitydamas iš Amerikos 
laikraščius “Darbininką,” 
“Sandarą,” “Tėvynę,” ir 
“Lietuvą,” kuriuos gauna
me ant draugijos vardo 
“Aušra,” vis randu Tamis
tos įdėtus laiškus ir kitus 
svarbius reikalus, apsilan
kymas Lietuvoje ir aprašy
ti jos vargai, skaitant tą 
tikrą žinią labai gailestis 
širdį spaudžia ir akys ašaro
se plusta.

Kol kas aš gyvenu laimin
gai iš Dievo malonės, tik 
gailestis širdį kremta kad 
apleidau brangią Lietuvą 
tėvynę, kad negaliu dar dėl 
jos darbuotis ir kovot už jos 
laisvę, kurią taip pamylė
jau per tuos 4 metus kad būt 
galima nesigailėjęs gyvastį 
padėtum už laisvę.

Gėda bus sugrįžti Tėvy
nėn jeigu bus likta. Nors 
pasaulinis karas pasibaigė 
bet naminis baisesnis prasi
dėjo. Laikraščiuose skaito
me kas Lietuvoje dedasi, o 
kas čia tolimuose rytuose 
darosi tai sunku aprašyti 
viską.

Sibiro valdžiai kovojantis 
su didžiumiečiais vis įtrau
kia ir lietuvius, kurie guldo 
galvas už Ūralo nežinia už 
ką. Sibire Lietuviai nebe
laukdami kreipėsi į Francū- 
zus bei Lenkti Vyriausybę, 
kad įsteigtą Lietuvią atski
rą batalioną, kad išsigelbė
jus nuo rusą skerdimą. Vis
kas tai padaryta. 15 liepos 

iš. m. Novo-Nikolaevski buvo

»

jono vardu Vytauto, kuria
me buvo apie penki šimtai 
kareivių. -

Šiose dienose paskelbta 
mobilizacija nuo 18-43 metą 
amžiaus. Ima ir lietuvius, 
bet lietuviai gauna leidimą 
iš Lenką, komendanto ir : 
važiuoja į savo batalioną. 
Kiti Lietuviai pereina į len
ką pavaldinystes, o daugiau
sia lietuvią geležinkelninką, 
rašosi prie lenką važiuoti į 
Lenkiją tarnauti. Čia rusai 
Lietuvos nepripažįsta, jie 
mano kad Lietuva kovoja 
prieš didžiumiečius ir dėl ją 

1 • 11* v* • •naudos, į mus labai žiaunai v • — •ziun.
Gyvenimas čia diena po 

dienai vis sunkyn eina ,visi 
lietuviai yra susirūpinę su 
dabartiniu likimu, reakcija 
eina baisiausiai, už niekus 
galvą traukia. Liepos 18 d. 
prasidėjo streikas viso hiną 
kelio, tęsėsi keturias savai
tes. Valdžios buvo įsakyta 
išeit į darbą 16 Rugpjūčio, 
bet vis nepaklausė. Atėjo 
milicija su kariuomene į 
darbininką kliubo sodną ku
riame rado darbininkus su
sirinkus ir areštavo juos. 
Vėliaus apstatė sargybą ap
link mano namą, kuriame aš 
gyvenu valdiškam bambarį 
areštavo ir mus. Pulkinin
kas su milicija griebėsi už 
knygą ir antspaudos. Kas 
čia * Atsakėm kad Lietuvią 
Draugijos raštinė, bet tas 
nieko negelbėjo. Išvarė ma
ne ir mano draugą ; nuvarė 
į statį, ir sakė kad išvež kur, 
bet paliko kalėjime. Elgėsi 
su mumis kaip su didžiau
siais prasikaltėliais. Po 
dviejų savaičių paliuosavo 
mus. bet mano draugas Juo
zas Mažeika, dar sėdi, jau 7 
savaitės. Man jo labai gai
la, ir laukiu kuomet paliuo- 
suos. Vienam nesmagu gy
venti. O gali dar ir į ka
riuomenę paimti.

Ką daugiaus sulauksiu tai 
tik Dievas žino.

Kaip minėjau, tai lenkai 
rengiasi važiuoti tėvynėn, ir 
net priima kitą tautą žmo
nes, kad tik skaičius didin- 
tūsi. Jie didžiausi mūsą 
priešai, nori mus pavergti. 
Dėl mūsą pagelbos, ar Ame
rikos lietuviai negalėtą gau
ti laivą ir paimti mus iš to
limą rytą? Čia yra narsią 
vyrą, tinkamą darbui ir ka
riuomenei. Aišku kad jie 
patys nevažiuoja tėvynėn, 
bet jau laikas rūpintis. Ar
ba, ar negali mūsų žuvi
mas Paryžiuje pakelti tą 
klausimą.

Pragyvenimas labai bran
gus, vienas vos tik gali ap
sirūpint drabužiais. Eilė 3,- 
000-4,000 rub., švarkas lig 
10,000 rub. Darbininkui 
sunku gerai apsitaisyti. Šią 
vasarą buvo labai šilta, ko- 
lera į kapines nuvarė dau
gybę žmonią. Kinų taip-pat 
daug krito.

Atsiprašau kad išdrįsau 
rašyti Tamstai laišką dar ir 
labai ilgą. Kad nors ir Ta- 
mistai nesvarbu gauti iš ma
nęs laišką, bet vis išdrįsau 
keletą žodžių parašyti.

Nuolankiai prašau Tamis
tos parašyti, kas girdėti, gal 
jau Lietuva oficialiai pripa
žinta.

Linkiu viso gero, ir lau
kiu nuo Tamistos svarbią 
žinių.

Su augšta pagarba, 
Juozas Juodikis.

Antrašas: China, Chinese 
\Charbin, Post R ėst anie, J. 
[Juodikis.

KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONUOSE.
KENOSHA, WIS.

Lapkr. 23 d. Lį^t. Darb. Są- 
gos kp. buvo mėnesinis susi
rinkimas. Perskaitytas laiškas 
iš centro reikale pąkėlimo mo
kesčių. Kadangi mažai narių 
teatsilankė, tai nutarta šaukti 
ekstra susirinkimą lapkr. 30 d. 
Tai-gi ir sušauktas ekstra su
sirinkimas, kuris buvo j skait
lingas. Pirmininkui paaiški
nus susirinkimo tikslą, kilo 
svarstymai. Po ilgų apkalbė
jimų, vienbalsiai priimta pa
kelti 5c., tai yra mokėti 30c.

Pasirodžius neparankumui 
laikyti susirinkimus paskutinį 
nedėldienį mėnesio, vienbal
siai nutarta perkelti į pirmą 
nedėldienį mėnesio. Tai-gi se
kantis susirinkimas bus sausio 
4 d. 1920 m. Geitina, kad vi
si nariai atsilankytų minėtą 
dieną,-nes pasikalbėtume apie 
veikimą, kaip darbuotis pasek
mingai dėl pagerinimo darbi- 
ninkų reikalų. Labai garbin
ga būtij jums senieji nariai, 
kad ant naujų metų atsivestū- 
mėte nors po vieną savo gerą 
draugą arba draugę ir prira
šytumėte prie LDS. Atliktu
mėte labai naudingą darbą.

Parinkta valdyba sekantiems 
1920 metams: pirm, liko senas 
— J. Traškelis, pirm, pagelb. 
senas — S. Zaleskis, prot. rašt. 
naujas P. Pabijonaitis, iždo 
rašt. naujas — P. Kodys, ižd. 
senas — J. Rolys, iždo globė
jai — A. Jonikis (senas) ir P. 
Jusis (naujas).

Valdyba rodos darbšti. Dir
va plati. Reikia tik nepatin
gėti veikti, o daug padarysi
me. Linkime pasekmingai 
darbuotis per 1920 metus.

J. Trakšelis, Pirm.

HOMESTEAD, PA
Lapkr. 30 d. LDS. 53 kp. tu

rėjo ekstra susirinkimą reika
le pakėlimo nariams mėnesi- 
nią. Nubalsuota pakelti. Be 
to nutarta 4 d. sausio 1920 m. 
pakviesti A. T. Račiūną su ju- 
domais paveikslais, kai p. A. 
T. Račiūnas rašė laiške būk 
turįs visus naujus paveikslus 
iš Lietuvos. Buvo išrinkta du 
atstovu į komisiją, kuri suda
rys komitetą pardavinėjimui 
Lietuvos Valstybės boną.

Sekantis LDS. 53 kp. susi
rinkimas bus 21 d. gruodžio, 
tuojaus po šv. mišių paprasto
je vietoje. Visi nariai turėkit 
už pareigą pribūt ir užsimokėt 
duokles, nes po Naujų Metų 
bus padidinta mokestys, kad 
išvengus kokių nemalonumų 
tad-gi užsimokėkit. Naujų na
rių atsiveskit.

Gruodžio 1 d. vakare L. R. 
K. rėmėjų skyriaus nariai bu
vo susirinkę ir siūlus, kuriuos 
Centras parsiuntė išsidalino ir 
pradės mėgsti.

Po' to turėjo susirinkimėlį 
komitetas rengimui pasilinks
minimo vakaro, kuris yra ren
giamas dėl parapijos gruodžio 
29 d. vakare.

Minėtas balius bus nepa
prastas, nes pirmas po Kalėdų 
ir bus kas nors nepaprato.

Žinantis.

PITTSBURGH, PA.

L- R. Kr. Rėmėjų II skyriaus 
veikimas.

L. R. Kr. Rėmėjų II skyriaus 
susirinkimas atsibuvo gruodžio 4 
d. 7:30 vai. vakaro šv. Kazimiero 
parap. mokykloje. Vakaro tvar
ką vedė J. B. Tomkevičus. Pra
eito susirinkimo, p-lės A- M. Sut- 
kaičiutės, raštininkės protokolas 
tapo priimtas be pataisymo. Ta
me susirinkime prisirašė keletas 
naujų narių į vietinį L. R- Kr. Rė
mėjų skyr. Iš rinkikų ir kinkė- 
jų raportų, pasirodė, kad J. B. 
Tomkevičius surinko daugiausia 
atikų, net $342.00. 
sekapčios (tieji): 
Blažaitienė
Dikevičienč ir Adelė Giliuvienė— 
$47.55; p-nios Michalina Blažai
tienė ir Pranė Čarienė — $36.20; 
p-ni M. Puidienė ir Anast. Puidai- 
tė — $32.00; p.p. J. Janulis ir E- 
Paurazas — 22.75; p. Kastas Rač
kauskas — 22.50; p-lės A. Lau- 
kaičiutė ir V. Krušiutė — $20.50; 
p-nios K. Norbutienė ir P. Zinkie- 
nt — $18.00; p-ni Marcelė Stan
kevičienė — $16.00; p-lė M. Mic
kevičiūtė — $10.10; p-ni Jieva 
Jankienė —$8-00. Iki šiol viso 
labo surinkta: $840.67. Bet, dar 
ne visi reportavo. Buvo labai pa
geidaujama, idant visi rinkėjai 
ir rinkėjos suneštų rinkliavas, 
kad galima būtų išsiųsti pinigus į 
vietą.

P-nios A. Šveižikienė, M. Stan
kevičienė ir M. Blažaitienė, ku
rios buvo nuskirtos nupirkti vil
nų, reportavo, kad vilnų svaras 
kainuoja $3.25 ir dėl brangumo 
nepirko^ p-lė A. M. Sutkaičiutė 
pranešė, kad Cntras gali parū
pinti svarą už $2.50. Tai-gi, nu
tarta palaukti, iki Centras pri
sius.

Kas link surinktų drabužių per
žiūrėjimo ir čystijimo, p-nios M. 
Stankevičienė, Blažienė, Šveiži
kienė ir p-lė Mickevičiūtė peržiu
rėjo ir iščvstijo visus surinktus 
drabužius. Supakuoti ir išsiųsti, 
nuskirta: kun. A- Tamoliunas, 
p.p. V. Morkūnas, Kastas Stra
vinskas ir Jonas Pačkevičius.

Taip-gi stengiasi, kiek galima, 
kad prikalbinti kitus dar nepri
klausančius prie L. R. Kr. Rėmė
jų II skyriaus, idant prisirašytų 
ir tuomi, žinoma, galima būtij 
daugiaus pasidarbuoti.

Po to gerb. Dr. Jonas . Web- 
er’is suteikė naudingą paskaitą: 
“Džiova ir, kaip nuo jos apsisau
goti.” Susirinkusiems ytin buvo 
labai žingeidi ir, kiekvinas daug 
kuomi pasinaudos naudingais Dr. 
J. J. Weber’io patarimais-

Susirinkimas buvo pradėtas ir 
užbaigtas su malda.

ANSONLA, CT.
Gruodžio 14 d. nedėlioj 7 v. 

vakare bus susirinkimas LDS. 
43 kp. Bažnytinėj svetainėj. 
Kviečiame visus narius į susi
rinkimą, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarimui. Nauji na
riai prisirašiusieji per prakal
bas 30 lapkr. ir pasižadėjusieji 
įstoti į LDS. 43 kp., būtinai 
malonėkit būti ant susirinki
mo.

Rašt J. Kantautas.

CHICAGO, ILL.
L.D.S. 20 kp. priešmetinis su

sirinkimas bus gruodžio 14 d- šv. 
Mikolo salėj 1 vai. po pietų. Vi
si nariai privalo ateitį. Bus val
dybos rinkimas. Ir šiaip turim 
visokių darbų atlikti. Taip-gi 
laikas sugrąžinti knygeles su pini
gais, nes reikia grąžinti centrui-

Valdyba.

Po jo sekė 
p-ni Petronėlė 

$54.35; p-nios O.

Malonu buvo laukti svečio, nes 
visi Lindenieeiai susirinko išgirs
ti naujų žinelių iš laukiamo sve
čio, buvo pilna svetainė žmonių, 
valandas ir kiekvienam buvo ma
lonu girdėti jo žodžiai, kiekvie
nas atsilankęs buvo pilnai užga
nėdintas, išskyrus bolševikus ir 
komunistus ir jų pasekėjus. Bu
vo renkamos aukos dėl nuvargin
tos tėvynės Lietuvos. Aukojo 
šios ypatos: J. K. Butkevičius 
$10.00, J. P. Rauba $10.00-

Po $5.00: J. V. Liutkauskas, 
Agota Liudvinaitienė, J. J. Liud- 
vinaitis, V. Guzevičius, P. Mik- 
šis, Ant. Bartusevičius, Ona Či
žauskienė, Kot. Maslauskienė, J. 
Sakalauskas $2., Fel. Bartusevi
čius $2-, P. Kairevičius.

. Po $1.: J. Kazakevičius, A. 
Tvaskienė, O. Mickunienė, J. 
Stepšis, M. Šarkevičienė, M. Ase- 
vičius, V. Mačiuliutė, M. Tuš- 
kienė. Iš viso Lindenieeiai sudė
jo $80.06.

Į Tautos Fondą pasiųsta $74.00 
išskiriant lėšas už svetainę ir už 
plakatus $6.0&.

J. J- Liudvinaitis,
J. K. Butkevičius.

PROVIDENCE, R. I-
Pereitą žiemą buvo surengta 

čionais keletą prakalbų ir parin
ko aukų. Bet dabar ilgą laiką 
nesimato laikraščiuose nei taip ne
sigirdi jokio veikimo. Bet mieli 
skaitytojai nemanykit, kad mes 
jau užmiršom apie tėvynę, mes 
dirbam kiek galim ir dedam au
kas kiek išgalim.

Štai geri tėvynainiai aukavo 
ant Lietuvos laike susirinkimo, ku
rie tuojaus bus pasiųsti į Tautos 
Fondą.

Šv. Jono Krikštytojo Dr-ja 
$100.00. Po $10.00: Juozas Ta- 
raška, Jonas Petrauskas, Jonas 
Akulavičius, Juzefą Stavariutė.

Po $5.00: A. Bankauskas, D. 
Švedas, Vacį. Lekavičius, Jonas 
Taraška, Ant. Sutkaitis $2.50-

Po $1.00: Ale. Vaitkunas, D. 
Švedas, J. Dzekevičius, A. Dze- 
kevičius, J. Kalonas, J. Stone- 
tiunas, A. Dzekevičius.

Smulkių $8.56.
Tautos Fondo 136 skyr. 

rašt. V. Bankauskas

CHICAGO, ILL.
(North Side.)

Vyčių 5-ta kp. laikė savo

A. T.

NEWARK, N. J.

Nauja dr-ja.
Čia yra nemažai gyvuojančių 

dr-jų. Gruodžio 3 d. Newarke 
susitvėrė dar viena nauja dr-ja 
po vardu: “Lietuvos Aušrelė.” 
Valdybon išrinkta A. Staknys — 
pirm., S. Misiūnas — pirm, pag., 
J- Brazas — sekretorium, J. Pe- 
lutis — iždin. “L. A.” sutverta 
idėjos pamatais. Jos tikslas bus 
daugiausiai rūpintis apšvietos pla
tinimu ir prigelbėjimu veikime 
jau veikiančioms dr-joms.

Galima tikėtis iš šios naujos 
dr-jos nemažai veikimo. Bet jos 
darbus parodys ateitis. Narių 
skaitliaus dauginimui, dr-ja eis 
labai lėtai.

L.
priešmetinį susirinkimą gruodžio 
3 d. parapijos svetainė.

Nutarta nusiimti paveikslus at
skirai ir padaryti gražų dideli 
paveikslą kaipo atmintį kuopos 
bujojimo bei veikimo.

Mūsų kuopa rūpinasi ir pildo 
Vyčių Kongreso nutarimus. Au
kojo įsteigimui “Vyčio” spaustu
vės $23.00. Gi gen. Žukausko 
kardo reikale nariai sumetė $25. 
(Centras reikalavo tik $10.00)

A. Bačis veikėjas priminė apie 
Lietuvos bonus. Tuojau nariai 
užsirašė už $1-000. Tai tik pra
džia. ... ir daugumas prižadėjo.

Per šį susirinkimą buvo išrin
kta nauja valdyba dėl ateinančių 
metų. Valdyba liko ta pati, kuri 
darbavosi jau du metu išskiriant 
iždininką. Per reklamaeiją liko 
pirmininkauti ant 3-čių metų A. 
Mureika. Raštininku ir tas pats 
Pr. J. Paliulis, iždin. jau naujas 
Juozas Martišius. Koresponden
tais išrinkta: Myki. Andruške- 
vičius ir A. Vavunas.

Per pereitus metus šioji valdy
ba kėlė narių ūpą prie darbo. Šį 
metą taip-gi tikimės to paties.

Mikas.

Vis.

■LUfD'EN, N. J.

Galima tikrai sakyti, 
kolonija yra mažiausia visoj New 
Jersey’o valstijoj. Bet judėjimas 
nenuilstantis. Dirbama visomis 
paiėgomis ir kad net jau sužinojo 
plati visuomenė, kad Lindeno lie
tuviai trokšta Lietuvai liuosybės. 
Štai sužinojo, kad atsilankė iš 
'Lietuvos atstovas gerb. kun. J- 
Laukaitis ir stengėsi Lindeniečiai 
surengti prakalbau užkviečiant 
gerb. kun. J. Laukaitį, norėda
mi sužinoti iš jo gyvų žodžių a- 
pie mūų brangią tėvynę.

Prakalbos įvyko gruodžio 2 d.

jog ši

ELIZABETH, N. J.
L.D.S- 16 kp. laikys mėnesinį 

susirinkimą 14 d. gruodžio, para
pijos svetainėj, 4:30 vai. po pie
tų. Malonėkite visi nariai pri- 
but ir užsimokėt mėnesines mo
kestis. Bus ir kitokių svarbių 
reikalų. Taip-gi kurie dar nega
vote ženklelių, tai visi gausite. 
Nepamirškit ativesti naujų narių.

Sekr. J. Balčiūnas.

Alsėdžiai: (Telšių apskr.). 
Alsėdiškiai padavė prašymą 
Lietuvos vyriausybei kad Al
sėdžiuose atidengtų vidutinę 
mokyklą, kad ir mažiau pasi
turintys žmonės, galėtų savo 
vaikus leisti į aukštesnį moks-
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veikėjui, kad pas mus atsilanky
tų daugiau, tai būtų mums gar
bė ir tėvynei nauda.

Amsterdamietis.

Paul. Stonytė. 
, Mrs. F. L. 

ir Jonas 
Antanas

ir turi
X

J. K,

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
Laiškas iš Jesno, Lietuvos kun. 

Alek. Szauliauskui, 190 S. Meade

ATHOL, MASS.

Lapkričio 30 d. buvo Vyčių 
susirinkimas. Pirmiausia buvo 
svarstoma apie gegužinę, kuri bus 
ateinančią vasarą Athol’į. Nuta
rė turėti vakarienę paskutinę die
ną šio mėnesio laukiant Naujų 
Metų. Išrinko komisiją dėl su
rengimo to vakaro ir pelnas ski
riamas bažnyčios naudai. Paskui 
buvo išrinkta antra komisija dėl 
fėrų, kurie yra rengiami po Nau
jų Metų dėl parapijos naudos-

E. Puščiutė.

GARDNER, MASS.
Gruodžio 2 d. Bonifacas Jasai- 

skis dirbo visą dieną- Buvo tik 
10 min. iki 5 vai. kada atsisėdo 
ant kėdės persirengti ir nespėjo 
persirengti, kai pargriuvo ir mi
rė. Buvo geras žmogus, pildy
davo katalikiško tikėjimo parei
gas. Turėjo širdies ligą. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigomis 
5 d. gruodžio.

Juozas Petrauskas.

ATHOL, MASS.
Lapkr. 27 d. buvo pramoga šv. 

Onos dr-jos surengta naujai sta
tomos bažnyčios naudai. Suren
gime pramogos pasidarbavo p-lė 
K. Matulytė, ir vaidintojai p-lės 
ApoJ. Petrauskaitė, P. Tamošiū
naitė, K Sodelis, J. A. Gailiu- 
nas, P. Palutis ir J. Aidikonis. 
Vaidinta' “Žydas Statinėje” ir 
“Kurčias Žentas.” Nusisekė ge
rai- Be to gražią prakalbą pala
kė gerb. kun. J. Jakaitis, Wor- 
cesterio lietuvių klebonas. Aiš
kino apie dr-jų reikalus ir po to 
ragino šviestis, mokintis. Sakė 
visi turi išmokti gerai skaityti ir 
rašyti. Pelno liko $78.20.

Vyčių kuopa rengs Naujų Me
tų lauktuves. L. Raudonojo Kry
žiaus rėmėjai nelabai tesidarbuo- . St., Wilkes Barre, Pa. 
ja. Uoliai dirba tik E. Tamošiū
nienė, P. Šimaitė, M. Gibailytė 
ir B. O. Morkutė-

Vargo Mergelė.
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12 Greenfield, Mass. 7 :30
13 Athol, “ 7:30 P. M.
14 Lewiston, Me. 2:00 P.M. 
14Rumford, “ 8:30 P.M.
15 Gardner, Mass. 7:30 “
17 Manchester, N. H. 7:30
19 IValtham, Mass. 7:30 “
21 Rochester, N. Y. •
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Darbininko Knygynas 
parūpino puikių religiškų at
viručių su lietuviškais pasvei
kinimais ant ŠV. KALĖDŲ. 
Jų turėtų įsigyti visi ir pasiųs
ti. į Lietuvą.

YOUNGSTOWN, OHIO.
Ne dažnai kas yra spaudoje 

apie šios kolonijos lietuvius. Šita 
kolonija turi apie 125 šeimynas 
lietuvių-katalikų ir visi gyvena 
gražiam sutikime. Nors vienas 
metas nepasibaigė kaip mūsų baž
nytėlė pastatyta, vienok daugiau, 
negu pusė skolos jau šiandie iš
mokėta. Beveik kiekvienas pa- 

' rapijonas šv. Pranciškaus parapi
jos kuogražiausiai darbuojasi ir 
veikia dėl bažnyčios ir tėvynės la
bo.

Yau trečias mėnuo baigiasi, 
kaip plieno dirbtuvės sustojo mū
sų mieste, nes darbininkai su
streikavo ir visur darbas sumažė
jo. Šiuo tarpu mūsų darbinin
kai grįžta tagal, bet nekurie strei- 
kieriai negauna savo vietų at
gal. Daugumas svetimtaučių iš
važiavo iš Youngstovn, laike strei
ko — net 10 tūkstančių žmonių 
nelaukė iki kol streikas pasibaigs, 
bet grįžo atgal į darbą.

Kadangi plieno dirbtuvės' vėl 
pradėjo varyt darbą. Youngstown 
plieno kompanijoms pasidarė di
delė stoka darbininkų, kurie už
imtų vietas tų žmonių, kurie iš
važinėjo arba tų, kurie paliuo- 
suoti buvo iš darbo iš priežasties 
agitavimo prieš plieno kompanijas 
laike streiko.

Plieno darbas nors kartais sun
kus, bet pelnas kuodidžiausias vi
soje valstijoje. Tie, kurie ki
tuose miestuose ieško gero pelno 
ir geresnio darbo, tegul tuojaus 
atvažiuoja ir apsigyvena šiame 
mieste. Vietinis klebonas kun. F- 
Alinskas, 923 Shehy St, suteiks 
jums bile kokią informaciją kas- 
link Youngstono ir apsigyvenimo.

Reporteris.

PITTSBURGH, PA.
Šv. Kazimiero parap. prasidėjo 

atlaidai lapkr. 26 d. ir užsibaigė 
lapkr. 28 d. prasidėjo atlaidai su 
suma- Kun. M. Kazėnas iš Brid- 
gevilio laikė sumą. Mažos mergai
tės baltai pasirėdžiusios -ir maži 

.vaikiai dalyvavo procesijoje, lai
kydami labai gražias ir brangias 
gėles rankose.

Mergaitės, kurios prigulėjo 
prie Aniolų Sargų dr-jėlės ėjo su 
savo vėliava ir vaikai, kurie pri
guli prie Šv. Aloyzo dr-jėlės.

Paskui kunigą moterys sekė 
prigulinčios prie Šv. Rožančiaus 
dr-jos. Buvo daug kunigų, kaip 
tai: Jonas Sutkaitis, A. Tamoliu- 
nas, M. Kazėnas, J. Misius. S. 
Čepanonis, M. Urbonas, J. Vaiš
noras, Alinskas, A. Jurgutis ir 
daug kitų. Nuo dešimtos valan
dos prasidėjo adoracija vaikų ir 
mergaičių. Gerb. kun- J. Misius 
laikė mišparus ir pasakė gražų 
pamokslą: “Meilė yra galinga, 
kaip mirtis.”

Antrą dieną iš ryto 5 vai. buvo 
įstatytas Šv. Sakramentas. Su
mą laikė kun. M. Urbonas ir pa
sakė gražų pamokslą.

Trečią dieną buvo taip-gi su
ma ir buvo labai daug žmonių, 
kurie priėjo prie Šv. Komunijos 
Gerbiatnosios Seserys parėdė al
torių labai gražiai; buvo labai 
gražu. f

Paskutinę dieną choras gražiai 
giedojo šv. giesmes, garbinant Šv. 
Sakramentą, ir su “Te Deum” 
užsibaigė atlaidai

Antanina Roženaite.

FARLEY, MASS.
Vietiniai lietuviai susirinkę pas 

p-nią M. J. Stone apkalbėjo Lie
tuvos dabartinę padėtį tuojaus su
manė ir sudėjo $10.00 kaipo kalė
dinę dovaną Liet. Raudonajam 
Kryžiui ir pinigus stačiai pasiuntė 
Lietuvon per Lietuvių Prekybos 
Bendrovę.

Aukavo sekanti Po $1.00: El
zbieta Stonienė, 
Fredrick Murphy, 
Murphy, Kast. Keršis 
Atkočiūnas. Po $2.00: 
Stonis ir Ona Stonitė-

DUQUESNE, PA.
Sako, jog neapšviesti prūseliai 

Lietuvoje pėtnyčiomis neturėdami 
mėsos, tai bent lajinės žvakės ga- 
luką suvalgydavo, kad “vierą 
patvirtinti.” Tai panašiai ir mū
sų bolševikai, bedieviai atėję ga
vėniai rengia koncertus, kad sa
vo “vierą” patvirtinti ir piktin
ti katalikus. Lapkr. 30 d. vietos 
bolševikai turėjo koncertą šioje 
kolonijoje. Katalikai neturi eiti 
tokiu laiku į koncertus 
drausti savo vaikus.

Jeznas, Alytaus Apskr-, Vil
niaus Rėd.
Gerbiamasis Klebone: —

Laišką jųsų gavau. Skubi
nuosi jums duoti atskymą. Tėvai 
jūsų sveiki ir gyvi.’ Klojasi jiems 
nearšiausia. Gyvena jie savo 
senoj vietoj. Abudu broliai bu
vo paimti karan. Antanas dėl 
stokos sveikatos buvo paleistas 
namon, bet pasiluiosavęs neil
gai gyveno. 21 d. liepos 8 rugp. 
1915 mirė. Paliko pačią ir sūnų. 
Stasys grįžo namon sveikas ir da
bar darbuojasi prie tėvų. Per vi
są karą Lietuva neturėjo jokios 
komunikacijos su Amerika. Vos 
nuo mėnesio laiko pradėjo eiti 
laiškai iš Amerikos. Vilnius da
bar okupuotas lenkais- Susiėjimas 
iki kol kas su Vilnium per Len
kiją. Tėvynė mus daug iškentė
jo per visą karą ir dabar dar ken
čia, bet turime viltį, kad mūsų 
valdžia ir mūsų narši kariuomenė 
greitu laiku išvaduos mus iš ver
gijos ir kentėjimų.

Su gilia pagarba,
Kun. J. Kolovnia.

A. f A. Antanas Szauliauskas 
išbuvęs 12 metų Amerikoj 1911, 
metais grįžo į Lietuvą dėl stokos 
sveikatos. Gyveno Amerikoj per 
tą laiką Philadelphijoj, kur turė
jo daug draugų ir pažįstamų. — 

Košonių Juozas.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE
10G AUKSINŲ UŽ $5.00,

t. y. 20 auksinų užkiekvieną dolerį.
Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntiųias gvarantuoja- 
mas. \

PERSIUNTIMĄ JŪS PATYS KONTROLIUOSITE.
Mes išduosime Tamstai čekį kurį Tamsta pasiusi pats laišku į Lietuvą. 
Su tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisin- 
giausis. Nieks pinigų negalės sulaikyti.
Siunčiant pinigus dėl persiuntimo siųskite čekiu arba Money Orderiu 
paduodant aiškų antrašą to kam norite kad pinigai būtų Lietuvoje išmo
kėti, taip-pat paduok savo aiškų antrašų. Už persiuntimą nieko nereikia 
extra mokėti. Už kiekvienų dolerį kurį mums prisiusite mes pasiųsime 
Lietuvon 20 auksinų.

i Lietuvių Prekybos Bendrovė
1120 TREMONT ST. Room 515 A BOSTON, MASS. |
ž $

L. D. S. VALDYBOS 
ADRESAI.

BRONX, N. Y.
Jeronimas Noreika, 315 E. 154 

th St., Room 14, New York, City 
Bronx uoliai tarėsi pardavinėti ir 
užrašinėti Lietuvos Bonus. Jis 
taip-gi duoda patarimus ir pagel
bsti prie pinigų siuntimo Lietu
von.

L. P.4

LEWIST0N, ME.
Gruodžio 7 d. laikė savo 

rinkimą N. P. P- Šv. Moterų Dr- 
ja. Susirinkusios narės gana rim
tai svarstė savo dr-jos bėgančius 
reikalus. Iš svarbesniųjų nuta
rimų buvo tai tas, kad visos vien
balsiai nutarė prisidėti prie A. L. 
R. K Federacijos. Bravo!

A. L. R. K. Moterų Są-gos 6-ta 
kuopa ir-gi laikė savo susirinki
mą. Atsisakius nuo pirm, p-lei M. 
Dailydaitei jos vieton išrinkta p-lė 
B- Mitkaitė, pirm, pagelb. p-lė M. 
Bamotaitė, ižd. Z. Norbutienė ir 
iždo glob. T. Domkienė. Kitos li
ko tos pačios. Gerų 
naujai valdybai.

Gruodžio 14 d. čia 
Vaškas, kuris nesenai
Lietuvos. Visi kviečiami atsilan
kyti.

AMSTERDAM, N. Y.
•

Gruodžio 4 atsilankė pas mus 
gerb. svečias kun. Laukaitis- 7 -.30 
vak. turėjo prakalbas pobažnyti- 
nėj salėj. Žmonių buvo pilna sve
tainė. Visi laukė su nekantru
mu kalbėtojo. Pasirodžius kun. 
Laukaičiui ant estrados pasipylė 
trukšmingas delnų plojimas. Po- 
tam veitos gerb. klebonas kun. Ži- 
danavičius perstatė kalbėtoją, 
kurs pasveikinęs visus vardan Lie
tuvos, nupiešė Lietuvos reikalus, 
vokiečių ir lenkų žiaurumus. Jo 
kalba buvo graži ir įspūdinga, su
judino ir tuos, kurių širdyse tė
vynės meilė buvo visiškai užge
sus, nešė dolerines ir penkines. 
Tie, kurie prie gero darbo nepri- 
sidėdavo niekados, dabar dėjo au
kas. Nors buvo nuvarginti su au
koms, nes nuo 24 iki 29 lapkr. 
buvo fėrai L. R Kryžiaus skyr., 
bet pasirodė neprasčiausia, su
rinkta $330.61. Garbė tokiam

A. L. R. K. FEDERACIJOS 
VALDYBOS ADRESAI.

PREZIDENTAS — 
Kun. J. Jakaitis, 

41 Providence St., 
Worcester, Mass. 

VICEPREZIDENTAS — 
Kun. Pr. Bučys, 

2634 W. 67-th St. 
Chicago, Dl.

IŽDININKAS — 
J. Mockus, 

1301 So. 50 Ct., 
Cicero, UI.

SEKRETORIUS — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 Westminster Avė.,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
N. S. Easton, Pa. — Apie tą 

pat dalyką jau buvo koresponden
cija ir todėl Tamstos prisiųstos 
nenaudojame.

Pasėlių Vaikas. Brooklyn, N. Y. 
Su savo atitaisymu reikėjo krei
ptis ten, kur tariamas iškraipy
tas aprašymas buvo. Be to Tam
stos ruščiai rašoma, o gal Garso 
korespondentas be blogų norų ap
rašė Moterų Sąjungos 24 kp. pra
mogą buvusią lapkr. 22 d< Jei 
“Garsas” atsisakys dėti, tai tuo
met mes indėsime.

J. F. M. Cambridge, Mass. Apie 
tą pat dalyką rašė kitas korespon
dentas. Todėl Tamstos raštelio 
nesunaudosime.

A. Džikui. — Jokios korespon
dencijos iš Tamstos nesame gavę, 
todėl ir laikraštin negalėjome in- 
dėti.

tai paveikslas 
Nau-

TRINERIO SIENINIS 
KALENDORIUS 1920 M.4 

VIRŠIJA VISOKĮ 
TIKĖJIMĄSI.

Trinerio sieniniai kalen
doriai visuomet yra gražūs, 
bet šis naujas’ kalendorius 
1920 metams viršija visus 
pirma buvusius. “Civiliza
cija ir Hvgėja sveikina Tau
tų Lygų”-
ant to kalendoriaus, 
jas geresnis gyvenimas kįla 
iš griuvėsių, apvaduose jūs 
rasite pilnose spalvose jūs 
rasite pilnose spalvose vė
liavų to krašto, kur pats ar 
jūsų tėvai yra gimę. Pen
kiolika mažų paveikslėlių 
atvaizdina jums visų išdir- 
bystę Trinerio Amerikoniš
ko Kartaus Vyno Elixerio 
ir kitų vaistų, nuo žolių ir 
šaknų rinkimo iki supakavi- 
mo ir išsiuntimo užsakyto
jams. Prisiųsk 10c. pasiun
timo lėšoms apmokėti ir gau
si tų gražų kalendorių — Jo- 
seph Triner Co., 1333-43 So. 
Ashland Avė., Chicago, UI.

(Copyright 1919 by Jos. 
Triner Co.)

Dvasiškas Vadovas —
Kun. F. Kemėšis, 

381 Westminster Avė. 
Detroit, Mich.

Pirmininkas — a
Pranas Virak’s,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkė —
M. Žukauskaitė,

1 Grime St., 
So. Boston, Mass.

Sekretorius —
A. F. Kneižis,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass. 

Iždininkas —
Jonas Glineckis,

277 Silver St., 
So. Boston, Mass.

Iždo Globėjai —
Ona Jankienė, 

1428 Columbia Road, 
So. Boston, Mass.

B. Morkaitė,
145 Main St., 

Athol, Mass.
J. M. Bakšys — 

St. Bemard’s Seminary, 
Rochester, N. Y.

Kontrolės Komisija — 
Kun. K. Urbonavičius, 

50 W. 6-th St., 
So. Boston, Mass.

Kun. P. Juškaitis,
40 York St., 

Cambridge, Mass.
Vladas Jakas,

37 Jefferson St., 
Cambridge, Mass.

Literatiškoji Komisija — 
Kun. F. Kemėšis, 

381 Westminster Avė..
Detroit, Mich.

Kun. K. Urbonavičius, 
50 W. 6-th St., 

So. Boston, Mass.
Pranas Gudas,

244 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Pranas Virak’s,
244 W. Broadway, 

So. Boston, Mass. 
Kun. J. J. Jakaitis ,

41 Providence St., 
Worcester, Mass.

•j

“GYVASIS ROŽANČIUS”
‘Darbininko” Knygyne galima gauti “Gyvo

jo Rožančiaus paslapčių.
Atspauzdinta kiekviena paslaptis atskirai ir vi

sos 15 paslapčių į vienų knygutę. Kaina 15 centų.
Užsisakydami pažymėkite kokių norite. 
Pinigus siųskite su užsakymu.

“DARBININKAS,”
244 W. B4oadway, So. Boston, Mass.

’ Jų galima gaut “Darbininko” Knygyne.

40
ĮVAIRIŲ ATVIRUČIŲ UŽ $1. •

Siųsk pinigus su užsakymu.

I “Darbininkas”,244 w b^XUh.ss. §
_/ .. i

OO0 0*0*00*0*000*0o*o0*0*0 0*0*0 0*00*00*

Nešykštaukie laiškų ir laik
raščių saviškiams Lietuvoje. 
Siųsdami žiūrėkite, kad tei
singai parašytumėte žodį 
L i t h u a n i a.

9

AŠ, ADOMAS A KARALIAUS KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AS labai sirgau per 3 metus, nnslabnčjęs pilvelis buvo. 

Devlrlnlmas pilvelio, nnslabnčjimas kraujo, inkstų, nervų Ir abelnas spė
kų nustojimas viso kūno. Ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada parelkaalvau Salutaras vaistų, Bitterio Kraujo valytojo 
Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas 
lSslvalr. diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėžimas iSnyko po užmuSi 
mut visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras 
Biteria, ir po 3 meni. savo paveiksle pamačiau tokj skirtumą kaip 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dė- 
kavoju Salutaras mylistų geradėjui ir linkiu visiems savodraugams ir pa
žįstamiems su tokiais atsitlklmalipatariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų 
taras:

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrams, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, DL

TAUTOS FONDO VALDYBOS
ANTRAŠAI.

His Eminence
James Cardinal Gibbons,

Honorary President,
Baltimore, Md.

Kun. K. Urbanavičius, prez.
50 W. Sixth St.,

So. Boston, Mass.
Vaškevičiutė, Vice prez.,

71 Warwick St.,
Newark, N. J.

Kun. A. Petraitis, Vice-prez.,
105 Main St.,

Athol, Mass.
B. V. Vaišnoras, kasierius, 

1514 Carson St.
Pittsburgh, Pa.

K. J. Krušinskas, sekret.,
456 Grand St.,

Brooklyn, N. Y.
Kun. F. Kemėšis, kasos globėjas,

381 IVestminster Avė.,
Detroit, Mich.

J. Grajauskas, kasos globėjas, 
2016 Sarah St.,

Pittsburgh, Pa.

L. D. K. KEISTUČIO DR-JOS 
VALDYBOS ADRESAI. 

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius,

122 Bowen St., So. Boston, Mass. 
VICE-PIRM. — Vincas Zalieckas,

81 Mercer St., So. Boston, Mass. 
PROT. RAST. — Antanas Motiejūnas, 
128 Bowen St., So. Boston, Mass. 
FIN. RAST. — Juozas Kavaliauskas, 

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

KASIERIUS — Andriejus Zalieckas,
140 6-th St, So. Boston Mass. 

MARŠALKA — Justinas Tuleikis,
130 Bowen St, So. Boston, Mass. 

D. L. K. Keistučio Draugija Boston, 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimus 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No. 
193 Hanover St., Boston, Mass.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS tVENO.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

PIRM. — T. Ašmenskienė,
21 Story St., 

VICE-PIRM. — A. Cyžiuvienė, 
377A Broadway, 

FIN. RAŠT. — O. Kašėčiutė, 
259 Athens Street.

PROT. RAŠT. — M. Markuniutė, 
12 Lark Str.

M. Petkauskienė, ižd.,
21 Story, St., 

KASOS GLOBĖJOS —
M. Kilmoniutė, 249 River Str., 

Mattapan, Mass.
J. Pečiukoniutė, 190 Kneeland 

Str., Boston, Mass. 
MARŠALKA — Ona MizgirtienS, 

135 C Str.

iVENTO JONO EVANGELISTO 
PAAALPIN2S DRAUGUOS 

VALDYBA 
SO. BOSTON, MA88.

PIRM. — Motiejus žioba,
539 E. Seventh St., 

So. Boston, Mass.
VICE-PIRM. — Pov. Mikalauskas, 

248 4-th St., So. Boston, Mass.
I PROT. RAŠT. — Jul. Savickas, 

262 Fourth St, Room 7.
H PROT. RAŠT. — G. Gedminą®,

126 O St., So. Boston, Mass.
FIN. RAŠT. — Mar. Brikaitę

47 Vale St., So. Boston, Mass. 
KAS. — Andr. Naudžiūnas,

16 Winfield St., S. Boston 
MARŠALKA — Step. Navickas,

181 D Str., So. Boston, Mass.
Draugija laiko susirinkimus kas 

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 2:00 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekan
tis susirinkimas bus 21 d. 
Gruodžio 1 vai. po pietų.



4 DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.
LIETUVOS ŽEMĖS BANKO 

REIKALAI PUIKiaI 
STOVI.

Dauguma L. Ž. B. šerininkų 
įdomauja ir net nerimastauja 
besirūpindami apie savo pini
gus įdėtus į L. Žemės Banko 
šėrus.

Dauguma teiraujas tai šen 
tai ten ir nekartą nuo žmonių 
blogų nonj gauna netikusias j 
informacijas.

Parvažiavus iš Lietuvos 
gerb. kun. J. Žiliui Liet. Žem. 
Banko organizatoriui ir pirmi
ninkui aš jo per laišką užklau
siau apie to L. Ž. B. reikalų 
stovį, ant ko gavau atsakymą 
štai kokį:

“... trumpai sakant dalykai 
yra taip. Lietuvos misijos na
riai pp. Vileišis ir Žadeikis y- 
ra įgalioti valdžios L.'Ž. Ban
kui atstovai padaryti galuti
nus nutarimus ir perkelti Lie
tuvon L. Ž. B. pinigus, kad 
pradėjus veikti.

Valdžia per savo komisijas 
jau sustatė L. Ž. Banko įstatus 
ir aš juos atsivežiau Ameri
kon. Turėsime kad L. Ž. Ban
ko šerininkų susirinkimą, tai 
juos perskaitysiu.

“L. Ž. Banką Lietuvoje ma
noma atidaryti tuoj. Pusę 
šėrų deda Lietuvos Valdžia, 
kita pusę sudedame mes, pub
lika”.......

Gerbiamieji šėrininkai iš ši
tos ištraukos gerb. Liet. Žemės 
Banko organizatoriaus laiško 
matote, kad visos neteisingai 
blogi} norų žmonių skleidžia
mos žinios, apie, būk tai, ko
kiuos pavojus L. Ž. Banko Še
ruose sudėtiems pinigams yra 
melagystė ir, kad tas ko jūs 
troškote prie to banko įkūrimo 
prisidėdami, tai yra prigelbė
ti ekonominiai pakilti Lietu
vos žemdirbiams, jau pradeda 
pildytis.

4 ORGANIZACIJŲ LIKVI
DAVIMAS ŠVEICARIJOJ.
Kadangi labdaringų draugi

jų veikimas jau pasibaigė ir 
kadangi Lausanne’iškių orga
nizacijų nariai išvažinėjo, nu
tarta sulikviduoti nuo Spalių 
pabaigos 1919 m. šios organi
zacijos: “Centralis Komite
tas “Lituania,” “Pildomasis 
Lietuvių Komitetas,” “Lietu
vių Informacijos Biuras” ir 
“Lietuvių Tautos Taryba” 
visos Lausanne, Šveicarijoj. 

• Smulkią apyskaitą savo veiki- 
Imo paduos kiekviena organi
zacija skyrium. Jų turtas 
(spausdiniai, dokumentai ir 

i tt.) paskirta Lietuvių Mokslo 
Draugijai ir Lietuvos Raudo- 
namjam Kryžiui.

Šiuomi tariame padėką vi
siems, kas tik buvo malonus 
bendradarbiauti ar šiaip ko
kiu būdu pagelbėti mūsų dar
be, kuris tikimės sulošė tinka
mą rolę Lietuvos laisvės atga
vimo klausime. Ypatnnga pa
dėka priguli geraširdžiai Švei
carijai, kuri savo gražioj pa- 
adngėj priglaudė mus baisaus 
karo metu ir pagelbėjo mums 
savo tautiečiams naudą nešti 
ar tai labdarybėj ar tai politi
koj.

Likvidacijinės Komisijos 
vardu

L. D. S. KALENDORIUS
1920 METAMS

Jau baigiamas spauzdinti ir 
prieš 20 d. gruodžio š. m. bus

GATAVAS.

Užsisakykite dabar, nes spauz- 
diname aprubežiuotą skaitlių 
ir gali jų netekti.

Kaina 25 centai, 
Su prisiuntimu 30 centų.

i

A. Steponaitis.

1919.
norėti! kreiptis

gali

Lausanne,
29 Spalio,

P. S. Kas 
šių organizacijų reikale,
tai padaryti sekančiu adresu: 
Mr. A. Steponaitis, Vilią Ita- 
lia, Avenue du Leman, Lausa
nne, Suisse. Jis pasilieka 
Šveicarijjo ilgesnį laiką.

KAIP IŠRASTA SVARBUS 
ĮRANKIS.

Prieš šimtą metų Rone Theop- 
hile Hyacintho Laennec, vienas 
iš šiolaikinės medicinos kelio pra- 
vedėjų, tėmydamas vaikus bežai
džiant Louvre sodnuose, ir klau
santis perleidimo balso per medi
nes lazdeles, ingavo supratimą

Lietuvių Kooperacijos Valgo- (pavartoti tą būdą išgirsti alsavimo 
mų Daiktų Krautuvė laikys 
susirinkimą seredoje Gruodžio 
10, Lietuvių Salėje, Kamp. E 
ir Silver Sts., S. Boston, Mass. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Visus kviečia Komitetas.

F. V.

Susirinkimas. So. Boston’o1

SIŲSKITE PASVEKINI 
MUS Į 

LIETUVA.
“Darbininko” Knygynas 

parūpino puikiu religiškų 
atviručių su lietuviškais pa
sveikinimais ant Šv. Kalė
dų. Jų turėtų įsigyti visi ir 
pasiųsti į Lietuvą.

Kaina
Už 10 atviručių 25 centai.

Be to “Darbininko” Kny
gyne galima gauti puikių 
lietuviškų atviručių. Jose 
perstatoma Lietuvos kariuo
menė, Lietuvos orlaiivai, 
Lietuvos veikėjai ir valdžia.

Kaina
40 atviručių už $1.00.

Su užsakymais siųskite ir 
pinigus.

“DARBININKAS,
242 W. Bp.oadivay,a

No. Boston, Mass.

I PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

S.L.R.K.A. 21 kuopos buvo su 
sirinkimas praeitą nedėldienį. Ap
svarsčius kp. reikalus, perskaity
ta laiškas nuo Centro Tautos Fon
do, kad prisidėti į kalėdinį fon
dą. Laiškas vienbalsiai priimtas 
ir ateinančiame susirinkime pas- 
kirsim kaip išplatint.

Išrinkta valdyba ateinantiems 
metams. Pirm. J. Žardeekas, 
pagelb- K. Petraičiutė, prot. rašt. 
L. Blužienė, fin. rašt. Tarutis, 
iždin. A. Dagis, tvarkdaris J. 
Meškauskas, J. Glineckis.

Buvusiai rašt. Onai Paulaičiu- 
kei suteikta garbės narystė.

Išrinktoji valdyba susideda iš 
darbščių narių, tikimės, kad 
daug ką nuveiks kuopos naudai.

“Darbininko” no 142 buvo pa
rašyta apie išrinktą valdybą, kad 
visi esą geri katalikai, tik pirm, 
ir rašt. pagelb. neaiškių pakrai
pų. Mes senoji valdyba patariam 
anam pranešėjui būti atsarges
niam su tokiais prikaišiojimais. 
Mes sakom, kad mūs S-L.R.K.A. 
21 kp. visi yra geri katalikai.

Pirm. J. Glineckis, 
Rašt. A. Dagis.

SUEIKITE.
Apaštalytės Maldos dr-jos mė

nesinis susirinkimas bus pėtnyčios 
vakare 7:30, gruodžio 12 pobaž- 
nytinėj salėj. Malonėkit visi na
riai atsilankyti, nes bus renka
ma nauja valdyba.

Valdyba.

balsą tėmijant ligonio plaučius. 
Jis parėjęs namo, pasidirbo iš 
suvyniotos popieros trubelę ir su 
ja pradėjo bandymus savo veda
mame skyriuje, Neckar ligonbu- 
tyje.

Pirmieji stetoskopai arba klau- 
samos trobelės Laennec’o sumany
ti, buvo visai kitoki, neg kad 
dabar vartojami šioje šalyje, nes 
jie buvo taip sutaisyti, kad tik 
viena ausimi tegalėjo klausytis. 
Nežiūrint į tai, originale Laen- 
nac ’o rūšis yra dar iki šiol plačiai 
vartojama Europos šalyse. Mums, 
turie esame pripratę prie tobulaus 

švarumo dabartinių ligonbučių, 
reikia atsiminti, kad Laennac’o 
laikais, kuomet ligonbučiai būda
vo labai nešvariai užlaikomi, gy
dytojams nemalonu būdavo klau
sytis alsavimo, pridedant ausi 
prie ligonio krutinės.

Vartojant stetoskopą, jis turi 
būti pridėtas prie nuogos kruti
nės, ir tik taip pilnas plaučių ju
dėjimo balsas tegali būti girdžia- 
mas. Neatsargus gydytojai kar
tais mėgina jį vartoti per drabu
žius. Toks būdas yra niekam ne
tinkantis. Jeigu nori pasitikėti- 
nos informacijos apie savo plau
čių stovį, netik prie , gydytojo, 
kuris vartos tokį neatsargų būdą. 
Tuo gaišini laiką ir pinigus.

Dr. Laennac gimė Britanijoje, 
Quimpor miestelyje, vasario 17 
d., 1781, studijavo mediciną Pa
ryžiuje, tapdamas daktaru 1804 
m. Mirė rugp. 13 d. 1826 m. su
laukęs vos 45 metus, savo gimti
niame miestelyje.

Už vieną sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

DORCHESTER—NAMAS
Parsiduoda 3 šeimynų, naujas 

namas, po 5 kambarius, su šilu
ma, maudynės, elektrikas ir tt. 
$7200.

3 nauji namai 3 šeimynų neto
li Boston Street po 6 kambarius, 
su elektrikais if tt. Atsišaukite:

J. B. Mikalauskas, “Darbinin
ko” Administracija.

PAVEIKSLŲ.

Parsiduoda Rakandai suvisai 
mažai vartoti dėl 4 kambarių. 
Priežastis pardavimo, kad turiu 
greitai išvažiuoti į kitą miestą.

Parsiduoda pigiai.
Juozas Jasiunas,

389 W. 2-nd St. ,
' So. Boston, Mass-

“DARBININKĄ” pavieniais nu
meriais galite gauti pas įgaliotinį

V L A D į JAKĄ
37 Jefferson St., Gambridge, Mass.

Taip-gi pas ji galite užsirašyti 
ir atnaujinti laikraštį “Darbinin
ką,” nusipirkti Įvairiu dvasiški} 
ir svietiškų knygų, Įduoti visokius 

spaudos darbus ir t.t.

NAUJA KNYGA.
LIETUVIŠKOS NOTOS.

Visiems instrumentams ir 
dainavimui 8 lekcijos notų iš
simokinimui be mokytojo. 
Naujos dainos ant 4 balsų kny
ga $1.50 parduodu už $1.00, 
Kalėdų giesmė ir dainą 25c.

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

LIETUVIS♦
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

Turiu ilgų meti} praktiką Eu
ropoje ir Amerikoje. Škecus 
ir apskaitliavimus darau už 
dyką — prisiuntus pienus, ar
ba apžiūrėjus ant vietos.

Adresas :

902 Beniteau Boulevard, 
DETROIT, MICH.

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St., 
POTTSVILLE, PA.

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 tš ryto 
nuo 1 iki 3 po pietų 
nuo 6 iki 8 vakare.

Jeigu nori, kad raštas atrodytų gerai — vartok geriau
sios išdirbystės plunksną “Moore.”

Galima gauti “Darbininke.” Jų kaina: $2.50, $3.00, $3.50 
$4 00, $4.50, $5.00 ir aukščiaus.

Jeigu nepatiks, už 10 dienų sugrąžink mums, o mes grą
žinsime pinigus.

Užsakymus siųsdami adresuokite: 
“DARBININKĄ S,”

244 W. Broadway, So. Boston, Mass.

v •
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KALĖDŲ DIEDUKAS KE 
LIAUJA SU DOVANO- 
' MISI LIETUVĄ

Geriausia dovana Jūsų į=r^ 
giminėms ant Šv. Kalėdų 
ir per visus metus laikraš- žg 
tis “Darbininkas.” R9

Užrašyk jiems dabar.
Metams .... $4.25.—Pusei metų .... $2.25. 

Už virš pažymėtą kainą jie gaus visus tris 
numerius.

Tik subatinį numerį metams $2.50.
Su laikraščiu pasiųsime ant Šv. Kalėdų L. 

D. S. Kalendorių dykai.
Prenumeratą ir pinigus siųskite šiuo ad

resu —
“DABBININKAS,”

244 W. Broadway, S o. Boston, Mass.
t

i

ATSIDARĖ LIETUVIŲ

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
675 EAST EIGHTH STREET

Tarpe L ir M gatvių.
Užlaikome šviežiausią ir geriausią mėsą 

ir kitus tavorus.
LIETUVIAI !

NEPAMIRŠKITE SAVŲJŲ! Atsi
lankykite, mes visiems meiliai patarnausi
me.

V. VAŠKO PRAKALBOS.
Gruod. 7 — 7:30 vaL vak. — 

Waterbury, Conn.
Gruod. 14 — 2:00 v. po piet — 

Lewiston, Me.

©ss@©©s©©®®©©@®©©©©®®®®®®®
es Teiephone S. B. 1429 J. g,

I DR. J. G. LANDŽIUS I
| SEYMOUR
4 Gydytojas ir Chirurgas
y 489 Broadway, S. Boston, Mass.
| O F I S O « ryto,
| VALANDOS:

——---------------------------------------

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Pr etn’mo valandom:
Nuo2 iki 3 po piet. Nuo 7 Iki 8 vakare 

503W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON. t 
Tel 502 S. B.

! F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broadtcay, So. Boston, Mass. 

Telefonu So. Boston 441.
j Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St. 

Tel. S. B. 1196-W.
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DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

Valandos: T-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER

(Dr. M. V. Kasparavičius)
, So. Boston, Mass.

Tel. So. Boston, 27

t

{•425 Broadtcay,
• - - -
I Ofiso valandos: 10—12:30 ryte

1:30—6 ir 6:30—9 P. M.
Nedėliomis 1 - 3 P. M.

Į
Tel. S. B. 1771

DR. J. JONIKAITIS
Chirurgas ir Gydytojas. 
495 E. Broadway, S. Boston. 
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto

nuo 1 iki 3 i>o pietą, 
nuo 7 iki 9 vakare.

PIRMOS KLESOS

Paieškau savo brolių, Adomo 
ir Vincento Aleknevičių. Punsko 
par., Svenčiškių kaimo, Suvalkų 
apskr. Kas žinote arba patys ma
lonėsite pranešti šiuo antrašu:

R. Aleknevičiutė,
36 Kline St., Amsterdam, N. Y.

Paieškau draugo Kazimiero Aukštuo
lio. Paeina iš Kauno gub., Ukmergės 
pav., Balnikę vai., Martnonių sod. Y- 
ra jam atėjęs svarbus laiškas iš Lie
tuvos. Meldžiu atsišaukti jo paties ar 
kas apie ji žinote man.praneškit. 

RAPOLAS PIROGIS.
364 — 22-nd St, Detroit, Mich.

Paieškau savo brolio Kazimiero Po- 
ce—. Pirma gyveno Worcester’yj, 
Mass., dabar nežinau kur. Turiu svar
bų reikalą. Jei kas žinote arba pats 
praneškite:

ONA ŠVELNIENE,
705 Grand Avė., Kenosha, Vis.

Reikalinga moteris prižiūrėji
mui dviejų vaikų mokyklos metų. 
Turi mokėti nors mažai angliškai. 
Gera mokestis ir puikūs namai dėl 
geros moteries.

Vedusių pora reikalaujanti na
mų gali atsišaukti.

Atsišaukite po No.
125 River View St.,

West Roxbury, Mass.
Tel. Bellevue 303-M.

8®®®®®®®®e®®®©©®e®©®®®®&@( 
I TEISINGIAUSIA IR GE- |

RIAUSIA LIETUVIŠKA 
APTIEKA.

Sutaisau receptus su di- į 
džiausią atida, nežiūrint, į 
ar tie receptai Lietuvos ar 5 
Amerikos daktarų. Tai ž 

vienatinė lietuviška aptie- < 
ka Bostone ir Massachu- i 
setts valstijoj. Gyduolių ga- į 
lit gaut, kokios tik pašau- į 
lyj yra vartojamos. Galit j 
reikalaut per laiškus, o aš f 
prisiųsiu per ezpresą.

K. ŠIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 
226 Broadway, kamp. C St, <
SOUTH BOSTON, MASS. ‘ 

Tel. S. Boston 21014 ir 21013j 
s®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®©

LIETUVIO MAŠINISTŲ IR MECHANIKŲ B-VĖ.
Pranešimas.

Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 
išdirbsime visokias mašinas, savo išradimus. Taip-gi, 
jeigu kas turite kokius išradimus prisiųskite mums, o 
mes išdirbsime ir patobulinsime. Taisome inžinus prie 
BOTŲ, AUTOMOBILIŲ, VISOKIŲ MAŠINŲ ir įrankius 
reikalingus išdirbystėms.

Lietuvių Mašinistų ir Mechanikų Bendrovės Dirbtuvė.
687 — 5-th St., : -: So. Boston, Mass.

OFISAS:
332 Broadway, :-: So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

DYKAI! GRAMAFONAS DĖL VISŲ DYKAI!
MES TURIME 5 TŪKSTANČIUS GRAMAFONŲ IŠDUOTI. 

RAŠYKITE TUOJAUS IR MES PASIŲSIM JUM VIENĄ DYKAI

Puikūs paveikslai “Pir
mojo Lietuvos Prezidento 
Antano Smetonos.” Mieris 
12^x16, parsiduoda po 15c. 
Su persiuntimu 20c. Imant 
šimtais — didelė nuolaida.

NEGAILĖK PINIGŲ 

PASKOLOS

NAMS.-
I

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri- 

i pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, su nau

jų išradimų.
Į Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T. REILLY

469 Broadway, S. Boston, Mass
PRIE DOCHESTER ST. 

Valandos
Nuo 9 vai. ryta
iki 8 vai. vakare

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

Tel. So. Boaton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Ca/.ma msiialbrtt ir lirtuoitrbai 

Ofiso valandos:
Ryt tis iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

Reikalingas tuoj geras vaikinas 
arba ir vedęs dirbti “Rūtos” Ban
ke, Akron, Ohio. Turi kalbėti a- 
part anglų: lietuvių, lenkų ir ru
sų kalbas. Taip-pat kad suprastų 
šiek tiek biznio (real estate) ir 1.1. 
Atsišaukdami paduokit kiek norit 
algos, kur pirma dirbai ir kaip 
greit galėsi pradėt dirbti “Rūtos” 
Banke.

130 Wooster Avė., 
Akron, Ohio.

P. S. Gali ir mergina atsiliepti, 
jei tiktai tą darbą žino.

VAŽIUOJANTIEMS Į LIETUVĄ.
Mes pampiname pasportus ir visus 

reikalingus popierius. Siunčiame daik
tus J Lietuvį. Kreipkitės j musą ofi
są:
Lithuanian Information Bureau,

774 Bank St., Waterbury, Conn.
(5 mimas ant antrą lubą)
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Tik pamąstykite koki smagumų jus tu
rėsite turėdami šį patogų gramafonų
savo namuose, šis gramafonas stipriai
padarytas ir puikiai nudailintas. Jas
galėsite linksmintis su savo šeimyna ir
draugais be Jokių išlaidų. Delko jus
išleidžiate tiek daug pinigų ant bran
gaus gramafono, kuomet šis taip ge

POŽELLO 00.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

parėdus, vėliavas, šarpas, ženkle
lius, ir tt.

1908 W. Division Str.. 
Chicago, UI.

ras, kaip ir brangi mašina, šie gra- 
mafonai yra parduodami už labai auk
štų kainų, bet mes duosime šį brangų 
gramafonų dėl kiekvieno VISIŠKAI 
DYKAI. Ant trumpo laiko dėl tą, 
rie užsisakys nuo musą žemiaus 
rašomų Auksu Denktų Laikrodėli, 
laikrodėlis labai stiprus ir puikiai 
baigtas artistiškais pagražinimais.

rintis Aukso Dengtu makštį. Darbas pada
rytas iš geriausio nikelio ir plieno, tur|8 21 
akmenį ir taip gerai nustatytas, kad eina 
nei greit nei palengva, štai kame priežas
tis, delko šie laikrodžiai yra vartojami pro
fesionalą žmonią, kaip tai: mašinistai arba 
konduktoriai, kurie turi turėti teisingų lai
kų. Nedaro skirtumo, kur Jus pirkslte laik-

ku- 
ap- 
šis 
ui
tu-

Bell Phone Dickta»en 3S05 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofmo Valandas;

Nuo 9 rito iki S po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M. 

NedeEemie iki 4 no pižtu. V

neuarv BKiriuiuu, įur jus mi*-
ro<l|, jus niekados negausite geresnio net Ir 

k'A už $30.00. Tie laikrodžiai paprastai parai-

PARSIDUODA RAKANDAI.
Pigiai parsiduoda dėl trijų kambarių 

rakandai (fornlčlai). Kreipkitės nuo 
6 vai. vakare arba subatomis.

VILKAUSKAS,
180 Bolton St, So. Boaton, Mass.

-- y-- —— - (Ant pirmo flooro)

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimą galvos odos, 
pleiskanas, puolimą ir žilumu 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašą ir 2c. štampą.

The Western Chemical Co., 
Box J.

*• duoda už $25.00 ir anksčiau, bet mes parduo
sime Juos sulig dirbtuvės kainos už $12.95 ir 
prieao mes dar duosime šį viršuj paminėtų 
gramafonų su penkiomis rekordomls ir vie
nu šimtu adatų VISIŠKAI DYKAI. 
PASTABA:—šis paslulijimas tik ant trumpo 
laiko, dėlto, kad mes turime tik 5,000 šių 
gramafonų išduoti tam reikalui, kad butų ži
nomi musų laikrodžiai tarpe žmonią. Ant vie
no adreso mes nesiąsime daugiaus laikro
džiu. kaip vienų už kainų $12.95. Gramafo

nų ir rekordus Jus gausite dykai. Mes patariam jums pasiskubinti su užsa
kymais, nes pristatymas bus atšauktas ir J labai trumpų laikų ir laikrodžių 
kainos pakils. Atsimink, kad mes Jų parduodame šimtais kasdiena ir gau
name laiškus su padėkavone. žmonės pabydės Jums, nes laikrodi Jus galėsi
te parduoti vėl už daug aukštesnę kainų negu jus mokėjote. Gramafonų ir 
rekordus jus gausite dykai. Mes neklausiame Jūsų apie pinigus išanksto, o 
tik parašykite savo vardų, pavardę ir adresų aiškiai įdėdami $2.00 kaipo de
pozitų ir likusius užmokėsite kuomet bus pristatyta į jūsų namus. Kiekvienas 
turėtų pasinaudoti šiuo pastulijimu, kaip, kad tūkstančiai Jau padarė. Kitos 
tokios progos Jus jau neturėsite savo gyvenime. Tai-gi rąžykite Šiandiena j:

EUROPEAN WATCH 00, 
1066

Į

j JUS GALITE SULAIKYTI 
! PLAUKU SLINKIMĄ.

Dermafntra sulaiką plunku alinki- 
; ma. praialina pleiskana*, niežėjimą 
f odos galvos, angina plauku* priduoda 
j ma jėsas reikalinga maista.
I Dermafnga p adarys kad Jus* pi—-
i kai bus tankus ivetau* ir skaistus.
į ' Oda Jusū galvoje bu* tyra, pleis- 
I kanos iinyks ant visados ir plaukai 
j nssllnk* daugiaua!

Reikalaujant prisiusime Jum pu*. 
! ta suvis dykai iibandymui sampala. 
J Prisiųskite M e. stampomls persion 
į timo Miu, rausi iibandymsi dsdiutu 
L Dermafuros ir broiiura.

ARGU. SPECIALT1ES CO. 
' BOX 8T. PM1LAOCI.PM1A. PA.




