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15 000 Lietuvos reikalamsPragariškai teriedami Lietuvą, ruso*Bostono Lietuvių aukos Kaune
AUKAS GAVO

350 Broadway, So. Boston,Mass

Japonija labai susijaudinus 
dėl pasisekimų bolševiką S; be
ri jo j. Valdininkai nori parem
ti Kolčaką, bet tam žygiui tu
ri gauti Amerikos ir alijantų 
pritarimą.

SUBATA, GRUODŽIO 27 D., 1919.

Panevėžys. Čia spalių 5 d. 
buvo pavasarininkų jaunimo 
susirinkimas, kurs priimtoj 
rezoliucijoj sveikina ir reiškia 
didžiausios pagarbos Lietuvos 
kariuomenei ir jos vadams.

MOTERIMS MOKAMA MA 
ŽIAU, NEG VYRAMS, 

SAKO FEDERALIS 
MOTERŲ BIURAS

$58.00
11-19-19 siųsta į Kauną p. 

M. Krupavičiaus vardu per 
Kopenhagen Privatbanken pa
gal tos dienos keitimo kursų 
58.00 (273 kr. 58 ore.

10-31-19. siųsta 516 kr. 70 or. 
Viso labo 790 kr. 28 ore.
Lietuviij Darb. Są-gos 5-tos 

kuopos (Waterbury, Conn.) 
susirinkime geraširdžiai bi
čiuliai Krikšč. Dem. Partijai 
Lietuvoje aukojo sekančiai: 
Jonas Makauskas......... ..  5.00
A. Gadeikis ..........................5.00
V. Ramažas ..........................2.00
J. Paliukas...........................2.00
Smulkių aukų......................1.20
J. Barkauskas......................1.00
Ą. Kuncaitis.........................1.00
K. Ivanauskas ......................1.00
A. Groblis ............................. 1.00
R. Narušis............................. 1.00
J. Jokubauskas ...................1.00
J. Saročka............................. 1.00
J. Rugienis............................. 1.00
Pr. Glodenis.......................... 1.00
J. A. Klimas.........................1.00
A. Mažeika............................. 1.00
B. Zienius........... ...................1.00
P. J. Aleksa.........................1.00
J. Tverijonas.........................1.00
D. Navickas .......... 1.00
A. B. Jakštis......................... 1.00

Ištiko nelai- 
Susikfilė
26 žmo-

INTEIKĖ VISUS PINIGUS.
Lietuvių Prekybos Bendro

vė pasiuntė Lietuvos Valstybės 
misijai visus Lietuvos Bonų 
Iždo pinigus. Tie pinigai yra 
įplaukę nuo užsirašymo Lietu
vos Valstybės bonų. Pasiųsta 
$15.000. Pinigai skubiai pasių
sti dėlto, kad jie kruvinai rei
kalingi Lietuvos reikalams.

Pereitų nedėlių laivu Buford, 
pavadintu “Soviet Ark” iš 
New Yorko išplaukė su 249 
raudonųjų, svarbiausi tarp 
kurių yra Emma Goldman ir 
Berkman. Išgabenta Rusijon. 
Tai pirmas iš Amerikos depor
tavimas nepageidaujamų atei
vių. Jie išsivežė išviso $500.- 
000.

IŠSIKRAUSTĖ GRUODŽIO
14 DIENĄ.

Siesikai, Ukm. apskr. Dėl 
Ukmergės apskr. Miškų Virši
ninko rugsėjo 3 d. pranešimo, 
kad visi privatiniai miškai pe
reina savininkų globai, Siesi
kų valsčiaus seniūnų sueiga 
rugsėjo 8 d. nutarė prašyti 
Lietuvos vyriausybės visus 
valdžias ir nevaldžios miškus 
ligi Steigiamojo Seimo laikyti

Siberijoj, Taigos mieste, su
kilo bolševikai ir paėmė val
džių į savo rankas. Dalis pasi
traukiančios Kolčako kariuo
menės tuomi atkirsta. Prie tos 
atkirstos kariuomenės yra ir 
lenkų būriai. Taigoj liko A- 
merikos konsulas Hansen.

Aš sužinojau, kad: 1) Spa- 
lių 21 d. vokiečių kariuomenė 
Šilinėj atėmė iš pašto įstaigos 
komutatorius. 2) Spalių 22 d. 
vokiečių centrinės telefonų 
Vedėjas atėmė iš Jurbarko pa
što įstaigos sieninį telefonų 
aparatų. 3) Spalių 24 d. vo
kiečių kariuomenė užpuolė vi
sas įstaigas Kretingoj, draskė 
popelius, atėmė knygas, ant
spaudus, nuplėšė telefonų, te
legrafų aparatus, juos sugadi
no, pašto buto duris ir pinigų 
šėpų išlaužė. Sumušė iždinės 
sargų, kuris nenorėjo duoti 
raktų. Apiplėšė vienų privati
nį laikrodininkų ir paėmę val
džios arklius vakare tų pačių 
dienų išvažiavo į Palangą. 4) 
Spalių 25 d. vokiečių dvirati
ninkų kuopa 7 jėgerių batailo- 
no paėmė iš Raseinių miesto 
2000 markių. Kvitų išdavė lei
tenantas Bruškauskas 
ir leitenantas E i k i n a s, 
jėgerių kuopos vadas. Tų pa
čių dienų Raseiniuose iš gy
ventojų buvo išreikalauta 2000 
markių kurioms raštų išdavė 
taip pat leitenantas E i k i- 
n a s, 5) Spalių 29 d. vokie
čių kariuomenė, atėjus į Kre
tingą nuginklavo komendan
tūrą ir miliciją, atėmė iš paš
to pinigus ir plėšė privačius 
žmones. 6) 2 d. lapkričio vo
kiečių kariuomenė užpuolė Už- 
margių kaimą, netoli Berno- 
čių Radviliškio apylinkėj ir 
nužudė ūkininką Joną Pra
ne v i č ių. 7) Lapkričio m. 
3 d. užėjo 4 vokiečių kareiviai 
į Gudešų kaimą (į vakarų pie
tus nuo Radviliškio) pas ūki
ninką Kazį Endrešūną 
9 vai. ryto paėmė jo žmoną ir 
vaikų ir vyro akyvaizdoj išža
gino, o paskui dar liepė ūki
ninkui bučiuot jiems rankas.
8) Radviliškio apylinkėj Dau- 
jočių kaime apiplėšė ūkininką 
Mačiuką, tą pat padarė 
pas ūkininkus B a n o 1 i ir 
Balsį Aukštolkų kaime.
9) Šiauliuose kunigui J a- 
sinskiui atėmė arklį. 
11) Radviliškio miestely kurui 
ardo žmonių namus. Jau su
ardyti namai Šiaulių gatv

Viso................ $33.20
Kas daugiau atsilieps pana

šiai kaip Waterburiečiai? Če
kius ar money orderius rašy
kite P. Molis. Siųskite J. B. 
Šaliūnas, 145 Congress Avė, 
Waterbury, Conn.
Organizatorius J. B. šaliūnas. 

Iždininkas P. Molis.

Želva, Ukmergės apskr. Jau 
antras mėnuo, kaip Želvos val
sčiaus raštinė išvaryta iš Žel
vos miestelio ir slapstos po 
kaimus. Miestely šeimininkau
ja legioninkai nieko savo netu
ri, vaikščioja apdriskę. Vis
ko ima iš žmonių ir labai žmo-

Pirklyba. Sulyg skaitliavi- 
mų padarytų National City 
Banko, New Yorke, Suvieny
tų Valstijų pirklyba su užma
riu 1919 m. sieks daugiau neg 
$11,000,000,000, sulyginus su 
$4,529,000,000 1914 m. Nežiū
rint ant taip didelio pelno, ku
ris yra iš priežasties kaimj ki
limo, Britanija užima pirmų 
vietų pirkly boję, ir yra spėja
ma, kad jos pelnas 1919 m. 
perviršis Suvienytų Valstijų 
pelnų.

Cukrus. New York Times 
praneša kad nuomonėje kelių 
ypatų, kurios turi sųryšius su 
tarptautišku cukraus padėji
mu, Suvienytos Valstijos a- 
teinantį rudenį sutiks didelį 
cukraus trūkumų kuris bus 
aštresnis neg kad koks yra bu
vęs, ir kad reiks mokėti nuo 
16 iki 17 centų svarui. Sako
ma, kad stengiantis atrasti 
naujų šaltinį iš kur cukrus 
būtų galima gauti Suvienytose 
Valstijose, sužinota kad, pa- 
gelba gali ateiti iš Vokietijos.

Darbo Departmentas. Darbo 
Statistikų Biuras praneša, kad 
naminiai rakandai ir drabužiai 
pabrango 139 nuoš. dugiau nuo 
1913 m. iki spalio 1919 m. Val
gis pakilo daugiau neg 80 
nuoš., ir apsigyvendinimas 
17.75 nuoš., o anglįs ir šviesa 
siekia daugiau neg 45 nuoš. 
sulyginus su 1913 m. Abelnas 
pakilimas šeimynos pragyve
nimui, inimant viskų siekia 
82.1 nųoš. Šie skaitmens yra 
remiami ant tirinėjimų daro
mų tarp 12,000 šeimynų 92 ap- 
skričiuose.

Komercijos Departmentas. 
Iš Grimby, Anglijos, praneša
ma, kad žvejai ten uždirba 
$30,000 į metus iš priežasties 
kainų kilimo.

James M. Keyes 
Advokatas

LONDONAS, ANGLIJA.
Nors ir mažai girdėti apie 

Londono lietuvius, bet vis-gi 
šį bei tų žingeidausite žinoti 
apie jų judėjimus. Dabar gal 
daugiau darbuosimės, nes jau 
turime savo locnų, naujų sve
tainę, tad tankiau turėsime 
susirinkimų, prakalbų, ar taip 
kitokių reikalų.

Spalio 25 d. turėjome balių 
naudai pašelpimo toms mote
rims, kurių vyrai 1917 m. iš
važiavo į Rusiją sulig sutar
čių Anglijos ir Rusijos. Per 
tų balių buvo rinkta aukos dėl 
Liet. Raud. Kryžiaus ir su
rinkta £11-12 s. kurie jau pa
siųsti į Lietuva.

Taip-pat spalio mėnesį iš 
Londono išvažiavo vienas ang
lų generolas Crozier į Lietuvų. 
Su juom išvažiavo ir 6 lietu
viai: 3 iš Londono, 1 iš Škoti
jos ir kiti du iš Mąnchesterio 
ir York. Jie bus kaipo verti
kai lietuvių kariuomenei prie 
anglų oficierų Lietuvoje. Tar
pe tų vertikų randasi ir mano 
du broliu J. ir G. Karesai,(Ka- 
raševičiai), kurie Londone gi
mę ir augę.

Jie dabar yra Kaune, apsi
stoję viešbutyje Metropol, ir 
dirba Apsaugos Ministerijoje. 
Rašo jogei per Berlinų važiavo 
į Lietuvų, ir ten atvykus kar
tų teko pamatyti graudų atsi
tikimų. Šie 3 londoniečiai be
eidami keliu, išgirdo balsą dai
nuojant vieną Lietuvių karės 
dainų: “Eina garsas nuo ru
bežiaus.” Sustojo jie klausyti 
ir pamatė pulkų lietuvių karei
vių išėjusių iš bažnyčios, ku
rie užtraukė tų dainelę, nes jie 
buvo užraginti eiti ant fronto 
kariauti. Londoniečiams tokį 
griaudingą įspūdį padarė kad 
jiems pradėjo ašaros per vei
dus riedėti.

Jūsų laikraštį “Darb.” taip- 
pat perskaičius siunčiu Lietu
von, nes iš ten gauname lie
tuviškų laikraščių.

Per Visus Šventus buvo at
silankęs Londone amerikiečių 
lietuvių gerai žinomas kun. 
P. Saurusaitis, ką tik pagrįžęs 
iš Lietuvos. Patyrėme, jog 
kun. P. Saurusaitis yra labai 
garsus ir iškalbus kunigas ir 
daug darbuojasi dėl blaivybės. 
Pabuvęs čia apie 2 saavites, iš
važiavo į Škotiją tenai laikyti 
misijas per kiek laiko.

Labai dėkavoju “Darb.” už 
prisiųstą man Lietuvos žemla- 
Pi-

KAPSUKO JAU NĖRA.
Naujausia iš Lietuvos atėję 

laikraščiai praneša, jog Vin
cas Kapsukas (Mickevičius), 
Laikinosios Kariškai-Revoliu- 
cinės Darbininkų ir Valstiečių 
Valdžios Lietuvoje ir Gudijoje 
pirmininkas mirė Smolenske.

Yra tai tas pat Kapsukas, 
kurs pereitų pavasarį iš Rusi
jos užtraukė bolševikų-kacapij 
gaujas, kurios nuteriojo pusę 
Lietuvos.

KLERIKŲ SUSIRINKIMAS.
Seinų dv. Kunigų seminari

jos auklėtiniai kviečiami lap
kričio 22 d. susirinkt į Zyplių 
dvarą, Lukšių par., Šakių 
apskr. Geistina, kad kiekvie
nas atsivežtų lovelę, kėdę ir 
stalelį.

Dv. Seminarijos Rektoris
K. V. Vizgirda.

Linkuva. Lenkų dvasios 
dvarininkas lietuvis Kar
pis nesenai Gluosta- 
galio kaime pardavė žydui 
60 dešimtinių žemės, naują 
plytų malūną ir dailius trobe
sius. Visus perkamuosius do
kumentus mūsų valdžia pa
tvirtino. Dabar daug stambių
jų dvarininkų grįžta į savo 
dvarus. Jie ir paskubės ligi 
Steigiamajam Seimui parduoti 
savo dvarus žydams. O rodos 
dvarininkai ligi Steigiamojo 
Seimo neturi teisės savo dva
rų pardavinėt.

matė vokiečių atstovas p. 
Volfas ir tamstos delega
tai, kurie buvo Radvilišky.

Turėdamas akivaizdoj visų 
čia pasakyta, aš griežtai rei
kalauju iš Tamstos grąžinti 
tuojau visus padarytus čia su
minėtuose atsitikimuose nuos
tolius, paleisti suimtus, su
tvarkyti savo kariuomenę ir 
kaip galima veiklaus išvežti ją 
iš Lietuvos, nes kitaip priver
stas būsiu, nežiūrint nieko, 
griebtis priemonių, kurios 
man bus reikalingos išgelbėti 
kraštui iš barbariško vokiečių 
kariuomenės elgesio.

Krašto Apsaugos Ministeri
jos Valdytojas ir e. p. Vyriau
siojo Kariuomenės Vado

Pasirašo Generolas
Leitenantas Liatukas. 

Dovanas duosiu tik per Gruo
džio ir Sausio mėnesius. Tai-gį 
nepraleiskite progos—pasinau
dokite.

Onawa, Me. 
mė ant geležinkelio, 
du traukiniu. Žuvo 
nės.

Ryga, gruodžio 22. — Pa
skutiniai kareiviai pulk. Ber- 
mondto išsikraustė iš Lietuvos 
gruodžio 14 d. Atėjo žinios, 
pranešančios, jog ruso-vokie- 
čių išsidanginimas surištas su 
dideliais plėšimais, kuriems 
tarp-alijantinė misija Pabalti
ko provincijoj neįstengė už
bėgti už akių. Alijantų kont
rolės oficierai palei rubežių ne
buvo vokiečių oficierų prileisti 
apžiūrėti vagonus ir vežimus, 
kurie matyt buvo priliuoduoti 
grobiais visokios rūšies.

Brigadier General Slierwood 
A. Chenev, tarpalijantinės mi- 
litarės misijos Amerikos narys 
Pabaltiko valstybėse ir jo 
draugai, kurie dabar yra Ry
goje, rokuoja, kad jų misijos 
darbas pabaigtas ir ketina grį
žti Parvžiun sausio 1 d.

KAUNO KRONIKA.
— Lapkričio mėn. 6 d. į piL 

Gėrį Rivkovičą, Petro g. 5 Nr., 
užėjo 3 plėšikai. Vienas jų su 
revolveriu rankoj, o kitu du 
užsidėję ant veido kaukes; pa
ėmę įvairių daiktų 1800 mar
kių vertės, išsinėšino. Pikta
dariai nesusekti.

Kun. Petronies iš D v. Semi
narijos kiemo pavogta dinamo 
mašina.

— Tą pačią dieną mieste be 
kitų mažesnių vogimų nesu
sekti piktadariai pavogė iš 
tvartų 1 arklį, 1 karvę, 1 ožką 
ir 1 dviratį, kada jo savinin
kas įėjęs į triobą paliko jį gat
vėj.

— Lietuvaitė Ona Petraus
kaitė, grįžusi iš Amerikos, ati
daro Gedimino gat. 12 Nr. nau
ją kirpyklą moterims ir vy
rams. Esanti baigusi plaukų 
gydymo ir kirpimo mokyklą 
Amerikoj ir ten praktikavusi 
klinikoj apie 10 metų. Taigi ir 
čia priiminės ligonius ir gydys 
plaukus nuo slinkimo ir nuo 
pleiskanų taip pat veidą nuo 
spaugų. Darys galvos ir vei
do masažą.

Radviliškio apylinkėj, nežiū
rint pasižadėjimų, visas val
džios įstaigas paėmė vokiečiai. 
13) Lapkričio 1 d. į Kauliūnų 
sodžiij (į Radviliškio šiaurę) 
atėjo 200 ginkluotoj vokiečių 
kareivių BraudžiO korpuso, 
paėmė visus butusį gyvento
jams palikdami kuo mažiau
siai vietos. Gyventojų galvi
jus iš tvartų išvarė, statyda
mi savo arklius. Šeria savo 
arklius nekultais javais, kas 
pasipriešina, tuos muša. Ka
dangi Kauliūnų gyventojai ne 
visi turi karves, tai vokiečiai 
tiems liepė pieną pirkt ir duot 
jiems. Taip daryli buvo pri
verstas ūkininkas Daili- 
d o n i s. 14) Lapkričio 2 d. 
tam pačiam Kaulūnų sodžiuj 
vokiečhj leitenantas liepė vi
siems sodžiaus gyventojams 
pristatyt jiems 200 porų koji
nių, 300 porų pirštinių, 200 
porų drobinių autų, 100 apa- 
tinių kelnių, 100 marškinių, 
10 išdirbtų kailių. Nepaklau
siusiems grasino daryt kratas 
ir atiminėt. 15) Kad Radviliš
kio apylinkės gyventojai nega
lėtų apsiginti patys nuo plėši
kų, vokiečiij komendantas lei
tenantas F e 1 i g a s visiems 
civiliniams gyventojams ati
duoti ginklus; kas nepaklau
sys, būsią sušaudytas. 16) 
Nežiūrint sutarties, garveži- 
niai iš Radviliškio ligi šiol 
neatiduoti, buvusieji prie jų 
vagonai nežinia kur išvežti. 
17) Naktį lapkričio 4 d. 
Brandžio korpuso karei
viai užpuolė mūsų komendan
tūrą Radviliškio stoty. 18) 
Valdžios namų prie Radviliš
kio stoties vokiečiai išvežė du
ris, langus ir išgriovė krosnis,
3 geležinkelio medinius namus 
išardė ir sudegino. 19) Suži
nota, kad tarp lapkričio 2 ir
4 d. į Šiaulius atėjo du trans
portai vokiečių kariuomenės iš 
Vokiečių žemės. 20) Nežiūrint 
sutarties, vokiečių komisija 
lapkričio 4 d. į Raseinius neat
vyko, motyvuodama, kad Ra
seiniuose yra mūsų komendan
tūra, tada buvo pasiūlyta su
eit neutralinėj zonoj, bet ir nuo 
to atsisakė ir mano karininkai 
ir kareiviai, suimtieji Rasei
niuose, dar tebėra nepaleisti ir 
gyvena nepakenčiamose sąly
gose. 21) Visa vokiečių ka
riuomenė, esanti Lietuvoje, 
turi prisirinkus pinigų, išleis
tų ir su ginklu rankose reika
lauja juos imt už prekes ir 
maistą. 22) Visose srityse 
Radviliškio, Šiaulių, Kretin
gos ir kitose eina nežmoniški 
plėšimai, kur dalyvauja ir lei
tenantai, juodas kaukes užsi
dėję, kad nepažintų (viena at
imta leitenantui kaukė yra pas 
mane ir buvo parodyto p. 
C i m e r 1 e i ir kapitonui 
Č u n k e i. 23) vokiečių ka
riuomenės per susirėmimus su 
mūsų kariuomene vokiečiai 
paėmė į nelaisvę mūsų karei
vių 30 ar 40 žmonių. Visus

■ juos nuvilko ir jų drabužiais 
apsirengė vokiečių kareiviai. 

I Tą visą matė mano atstovai, 
kurie važiavo tartis į Radviliš
kį. Net vienas vokiečių karei
vis, kuris lydėjo atstovus nuo 

I Kurklių sodžiaus lig Radviliš- 
ėj 13 kio buvo amerikiečių apsiaus- 

Tr. 12) tu nuplėštu mūsų kareiviui. Tą

KRIKŠČIONYS DEMOKRA
TAI TALKON! 1

Ir vėl praskambėjo Aidas iš 
anapus okeano nuo Krikšč. 
Dem. Partijos per “Darb.”, 
kad šelpti pagal išgalę Lietu
vos Krikšč. Dem. Partijos už
tiestąjį programą auklėjant 
Lietuvos miniose tautiškąjį 
politinį susipratimą sklei
džiant spaudintąjį žodį laik
raščius, knygas. Pabaigoje 
spaliij mėn. tapo įsteigta tam 
tikslui laikinas komitetas liuo- 
snorių šelpėjų Krikšč. Dem. 
Partijai Lietuvoje. Ikšiolei 
siųsta į Kauną M. Krupavi
čiaus vardu per Kopenhageno 
Privatbanken draftą 790 kro
nų 28 ore. Krikščionių Dem. 
Partijos bičiuliai aukojo se
kančiai (iš Brooklyn, N. Y.): 
J. Petokas ..........................$5.00
J. Lukoševičius...................5.00
P. B. Šivickis .................... 5.00
Kun. N. J. Petkus ............5.00
J. K. Milius .........................5.00
A. J. Valantiejus,

Maspeth, N. Y.................2.00
A. Bendoraitis ...................$2.00
A. Ručys........... ..................$1.00

Kad Suvienytij Valstijoj Vy
riausybė moka vyrams dau
giau neg moterims už tą patį 
arba palyginamą darbą, yra 
parodoma oficialiame raporte 
išleistame Suvienytų Valstijų 
Darbo Departmento, Moterų 
Biuro, kurio p-lė Mary Ander- 
son yra direktorė. Raportas y- 
ra ermiamas ant tirinėjimo Ci- 
vil Service Komisijos rekordų, 
kurie buvo Moterų Biuro sy
kiu su Komisija daryti.

Sulvg raporto, pirmais dve
jais mėnesiais 1919 m. 86 nuoš. 
iš 4,689 moterų tinkančių savo 
darbui pradėjo dirbti gauda
mos nuo $900 iki $1.299 per 
meius, o tik tai „36 nuoš. iš 3,- 
270 vyrų pradėjo dirbti už tiek 
algos.

Moterims stenograf Ims bu
vo mokama nuo $1,000 iki $1,- 
0G9. o vyrams nuo $1,100 iki 
$1,109.

Vyrai, kurie išlaikė kvoti
mus į teisių klerkus buvo Ka
rės Apsaugos Biuro pasamdyti 
su algomis nuo $1,200 iki $3,- 
500, bet moterįs tas pačias vie
tas užėmė ir joms buvo temo
kama tiktai nuo $1,100 iki $2,- 
600.

Moterįs, užimančios statis- 
tikų darbo vietas turėjo turė
ti kolegijos mokslą ir kelius 
praktiškus patyrimus ir jų al
gos buvo tiktai $1,200, o vyrai 
už tą patį darbą gavo $1,800, 
$,000 ir $4,000. Tiktai viena 
moteris iš penkiolikos paskirtų 
prie prižiūrėjimo, ofiso orga
nizavimo arba raštininkių vie
tų gavo tiek kiek vyrai, bū
tent $2,000 ir daugiau. Kitos 
gavo tiktai $1,200, $1,400 ir 
$1,600.

Nuteriotos Lietuvos Drau
gų Komitetas šiomis dienomis 
gavo kitokią kablegramą:

“Kaunas, gruodžio 20. — 
Čekį ant 50.000 markių, kaipo 
aukas Bostono lietuvių gavau. 
Dėkuoju aukautojams.

Prez. Smetona.”
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KAS PAS JUOS PIRMOJ 
VIETOJ.

Kuomet Lietuvių Prekybos 
Bendrovės ingaliotiniai — Jo
nas E. Karosas ir J. J. Roma
nas parsivežė Lietuvos val
džios ingaliojimų platinti Lie
tuvos Valstybės bonus ir kuo
met užsirašinėjimas bonams 
buvo paskelbtas nuo spalio 15 
d., tai liberalai ir jų spauda 
pradėjo skleisti nepasitikėji
mų tam darbui. Apie šiokį to
kį pritarimų negalėjo būti nei 
kalbos. Socijalistų pritarimo 
ir-gi nebuvo galima tikėtis, nes 
juk jie dar nesenai teapsipra- 
to su neprigulmingos Lietuvos 
idėja. “Keleivis” piršo Lietu- 
vų bolševikiškai Rusijai, o 
“Naujienos” reikalavo Lietu
vai teisės apsispręsti ar ver
gauti kokiai kaimyniškai tau
tai ar savistoviai gyventi.

Liberalai priešingi tai pa
skolai buvo vien dėlto, kad ji 
buvo vedama jiems trepnos 
Bendrovės. Liet. Pr. B-vės 
priešakyje stovi krikščionys 
demokratai ir ji liberalams ne 
košer. Aišku, kad ir Lietu
vai paskola, jos vedama, jiems 
ne košer. Tai dar vienas pri
rodymas, . kad liberalai savo 
srovę augščiau stato už tautos 
reikalus.

Dabar, kuomet pinigai, surin
kti nuo užsirašiusių Lietuvos 
paskolai inteikti Amerikon 
atvykusiai Lietuvos Valstybės 
misijai, tai ir nesusipratėliai 
gali suprasti ką džiugino libe
ralai, skleizdami nepasitikėji
mų paskolai.

LIETUVIŲ PROPOGANDA 
EUROPOJ.

Bepigu lenkams ir rusams 
slopinti Lietuvos neprigulmy- 
bės reikalų, kuomet mes taip 
mažai teužsiimame propagan
da, tai yra kėlimu Lietuvos 
klausimo intekmingoj visų di
džiųjų tautų laikraščiuose. Po
litikai ir diplomatai nedrįsta 
užsimerkti prieš teisingų ir ga
lingų tautos reikalavimų, kuo
met tas reikalavimas turi prie
lankumų didžiųjų tautų viešo
sios opinijos. Amerike šis tas 
daroma ir turbūt daugiau pa
daryta, negu bile kokioj kitoj 
šalyje. Bet yra klausimas ar 
lietuvių tautai svarbiausiu da
lyku yra būti iškeltai Ameri
kos laikraštijoj. Ypač kuomet 
pasirodo, kad Amerika nori 
nusiplauti rankas nuo Europos 
politikos. Tad mums turi pa
rūpti lietuviška propaganda 
Franci joj ir Italijoj. Atkrei
piame atydų į gerb. veikėjo A. 
Vilimo straipsnį šiame nume
ryje. Skaitytojai pamatys, 
kaip lengva gauti didžių mok- 
slavyrių rašyti Lietuvos rei
kaluose. Tik reikia biskį skam
bučių ir biskį medžiagos.

Dabar apie propagandų Ry
me. Štai ištrauka iš laiško ra
šyto mums iš Rymo:

“Gyvename... Galėtumėme 
ir būtinai reiktų geria# gyven
ti, bet nieko neturime: net al
gų negauname, o tuo pačiu 
metu reikalas mums čia būti 
begalo svarbus visais atžvil
giais.

“Yra ir buvo čia vienas 
(milžinas tiesiog) žmogus, bet 
jau tiek nusivarė, kad vargu 
iš jo ir begalima daugiau lauk
ti,—-čia turiu omenyje Kanau
ninkų Prapuolianį. Kad būtų 
pinigų, kaip jų neturime, tai 
galėtume įsteigti Ryme Infor-
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žutė ir biedna viešpatija; gy
ventojų turi nepilnai 3 milio- 
nus, bet jos apšvieta. tokia, 
kokia gal pasigirti tiktai bent 
Amerika. Negalima nei ant 
valandėlės laiko užmiršti tos 
teisybės, kad ne vien audrose 
mūšių, su ginklu rankose, 
žūsta tautos bei tautos žiedai, 
jaunikaičiai, bet ir ištautėji- 
mu tampa žuvusiais tankiai 
net priešais tėvynės. Vienok 
baimė mums nieko nepagelbės; 
Lietuvos pakraščių gyventojai 
keliaus tuomi keliu, kurį jiems 
parengsime. Atkakliai sudėjus 
rankas ir baimėje veizint ant 
Lietuvos pakraščių, pastūmė
sime juos į verguvę bei suteik
sime pagelbininkų savo prie
šams. Kitaip ir būti negali.

Vienas prancūzas, didelis 
diplomatas, pasakė garsingam 
anglui: “Kad nebūčiau pran
cūzu, norėčiau būti anglu.” 
Ant to puikus anglas atsakė: 
“o aš, kad nebūčiau anglu, tai 
norėčiau būti anglu.” Taip 
ir mes galime ištarti, jogei 
būdami lietuviais, norime visa
dos būti lietuviais. Todėl, bū
dami lietuviais ir mylėdami 
savo tėvynę Lietuva, kaip tik
rų močiutę, o lietuvius kaip 
brolius, remkime Merkinės 
Gimnazijos Fondų, neatsižvel
gdami Į tuos, kurie tam suma
nymui bus priešingi.

Aukos M. Gimnazijos Fon
dui :

Elzbieta Prakapiutė $20.00, 
L. D. S. 7 kp. Worcester, 

$15.00. M. Barisiutė 
M. Svikliutė $10.00, 

J. Čaplikas $10.00. Nuo
aško piakalbų liekis $7.15. 

A. Krikščiuniu- 
, A. Pilinontu- 

N. N., R. S< a- 
Kudlinskaitū, 

Adomas Ka.šė- 
Mar- 

J. Molis

“ Darbininke” buvo paklau
simas, ar išsiunčiau į Lietuvą 
pinigus, kuriuos surinkau ka
talikiškam dienraščiui 1915 ir 
1916 metais.

Atsakymas:

1300 rublių išsiunčiau 1916 
m. kun. kanoniko K. Alšaus- 
ko vardu dienraščio “Vilties” 
skolai apmokėti. Visi kiti te
bėra Chocagoje neišsiųsti, de
lei šitų priežasčių:

1) Iki šiol siuntimas į Lie
tuvą pinigų tebėra neužtikrin
tas. Tą patį oficialiai prane
ša ir Ekzekutyvio Komiteto 
pirmininkas M. J. Vinikas ir 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas B. F. Mastauskas, 
šaky darnu: “Kadangi siunti
mas pinigų į Lietuvą yra šiuo 
tarpu grynai spekulatyvis ir 
neužtikrintas”... (“Draugas” 
gruodžio 13, 1919). Nei vieno 
cento iš surinktųjų dienraščiui 
pinigų iki šiol nesudėjęs į jo
kias spekulacijas ir dabar jų 
nedrįstu dėti, t. y. juos įduoti 
tokiam pavojingam siuntimui. 
Man dubultai rūpi, kad tie pi
nigai nepražūtų, nes ten yra 
ne vien aukautojų sudėtieji pi
nigai, bet į tų pinigų sumą y- 
ra įdėta ir mano paties penkių 
mėnesių sunkaus rinkimo dar
bo, už kuri NEĖMIAU NEI

VIENO CENTO.

2) Nenorėdamas siųsti pini
gų į Lietuvą, paklausiau prieš 
keletą dienų bankoje, kiek 
dabar kaštuoja vokiškos mar
kės, kurios Lietuvoje tebevar
tojamos. Man atsakė bankie- 
rius, kad vokiška markė da
bar kaštuoja 2Į cento arba 100 
markių 2 Į dolerio. Tuotarpu 
siuntėjai reikalauja už 100 
markių 4 ar 5 dolerių. Siųs
damas dabar Į Lietuvą surink
tuosius pinigus, ne vien pasta
tyčiau juos į pavojų pražuvi
mo, bet ir netol pusės jų gau
čiau atiduoti už persiuntimą. ■ 
Su tuo nesutinku nei aš pats 
nei beabejo aukautojai, 

i 3) Tie pinigai yra surinkti 
katalikiškam dienraščiui. Lie
tuvoje dar tebėra nepatogios 
{dienraščiui aplinkybės, nes pa- 
’šta tebėra nesutvarkyta. Žmo
gui, dienraštį gavus ketvirtą 
ar penktą dieną, jis nebeturi 
vertės.

Katalikiškam dienraščiui su
rinkau išviso 6113 dol. 94 cen
tus. Dabar su procentais tų 
pinigų yra 7221 dol. 59 centai. 
Tie visi pinigai tuoj bus iš
siųsti į Lietuvą, kaip tik atsi
darys kelias ir susitvers pato
gesnės sąlygos.

Kun. A. Maliauskis.
Red. prierašas. F. V. rašy

damas apie fondus ir atskaitų 
neišdavimą palietė gerb. kun. 
A. Maliauska, 
“Vilčiai.” 
“Darbininkas” 
tencijos mesti kokį nors šešėlį Ten mūs’ vyrai, mūs’ berneliai 
klausime minėtų pinigų. Bet • Su prūsokais narsiai pjaunas, 
gerb. veikėjas teikėsi atsiųsti. Teka kraujo ten upeliai, 
minėtą pranešimą, kurį mielai Guldo broliai galvas jaunas, 
talpiname. Tasai pranešimas' 
teestie paraginimu pasiskubin-• Dega miestai, dega sodžiai, 
ti su atskaitomis kitiems fon-iVisi turtai eina vėjais — 
dams. ; Kur mūs vyrai pjaunas godžiai
_________________________ ' Su tėvynės piktadėjais.

LIETUVOS TRŪKUMAI. il§ visų šalių girdėties 
--------- [šūviai, ašaros, dejonės...

Baimė ima.. . nėr kur dėties... 
Oi.kaip žvėris pjaunas žmonės.

ILIETUVIAI KATALIKAI 
PRANCŪZŲ KATALIKŲ 

AKYSE.
Kaip kitos tautos šiame pa

sauliniame kare susivienyjo į 
vienų jiegų, kokios jie nebūtų 
partijos arba pasaulažvalgos, 
prieš savo valstijos bendrų 
priešų, taip padarė ir mūsų 
lietuvių tauta. Nors mes lie
tuviai katalikai esame skait- 
lingesni už kitų pažvalgų arba 
net ir tikybos Lietuvos gyven
tojų ar jie būtų pačioje Lietu
voje, ar Amerikoje ar Angli
joje, Kanadoj ir Rusijoje, vie
nok daugumoje nusileidžiame 
bi tik dirbti bendromis sustip
rintomis jiegomis savo Tėvy
nės labui ir vesti karų prieš 
bendrų mūsų Valstijos priešų.

Tas mūsų lietuvių katalikų 
nuolaidumas atnešė labai daug 
gero abelniems Lietuvos reika
lams. Bet nebūtų kenksminga 
bendrai Lietuvos politikai, jei
gu mumis lietuvius katalikus 
svetimtaučiai daugiaus pažin
tų, o labiausiai prancūzai. A- 
pie šį pastarąjį dalykų ir no
rėčiau pasidalinti savo minti
mis su kitais broliais katali
kais.

Karui kilus ir lietuvių var
dui tapus išgirstu užrubežyje, 
visokių tikybų ir pasaulažval- 
gų svetimtaučiai sjatė sau 
klausimų: Kas tie lietuviai, 
kur jie gyvena, kokios pasau
lažvalgos jie yra, kokios tiky
bos ir tt.

Aš dar būdamas Šveicarijo
je su kunigu Viskontu išleido
me penkias knygas prancūzų 
kalboje Amerikos Lietuvių ka
talikų lėšomis, norėdami atsa
kyti į įvairius

I klausimus.
į tas, 
[klausimų, paraše: 
nie Religieuse” — Tikinti Lie-; U., K . 
turą.” Po to mūs, literatam Cllarles 
darbo apie Lietuvos katalikus 
nieko nėra daugiaus parašyta. 
Ar negalėta, ar nebūta kam tų [ 
spragų tolinus užpildyti aš 
šiuonii kartu negvildensiu. 

iTam dalykui ateis patogesnis 
laikas. Dabar tik noriu nuro- 

Įdyti pozityvų darbų ateičiai.
Man gyvenant tarpe Parišo 

Katalikų Universiteto profeso
rių pas Tėvų Portal, kuris iš
imtinai užsiima svetimų tautų 
tikybiniu klausimu, o labiau
siai Rusijos tautų arba dabar
tinių naujų valstijų, teko susi
pažinti su dauguma prancūzų 
veikėjų ir svetimtaučių kuni
gų bei svietiškų, kurie yra at- 
sųsti į Parisą pasidarbuoti sa
vo krašto bažnyčiai ir valsti
jai. Daug pasidarbavau mūsų 
bažnyčios ir tėvynės reika
lams, bet anaip toli neišnau
dojau visų aplinkybių delei 
laiko ir lėšų stokos. Kiek kar
tų siūlyta man katalikų laikra
ščių skiltys, kiek kartų kvies
ta į susirinkimus, banketus, 
daryti paskaitas ir koncertus 
politikiniuose rateliuose ir jau
nuomenės būreliuose, o vis tai 
apleista dėl minėtų jau prie
žasčių Buvo sutarta su vienu 
ka+alikišku dvisavaitiniu laik
raščiu, kad lietuviai duos tam 
tikrą skaitlių straipsnių ir in 
formuos bėgančius atsitikimus 
Lietuvoje, bet dar iki šiai die
nai neįvyko. Dabar gM’itinai 
yra sudarytas komitetas iš 
prancūzų ir svetimtaučių, ku
ris nuo šių 1919 metų, kasinė
tą išleis knygą apie tikybinį 
veikimą Europos rytų valstijų. 
Toje knygoje b,us skyrius apie 
Lietuvos tikybas (kataliku, 
protestonų ir žydų). Kreipės 
į mane, kad aš jiems duočiau 
dokumentus iš 1919 metų apie 
lietuvių tikybinį veikimą ir 
prašė dalyvauti redakcijinia- 
me komitete. Taipo-gi, kad aš 
duočiau visas žinias ir doku
mentus iš Lietuvos praeities, 
karo laiko iki 1918 metų pabai
gos, nes nori tas pats komite
tas išleisti kelių tomų veikalą 
apie Rytų Europos Valstiją, 
kaipo enciklopediją, prancūzų 
kalboje.

Suprantamas dalykas, kad 
tokį darbą aš vienas be jokių 
lėšų atlikti negalėsiu. Čia rei
kės, kad visos centralės kata
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likiškos, protestantiškos ir žy
diškos draugijos Lietuvoje ir 
Amerike duotų aprašymą apie 
jų veikimą ir istoriją jie pa
tys — lietuvių, lenkų, rusų, 
vokiečių, anglų ar prancūzų 
kalbomis. Jeigu aš turėčiau 
tokius dokumentus rankoje iš 
kiekvienos centralės draugijos 
— Vyčių, Ateitininkų, Švento 
Kazimiero drtugijos, Zitos, 
kunigų draugijų, mokyklų ir 
tt. Protestantų Bažnyčios vei
kimą gal galėtų aprašyti dak
taras Gaigalaitis, o žydų koks 
nors iš rabinų. Jeigu mes pa
tys lietuviai nepagaminsime 
reikalaujamos medžiagos mi
nėtiems dalykams, tai po pat 
mūsų nosės padarys ponai len
kai mūsų nenaudai ir tada 
riaugėsime, kaip dabar nekar
tą atsitiko Prancijoje ir net A- 
merikos Encyklopedijose.

Taigi meldžiu visų lietuvių 
katalikiškų, protestantiškų ir 
žydiškų centralių draugijų, 
kokios jos nebūtų rūšies, pa
gaminti kiek galima trumpus 
aprašymus savo draugijų išsi- 
plėtojimą ir veikimą su skait
linėmis iki 1919 metų pradžios, 
o visus 1919 metus atskirai ap
rašyti jų veikimą. Taipogi ir 
visų tų draugijų leidžiamus 
laikraščius arba palaikomus.

Tokius dokumentus meldžiu 
siųsti mano vardu (14, rue de 
Grenelle, Paris, France). Ga
li būti rašyti jau augščiaus mi
nėtose kalbose.

Kas link lėšų, tai neapsun- 
kysiu Lietuvos visuomenę. 
Jeigu galėtų man kiek padėti, 
kad aš atliekamą nuo mokslo 
laiką, galėčiau pašvęsti tam 
tikslui, tai būčiau labai dėkin-
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Mūs laikraštis “Lietu- 
su tūkstančiais ėmėjų, 

Draugijos išsodyti 
mūs

macijų Biurų apie Lietuvą, ka
dangi valakų už lyrų galima ir 
peklon nuvesti, bet...
.“Na, tiek to, pavargsime, 

gal rytojus bus geresnis. Juk 
ir Jūs vargstate visokiariopu 
būdu.

“Baigiu tų trumputį pašne
kesį, manau rasiu Jūsų prita
rimų, tuo tarpu man atleiskite 
už viską.

“Velydamas daug skaisčių 
dienelių visai katalikiškųjai A- 
merikos spaudai, siunčiu pa
sveikinimų šv. Kalėdų ir N. 
Metelių!”

Mūsų priešininkai stiprūs 
per mūsų neveiklumų ir apsi
leidimų. Lenkai yra mums 
pavojingi neprieteliai, o jų 
propagandai prieš Lietuvų len
gvai galime ragus nulaužti. 
Visos tautos žino, kad lenkai 
yra nachalai, visur jie turi 
blogų vardų. Amerike polack 
ir polander yra keiksmažodžiu. 
Polack yra nušovęs Suv. Val
stijų prez. McKinley, Buffalo, 
N. Y. 1901 metais. Jie susiter- 
lai iškila aikštėn. Bostone žy
mūs amerikonai, veikianti su 
Nuteriotos Lietuvos Draugi} 
Komitetu, sako lietuviams, 
kad lenkai buvo pritraukę žy
mius amerikonus, bet dabar 
tie amerikonai, pamatę lenkų 
šunybes, nusigręžia nuo jų. 
Pataria lietuviams smarkiau 
veikti tarp amerikonų ir gau
sime iš jų gausios paramos, 
nes mūsų reikalavimai teisin
giausi. Gi Francijoj, Italijoj, 
Anglijoj lenkų nachališkumas 
dar geriau žinomas, negu A- 
merike. Tad lietuviams rei
kia subrusti iš padidinti savo 
propagandų. Žinoma čia rei
kia pinigų. Bet nedaug terei
kia. Antra, tai jei greit iš
kelsime savo reikalus prieš ci
vilizuotų tautų visuomenę, tai 
lenkai nedrįstų kariauti prieš 
Lietuva. Tai mat galėtume su
taupyti gyvasčius Lietuvos ka
reivių ir karės išlaidas.

Mums rodos, kad reikėtų, 
aukas rinkti specialiai lietu
viškai propagandai Europoje.
Aukos be paliovos visokiems i 
reikalams renkamos, tai šitam 
reikalui gal reikėtų rinkti y- 
patingu būdu. Galima būtų1 
prašyti visai smulkių aukų — 
centinių, penktukinių, dešim- 
tukinių. Galima nuolaida pa
daryti, kad priimti ir doleri
nes. Bet pagrindan dėti smul- į 
kias aukas. Kiek galima su
rinkti smulkiomis aukomis ? 
Sakykime, kad gerai uždirban
čių lietuvių Amerike yra 300.- 
000 asmenų. Jei visi dės po 
lc., tai bus rimta suma—$3.- 
000. Jei ant visų išpuls po 10c., 
tai susidarys graži suma — 
$30.000. Už tokių dolerių krū
vų Europos spaudoj galima 
būtų pakelti tokį griausmingų 
balsų, kad jis būt išgirstas ir 
diplomatų kabinetuose ir mok
slo vyrų rateliuose ir veikėjų 
tarpe ir darbininkų organiza
cijose ir partijose ir tt. ir tt. 
Tokia suma išleista propagan
dai laimėtų daugiau dėl Lietu
vos, negu išleista amunicijai 
ir ginklams.

Bet kaip tuos centus, penk
tukus, dešimtukus, kvoterius 
išgauti iš 300.000 Amerikos lie
tuvių ! Čia reikėtų, kad kiek
vienoj kolonijoj atsirastų kuo- 
didžiausias rinkikų skaičius. 
Jie rinktų aukas prie kiekvie
nos progos. Jei atsiras žymus 
kolektorių skaičius visose ko
lonijose, jei jie uoliai padirbės, 
tai vienas naudingiausių ir 
Lietuvai išganingiausių darbų 
su mažiausiomis aukomis bus 
atliktas. Tai visa kliūtis ma
žame, prakeiktame žodelyje 
“jei.”

Lietuvos krikščionys demo
kratai atkartotinai atsišaukė 
paramos. Jų atsišaukimai 
smego į tūkstančius Amerikos 
lietuvių širdis, bet tik J. B. 
Še liūnas suprato, kad tų Lie
tuvos krikšč.-demokratų rėmi- 

i mo darbų reikia organizuoti. 
; Jis iau antru kartu duoda ats- 
i kaitų aukų, surinktų tam dar

bui. Ar neatsiras kitas vedė
jas, kurs imtus mobilizuoti 
centus, penktukus, dešimto
kus lietuviukai propagandai 
Europos spaudoje!

svetimtaučiu | ... . . „ , v. . .
Kunigas Viskon- !{?*• Taipogi as patariau, kad 

atsakydamas i kataliku A*1“™! .katahkiska visuomene 
‘ “T n T j+m i (labiausiai Amerikiečiai) siek 

—?-• tiek lėšų paskirtų kunigui
, kuris tokio 

veikalo sumanytojas yra ir da
bar yra pirmininku augščiaus 

! minėto komiteto. Jeigu jam 
paskirti nors po 500 frankų į I 
mėnesį, tai jis ne tik kad to
kiame svarbiame veikale pa- Į 
dės lietuviams perstatyti savo 
tikrų veidų, bet kaip gabus 
rašytojas ir žinųs mūši} istori
jų iš pašaknį} (nes yra baigęs 
Sorbonos ir Kijevo universite
te istorijos-filologijos skyrių, 
žinųs rusų kalbų) rašinės į 
Prancijos svarbiausius katali
kiškus laikraščius. Turime dar 
tų žinoti, kad kada jis para
šo viename laikraštyje, tai ki
ti beveik visi katalikiški laik
raščiai persispaudinų jo ištisų 
straipsnį.

Jeigu amerikiečiai katalikai 
negalėtų duoti tokios paramos 
kun. Quėnet, tai meldžiu ger
biamųjų kunigų Amerikos lie
tuvių, nors dolerinių intencijų 
dėl jo atsiųsti. Aš kiek galiu 
tiek pasidalinu man prisiųsto
mis intencijomis su juomi ir 
kitais prancūzų kunigais lite
ratais, o jie už tų neužmiršta 
Lietuvos, naudai tarti savo žo
dį. Lenkai tame dalyke labai 
plačiai varo savo dalykus. Jie 
atveža desėtkais šimtų inten
cijų deltogi jiems ir dirbama. 
Tikiuos, kad lietuvių visuo
menė supras mano išdėstyto 
dalyko svarbumų ir padės jį 
įvykinti.

Kunigas A. Vilimas, 
14, rue de Grenelle, 

Paris, France.
5 gruodžio 1919 m.

Mass. 
$l().C0. 
Kun. .
p. \
Po 5 dolerius: . 
kė, K. Reinys, 
te, Z. Barisas, 
liulioniutė, M. 
.J ulė poški« nū, 
ta, V. ir P. Blavackai. 
celė Stoškiutė $3.50. 
$3.00. Iš x iso $128.65.

Pirmiaus buvo $353.89.
V so labo $482.54*
Pasižadėjimai: Petras Čaj>- 

likas $500. kun. J. J. Jakai
tis $100. Kaz. Staučiauskas 
$100. Feliksas Baravykas 
$'25.00. kun. P. Juškaitis $10, 
Karolius Sinkevičius $5.00, A. 
Kalinauskaite $5.00, Kaz. Ta
mulevičius $4.00, $1.00 jau da
vė.

Visiems širdingiausių ačiū. 
Kun. J. Čaplikas, 

41 Providence St 
Worcester, Mass.
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i AR GIRDĖJAI?

Ar girdėjai, kas laukuose 
Mūs’ tėvynės pasidarė?
Ar girdėjai? — vakaruose 
Ūžia, verda baisi karė.

Per dienas, naktis neliauna 
'Sunkiai dūsauti patrankos; 

rinkusį aukas Vienas kitų kerta pjauna... 
Nei F. V. nei, Nuo lavonų margas laukas.

neturėjo in-1

su- 
d.

PRANEŠIMAS 
L. D. S. CONN. APS
KRIČIO KUOPOMS.

L. D. S. Conn. apskričio 
važiavimas bus sausio 18 
1920 m. New Haven, Conn.

Kuopos malonėkite prisiųs
ti kuodaugiausia delegatų į šį 
suvažiavimų, nes šis bus me
tinis, gal būt ir svarbiausias, 
nes turėsime užbaigti svarsty
ti pereito suvažiavimo keletu 
nutarimų.

Taipo-gi kuopos kurios ne- 
prsiųs delegatų, malonėkite 
prisiųsti raštininkei įnešimus 
ir raportus.

LDS. Ct. Apskr. Rašt.
Opa čemiauckaitė.

Daug yra mūsų krašte, Lie
tuvoje, pertaisytinų ir įtaisy
tum dalykų. Apšvieta žmonių 
stovi žemai, per tai jie patys 
apie tulūs dalykus negali turė
ti supratimo. Inteligentjia, 
nors, besitveriančioje Lietuvo
je ir labai rūpinas apšvieta, 
vienok visos šalies tuom kart 
aprūpinti neįstengia, ypatin
gai Lietuvos pakraščiu, kur 
per daugelį metų buvo varo
ma, pragaištinga lietuviams, 
lenkiška propaganda. Kaip-gj 
tų išvengti! Kaip suteikti sa
vo mažesniesiems broliams 
protiškų maistų! Per kų ga
lime pakelti dvasių mūsų žmo
nių Lietuvos pakraščiuose! 
Tas bus atsakymas ant paduo
tų klausymų. Įsteigtame Mer
kinėje Gimnazijų, panašių Ži
burio bei Saulės įstaigoms, a 
vienų iš Lietuvos pakraščių 
apsaugosime nuo ištautėjimo. 
Mes, Lietuviai, imkime pavyz
dį iš Norvegijos. Jiji yra ma-

Rausvai pievos nudažytos’; 
Aplipk dūmai mėlynuoja, 
Kūnų duobės priguldytos, 
Kraujas užmušti} garuoja.

joms tuom žygiu: ka- 
ir prieglaudų vedėjų 

tarnaitėms ruošos 
amat mokyklų, aku- 

kursus, ligoninę ir

Ar girdėjai, kas tėvynėj, 
Laiku ūmu pasidarė!
Kaip Lietuvoj vakarinėj
Su prūsokais verda karė!

J. A.

LIETUVOS MOTERYS 
UOLIAI VEIKIA.

Nesigvrus, nes ir taip vi
siems buvo žinomas prieš karų 
lietuvių katalikų moterų vei
kimas, 
vaite” 
skyriai
skersai-išilgai Lietuvos, 
ruošos, ūkio, audimo, mokyk
los, saldainių kepyklos, valgy
klos, skalbyklos liudija mote
rų užsimojimų plačiam tėvy
nės kultūrai kelti pasiryžimų.

Karas gi viskų žaibu nutren
kė. Kaimietės sugruko pože- 
miuosna slėptis, inteligentės 
gi išvaikytos toli Rusijoj nega
lėjo užmaryti savyje įprasto 
troškimo, saviškių gyvastį ir 
sveikatų kaip kūno taip dva
sios ginti ir plėtoti. Tam tiks
lui atsiekti gelbėjo susidarę 
Rosijoj įvairūs fondai ir įstai
gos.

Didžiajam karui pakrikus, 
pralaužę mūsų jėgoms neper
galimas kliūtis, vos ne vos 
parkeliavom Lietuvon, kad 
mūsų nustatytų prieš karų vei
kimų su padvigubintu gyvu
mu šimteriopai praplėsti.

Atgaivinom katalikių mote
rų draugijų ir daugelį jos sky
rių Įvairiuos tėvynės kampe- 
liuos ir įtempėm pajėgas sta- 
tyti kultūrinį gyvenimų Nepri- 
klausomos Lietuvos.

Pradžiai įgijom gabalų že
mės ir vargais-negalais įstei- 
gūm mergaitėms ūkio mokvk- 
la.

Skaisčios lietuvaitės užsili- 
kusios po karo baisenybių, iš- 
troškusios prie kūlimo Lietu
vos prisidėti, su pasitikėjimu 
puolasi prie mūs maldaudamos 
Įsteigti 
tekečių 
kursus, 
kursus, 
Serijos 
tt.

Darom suvažiavimus ir kon
gresus, subūcam nuolatos į su- 
sirmkimus ir vėl nusiminę su 

'širdgėla grįžtam Į šaltus bu
tus, kad trūkstant lėšų dar 
prie iškilusios neapsakomos 
brangenybės, niekuom nesten- 
giain jų prakilnius pasiaukoji
mus paremti.

Skamba mūsų ausyse Ame
rikos dolerių gausybė ir jų pa
jėga. vien giliai gailimės kad 
jų kol kas pasiekti negalim.

Lygiai nuolatos girdim apie 
Jūsų, Broliai, Seselės, tyrus 
norus Tėvynei prigelbėti. Kol 
jums tas randasi nepasiektina, 
mes čia gyvenančios sutinkam 
jus pavaduoti ir nemaža inte
lektualių pajėgi} turim.

Vieno mums trūksta, tai ma- 
terijalės pagelbos. Keliolika 
arba kad ir keli tūkstančiai 
prisiųstų mums dolerių mūsų 
nusiminusių dvasių kaip iš nu
mirusių prikeltų. Siųskit 
mums kiek pajėgiat ir greičiau 
kaip galit, mes ir tėvynė Jūs 
tų darbų amžinai minės.

Tuom žygiu Jūs tapsite pi- 
jonieriais nuo amžių atgijusios 
kultūros Lietuvos.
Pasitikėdami Jūsų, taip daug 

kartų mums girdėtu Lietuvai 
prielankumu, pasiliekame pra
šydamos priimti mūsų Draugi
jos giliausius linkėjimus ir 
Dievo malonių mus maldauja
mų pagelbų.

Pirmininkė —
M. Galdikienė, 

Sekretorė —
M. Ruikytė.

Tarybos nariai:
A. Smailytė, 
T. Mažeikaitė, 
S. Paliulytė.

(Antspauda)
Lietuva, Kaunas, Rotušės Ai

kštė 4, Lietuvių Katalikių Mo
terių Draugija. 
Spalio 31 d. 1919 m.

PRANEŠIMAS.
Pranešame Amerikos lietu

viams, kurie nori užsisakyti 
“Kariškių Žodį,” kad kolei 
nesutvarkytas pinigų siuntinė
jimas, gali siųsti pinigus ap
draustuose laiškuose. “Kariš
kių Žodžio” kaina Amerikoje 
metams 2 doleriu, pusei metų 
1 doleris.

“Kariškių žodžio” 
Administracija.

Kas užsirašys pas mane lai
kraštį, tam duosiu knygų už 
25 centus ar 50 centų dovanų. 
Gera proga. Naudokitės jųja. 
Kas norite užsirašyti laikraš
tį “Darbininkų” į Angliju, 
kreipkitės šiuo adresu:

A. K. MAŠINAUSKAS, 
321 Lincoln Avė., Rockford, m

REIKALINGI AGENTAI
Atsišaukite į “Darbininko” 

Administracijų tuojaus.
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LietuvosAtstatymo Bendrove
LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION

PIRMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA KORPORACIJA BESIRŪPINANTI LIETUVOS ATSTATYMU.
SKYRIUS KAUNE

Inkorporuota ant $1,000,000
Exporto ir Importo Skyriai

JAU BAIGIA PARDAVINĖTI ŠERUS
SERAI BUS PARDAVINĖJAMI TIKIKI

Daugiau informacijų galite gauti rašydami į Lietuvos Atstatymo Bendrovę šiuomi adresų

f

»■

PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI.

ATSIDARĖ lietuvių
%

I

I

Lithuanian Development Corporation
320 Fifth Avenue

L. D. K. KEISTUČIO DR-JOS PROT. RAŠT. — Antanas Motiejūnas, 

VALDYBOS ADRESAI.
BOSTON, MASS.

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

D. L. K. Keistučio Draugija Boston. 
Mass. laiko mėnesinius susirinkimu: 
kas pirmą nedėldienį kiekvieno 
mėnesio 3 vai. po pietų po No- 

į 193 Hanover St., Boston, Mass.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius

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

81 Mercer St,, So. Boston, Mass.
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Už vienų sykį 
Už tris sykius

.50c.
$1.00

Paieškau Mikolo Šidlausko iš 
Linkavos par., Dučių kaimo. Jau 
15 metų kaip pabėgo iš armijos.

Atsišaukite, nes turiu svarbų 
reikalą gavau laišką iš 'Lietuvos, 
Vaškų par., Atiskų kaimo. 
Vladislovas Slakonis,

36 AVashington St., 
Cambridge, Mass.

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

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

Paieškau brolio Prano Knašo, 
Amerikan išvažiavo 1909. Paeina 
iš Kauno gub., Šiaulių pav-, Pa
pilės vals., Anižlų sodos. Kas 
žinote ar jis pats meldžiu atsišau
kti ant šio adreso:
B. Knašas,

59 Sumner St.,
Quincy, Mass.

Paieškau savo švogeria Bene
dikto Staponaičio, Kauno rėd., 
Panevėžio par., Plokišio kaimo. 
Pirmiau gyveno Ducktom, Tenn. 
4 metai kaip nieko nežinau apie 
jį. Gavau 3 laiškus nuo jo mo
teries, jinai nori žinot kur jos 
vyras. Pats ar kas žinot 
džiu pranešti šiuo adresu: 
Valerija Kulbienė,

851 North St.
Rochester, N. Y.

mel-

Paieškau brolio Antano Naru- 
šio, Kauno rėd., Jurbarko vals., 
Pažierų kaimo. 4 metai atgal gy
veno Chicago, III. Jis pats arba 
kas žinote meldžiu atsišaukti Tu
riu svarbų reikalą, gavau laišką 
iš Lietuvos.
Izidorius Narušis,

41 Alder St.,
AVaterburv, Conn.

REIKALINGA 
JAUNA MERGAITE

Mokintis dirbti dideliame offise 
So. Bostone. Kuri mpkėtų vartoti 
"typevriter” būtų naudingesnė. 
Rašyk kiek turi metų, ar dabar 
dirbate kur ar ne, ir už kokią 
algą norėtum pradėti dirbti. Ad
resuok:
, So. Boston Post Office, Box 12.

NAUJŲ METŲ
Kas nori įdėti pinigus į pelninga biznį, tai dabar dar turi progos pasipirkti serų
Parduodama mažiausia penki šėrai vienai ypatai ir iki 1.000 šėrų

ŠERAS 10 dolerių

Paieškau brolio Dominiko Jo- 
dzevieiaus taip-gi dėdžių Juozapo 
ir Jono Jodzevičių, Paketurių kai
mo, Kupiškio parap., Kauno rėd. 
Stanislovo ir Jono Vasiliauskų, 
Dičprudžių parap., Kauno rėd.

Mano adresas:
A- -Jodzevičius,

Detachement Lituanen Cas
Jordin Fontaine,

Verdun, Meuse, 
France.

Paieškau brolio Broniaus Lei- 
kausko, Viniaus gub., Trakų 
apsk., Varėnos vals., Mančige- 
res sod. Pirmiau gyveno E. St.. 
Louis, III. Jis pats ar kas žino
te apie jį atsišaukit šiuo adresu: 
Leikauskas,

91 Pine St.,
Elizabeth, N. J.

Hudson, Mass. Lietuvių koope
racijos valgomij daiktų krautuvė 
reikalauja vedėjo arba gaspado- 
riaus. Mokestis gera, darbas 
užtikrintas. Malonėkit atsišaukti 
greitai.

AL. POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.

ims

j 128 Boiven St., So. Boston, Mass. 1 
FIN. RAŠT. — Juozas Kavaliauskas.

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass.

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

ii

*:* ♦♦♦ ♦

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
675 EAST EIGHTH STREET

Tarpe L ir M gatvių.
Užlaikome šviežiausių ir geriausių mėsų 

ir kitus tavorus.
LIETUVIAI !

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

METINIS MITINGAS
Komitetas.

166 Main St.
Hudson, Mass.

TEINGIAUSIA 
IR GERIAUSIA 

LIETUVIŠKA

AP T I E K A
Sutaisau receptus su didžiau

sia atida, nežiūrint, ar tie re
ceptai Lietuvos ar Amerikos da
ktarą. Tai vienatinė lietuviška 
aptieka Bostone ir Massachu- 
setts valstijoj- Gyduolių galit 
gaut, kokios tik pasaulyj yra 
vartojamos. Galit reikalaut per 
laiškus, o aš prisiųsiu per ex- 
presą.

K. ŠIDLAUSKAS,
Aptiekorius ir Savininkas

226 Broadway, kamp. C St.,
South Boston, Mass. .

Tel. S. Boston 21014 ir 21013

ŠV. JURGIO DRAUGYSTĖS 
Atsibus

26 GRUODŽIO-DEC., 1919
PĖTNYCIOJ, 7:30 VAL. VAKARE

LIETUVIŲ MAŽOJOJ SVETAINĖJE, 
Lincoln Street, Brighton, Mass.

ANTRAS MITINGAS ATSIBUS

28-Tį GRUODŽIO-DECEMEER, 1919
NEDĖLIOS DIENĄ, 2 VAL. PO PIETŲ

Mieli Draugai Šv. Jurgio Draugystės:— Malonė
kite visi atsilankyti ir savo užtęstas mokestis apsi
mokėti. Nedėlios dienų, tai yra 28 Gruodžio-Dec. 
bus renkama nauja valdyba. Už nepribuvimų ant 
šių minėtų mitingų būsite nubausti.

Per tuos mitingus bus priimami nauji nariai už 
pusę įstojimo. Kam buvo $1.00, tai bus 50 centų. 
Tai draugai nepraleiskite progos prisirašyti.

Kviečia KOMITETAS.

AB, ADOMAS A. KABALIAUSKAS, SEKANČIAI KASAU. ; 
▲i labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispepelja.1 i 

nevlrinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo. Inkstų, nervų ir abelnas spfr] ' 
kų nustojtmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi- , 
sur Ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje ir už rubežlųj i 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. .

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistų, Bltterlo Kraujo valytojo. > 
Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė- į 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujai į 
ižsivalK, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas ižnyko po užmužl- i 
mui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras^ | 
Blteria, ir po 3 mėnL savo paveiksle pamaSau tokj skirtumą kaip tarp i 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas Ir 1000 tykią dė- • 
kavojn Salutaras myllstų geradėjul ir linkiu visiems savodraugams Ir pa-, , 
žjstamlems ra tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salu
taras:

1707 S. H&lsted St Tek Canalution, J. Baltrėnag, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, DL
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GRAND RAPIDS, MICH.
Kas užsirašys pas mane laik

rašti “Darbininką,” gaus dova
nų puikų Kalendorin- 
-J. F. Mazgelis,

544 Myrtle St.,
Grand Ripids, Mich.
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MŪSŲ DOVANA.
Didelis Naujų Metų kalendorius su šventė- 

Dykai visiems kurie užeis į mūsų ofisų pa
siimti.

LITHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIAUS Ofisas,

315 W. BROADWAY, SO. BOSTON, MASS.
*

Lietuvių Darbininkų Kalendorius 
au gatavas. Užsisakykite.

3
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Pinigus I ietuvon
GALIMA ■■ SIŲSTI ||

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ IŠMOKA LIETUVOJE
100 AUKSINŲ UŽ $5.00,

t. y. 20 auksinų užkiekvieną dolerį.

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas 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 antrašų to kam norite kad pinigai būtų Lietuvoje išmo
kėti, taip-pat paduok savo aiškų antrašų. Už persiuntimų nieko nereikia 
extra mokėti. Už kiekvienų dolerį kurį mums prisiusite mes pasiųsime 
Lietuvon 20 auksinų.
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Lietuvių Prekybos Bendrovė
į i 120 TREMONT ST. Room 515 A BOSTON^ PUSS. j
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DARBININKAS

VIETINĖS ŽINIOS.

DR. F. MATULAITIS

1

332 Broadtcay, So. Boston, Mass. 
Telefons So. Boston 441. 

Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St. 
TeL S. B. 1196-W.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

lėmimo valnndoc
Nuo S iki t popiet. Nuo 7 Iki 8 vakaro

»»W B0ADWAY Cor,. ST SO. BOSTON. 
Tel 602 S. B.

i♦ »
*

♦
So. Boston, Mass. |

»♦
*

»
- 3 P. M.
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Nepamirškite, kad ge
riausia Kalėdų dovana laik
raštis “Darbininkas.” Me
tams $3.00.

ferenciją.
Kom. Pagelb. Nuter. Lietuvos.

A.
K.
F.
p.
K.

VEIKĖJŲ DOMAI.
Nuo Naujų Metų Amrikos lie

tuviai turės pradėti atlikti di
džiausią dėl Lietuvos darbą. Tu
rės sudėti didžiausias aukas Lie
tuvos parėmimui ir kartu sukelti 
paskolą. Visą šitą svarbią kom
paniją varyti atvyko Lietuvos 
Valstybės misija iš buvusio Lietu
vos Valstybės finansų ministerio 
Vileišio ir buvusio karo ministe
rio Žadeikio. Jie lankysis po lie
tuvių kolonijas, gyvu žodžiu ap
sakinėdami apie Lietuvos reika
lus. Nuo šito darbo pasisekimo 
priguli greitumas 'užtikrinimo Lie
tuvai neprigulmybės, atsigynimas 
nuo neprietelių ir vidurinis susi
tvarkymas. Misijos darbas turės 
pasisekti geriau negu mes patys 
arba nuteriota, kariaujanti Lie
tuva tikisi.

Gerbiamieji Lietuvos valstybės 
atstovai pradės lankyti Amerikos n°y> ° Stasys tame pat mieste 

ką ir gerbiamas kunigas. Aš 
dar 1917 metuose su jais susi
rašinėjau. Todėlei labai pra
šau Tamstos: 1) sužinoti apie 
mano broliuką Štasį, gal tas 
didelio sunkumo nepadarys, 
arba jo šeimyną: jis 17 m. ve
dęs, jau buvo ir turėjo mažu
tį sūnų Raimundą. 2. Prašau 
paskelbti lietuvių laikraščiuo
se (••Darbininke,” “Drauge,” 
“Saulėje” etc.), kad aš ir mūs 
visi namiškiai Lietuvoje svei- 
ki-gyvi. Tikiuosi Tamstos 
prielankumo ir siunčiu širdin
gi} linkėjimų.

Pranas Raulinaitis,

CAMBRIDGE, MASS.
✓

Naujų Metų Sulauktuvės.
Gruodžio 31 vakare prieš Nau

jus Metus Liet. Vyčių 18 kp. ren
gia Naujų Metų sulauktuves.

Programas tam vakarui ren
giamas gan įvairus, bus dainų, 
eilių, m’onologų ir kitokių mar- 

vakarienė, 
Cambridge

Lietuvos Darbo
Federacijos Pirm.

P .S. Mano adresas: Kau
nas (Lietuva) Ožeškienės g-vė 
3 No. “Laisvės” red. Mano 
tėviškė: Mariampolės apskri
tys,’čisavos kaimas, Sasnavos 
parapijos.

Pranešimas.
Šiuomi pranešam, kad mes atidarėme dirbtuvę, kur 

išdirbsime visokias mašinas, savo išradimus. Taip-gi, 
jeigu kas turite kokius išradimus prisiuskite mums, o 
mes išdirbsime ir patobulinsime. Taisome inžinus prie 
BOTŲ, AUTOMOBILIŲ, VISOKIŲ MAŠINŲ ir įrankius 
reikalingus išdirbystėms.

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

OFISAS:
332 Broadvray, So. Boston, Mass.

Tel. S. B. 253-M.

Vardas ir pavardė

Valstija

»

DR. WM. A. BURKE

DAKTARAS MORONEY

Nuža-Tone

Gatvė ir numeris

Miestas.......... ............

aš suteiksiu patarimus dy- 
panaikinsi kančias. Jeigu 
Jei sergi, pasirūpink ge-

Įėję, pasitark su manim (Jykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitą prityrimais.

Jei kenti pilvo, vidurią arba jakną ligoms nežlibčiojimo, dispep

sijos, rėmus prietvarią etc. Jei turi reumatizmą, sciaticą, skau

dančius arba subrinkusius sąnarius, 'skausmus galvoje, inkstą arba

673 WASHIN0T0N St, (hrti Boylston St) BOSTON, MASS. 
Ofiso vaL: nuo 9 A. M. iki 8 P. M. N’edėliomis nuo 10 A. Iki 2 P. M.

gumynų. Bus skani 
kurią surengs gabios 
šeimyninkės.

Kviečiame svečių kodaugiau- 
sia atsilankyti ir iš kalno tikietus 
pasipirkti, nes tą vakarą tikie- 
tai nebus parduodami.

Rengėjai.

Jeigu Iklšiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutnupĮsi laiką, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
riansio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

MARŠALKA — Ona Mizgirtienė 
135 C Str.

: bonkli*

Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokiu vaistą? Jei nu
sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžią, kronišką, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santiplškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kronišką ligą. Kada reikalinga išeg- 
zamlnuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

lietuvių kolonijas nuo Bostono ir 
paskui lankys artimesnes nuo Bo
stono kolonijas. Kad darbas sek
tųsi kuogeriausiai, tai reikia iš
dirbti gerą maršrutą ir kiekvienoj 
kolonijoj sulyg išgalės rengti pa
togiausiu tai kolonijai laiku. Dėl 
išdirbimo tokio maršruto ir dėl ki
tų besirišančių dalykų su šiuo 
darbu, Nuteriotos Lietuvos Drau
gų Komitetas šaukia konferenciją 
gruodžio 28 d., 2 vai., po pietų, 
Lietuvių salėj, 309 E. gatvė, kam
pas Silver gatvės, So- Boston, 
Mass. Iš visų aplinkinių koloni
jų veikėjai ir dr-jų valdybos kvie
čiami būtiirai atsilankyti Į tą kon-

Ivaškevičius, 
Norkus, 
J. Bagočius, 
Petrauskas, 
Gaidys,

Dr- P. Jakimavičius, 
Kun. K. Urbanavičius, 
Pr. Gudas, 
Komp. M. Petrauskas, 
K. Pratap^S, 
J. Šokas, 
M. J. Venis, 
Dr. J. Jonikaitis, 
V. A. Jankauskas.

PAIEŠKOJIMAS.

Kaune, Sp. 11 d. 1919. 
Gerb. Kun. F. Kemešiui:—

Drįstu kreipties į Tamistą 
savo asmeniniu prašymu. Ma
no du broliu jau prieš karą iš
keliavo į Ameriką; Vladas ir 
Stasys. Vladas gyveno Maha-

CAMBRIDGE, MASS. 
Akadem Rėmėjų Draug. va

karas.
Cambridge nors ir neperse- 

nai susitvėrė 14 skyrius A. R. 
D. Narių turi suvirš 60. Gruo
džio 28 nedėlioj rengia puikų 
vakarą. Vakare dalyvaus ga
biausi Cambridge’io artistai ir 
bus net iš Lawrence. Nei vie
nas neprivalo praleisti šį vaka
rą. Pelno dalis skiriama bus 
parapijai, o likęs eis Chieagos 
Akademijai.

Visi aplinkiniai norėdami 
po adventų gerai pasilinks
minti ateikite į pobažnytinę 
svetainę ant Windsor st., Cam
bridge, Mass.

L-D.S. 1-mos kp. susirinkimas 
bus 28 d. gruodžio, 1-mą vai. po 
pietų. Kviečiami visi nariai at
silankyti, nes bus renkama val
dyba ateinantiems 1920 metams, 
ir šiaip daug svarbių dalykų tu
rėsime apkalbėti, paliečiančių kp. 
ir visos mūsų L.D.S. organizaci
jos reikalus.

Kp. rast. Zig. Klapatauskas.

Telephone S. B. 1429 J.

DR. J. C. LANDŽIUS
SEYMDUR

Gydytojas ir Chirurgas
489 Broadway, S. Boston, Mass.

OFISO 9-10 iš ryto,
VALANDOS:

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVEN0.

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

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.

tVENTO JONO EVANGELISTO 
PAiALPINŽS DRAUGIJOS 

VALDYBA. 
SO. BOSTON, MASS.

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

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

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

262 Fourth St., Room 7.
II PROT. RAŠT. — G. Gedminas.

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

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

GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

perkeltas nuo 52 Salėm 
St. į 169 Court St., Boston. 
Daugybė darbų dėl vyrų 
ir moterų kiekvienų die
ną.

KALĖDŲ DIEDUKAS KE 
LIAUJA SU DOVANO

MIS Į LIETUVĄ

F. J. KALINAUSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Geriausia dovana Jūsų 
giminėms ant Šv. Kalėdų 
ir per visus metus laikraš
tis ‘ “Darbininkas.”

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 —
“DARBININKAS”

244 W. Broadmay, So. Boston, Mass.

PADARA TIRŠTĄ, RAUDONĄ KRAUJĄ, 
STIPRUS, NUOLATINIUS NERVUS, 

TVIRTUS VYRUS IR MOTERES.
Turėdamas sunaikintą Sveikatą ir Spėkas; ture-' 

damas neaišką mintę ir nusilpnėtą kūną; pasibodis 
imant vaistus dėl padidinimą veiklumo ir vaistus svaiginan
čius, bandyk Nuga-Tone ir persitikrik kaip greitu laiku jau- 
sesi visai nauju žmogų! Devynes iš dešimtes visu žmogaus li^u, 
tokiu kaip blogas apetitas, negruomulavimas viduriu, gazai ir 
išpūtimai, užketėjimas skilves, tulžims, anemia, kankinimai reu
matizmo, skausmai galvos, neuralgia, stokas energijos, nusilpnė
jimas nervu ir negalėjimas mieguoti, paeina nuo stoka nervu 
pajiegos, skisto vandeniuoto kraujo ir neužtektinios cirkulacijos 
kraujo.

Kožna dalis kūno ir kožna jo veikme remiase ant nervu pajiegros, 
kurios didžiausei užlaiką geram stoviuje pilvą, jaknas, inkštus ir 
grobus, širdęs plakimo, kraujo cirkulavimo. Nuga-Tone yra labai 
protingas gydymas nuo nusilpnėtu nervu ir abelno sunaikinimo 
kūno. Kodėl? Todėl kad jie yra sutaisyti iš aštoniu brangiu, 
sveikatą duadančiu sudėtiniu vaistu, rekomenduotu ir nuruodytu 
per garsingus Gydytojus. Yra jie ypatingai maistingi į Geležę ir 
Fosforą-maistus dėl Kraujo ir Nervu.

Nuga-Tone priduoda gyvybę jaknoms, pastiprin grobus teip, 
jog je tuštinase regulariškai. Atgaivin inkštus, išvara laukui 
nuodinies atmatas. Niera daugiaus gazu ir suputimu, niera smir
dančio kvapo ar apvilkto liežuvio! Nuga-Tone duos Jums stebuklingą^ 
apetitą, giarą gruomulavimą, tvirtus nervus ir kietą pastiprintą miegą. 
Nuga-Tone sustipris kraujo ir pagerins cirkulavimo jo, priduos raudo
numo veidui ir žibumą akiems! Nuga-Tone padara tvirtus, rustus 
vyrus ir sveikesnes ir puikesnes moteres. Nuga-Tone netalpin savyj jokiu migdamu ar 
daromu paprotę vaistu. Sudėti jie yra parankiam pundelei. Yra apvilkti cukrum, primano 
skonį ir vartuoti galema be jokio neparanukumo. Bandyk juos. Rekomenduosi visiems 
sava pretelems.

MUSU ABSOLIUTIŠKA GVARANCIJA: Prekė Nuga-Tone yra vienas ($1.00) doleris 
už bonkute. Kožna bonkute talpina devynios dešimtys (90) piliulu, arba vieno mėnesi 
gydymo. Gėlė te pirkti seses bonkūtes, arba šešius menesius gydymo už penkius ($5.00) 
dolerius. Imk Nuga-Tone per dvidešimt (20) dienu ir jeigu ne busi užganėdintas pa
sekmių, sugrąžink bonkute ir pdsus, o mes urnai sugrąžisime jus u pinigus. Negalite 
prapuldyti vieną centą. Mes imame riziką.

PRISIUSK SAVA PASTELIAVIMO ANT TUO KUPONĄ.
National Laboratory, L 22—537 Šou t h Dearborn St., Chicago, III.

Gerbiamieji: įdedu čionais $..........................ir meldžiu prisiųsti man
Nuga-Tone.

Gydo visokias ligas Piskiria akinius

Valandos: 1-3 ir 7-8 P. M.
17 Millbury St., 

Worcester, Mass.

i LIETUVIS DANTISTAS
I

DR. M. V. CASPER
(Dr. M. V. Kasparavičius)

425 Broadtcay, i
Tel. So. Boston, 27 

Ofiso valandos: 10—12:30 ryte 
1:30—6 ir 6:30—9 P. M.
Nedėliomis 1

Pasekme po 20 dienu 
arba grąžiname jums 
pinigus

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 po pietą, 
nuo 7 iki 9 vakare.

PIRMOS KLESOS

DANTISTAS

Visą
DR.

Dantis ištraukiami ir pri
pildomi visia be skausmo, su 

geriausiais prietaisais, su nau
jų išradimų.

darbą gvarantuojame
W. T. REILLY

i ’

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

Valandos
Nuo 9 vai. ryta 

iki 8 vai. vakare

Nedėliotais 
nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.

Tel. So. Boston 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima sasikalhtti ir liftavisakai

Ofiso valandos:
Ryt iis iki 9 vai.

Popiety 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

“KEISTUTIS
Tragedija 5-se Aktuose.

ATVAIDINS LIET. VYČIAI IR MOKSLEIVIAI

TUCKERMAN. HALL,
ARMORY SQUARE, WORCESTER, MASS.

Prasidės 7:30 valandą vakare.
Karai nuo City Hali daveža sekanti: Summit, 

Greendale, Salisbury ir Boyton Streets. Išlipti ant Ar- 
mory Sųuare, prie Grove Street. Pasisukti po kairei 
Moterų Kliubo name, prie Musiejaus.

Veikalas “Keistutis” nereikalauja didelės reklamos, jis 
kalba patsai už save. Kiekvienam lietuviui ir lietuvaitei žino
mas yra Keistutis iš istorijos ir jo darbų.

Rengėjai deda visas pastangas, kad vaidinimas pavyktų 
kuogeriauiai. s

Gerbiamoji viuomenė, kaip vietiniai taip ir iš apylinkių 
kolonijų lietuviai ir lietuvaitės pribūkte į šį teatrą, o užtikri- 
nam, kad būsite užganėdinti. Taip-gi pertraukose griežš kuo- 
puikiausia orkestrą.

TIKIETAI: $1.00, 75c. ir 50c.

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.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

The Westem Chemical Co., 
Box J., Berea, Ohio.

(LIETUVIS)
418 W. Market St., 
POTTSVTLLE, PA. 

Pottsville, Pa.
Nuo 8 iki 10 U ryto

1 04 S po pietų
0 04 8 ookore.
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Moters ir Vyrai
KAM SIRGTI? ŠAUK ŠIANDIE —

AŠ GALIU JUMS PAGELBĖTI.

I

Dr. Ignotas Stankus 
1210 Įtari Su PHaUthia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda^

Nuo 9 rito ilsi 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 8 tiri 9 P. M.

N.J«lewfa iki 4 eegitas.
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pūslės skausmus, galvos sukimą. Šalčius galvoje, nosyje arba gerk- ( |
i!
1! 
i! 
i!

Bell Phono Dickineen 8995 M

9

JUS GALITE SULAIKYTI | 
PLAUKU SLINKIMĄ. | 
Dermafun sulaiką plunku slinki- 1 

na. praialina pleiskanas, niežėjimą 3 
odos galvos, angina plaukus priduoda | 
ma jėms reikalinga maista.

Dermafuga padaryt kad Jori pine- 
kai bus tankus ivelnus ir skaistus.

Oda Juaū galvoj* bns .yra. pieta- 1 
kanci iinyki ant visados ir plaukai 3 
neslinka d augiausi

Reikalaujant prisiusime Jum paS- I 
ta suvis dykai iibandymui sampala. | 

Prisiuskite 10 c. įtampomis penios j 
tlmo lėtu gausi išbandymai dežiute I 
Dermataros ir brošiūra.

ARGI L SPECIALT1ES CO.
BOX 87. PH1LAOELPHIA. PA. ž

Z* y




