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TUOJUžpuolė lenkus Darbininkų Reikalai.
ATMUŠĖ ATAKAS.

London, kovo 7. — Dide
lės jėgos bolševikų pradėjo 
ofensyvą prieš lenkus ant 
abiejų pusių Pripetės aps
kričio. Apie tai pranešama 
iš Berlino. Toj pat telegra
moj pranešama, kad lenkai 
atmušę priešininkus, pada
rę jiems daug nuostolių.

MAŽA TURKIJA BE
PALIKS.

Turkijos rubežiai dar ne- 
išrėžti, bet jau dabar žino
ma, jog Turkija visai maža 
valstybė bepaliks. Pirma tu
rėjo 30.000.000 gyventoji}, 
dabar beturės 6.000.000. Ali- 
jantų Taryba dar nutarė, 
kad Turkijai nevalia turėti 
jokio laivyno.

TRIUKŠMAS HOTE- 
LYJE.

Berlin, kovo 7. — Gar
siausiame Vokietijos sosti
nės hotelyje Adlon įvyko ne
paprastas triukšmas. Jame 
gyvena daug svetimų valsty
bių atstovų. Per pietus 
princas Joachim Albrecht, 
ex-kaizerio pusbrolis liepė 
orkestrai grieti “Deutsch- 
land ueber alles”. Visi su
stojo, o Francijos misijos 
nariai atsisakė stoti. Tai 
princas su savo draugais 
ėmė bombarduoti franeūzus 
stiklais, torielėmis ir tt. Pa
tarnautojai pradėjo ginti 
franeūzus, bet vienas patar
nautojas buvo pritrenktas 
kede. Vienas francūzas su
žeistas. Tasai princas vi
sur bando užkabinti sveti
mų valstybių atstovus ir to
dėl daugelyje hotelių jo ne
įsileidžia.

Danijos parlamento abu 
rūmai pritarė prisidėti prie 
Tautų Lygos.

DIDELĖ VIESULĄ.
Subatoj Naujojoj Angli

joj siautė nepaprastai dide
lė viesulą su sniegu. Supa- 
raližavo transportaciją gele
žinkeliais ir laivais pajūriu. 
Nutraukė daug telegrafo ir 
telefono vielų. Nuo daug 
namų nunešta stogai arba 
kaminai. Keli monės žuvo 

* per tą viesulą ir daug buvo 
sužeistų. Žmonės žuvo ar
ba sužeisti buvo įgriūvant 
stogams, arba krintant iška
boms ir kitiems daiktams 
nuo namų. Maine, New 
Hampshire ir Vermonto 
valstijos visai atkirstos nuo 
pasaulio. Tų valstijų vy
riausybės pašaukė visus vy
rus ateiti talkon sniegą at
kasinėti nuo geležinkelių. Į 
tas valstijas nieko negalima 
buvo nugabenti, nei laiški}, 
nei laikraščių, nei kitų daik
tų.

Pėtnyčios vakare New 
Yorkan trenkė smarki vie
sulą. Lietus lijo ir staiga at
šalo ir pradėjo leidinti ir 
pagalios snigti.

I

Švedijos augštesnysis par
lamento rūmas balsais 152 
prieš 67 nubalsavo prisidė
ti prie Tautų Lygos.

NEPRIPAŽĮS SUTAR
ČIŲ.

Rusijos ambasada Wash- 
ingtone išleido memorandu
mą, kur skelbia, jog rusų 
tauta nepakęsianti bolševi
kų valdžios ir jos nusikraty- 
sianti. Gi dabar padarytos 
su bolševikais sutartis ne
būsią pripažintos paskui į- 
sisteigusios valdžios.

LENKŲ DŽIAUGS
MAS.

Bostono lenkų dienraštis 
“Kuryer Codzienny” savo 
pastaboje kovo 6 d. rašo: 
“Iš Lietuvos be paliovos 
plaukia nepaprastai links
mos žinios:... Šiauliuose ir 
apielinkėse vedama stipri 
bolševikiška agitacija tarp 
liaudies. Išlipinę j ama pro- 
klemacijos prieš “buržu
jus”, ponus ir kunigus; 
kartu atsišaukiama į karei
vius neklausyti oficierų”.

Nebūtų dyvų, jei tai būtų 
bolševikiškas laikraštis, bet 
jis tokiu nėra. Jis yra po
niškosios, polskos vieros 
Lenkijos šalininkas.

BOSTONO SALA PA
GARSĖS.

Bostono Deer sala gal bus 
valdžios paimta koncentra
vimui suareštuotų raudonų
jų visoje šalyje. Dabar ant 
tos salos yra pataisos namai. 
Taipgi čia buvo sugabenti 
raudonieji, Naujojoj Ang
lijoj suareštuoti. >

re-
REZIGNAVO.

Švedijos ministeriai 
zignavo. Karalius pavedė 
Edenui sudaryti naują kabi
netą. Jis yra liberalas.

TAI BENT REMIA.
Massachusetts valstijoj 

didiu smarkumu parduoda
ma Airijos paskolos bonai. 
Tai valst. paskirta $1.000.- 
000. Tos valstijos miestams 
ir-gi paskirta kvotos. Lo- 
welliui buvo paskirta $60.- 
000. Tai to miesto airiai 
viena diena perviršijo savo 
kvotą.

su

Maine valstija užgyrė iš
leidimą bonų už $2.500.000 
vieškeliams ir tiltams ir spe
cialiai $500.000 bonų didžiu
liam tiltui JPartsmouthe.

Paskutiniai čekų karei
viai iš Siberijos bus išga
benti kovo 20. Po to išsi
kraustys japonai.

Misijos pranešimas
l

LIETUVOS LAISVĖS 
PASKOLA. 

PASKOLOS BEGIS.
Iki šiol susiorganizavo 

paskolos stočių, kurios api
ma visas nors kiek didesnes
kolonijas. Apskritai imant pats asmuo. Dabar juk ne
kas savaitė atsibūna apie 
po 20-30 prakalbų įvairiose 
vietose. Apskritai dabar 
darbas eina gana pasekmin
gai.

Po sekančios savaitės p. 
K. Česnulis lankysis Pitts- 
burgo apielinkėje, ir te
nykščių veikėjų prašome 
surengti jam prakalbas, nes 
Pittsburgo apielinkė lyg 
kiek ir silpniau darbuojasi.

BONŲ KLAUSIMAS.
Bonai jau spausdinasi ir 

neužilgo bus gatavi. Tokį 
darbą spaustuvė netaip grei
tai jau gali atlikti. Todėl 
turėkite kantrybės palaukti. 
Iš Misijos pusės nebuvo už
vilkinta nei viena minuta, 
viskas užsivilko dėl techniš
kumų. Juk reikia žinoti ir 
tai, kad spausdinimas sve
timos šalies vertybės popie
rių surištas su daugybe kliū
čių.

TVARKA.
Daugelis stočių ir subs- 

kripcijos rinkėjų neprisi
laiko tvarkos ir ant subs
kribcijos duplikatų visko 
prirašo, tik ne to kas rei
kia. Dar kartą prašome, 
kad ant subskribcijos dupli
katų būtų aiškiai atsakyta į 
tenai nurodytus klausimus: 
Kas užsirašo (ir jo antra
šas) ir ant kokios sumos. 
Paskui reikia aiškiai pažy-

salei, 
atseis

STATYS MIESTO SVE
TAINĘ.

Athol, Mass. — Komisija 
išdirbo pieną miesto 
Salės pastatymas 
$200.000.

KAIP GABENO Į LIGO
NINĘ.

Pittsfield, Mass. — Wol- 
ter Bence susirgo plaučių 
uždegimu. Iki ligoninės bu
vo keturios mylios. Dėl gi
laus sniego ambulansas ne
galėjo eiti. Tai pasigauta 
šlajų, paimta keturi kubi
lėliai nuo pieno su karštu 
vandeniu, uždėta kūrinan
tis pečius ir taip aprūpintas 
ligoms buvo gabentas ligo
ninėn.

ŽUVO ORLAIVYJE.
Floridoj vienas orlaivi- 

ninkas ir du pasažieriu la
kiojo ir orlaivis užsidegė. 
Visi trys žuvo.

Rezignavo Finlandijos mi- 
nisteriai. Jie buvo išrinkti 
kovo 18, 1919.

Holandijos augštesnijin 
parlamento rūman išrinkta 
pirmu kartu moteris Porth- 
uis Smit, socijalistė.

ORGANAS AMERIKOS 
R. K. ŠV. 
DARBI

NINKŲ SĄ-GOS.
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‘DARBININKAS” 
eina utarninkais, ketvergais 

ir subatomis 
Metams $4.00
Bostone ir apylinkėj m. $5.00 
Užrubežyj metams $5.00

“DARBININKAS,” 
242-244 W. Broadway, 

South Boston, Mass.

i mėti kokia suma, moka ir ar 
J pinigus ar bontBsais. Juk 
ant subskribcijos lakštų tas 
viskas aiškiai pažymėta. Ir 
ant galo būtinai reikia pažy
mėti kelintą kartą moka tas 

kurios stotys ant paprastų 
lakštų prisiunčia antras ir 
trečias mokestis, kuomet 
reikia prisiųsti tokį pat du- 
plikatą tik su pažymėjimu, 
kad antra ar trečia mokes
tis.

Paskui vėl yra nesmagu
mų su iškeitimu čekių ir 
“money orderių”. Vieni pa
deda žodį: Lietuvos Misija, 
kiti, Lietuvos Finansinė Mi
sija, treti vėl ką kitą. Pra
šome visados ant čekių ir 
“Money orderių” dėti var
dą “Lithuanian Mission.”

Vėl kad nereiktų kelis 
kartus skaityti laiškus įvai
riems misijos darbininkams 
prašome dar apart Misijos 
vardo ir antrašo pažymėti 
ant konverto kampučio ko
kiam skyriui. Ypač reikia 
atskirti pinigu siuntimo 
skyrių ir Lietuvos sargų 
skyrių. Jei kas kreipiasi į- 
vairiuose reikaluose, tai pri
valo kiekvieną reikalą rašy
ti ant atskiros popieros nors 
jau galima atsiųsti viename 
konverte. Ir tik šitą išpil
džius, gali greitai sulaukti 
atsakymą. Dabar misijoje 
dirba į 12 darbininkų tai tik 
laiko gaišinimas būtų jei vi
si vieną laišką paeiliui skai
tytų.

Lietuvos Misijos 
Informacijos Biuras.

LENKŲ KUNIGAS 
ĮKLIUVO.

Dayton, Ohio. — Lenkti 
kun. Rufin Burauski su
areštuotas už laužymą pro- 
hibicijos įstatymo. Kunigo 
skiepe besąs geriausias svai
galams varyti įtaisymas. 
Kartu suareštuota apie de- 
sėtką svietiškių lenkų.

PO TRUPUTĮ IKI
$100.000.

St. Louis, Mo. — Louis 
Bock, tarnavęs hoteliuose 
per 20 metų susidėjo iš ky- 
šelių $100.000. Dabar jis ta
po Washington Hotelio ma- 
nadžierium.

HARTFORD, CONN.
Naujas knygų agentas.

Pranešu, kad aš per kele
tą metų buvęs knygų agentas, 
nuo 1 d. kovo š. m. pervedžiau 
agentūrą vietiniam vargoni
ninkui P. Kamantauskui. Rei
kalaujanti maldaknygių ar ki
tokių kokių knygų kreipkitės 
pas vargonininką: 41 Capitol 
Avė. Gyvena viršuj parapijos 
svetainės. Nedėkiieniais po 
paamldų visados rasite svetai
nėje.

Buvęs agent A. Paleckis.

K4 TURIME TUOJ DA
RYTI. !

S 
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PAKĖLĖ ALGAS.

Marlboro, Mass. — Mo
kyklų komitetas nubalsavo 

Steigiamasis Lietuvos Sei- i pakelti mokytojų algas ant 
mas išdirbs Lietuvos konsti-. $100 metuose. Dabar gaus 
tuciją, riš žemės klausimą, I maximum po $1.100 metuo- 
nustatys santikius su kai- se publiškose mokyklose, o 
mynais ir atliks kitus bega-ihigh. school mokytojai po 
1 7a z*. viL r. Ln Lt r. 11 z“xlinės svarbos reikalus. To
dėl reikia, kad jin patektų 
tikri Lietuvos mylėtojai, 
darbo žmonių prieteliai, do
ri, išmaningi žmonės. Svar
bu, kad Seiman patekti} 
kuodaugiausia krikščionių 
demokratų partijos atstovų.

Dabar mes amerikiečiai 
nei minutos neatidėliodami 
turime pasiskubinti talkon 
mūsų bendraminčiams Lie
tuvoje.

Pirmas dalykas turime 
aukuoti rinkimams. Viso
kiems reikalams jau esame 
dėję ir bonus pirkę. Todėl 
uoliausieji aukotojai jau gal 
ir pavargo. Socijalistams 
bus bepigu aukuoti savo 
partijos reikalams. Jie ne
aukojo ikšiol, nei bonų pir
ko. Bet antra vertus mes 
esame geresniame padėjime, 
jei tik šiek tiek su j usime. 
Parodykime Lietuvos žmo
nėms, kas iš amerikiečių 
juos rėmė ir kas judošiavo.

Visi rašykime dabar kuo
daugiausia laiškų saviš
kiams Lietuvoje, ragindami 
dalyvauti rinkimuose ir bal
suoti už krikščionių demo
kratų atstovus. Išaiškinki
me, kaip čia Amerikoje mes 
katalikai darbavomės, auko
jome, pirkome bonus, o so
či j alistai tik trukdė mūsų 
darbą, atkalbinėjo nuo au
kų, nuo bonų, rašė ir sakė, 
kad Lietuvai nereikia nepri- 
gulmybės, surinktas aukas 
į Šelpimo Fondą nežinia 
kam sunaudojo, jokių ats
kaitų neišdavė, nors tos au
kos buvo rinktos vien tik 
sušelpimui nukentėjusių dėl 
karo lietuvių. Soči j alistai į 
savo Šelpimo Fondą buvo 
surinkę arti $50.000 ir kur 
jie dingo, kur yra nepasa
ko.

Aprašykite apie tuos ir 
šimtus kitų socijalistų nedo
rybių prirodydami, kad A- 
merikos katalikai daugiau
sia pasidarbavo dėl Lietu
vos ir katalikai yra ištiki
miausi Lietuvai. Todėl už 
katalikus, krikščionis-demo- 
kratus Lietuvos žmonės turi 
balsuoti. Siųskite saviš
kiams Lietuvoje kuodau
giausia Amerikos katalikiš
kų laikraščių ir knygų.

Visi užrašinėkite saviš
kiams Lietuvoje einančių 
laikraščių. Tą padarykite 
tuoj.

Dėkite aukas, siųskite 
laiškus, laikraščius ir kny
gas, užrašinėkite laikraš
čius tuoj, nes rinkimai čia 
pat

$1.300.

LAIŠKAI IŠ LIETUVOS.
Lietuvos Atstovybei Ameri

koje yra prisiųsti sekančiom 
ypatom laiškai nuo jų giminių 
ir paįštamų iš Lietuvos. Arti- 
^nesnių antrašų ant jų nėra ir 
todėl jie bus laikomi Atstovy
bės raštinėje iki savininkai 
juos atsiims. Norint gauti 
šiuos laiškus prisiųskit savo 
antrašą ir pašto markių pa
dengimui persiuntimo lėšų.
Jonas Brokiavičius 

nuo Jono Kirvaičio, 
iš Kybartų.

Simanas Dagilis 
nuo K. Miliausko, 
iš Kauno.

Ona Miliauckiutė 
nuo K. Miliaucko, 
iš Kauno.

Joną sK. Palteris 
nuo Marijonos Brulynės 
iš Garliavos.

L. čepelis, 
nuo A. Kairio, 
iš Rokiškio.

Vincentas Bitvinskis, 
nuo Juozo Cebuto, 
iš Raseinių.

V. Dobravalskis, 
nuo P. Novodzelskienės, 
iš Šiaulių.

Ant. arba Urš. Paltanavičius, 
nuo Magd. Paltanavi
čienės, iš Marijampolės.

Feliksas Naruševičius,
nuo Vinco Naruševičio. 
iš Ukmergės.

Antanas Peleckis,
nuo Stasio Peleckio, 
iš Šaukėnių. ,

Poderys ir Teta 
nuo Mar. Žemaitienės, 
iš Dievogalos. i

• v

SUSTREIKAVO MU
ZIKANTAI.

Pereitą subatą Bostono 
simfonijos orkestros muzi
kantų dalis sustreikavo. Iš 
91 sustreikavo 35. Subatoj 
streikas nesutrukdė koncer
tą, nors programą reikėjo “ 
mainyti. Sustreikavo dėl to 
kad trustisai atstatė orkes
tros vedėją Fradkiną. Prie 
streikininkų po koncerto 

Streikinin-
MŪŠIS PO ŽEME.

ConneUsville, Pa. — Ang-P^idėjo dar 9. 
lių kasykloje ištiko nepa-^ai pastatė pikietninkus 
prastas atsitikmias. Keturi Piae Simfonijos salės, 
angliakasiai susišaudė. Ži- ’
būriai prie kaktų buvo užge- Akron, Oliio. — Suareš- 
syti ir šaudymas ėjo tamso-^uo^a 66 raudonieji. Jie bu- 
je. Buvo paleista apie 20vo nariai I. W. W., komu- 
šūvių, bet niekas nebuvo su-nis^l partijos ir kitų raudo- 
žeistas. organizacijų. Į

--------  i
Waterbury, Ct.— Suareš- 

S V AL. DARBO DIENA, tuota 204 intarti raudonieji. 
Kanadoj Ontario provin- Pagrobta daug jų literatū- 

cijos valdžia nuskyrė komi-ros. 
siją, kuri ištirtų ar būtų _____
verta įvesti visiems darbi- Kew Bedford, Mass. — 
ninkams 8 valandų darbo Audėjai nubalsavo streikuo- 
dieną. ti, jei reikalavimai nebus iš-

--------------- pildyti. Audėjų yra apie 
Providence, R. 1.—Brick-1.500.

layers’ unija laimėjo strei- -------
ką. Vietoj $1.00 valandoj, Chicagoj namų randau- 
gaus po $1.25. ninkai pienuoja susiorgani-

--------- zuoti kovai prieš randų pa- 
Worcester, Mass. — Rūb-kėlimą.

siuviai pareikalavo įvesti 8 ---------
valandų darbo dieną ir $36 New York. — Dentistų 
savaitėje. Dabar dirba ant darbininkai buvo sustreika- 
štukių ir tūli ilgas valandas vę vas. 27. Streiką laimėjo, 
ir smarkiai dirbdami uždir- Miniųium alga bus $25 sa- 
ba po $60 ir $80 savaitėje, vaiteje ir 45 vai. savaitėje.

Bron. Zulumskis, 
nuo Augusto Zulumskic 

Antanas Grigaliūnas, 
nuo pačios, Helenos.

Jokūbas Sutkaitis,
nuo Vinco Butkaičio, 
iš Pilviškių.

Laiškus adresuokit,
Representative of Lithuania, 

703—15-th St., N. W., 
Washington, D. C.

SVARBUS PRANEŠI
MAS.

Visi kurie tik uždirba per 
$1.000 metuose tuoj privalo 
užsimokėti “income tax” 
už 1919 m. jei nevedęs, ar
ba jei moteris ir vaikai Lie
tuvoje. Vedusieji turi mo
kėti “income tax” uždir
bantieji per $2.000. Tą pri
valo padaryti iki kovo 15.

Manantieji važiuoti į Lie
tuvą privalo taksas užsimo
kėti kogreičiausia. Jei to 
nepadarys iki kovo 15 d. tai 
kada priseis išvažiuoti, rei
kės užsimokėti $10 bausmės 
ir 25 nuoš. daugiau ant pri
gulimų taksų.

Adv. F. J. Kalinauskas.

GAUKITE LIETUVOS 
LAIKRAŠČIŲ.

Veik kas diena ateina iš Lietu
vos laikraščių. Atsiųskite doleri
nę, gausite tų iš Lietuvos atėjusių 
laikraščių 12-15 ekz. “Lietuva0 
ir “Laisvė” yra dienraščiai, “Dar
bininkas” ir “Vienybė” savaitra
ščiai, “Talka” mėnraštis.
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Etna iš So. Boston’o utarnlnkais, ket- 
vergais ir subatomis. Leidžia Am. Lie- 

Rymo-Kataliką Sv. Juozapo Dar
bininku Sąjunga.

“DARBININKAS” 
(The Worker) 

The Lithuanian tri-weekly paper.
Published every Tuesday, Thursday, 

ana Saturday by St. Joseph's Lithuan- 
is» R.-C. Association of Labor.

SUBSCRIPTION RATES:
fearly............................ .....$4.00
Bošton and suburbs..........................$5.00
Foreign countries yearly................ $5.00 

“Entered as second-class mater SepL 
22. 1915 at the post office at Boston. 
Mass., under the Act of March 3, 1879.”

“Aeceptance for mailling at special ra
te of postage provided for in Section 
1103, Act of Oet. 8, 1917, authorized 
ou July 12, 1918.”

RINKIMAI Į STEIGIA
MĄJĮ SEIMĄ.

s< -------
Kaip skaitytojai žino, tai 

Lietuvoje į Steigiamąjį Sei
mą rinkimai bus balandžio 
14-15 d. Ar visi suprantate 
jo milžinišką reikšmę. So- 
eijalistai tą supranta. Jų 
vadja^ kablegramu atsiuntė 
savo bendraminčiams Ame
rikoje tokį šauksmą:

“Tuoj siųskite rinkimams 
pinigų.”

Tas šauksmas tinka ir 
mums krikščionims demo
kratams. Mes privalome pi
nigais ir kuomi tik galime 
padėti Lietuvos krikščionių 
demokratų laimėjimui rin
kimuose.

Po truputį ikšiol buvo 
renkama aukos Lietuvos 
krikščionių demokratų pa
rėmimui. L. D. S. Centras 
tą darbą varė ir atsišaukinė- 
jo, kad būtų aukuojama. 
Kol kas teįplaukė apie $200. 
Tai mažmožis sulyginus su 
reikalo svarbumu ir didu
mu.

Socijalistai be abejonės 
tekini eis talkon saviškiams. 
Ar mes atsiliksime?

PATARIA NAUDOTIS 
PETICIJŲ TEISE.

“Naujienos”, paskelbusios 
Lietuvos Misijos Informaci
jos skyriaus straipsnį apie 
peticijų teisę, pataria ja 
naudotis, rašyti ir siųsti 
Lietuvos valdžiai netik peti
cijas (prašymus), bet pro
testus, peikimus ir smerki
mus. Socijalistai tik ir gy
vi protestais, smerkimais, 
peikimais, šmeižtais, gatvi
niais riksmais. Bet kai dėl 
smerkimo Lietuvos valdžios 
ir protestų prieš ją, tai rei
kia pastabą padaryti. Lie
tuvos valdžia privalo skaity
tis su tų Amerikos lietuvių 
balsu, kurie Lietuvos reika
lams aukuoja, bonus perka. 
O protestai tų, kurie agita
vo prieš Lietuvos neprigul- 
mybę, atkalbinėja žmones 
nuo aukų, nuo bonų pirki
mo, surinkę apie $50.000 
Lietuvos nukentėjusiems dėl 
karo, atskaitų neišduoda, 
privalo eiti gurban. Jei Lie
tuvos valdžia neturi užtekti
nai didelio gurbo Amerikos 
lietuvių raudonųjų protes
tams. tai mes padarysime 
kolektą ir intaisysime di
džiulį gurbą. '

Lietuvos valdžia į Ameri
kos lietuvių raudonųjų pro
testus privalo tiek domos 
atkreipti kiek į Kapsuko, 
jElils i . kio ir kitų panašių, 
gaivalų.

Perskaitęs Tamstos strai
psnį “Darbininko” No. 25- 
ame, aš padariau sekančią 
išvadą: p. Žemaičio straips
nio vedamoji mintis yra ta, 
kad darbininkai turi steng
tis ingyti savo gyvenime 
tikslą — prakilnesnį, negu 
rūpesnis vien kūno ir pra
gyvenimo reikalais; jie tu
ri imti tyrinėti kokią moks
lo šaką, arba užsiimti vi
suomeniniu veikimu, arba 
mokinties amato. Tame, tur
būt, ir reikia, visų-pirma 
ieškoti darbininkų'klausimo 
išrišimo. Gi tokius klausi
mus, kaip sutvarkymą iš- 
dirbvstės reikalų, nustaty
mą santikių tarp darbinin
kų ir darbdavių, algų, svei
katingumo sąlygų sutvarky
mą — geriausia bus palikus 
po senovei vieniems darba- 
daviams. Lai jie ir toliau 
vieni neša už visa tai atsa
komybę. (Jeigu aš neteisin
gai aiškinu p. Žemaičio min
tį, prašau klaidą nurodyti).

Bet turiu pasakyti atvi
rai, kad šitą savo mintį p. 
Žemaitis yra pasisavinęs iš 
tų kapitalistų, kurie neno
rėtų suteikti darbininkams 
balso prie tvarkymo pramo- 
nijos reikalų. Ir didžiuma 
šių dienų darbadavių nuo 
širdies velija ir pataria dar
bininkams, kad jie šviestų
si, mokintūsi amatų. Jie 
tik reikalauja, kad darbi
ninkai nesikištų į pramoni- 
jos santikių tvarkymą. Jie 
tą dirvą skaito pilnu savo 
monopoliu. Bet argi mąs
tantieji darbininkai galėtų 
su ta darbdavių pozicija su
tikti? Ar darbininko dar
bas fabrike, to darbo su
tvarkymas, už tą darbą at
lyginimas, ar visa produk
cija žmonijos reikmenų — 
yra tai koksai mažos svar
bos dalykas, kuriuo darbi
ninkas galėtų ir nesirūpin
ti, o visus tais reikalais rū
pesnius pavesti vien darba- 
daviams? Į tuos klausimus 
gali būti tik vienas atsaky
mas: jokiu būdu ne! Štai 
prirodymai: 1) Tas, nors ir 
tik 8 valandų darbo laikas 
yra tai svarbiausias ir nau
dingiausias žmogaus gyve
nimo laikas, vis viena ar tik 
į žemę žiūrėsi, ar ir į dan
gų. Tomis valandomis žmo
gus atlieka savo svarbiausi 
uždavinį; parūpina būvį 
sau ir šeimynai; jomis jisai 
išeikvoja visas savo geriau
sias pajėgas, kaip kūno, 
taip, iš dalies, ir dvasios. 
Visos kitos valandos darbi
ninkui žmogui tai tik prie
das prie anų darbo valan
dų. Tat ir yra begalo svar
bu darbininkui, ką tos 8 va
landos suteiks jam pačiam, 
jo šeimynai ir visai žmoni
jai. Jisai negali pavesti tų 
valandų tvarkyti vien tik 
darbadaviui, nes jis čia 
pats užinteresuotas visa sa
vo gyvybe, visomis savo 
dvasios ir kūno pajėgomis. 
Jisai nėra daiktas, prekė, 
stukas, bejauslis, mašinos 
dalis! Ne, jisai yra gyvas 
žmogus, toks pat kaip ir jo 
darbadavis. Pakol žmogaus 
darbas buvo laikomas tik 
paprasta prekė, patol jisai 
buvo žmogui prakeikimu; 
kada jisai bus pagerbtas, 
kaipo žmogaus sielos dalis, 
jo tveryba — tada jisai in- 
gys naują, prakilnesnę reik
šmę.

2) Teisingumas reikalau
ja, kad tie, kurie turtus 
gamina spręstų ir apie pa
ties gaminimo būdus ir apie 
jų tikslų, teisingą paskirs

Tikslo beieškant. KAS GIRDĖTI LIETUVIO KOLONUOSE.
tymą. Turtus pagamina dar- 
badaviai (kapitalu ir vedi
mu) ir darbininkai — savo 
išmintingu darbu. Tat vie
na ir kita pusė turi turėti ly
gų balsą rišime svarbiausių 
produkciją liečiančių klau
simų. Privilegijos, mono
poliai, čia niekuo negali bū
ti pateisinami.

3) Darbadavių monopoli
jai beesant buvo nuolatinis 
pamatas klesų kovai: juk 
reikėjo kitai pusei monopolį 
griauti, už savo teises kovo
ti. Tai atnešdavo daug blė- 
dies ir abiem kovojančiom 
pusėm, ir visuomenei. Ka
da abi pusi sueis lygiomis 
teisėmis į bendradarbiavi
mą, kada pasidalins atsako
mybe, tada turės daugiau 
naudos ir jos (abi pusės) ir 
visuomenė. Darbininkai la
biau interesuosis savo dar
bu, labiau jį mylės; darba- 
daviai, išmainę perdidelius 
dividendus ant žmonių pa
garbos ir pripažiniųio ir .ant 
tyresnės sąžinės ir ramesnės 
širdies — jausis ir-gi labiau 
patenkintais; gi visuomenė 
džiaugsis pasiliovimu soci- 
jaliij kovų, padidėjimu pro
dukcijos ir gerbūvio.

Veltui kalbėti darbinin
kams apie mokslą ir visuo
menės veikimą (labai svar
bu ir reikalinga ir tai) pa
kol jų darbas fabrike, ka
sykloje ir kitur bus beviltis, 
betikslus ir neteisingai su
tvarkytas. Būtų tai tik mo- 
nijimas darbininko žmogaus 
gyvenimo blizgučiais. Pir
ma reikia aprūpinti ir su
tvarkyti šio žemiško gyveni
mo pamatus, ekonomiją, 
duoną kasdieninę — o ant 
to pamato lengvai ir gražiai 
keros ir mokslas, ir dailė ir 
visi kiti gražūs dalykai.

Mes, krikščionys, negali
me palikti tais reikalais rū
pesnio vieniems Kristaus 
neprieteliams, o patys tik 
būti pasinėrę svajonėse apie 
dangaus linksmybes. Soci
jalistai moka tik žiauriai 
kovoti už geresnę duonos 
plutą; mes išmokime ne tik 
maldoje duonos kasdieninės 
prašyti, bet ir praktiškai ir 
teisingai veikti daug tiks
liau už socijalistus, kad tas 
duonos šmotas visiems būtų 
užtenkantis ir kad pasiliau
tų ar bent sumažėtų kovos 
dėl jo.

Ir nereikia čia bijoti rau
donumo (ką prikiša man p. 
Žemaitis). Juk panašų rau
donumą skiepija žmonijai 
per visus amžius Katalikų 
Bažnyčia; juk tokį pat rau
donumą apreiškė Vyriau
sioji Katalikų Taryba (ke
turių vyskupų raštas), ka
da jie davė sankciją obalsiui 
demokrati j os industri j o j e; 
juk tokį pat raudonumą 
skleidžia katalikų socijolo- 
gijos mokyklos ir New 
Yorke, ir Chicagoje, ir 
Washingtone. Tad nenorė
kime būti katalikiškesni už 
popiežių ir nepasiduokime 
negudriai baimei, pripučia
mai mums per amerikoniš
ką spaudą Amerikos kapita
listų.

Uosis.
P. S. Naudojuosi šia pro

ga, kad atitaisyti nemalo
nią spaudos klaidą, įsibrio- 
vusią į mano knygutę “Nau
jos Gadynės prieaušryje.” 
Mano buvo parašyta, kad 
bolševikai yra .šalininkai 
palaidos bedievybės, gi at
spausdinta yra — palaido
tos bedievybės.

U.

DARBININKAS

HARTFORD, CONN 
Išlaikykime iki galui.

Gražus būrelis prigulėjo čia 
prie Tautos Fondo 33 sky
riaus, mokėdami pagal savo iš
galės mėnesines duokles. Bet 
tuom tarpu daugumas sustojo 
lankę susirinkimus ir užvilko 
savo pasižadėtą mokestį. Bet 
atsiminkime, kad dar mūsų 
darbas neužbaigtas, kad mū
ši} tėvynės žaizdos dar neuž- 
gydytos. Dar randasi tūks
tančiai pavargėlių ir našlai
čių. Be paliovos girdime šauk
smus iš anapus vandenyno, 
prašant aukų užlaikymui na
šlaičių prieglaudų ir kitų lab
daringų įstaigų. Mūsų tas pra
kilnus ir šventas darbas netu
rėtų dar užsibaigti, bet dar 
padidėti. Tėvynę mylintieji 
privalo stoti prie Tautos Fon
do, pasižadant mokėti po ke
letą centų kas mėnuo. Už į- 
mokėtus pinigus duodasi tam 
tikri ženkleliai.

A. J. Pateckis,
T. F. 33 sk. rašt.

WATERBURY, CONN.
L. D. S. 5-tos kuopos val

dybos antrašai. 
Pirm. A. B. Jakštys,

21 Congress Avė.
Vice-pirm. — V. Vasiliauskas,

21 Congress Avė.
Prot. Rašt. — P. P. Grybas,

13 Harriet Avė.
Fin. Rašt.—J. Vitkauskas,

22 Third St.
Ižd.—Z. Karalius,

74 John St.
Maršalka—J. Pileckas,

820 Bank St.
Susirinkimai būna kas 4-tas 

sekmadieni smėnesio Šv. Juo
zapo parapijos svetainėje 1-mą 
vai.

CHICAGO, ILL.
“Kantri Alena” scenoje.

Liet. Darbininkų Sąjungos 
Chicagos Apskritys rengia di
delį vaidinimą “Kantrią A- 
leną”, vidurmiestyje, kovo 14 
d., 8 vaL vak., Aryan Grotto 
Temple teatre, 8 g-vė ir Wa- 
bash Avė. Veikalą vaidins L. 
Vyčių 5-ta kuopa. Šis yra ap
skričio pirmas išmėginimas 
dailės srityje. Ir tai dar drą
sus žingsnis iš pirmo karto 

Įstatyti veikalą tokiame dide
liame teatre. Bet tai yra iš
mėginimas susipratimo krik- 
iščionių darbininkų. Tas jų su- 
Įsipratimas pasirodys iš skait- 
liaus atsilankiusių ant to per
statymo arba suteikimo kito
kios paramos.

Pats veikalas yra sveikos 
minties, dvasią pakeliantis. O 
svetainė puošni ir tinkama to
kiems veikalams perstatymui.

Ant šito perstatymo pasise
kimo remiasi šios apielinkės 
krikščionių darbininkų orga
nizacijų gerovė. Pamatysime 
kaip kovo 14 d. praeis.

Pr.

CLEVELAND, OHIO. 
Bonų platinimas.

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonų pardavinėjimas eina ga
na sparčiai. Darbas eina su
tartinai: katalikai su tautinin
kais dirba tokiam sutikime ko
kio dar niekados čia nebuvo. 
Nekurie ir socialistai tam dar
bui pritaria, bet kiti buvo 
pradėję vest prieš agitaciją. 
Net buvo atspausdinę prieš bo
nus lapelius ir dalino atsinešę 
prie bažnyčios durų. Bet žmo
nės tokiems fanatikams neti
ki, nes mato, kad jie viso sa
vo gyvenimo laiką čia dar nė
ra nuveikę nei mažiausio vi
suomenei naudingo darbo. Žo
džiu sakant, Clevelande socia
listai taip nusidėvėjo, kad 
žmonės visai atydos neatkrei
pia.

Bet tarp daugelio yra ir at
skilėlių nuo savo tautos, nors 
jie save lietuviais vadina, bet 
kuomet jiems užmeni pirkimą 
bonų, tai tuojaus parausta 
kaip vėžiai virtį ir tuojaus at
randa visokius išsikalbinėji- 
mus. Lietuvos Paskolos bo
nų vertę pažino net ir svetim
taučiai. Clevelande vien tik 
žydai ketina išpirkti L. L Pa-

■ - n už V
turi savo patys agitatorius. 

nes jie sako, kad mūsų gimi
nės gyvendami po Lietuvos- 
valdžia yra taip-pat Lietuvos 
piliečiai, tai delko mes nega
lim pirkti L. L. P. bonų? Vie
nas žydas yra užsisakęs pirk
ti net už $5,000.00. Nors turi 
didžiausius užmetinėjimus nuo 
savo draugų, kurie yra prie
šingi lietuviams.

Neprošalį bus paminėti apie 
lenkų laikraščius. Pirmiaus 
būdavo, kad tik išgirdo kokią 
žinią apie lietuvių veikimą, 
tai prirašydavo ilgiausias 
špaltas savo laikraščiuose su 
visokiais iškraipymais, su di- 
džiausnu pajuokimu. Bet da
bar tai pavirto tikrais neby
liais. Angliški laikraščiai bu
vo įdėję ilgus straipsnius a- 
pie Lietuvos Misijos atsilanky
mą ir apie bonų pardavinėji
mą, bet lenkų laikraščiai bijo 
pranešt savo “bracams”, nes 
tokiu būdu pasirodytų lenkų 
visos melagystės, kurias jie 
skelbė savo “bracams” apie 
Lietuvą ir lietuvių simpatiza- 
vimą lenkams.

Padegimas.

AMSTERDAM, N. Y. 
Smarkiai kįla.

Vasario 29 d. š. m. buvo mė
nesinis susirinkimas L. D. S. 
kuopos (numerio da neturi). 
Nors kuopa da jaunutė, kaip 
tas kūdikis, kuris vos tik pir
mą sykį atsistojo ant savo ko
jų, bet jaučiasi laiminga. Jau
nutė kuopa negali nuveikt di
delio darbo dėl gerovės mūsų 
organizacijos, nes mūsų kuo
pos iždas da tuščias, nekurie 
mūsų nariai nėra gerai susipa
žinę su tos organizacijos idė
jomis, jos tikslais. Jiems vis
kas atrodo nesuprantama, ne
aišku, bet turiu viltį, jog jie 
be vartydami organo “Darbi
ninko” puslapius, beskaityda
mi naudingus ir gražius strai
psnius susipažins su tos orga
nizacijos idėjomis ir stos petys 
į petį dirbti dėl gerovės tos or
ganizacijos. Buvo pirminin
ko įnešimas kas-link L. D. S. 
namo bonų. Po tam V. Rusi- 
las plačiau išdėstė naudingumą 
to namo ir ragino visus pirkt 
namo bonų. Toliaus vietos 
klebonas kun. Juozas Židana- 
vičius pratarė keliais žodžiais. 
Paaiškino kokią didelę naudą 
mums suteikia katalikiška 
spauda, o ypatingai mūsų or
ganas ‘ ‘ Darbininkas ’ ’, kuri s 
visados papuoštas naudingais 
ir gražiais straipsniais. Todėl 
remkime kožnas pagal savo iš
galės pirkdami LDS. namo bo
nų, jis padarė gražią pradžią 
pirkdamas bonų už $100. To
liaus pirko M. Kazlauskas už 
$25, J. Mačiulis už $25, p. Šla- 
veikis už $25, J. Varnas už 
$100. Antra tai smagi naujie- 
Aa ta, jog V. Rusilas, narys 
L. D. S. 29 kuopos iš Chica- 
go, III. persikelia į Amsterda
mo kuopą Jis yra gabus vai
kinas ir gerai supranta L. D. S. 
reikalus. Tikimės jis ir toliaus 
uoliai dirbs mūsų tarpe. Jo 
pastangomis sutverta Amsaer- 
dame SLRKA. ir Vyčių kuo
pos.

Nutarta pinigai už Namo bo
nus sunešt ateinančią nedėlią į 
pobažytinę salę ir kaip galima 
greičiau išsiųst į centrą.

J.M.

BRIDGEPORT, CONN.
L. D. S. 39 kuopos susirin

kimas įvyks 14 d. kovo tuo
jaus po sumai. 21 d. kovo ne
bus iš priežasties atvykimo 
svečių iš Lietuvos. Tad bus 
laikyta susirinkimas 14 d. ko
vo parapijos svetainėj. Mel
džiu susirinkti visų. Stengki- 
tės atsivest naujų narių, nes 
šis susirinkimas bus nepapras
tas: daug svarbių reikalų bus 
svarstoma. Taip-gi tikimės 
turėt svečių ant šio susirinki
mo. Tad pribūkit kiekvienas, 
ką nors naujo užgirsit.

Kviečia
L. D. S. 39 kp. Valdyba.

MONTELLO, MASS. 
šis-tas iš šios kolonijos lietu

vių katalikų veikimo.
Vasario 29 d. buvo sureng- 

I tos prakalbos. Kalbėjo gerb. 
kun. Čaplikas iš WoTcester.

Mass. Kalbėjo Lietuvos bonų tį komitetą, bet ir Lietuvos 
ir L. R. Kryžiaus reikale. Žmo
nės labai buvo užganėdinti 
tokia puikia prakalba. L. bo
nų parduota už $700.00 ir L.
R. K. surinkta $78.38. Po tam 
dar prisiminė kas-link Merki
nės gimnazijos ar neatsirastų 
žmonių, kurie prisidėtų su au
ka prie įsteigimo Merkinėje 
gimnazijos. Atsilįepimas ne
buvo be vaisių. Atsirado žmo
nių geros širdies ir pradėjo 
nešti dešimtines, penkines ir 
dolerines ir bematant sudėjo 
$81.00 iš ko matyti, kad šios 
kolonijos lietuviai katalikai 
rūpinasi Lietuvos reikalais. 
Taip-pat neužmiršta ir L. D.
S. reikalų.

Kovo 2 d. L. D. S. 2 kuopa 
laikė mėnesinį susirinkimą. 
Delei tūlų priežasčių narių 
mažai teatsilankė, bet kurie 
atsilankė, tai yra visi geri
L. D. S. prieteliai ir rėmėjai. 
Apsvarsčius kuopos reikalus 
po tam atstovai išdavė rapor
tą iš L. D. S. Apskričio suva
žiavimo pranešdami, kad L. D. 
S. namas jau nupirktas ir ragi
no, kad L. D. S. 2 kuopa iš
pirktų namo bonų kodaugiau- 
siai. Raportas vienbalsai pri
imtas ir visi nariai labai nu
džiugo, kad L. D. S. taip pui
kiai ir sparčiai auga. Per tą 
susiirnkimą L. D. S. namo bo
nų užsirašė už $350.00 ir dar 
nutarė surengti agitatvviškas Į 
prakalbas kad išparduoti bonų 
kodaugiausiai.

Vardai užsirašiusių L. D. S. 
namo bonus:
M. Abračinskas............ 100.00
V. Pigaga ....................... 25.00
J. Jaškeliavičius ............ 25.00
J. Baronas ..................... 25.00
Ona Kašėtaitė ...............25.00
Elzbieta Roženiutė ....... 25.00
J. Česnuliavičius ...........25.00
J. Tamonis .................... 25.00
J. Treinavičius..............25.00
Kun. J. Švagždis ...... 25.00 
V. Miliauskas.................25.00

Korespondentas.

Į valdžią Tai aišku kodėl dr-ja 
nesiunčia į Lietuvą savo pa
skirtos aukos, kurią paskyrė 
jau bus arti pusės metų. Tada 
siųs kaip nereiks.

O kad ponas Petružis sako 
kad draugijų komitetas tik 
priverstinai reikalavęs iš Juo- 
zapinės tūkstančio dolerių, tai 
neteisybė. Kadangi 14 drau
gijų komitetas rengėsi siųsti 

i surinktas aukas į Lietuvą, tai 
i prisidėjo ir šios draugijos: 
j Dr-ja šv. Jono su $200, Nekal- 
1 to Prasidėjimo Panos Marijos 
Moterų su $100 ir Šv. Stepono 
su $100. Tai buvo užklausta 
ir Juozapinės atstovai, ar ir 
jų draugija prisidės sykiu sių
sti? Užklausymas nereiškia 
prievartos. O kad kunigas ga
vo nuo Lietuvos prezidento 
privatišką laišką, tai ne už 
Petružio nuopelnus, ir ponas 
Petružis "tiek pasidarbuokie ir 
tiek aukokie kiek aukuoja ku
nigas, gausi ir ponas nuo pre
zidento laišką. O kad jūsų ge
riausių patarimų neklauso ko
mitetas, tai gal jie neverti, 
kad 14 draugijų komitetas jų 
klausytų. Nes dr-ja šv. Juo
zapo jūsų patarimų klauso, 
tai kaip minėjau, jau pusė me
tų pinigų vis dar ir šiandiena 
neišsiuntė, o komitetas neklau
sydamas jūsų patarimo jau 
antru syk išsiuntė aukas į Lie
tuvą pirmą syk $1.500, antrą 
syk $1,200. Jūs su savo gerais 
patarimais galite vieną drau
giją suklaidinti, bet nesitikė
kite, kad suklaidvsite 14 kos 
draugijų komitetą.

Juokingas incidentas.
Kuomet Šv. Juozapo Dr-jos 

susirinkime buvo pranešta dr- 
jų komiteto pirmininko, kad 
pinigai jau pasiųsti, tai bu
vęs finansų raštininkas K. Si
dabras labai nustebo išgirdęs, 
jog pinigai pasiųsti. Girdi: 
“Kaip galėjo be manęs pa
siųst ? Nes aš esu finansų raš
tininkas, Grybavičius kasos 
globėjas, mums juk reikėjo 
pasirašyti.” Nabagas mano, 
jog ir netekęs sekretoriato ga
lės tą garbę nešioti ir ant če
kių rašytis. Ir mažas vaikas 
galėtų suprasti, jog jei nauja 
valdyba išsirenka, tai senoji 
jau gauna “kiką”.

Juozukas.

CAMBRIDGE, MASS.
šv. Juozapo Dr-jos susirinki

mas.
Ši dr-ja iš vardo yra kata

likiška ir šventojo vardą ne
šioja, bet pažiūrėkime kaip ji 
pildo katalikiškas priedermes. 
Iki šiol nariai nebuvo verčia
mi atlikti katalikiškas prie
dermes: nors konstitucijoje 
skamba, kad dr-jos nariai tu
ri būti katalikai Rymo Kata
likų Tikėjimo. Kad didžiuma 
narių neatlieka velykinės iš
pažinties, tai dr-ja ant to ne
atkreipia atidos. Kokio nebūt 
tikėjimo. Ir štai prie ko gar
binga dr-ja šiandiena jau pri
ėjo. Kovo 2 d. buvo draugi
jos mėnesinis susirinkimas. 
Visų pirma po protokolo per
skaitymo pirm, pakvietė pro- 
testoną Gerry, kad tas pasa
kytų spyčių. Šis sakydamas 
spyčių įsipiršo kad jis galėtų 
draugijos susirinkimuose da
lyvauti. Pirmininkas paklau
sė ar sutinkate? Vienas iš 
publikos atsiliepė taip, tai ir 
nutarta. Reiškia protestonas 
ir svetimtautis dalyvaus d-jos 
susirinkimuose. Jei dr-ja no
ri pasiimti sau protestoną dva
sios vadovu, tai ar ne geriaus 
būtų jai visai persikrikštyti. 
Ir kol ši dr-ja nešios vardą šv. 
Juozapo, tai katalikai privalo 
pasistatyti ir išrauti visus tuos 
gaivalus iš dr-jos, kurie bando 
sėti tarp Katalikų nepageidau
jamą sėklą.

Už tūlų narių veidmainys
tes dr-ja įgyja sau negarbę. 
Kaip tai ant šio susirinkimo 
išduoda raportą atstovai iš dr- 
jų bendro komiteto veikimo. 
Petružis atsistojęs sako: “Aš 
pirmą syk nuėjau ant komite
tų susirinkimo, tai nieko ne
mačiau, tik buvo tariama, kad 
siųsti pinigus į Lietuvą Jie 
tik nori kad mes jiems ati
duotume tūkstantį dolerių, tai 
jie pasiųs Smetonai, o kuni
gas gaus padėkavojimą Aš 
ką nedarau, kad visos draugi
jos ir kuopelės dėtųsi prie dr- 
jos šv. Juozapo, aie kur tau, 
kad ir geriausiai norėtum žmo
gus patarti, tai neklauso. Pas 
juos tokis geras komitetas su
darytas kaip Smetonos val
džia”. Tai reiškia kad drau- 

I gijos atstovas kritikuoja, boi- 
ąotooja ne tik vieto veikian-

BALTIMORE, MD.
29 d. vasario vietos tauti

ninkai kas-žin kuriems galams 
buvo parsikvietę Bimbą. Tur
būt jis buvo pakviestas vietos 
Amalgameitų unijos skyriaus. 
Iš sykio kalbėjo tą uniją gir
damas o kitas peikdamas. Bet 
paskui, kad ims plūsti ant 
Lietuvos valdžios, katalikų, 
tai net seilės augštyn tiško. 
Žiopliais ir kvailiais išvadino 
tuos kurie remia Lietuvos val
džią. Stebiuosi iš tų, kurie jį 
kvietė, kad davė jam valią. 
Juk ir prakalbų vedėjas karš
tas patrijotas, dar ir raštinin
kas tautiečių bonų pardavinė
jimo stoties ir šiaip tautiečių 
pusės tvirčiausias šulas.

Šiaip kalbėk ar taip, bet šiuo 
kartu pasirodė, kad keletas 
Baltimorės komunistų daug 
lietuvių vedžioja už nosies. 
Bet taip ilgai negalės būti ir 
neturi taip būti. Rodos kad 
išdygs skyrius naujos unijos 
arba šaka tos pačios jeigu il
giau taip bus, nes doriems 
žmonėms nepridera užlaikyti 
anarchistus-bolševikus.

Darbininkas

BALTIMORE, MD.
Nedėlioj, 29 d. vasario Bal- 

timoriečius atlankė gerb. kun. 
P. Saurusaiik-. Per sumą pa
sakė gražų pamokslų, vakare 
1 uvo surengtos prakali* s. 
Kalbėjo dviem atvejais. Pa- 

9avo keūonės įspūdžius 
atitikimus. Persergėjo nuo 
nekuriu dalykų tuos, kurie 
mano tuojaus važiuoti į Lie
tuvą ir taip-gi nemažai publi
ką prijuokino pasakodamas 
savo nuotikius. Vaizdingai 
apipasakojo dabartinį Lietu
vos išvaizdą. Gerb. kalbėtojas 
ragino visokiais būdais šelpti 
Lietuvos mokyklas ir kitokias 
įstaigas.

Gerb. kalbėtojas padavė 
| publikai dėl pažiūrėjimo at
vežtų daiktų iš Lietuvos — pa- 

f.. '
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skolos boną, Saulės namą pa-kauskas ir kiti tegul stoja 
veikslą, Lietuvos kareivią pa
veikslus, net ir lietuvaičią 
namie padarytą šmotelį muilo.

Pertraukoje buvo padaryta 
kolekta dėl Lietuvos mokyklą 
ir prieglaudos namą. Aukavo 
sekančiai:

Po $5.00: Kun. J. Lietuvnin
kas, V. Juškevičius, M. Rauli- 
naitis.

M. Franka $2.00.
Po $1.00: O. Žolynienė, M. 

Matulevičienė, A. Rėkus, J. 
Rėkus, J. Rimkus, O. Danilie- 
nė, M. Žitkus, A. Skirpstie- 
nė, J. Jasaitis, P. Kazlauskas, 
A. Cičila, M. Medalienė, V. 
Parulis, A. Galiauskienė, I. 
Urbonas, M. Bučnis, V. Gra
jauskas, D. Kilkys, T. Berno
tas, O. ir J. Krikščiuniutės, A. 
Šataitienė, J. Kūlokas, M. 
leksiūtė, J. Pautienius, 
Mačiūniūtė, A. Bajoriutė, 
Skubiskienė, J. Malaukis, 
Lakštutė, P. Mickeliūnienė, U. 
Danilienė, A. Cičirkiutė, M. 
Steponauskienė, K. Ąžuolas, 
O. Puplevičiutė, M. Lukoševi- 
čiūtė, U. Rimkienė, V. Pili- 
pauskienė, M. Lunkevičius, M. 
Krakauskiutė, O. Ruikienė, A. 
Kaubrienė, A. Kazakevičiūtė, 
A. Kalinauskas, A. Bikulevi- 
čia, S. Uberaitis, M. Kūlokie- 
nė. Pr. Jokūbaitis, O. Jfcemei- 
kiutė, J. Jokša, A. Dzindzilie- 
tas, A. Brazis, S. Bendoras, 
F. Petkus, V. Ambrozienė, P. 
Laukaitis, O. Sekevičienė, A. 
Žemaitis, P. Leikus, P. Jur
gaitis, A. Jančis, J. Pečiulis, 
J. Kazlauskiutė, M. Kvedarie
nė, M. Levanavičienė, J. Nor
kus, A. Lakštutis, J. Stepona- 
viičenė, M. Bendorius, S. 
Brazis, J. Teiberis, M. Čibir- 
ka, J. Glėbas, A. Jurgaitis, A. 
Aniuris, A. Baluna, J. Mačyc, 
T. Žukauskas, V. Gužauskie- 
nė, J. Butkus, A. Bradūnas, 
V. Skirpstas, J. Karalius, M. 
Damukaslienė, J. Damukaitis, 
A. Juškauskas, M. Gabrelevi- 
čienė, A. Remeikiutė, B. Mi
kas.

Viso su smulkiomis aukomis 
surinkta $152.00.

A- 
A. 
L.
R.

v •

A. B.

CAMBRIDGE, MASS.
L. D. S. Apskričio susivažia

vimas.
Vasario 22 d. Bažnytinėj sa

lėj buvo L. D. S. Naujos Ang
lijos Apskričio suvažiavimas. 
Ddegatą buvo arti 50 iš įvai
rią koloniją. Apskričio kuopą 
reikalai buvo svarstomi labai 
rimtai ir pavyzdingai. Be kuo
pą reikalą nutarta pasiąsti? 
pasveikinimą Jo Ekscelenci
jai Lietuvos Valstybės Prezi
dentui A. Smetonai. Taipo-gi 
buvo perskaitytas atsišauki
mas iš užjūrio lietuvią moks
leiviu. Jąją gyvenimo sąly
gos verčia juos atsišaukti pa
ramos pas Amerikiečius, ypa
tingai pas L. D. S. organiza
ciją jąją viltis. Šis atsišauki
mas tapo priimtas ir parašyta 
rezoliucija, kad L. D. S. orga
nizacija rems iš visą pajėgą 
Lietuvos moksleiviją, ir kad 
ši rezoliucija nebūtą tuščia, 
susirinkę atstovai sudėjo virš 
$35., kurie bus tuojaus pa- 
siąsti lietuvią moksleiviams į 
Šveicariją.

Taip-gi susirinkę atstovai 
buvo geriausiame ūpe, kuo
met buvo kalbama apie “Dar
bininko” nupirktą namą, su 
dideliu entuziazmu rašėsi 
“Darbininko” namo išleistus 
bonus. Boną parduota už 
virš $1,000.

L. D. S. Prakalbos.
Tą patį vakarą posėdžiams 

pasibaigus buvo L. D. S. kp. 
prakalbos. Kalbėjo M. Abra- 
činskas iš Montello, Mass. Jis 
kalbėjo apie spaudos svarbą, 
kad gera spauda, tai yra įran
kis su kuriuo išsidirba žmo- 
gaus doras ir prakilnus protas. 
O supuvus spauda tankiai už
nuodija žmogaus protą ir pri
veda žmogą net prie saužu- 
dystės, kaip tai Montello ke- 
leivininkai netekę degtinės 
pradėjo gesą gerti, tiek daug 
išgerią, kad net geso kompani
ja turėjo gesą pabranginti. 
Žinoma, už girtuoklius cicili- 
kus ir katalikai turi nukentėti. 
Taip-gi nurodė, kaip liberalai 
Lietuvią Dienos pinigus paau
kavo žydams ir kitiems kita-

ut. Ta• v. •
_____ __ ta
ria iš didelio.

prieš Lietuvos teismą. Tokis 
atsitikimas tegul bus mums 
katalikams pamokinimu 
toliaus. Mes katalikai, 
mi didžiuma, neturime 
leisti.

Kiti kalbėtojai buvo 
kun. P. Juškaitis ir A. 
Kneižis. Buvo renkamos au
kos Krikščionią Demokratą 
Darbininką Partijai Lietuvoje. 
Auką rinkta $16 su centais. 
Naują narią kuopa laimėjo 10. 
Reikia labai pasidžiaugti, kad 
per geras prakalbas žmonės į- 
gyja daug sveiko pamokini
mo ir permato kur balta, o kur 
juoda.

L. L. Sargą prakalbos.
Vasario 23 d. Bažnytinėj, 

salėj buvo prakalbos surengtos 
L. L. Sargą organizacijos. Kal
bėjo vietinis klebonas kun. P. 
Juškaitis ir K. Jonaitis, apie 
reikalingumą ir svarbą L. L. 
S. Žmonią buvo nedaugiau- 
siai, bet vis-gi atsirado liuos- 
norią būrelis. Pirmose prakal
bose prisirašė 20 narią. Di
džiuma S. V. ex-kareivią, ki
ti net buvę sužeisti Francijos 
kalnuose, ir jie sakė: kad už 
tėvynės laisvę ir mirtis yra sal-

. ....................
Po prakalbą prisirašiusieji 

turėjo trumpą susirinkimą. Iš
rinkta valdyba: pirm. Z. Ta
mošiūnas, rašt. A. Jablonskas, 
ižd. J. K. Naujalis. Ši valdy
ba pasižadėjo narsiai darbuo
tis dėl L. L. Sargi] organiza
cijos.

Draugiją komiteto susirin
kimas.

Vasario 23 d. vakare Bažny
tinėj salėj buvo draugiją ko
miteto susirinkimas. Be kitą 
tarimą prieita prie siuntimo 
surinktą pinigą į Lietuvą. 
Kun. P. Juškaitis perskaitė 
laišką, kurį gavo nuo Lietu
vos Valst. Prez. A. Smetonos, 
kuris per kun. Juškaitį dėkuo- 
ja lietuviams už suteiktas Lie
tuvai aukas ir pataria ant to
liaus siąsti tuo pačiu keliu, t. 
y. per Daniją. Nutarta pini
gai $900 tuojaus pasiąsti. 
Taip-gi sykiu prisideda ir dr- 
jos: šv. Jono Krikštytojo — 
$200, Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės Švč. — $100, Šv. Stepo
no Jaunuomenės — $100, o šv. 
Juozapo dr-ja atsisako. Jos 
atstovas atsistojęs sako: girdi 
dr-ja šv. Juozapo nesutinka 
sykiu siąsti, nes pastaroji yra 
didžiausia, tai tegul prie jos 
visos dr-jos ir kuops priside- 

Jeigu kitos dar 13 drau
giją- nesideda prie jos, tai ji 
Trus savo pinigu atskirai. Tai 
draugiją komiteto veikimo 
pirma vienybės atskala. Nors 
nebūtą tame svarbos, bet ma
tomai kad puikybė trokšta 
garbės. Nuostabu ir reiktą 
pažiūrėti iš giliaus kodėl tokia 
dr-ja pradėjo savo nutarimus 
laužyti. O-gi turbūt dėl to, kad 
draugijos vadžias paėmė lais
vamaniai, o jie prie to jau 
pripratę. Tos dr-jos susirin
kime išduoda raportus iš dr-ją 
komiteto veikimo. P. Grybas, 
savo raportą per laišką pri
siuntė. Vieton raporto tik ant 
moterą nusiskundžia: girdi 
“komitetas negali pasekmin
gai veikti, nes ten yra ir mo
terą.” Nors tokis raportas ne
galėjo būti pri rotas, nes ką ra
porte rašė apie susirinkimą 
nuotikius, tai tik nuo kitą gir
dėjęs, nes patsai tuose susirin
kimuose nedalyvavo. Bet pa
tvirtino Sidabras, ir sako: 
“Taip, ten yra daugelis mo
terą, kad buvo valdybos rinki
mas, tai mes negalėjome nei į 
valdybą ineiti. Jeigu vienas 
kitą ir paduodam, tai už mus 
nebalsuoja. Aš paduočiau, kad 
Šv. Juozapo dr-ja išrinktą ma-. 
žiausia nors 12 vyrą.” Bet ant 
nelaimės tuom sykiu nebuvo 
daugiau laisvamanią, užeko 
keturią. Ir kaip sykis visi to
ki rimti kaip ir ponas Sidab
ras, kurie myli savę pasiva
dinti tėvynainiais žodžiu, o ne 
darbu. “Rimti vyrai”, kurie 
nuo pradžią auką rinkimo dar 
nėra aukavę Lietuvai nei sulū
žusio cento. Kad ir nieko ne
prisidėję su savo auka, bet 
pilni drąsumo “mes esame nuo 
didelės draugijos, komiteto 
veikimą turime paimti didelią J___ • •_ ’
n rnn on in

lėjįnės dra

ir ant 
būda- 
nusi-

gerb.
F.

mums tik pinigus duoda, o mes 
mokėsime juos globoti. Gal 
taip kaip nuglobojo Lietuvią 
Dienos, ne tik pinigus, bet 
tūkstančių lietuvią dienos var
gą ir darbą.

14 Draugiją komitetas šį tą 
turėtą ant savo susirinkimą 
pasvarstyti ar galima su to
kiais asmenimis skaitytis ir 
vienybėj veikti ant toliaus ir 
atėję į bendrą veikiantį komi
tetą nori tik svetimais nuopel
nais pasinaudoti.

Ir jeigu šis bendras 14 drau
gijų komitetas skils, lai būva 
iš kalno visiems žinoma, kad 
tai privedė laisvamanėliai.

Juozukas.

!

ELIZABETH, N. J.
Pranešimas.

Lietuvos Laisvės Išgavimo 
komiteto metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, kovo 21 d. 7:30 
vai. vakare p. A. Lutvino sve
tainėje, 69 So. Park St., Eli- 
zabeth, N. J.

Todėl dr-ją delegatai malo
nėkite šin susirinkiman pribū
ti. Gi dr-jos, kurios dar ne
išrinkote naują delegatą, 1920 
m. į Lietuvos Laisvės Išgavi
mo Komitetą, malonėkite nau
jus išrinkti arba senus užgirti. 
Prie to turi būti išrinktiems 
arba užgirtiems delegatams į- 
teikti ir mandatai — tas yra 
būinai reikalinga.

Draugijos delegatus renka 
nuo kiekvieną penkią dešim- 
čią narią vieną delegatą. Gi 
dr-jos, kurios neturi 50 narią, 
gali rinkti vieną delegatą nuo 
dr-jos.

Draugijos, reikalaukite nuo 
savo delegatą mėnesinią pra
nešimą iš veikimo L. L. Išga
vimo Komiteto. Tuomi paska
tinsite savo delegatus lanky- 
ties į L. L. I. K-to susirinki
mus, o iš to bus nauda mūsą 
tėvynei Lietuvai.

A. P. Zailskas, Sekr.

tina” ir “Jūrių Bangos” išpil
dė M. Petrauskas. Smuikos 
duetą atliko broliai Brazaus
kai, labai gerai. Solo, “Vai 
verčia laužia” ir “Iš Kalėjimo 
man leista” dainavo V. Nai
nienė. Ji taip dainavo, kad 
taktą visiškai nelaikė, taip rė
kė ir skubino, kad niekas be
veik neišėjo, tik riksmas. Pas
kui išėjo trieilis kvartetas po 
vadovyste M. Brazausko, kuris 
sudainavo keltą dainelių. Išė
jo labai gerai, ypač “Karve
lėlis” ir ‘ ‘ Oželis ’ ’. Buvo gali
ma matyt didelį skirtumą tar
pe “Vilijos Choro” ir Brazau
sko' choro. Paskui vėl buvo 
solo. V. Nainienė dainavo ko
kią ten amerikonišką dainą. 
Pradėjo, dainuot ir užšoko 
dviem balsais augščiau negu 
piaans. Sustojo skambint pia
ną. ainininkė vis dainuoja pa
kol dasiekė augštą gaidą,’kur 
negalėjo išrėkti, tik tada pa
matė savo klaidą sustojo ir vėl 
išnaujo pradėjo kiek žemesniu 
tonu.

Turiu pažymėti pasielgimą 
pačią choristą. Vos tik spėjo 
padainuoti vieną dainą, tai vi
si bėga į antrą galą svetainės. 
Taip per visą koncertą kas 
nors iš choristą vis bėgiojo. 
Ypač labai prastai atrodė ka
da M. Petrauskas dainavo so
lo. Nežinau kaip dainininkas 
iškentė nepasakęs kad nebė
giotų, bet publiką tai tiesiog 
nervavo. Tikrai kaip maži vai
kai, ką nors atlikę bėga pa
sirodyt. Jeigu publika ramiai 
užsilaikė, tai nors patys patys 
choristai turėjo prastą pavyz
dį duoti.

la.

globon, o visos toš i- 
os ir kuopos -n <

kintų (ypač laikraščių neskai
tantiems) apie mūsų amerikie
čių priedermę remti savo tėvy
nę. Buvo kreiptasi į Lietuvos 
Misiją, kad nurodytų kalbėto
ją. Misija patarė kreiptis prie 
K. Norkaus į So. Bostoną. Kas 
ir padaryta be jokių vilkini
mų. Vasario 28 d. įvyko pra
kalbos. Kadangi mūsų komi
tetas susideda visas iš katali
kiškų dr-jų ir visų organiza
cijų kuopų, tai buvo pareika
lauta iš p. K. Norkaus, kad 
kalbėtų tiktai apie Lietuvos 
reikalus.

Lietuvos Šaulių reikalams 
aukojo:

Po $1.00 :i M. Čereškevičienė, 
J. Benaitienė, Z. Rimaitė, U. 
Ukaniutė, J. Šaltienė, P. Ja- 
siūnas, S. Klemonskis, J. Pau
žas, K. Ramanauskas, S. Ivaš
kevičius, M. Ivaškevičienė, V. 
Vaičiulaitė, S. Eišmontas, I. 
Daunis, A. Daunis, L. Mileš- 
ka, S. Bugnavičius, A. Ivaš
ka, A. Jozakevičius, A; Klioš- 
toraitis.

Po 50c.: B. Jakutis, A. Juš
ka, A. Petkus, O. Kaulakaitė, 
E. Didelienė, P. Kauneckis, M. 
Bernotaitė.

Smulkią aukų — $2.45.
Viso surinkta ir pasiųsta 

Liet. Šauliams $25.95.
Bronė Ivaškiutė,

B. Stoties Ižd.

GIRARDVILLE, PA.
Lietuvos Laisvės Paskola.
Susitvėrus L L. Paskolos 

stočiai, pradėta smarkus 
“dreivas”. Pardavinėjimas L. 
L. boną eina pasekmingai. 
Nedėlioj, 29 d. vasario per p. 
Mastausko prakalbas su pasi
žadėjimais užrašyta L. L. bo
nų už apie $2,000.00. Pradžią 
turime gražią. Viltis yra, kad 
Girardvillės lietuviai, kurie 
stambiai aukavo Lietuvos lais
vės išgavimui, nukentėjusiems 
nuo karo per Tautos Fondą, 
stambiau parems, idant palai
kyti Lietuvos laisvę, kuri taip 
daug atsėjo pasiekt, tą paliu
dija patriotiškumas ir pasiry
žimas.

Norintieji pirkt boną, kreip
kitės prie L. L. Paskolos val
dybos St. Daunoro, P. Vasi
liausko ir J. Raibikio.

Kurie vaikščios po stubas 
/užrašinėdami L. L. bonus, rei
kalaukite paliūdijimo nuo L. 
L. P. valdybos.

St. Daunoras,
L. L. P. stot. pirm.

žmonės jos neremia, einą prieš 
ją. Lietuvos valdininkai mu
šą žmones, uždarinėją spaudą 
ir ant tnek žmonėms įkirėjus, 
kad žmonės šaukia, girdi: mes 
nieko daugiau nenorime, tik 
kad valdininkai jų nemuštų. 
Lietuvos valdžia ir kariuome
nės vadas Žukauskas vedąs ka
rą prieš bolševikus, kurie ne
norėję Lietuvos užgrobti, o 
lenkams ir vokiečiams-kolča- 
kininkams Lietuvos valdžia ir 
gen Žukauskas leidęs. Girdi 
premiero Galvanausko pada
rytas su Anglija kontraktas 
reiškia tą, kad dabar Lietuva 
esanti parduota Angbjos kapi
talistams. Girdi alijantai biją, 
kad Rusija nesusijungtą su 
vokiečiais, dėlto norį padaryti 
sieną tarpe rusų ir vokiečių, 
prijungdami Lietuvą prie 
Lenkijos. Girdi kaip rusai 
nugalabiję carą ir ant štiką 
pasismeigę nešioję po gatves 
Kolčaką, taip jie atkeršysią ir 
savo skriaudikams, dėlto ali
jantai ir biją. Taip girdi ir 
Lietuvos žmonės padarysią 
Lietuvos valdžiai kaip rusai su 
caru ir Kolčaku. Lietuvos žmo
nės ir kareiviai jau kelią mai-. 
štus ir trumpoj ateityj nušluo- 
sią tuos nevidonus.

Dabar jūs, sako Michelso- 
nas, perkate L. L. P. bonus. 
Aš jums nurodžiau kaip daly
kai stovi, patys spręskite ar 
jūs atgausite tuos pinigus.

Tai taip pasitarnavo sanda- 
riečiai pasikvietę tą išgamą 
kalbėti.

Nedyvai, kad Michelsonas- 
-Michalkiewicz, džianbambi- 
ninkas, taip burnoja. Jis yra 
lenkas ir gal tyčia lenką at
siųstas, kad tarp lietuvią 
skleisti šlykštybes, kelti ne
santaiką, vaidus, kad krik
džius visokius lietuvią kultū
rinius darbus, o dabar kad 
krikdžius darbą už Lietuvos 
nepriklausomybę. Bet dyvai, 
ką sandarieči ai mano taip elg
damiesi. Jie, matyt, sugrūs
ti lenką ožio ragan, lenkber- 
nis Michalkiewicz-Michelso- 
nas juos pasigriebė.

Eržvilkietis.

v •

Niekam’ nesakyk paslap
ties, nebent norėtum, kad 
ją visi žinotų.

Nuo persivalgymo dau
giau žmonių žūva, negu nuo 
bado.

Iš publikos.

EUROPEAN WATCH CO

>

DYKAI KU-KU LAIKRODIS DYKAI.

gali pa

tiek pa

rodi 
pinigų, 
mokėsi tada.

Mes jau
mėnesį laiko.

Dėl platesnių informacijų rašyk tuojaus ant Žemiau paduoUf*dreso. Jei nori ta! »!• 
mums priduoti aiškiai surašytų saro adresų ir kam pinigus siunčiate ir mes juos tuojaos pabusime.

PERSIUNTIMAS GVARANTUOTAS
ųaunume žinių, kad pinigai per mus siųsti nueina Lietuvon ir yra išmokami | r

UTHUANIAN SALES CORPORATION,
414 W BR0ADWAY BOSTON 27, MASS

AR ZINAI
kad tas yra visiškai galima; kad per Lietuvių Prekybos Bendrovę Tamsta greitai 

siųsti pinigų saviškiams Lietuvoje?
Kadangi tiek daug pinigų jau yra siunčiama per Bendrovę ir keliai persiuntimui ant 

lengvėjo, kad dabar
Mūsą kainos auksiną nupi

CAMBRIDGE, MASS.
Išgamos prakalba.

Vietos laisvamaniai sanda- 
riečiai ir jų sėbrai pridirbę vi
sokią niekšysčią per spaudą ir 
po draugijas, dr-ją komitete, 
kuris darbuojasi Lietuvai au
ką rinkime ir L. L. P. boną 
pardavinėjime, kad geriau 
pakenkus šventam darbui, tai 
sugalvojo' apgauti nesusipra
tusius žmones. Pagarsino, 
kad tveria Ūkėsą Kliubą. 
Kvietė prisirašyti. Žinoma, 
tuomi apvylė ir gerus žmones.

Vakario 22 d. tas naujas kliu- 
bas surengė Y. M. P. A. na-

WATERBURY, CONN.
Vas. 29 buvo surengtas kon

certas “Vilijos Choro”. Nu
ėjau į Strand teatrą 2:05 po 
pietą, nes buvo garsinta kad ; 
prasidės 2:15. Zmonią buvoj 
nemažai, tik žiūriu, kad visi: 
“choristai” bei “choristės”: 
tik bėgioja po svetainę. Jau| 
2:30 ir dar nepradeda. Lygiai Į 
2:45 išeina ant estrados ir me prakalbas ir pasikvietė 
“choras”: 13 merginą ir apie 
tiek pat vyrą. Čia turiu pasta
bą padaryti, kaip buvo pasi
puošusios merginos. Merginą 
šlebią kombinacija buvo “bai
si”: viena nešiojo' labai švie
siai žalią šlebę, kita atrodė 
kaip ant “maskarados” atė
jus, kelios buvo juodais dra
bužiais, paskui, ir pilką, mėly
ną ir rudą, taip ljad spalvos 
visokios buvo, tartum kaip 
ant juoko. Choro vedėjas J. S. 
Prūselaitis, taip-gi išėjo su ga
rankščiuotu siūtu, o kelnės 
nuo sėdėjimo atrodė kaip su 
taukais pašmaruotos, taip ži
bėjo. Prasidėjo programas. 
Užtraukė “Įžangą” ir “O lais
ve šventoji”, tai ne dainavi
mas buvo, bet rėkimas. “Mo-

Kiekvienas gali siųsti orderj dėl to laikrodė
lio ir gaus priedo gražų Ku-kų laikrodį visai 
dovanai. Vienatinė proga jūsų gyvenime, ku
rių jus turit išnaudot. Tų gražų laikrodėli ga
lit gaut nuo mus visai dykai. Jis yra tvir
tai ir gražiai padirbtas, turi 21 akmenį (je- 
wels)—gvarantuotas ant 25 metų. Jis rodo 
laikų gerinus negu kuris kitas laikrodėlis, to

ks' dėl jis daugiausia vartojamas profesionalų, 
j. kunduktorių. inžinierių ir visų tų. kuriems 
’j.. reikalingas teisingas laikrodėlis. Jis nedaro 

skirtumo, kokį tik jus galit pirkt. Teisin
ga kaina šio laikrodėlio $18.00, bet mes per 
trumpų laikų parduodam tų laikrodėlį dirbtu
vės kaina, už $9.95. Kiekvienas gali siųsti 
orderį dėl to laikrodėlio ir gaus Ku-kų''laik- 

visai dovanai. Mes nereikalaujam iš kalno 
Pasiųsk vienų dolerį deposito. Kitus už- 

kaip gausi laikrodėlį ir Ku-kų laikro-
Jei jus norit turėt savo namuose Ku-kų laikro- 

pasiųsk orderį tuojaus, nes mes turim tik vie- 
tukstanti tų laikrodžių importuotų iš Europos. 

Todėl jų pardavimas aprubežiuotas.
Neatidėliok ant ilgiau, nes gali būti per vėlu 

—siųsk orderį šiandienų.

džianhambininką socialistą S. 
Michelsoną. Iki pradėsiant 
prakalbas sandarietis A. Bart
kevičius su Michelsonu visą 
laiką kalbėjosi. Prakalbą ve
dėju pasirodė sandarietis S. 
Janeliūnas. Perstatė kalbėti, 
S. Michelsoną. Pradėdamas 
kalbėti pasakė, kad visi turė
sią prisirašyti prie kliubo dėl 
to, kad į Lietuvą negalėsią 
važiuoti, o jeigu ir važiuosią, 
tai gausią grįžti. Sakė, kol 
buvo rusą caro valdžia, tai 
Lietuvos ūkininkai gyveno ir 
jiems nerūpėjo, kokia ten val
džia Petrograde. Bet dabar 
Lietuva paboki] ir lietuvią 
buržują įrankis. Tikrai girdi 
nepakenčiama josios valdžia. 
Jos girdi niekas nerinkęs,

LEWISTON, ME.
Lewistoniečiai išsijudino pirk

ti L. L. Paskolos bonus.
Jau prieš kelias savaites čia 

suorganizuota L. L. boną par
davinėjimui stotis. Bet iki 
šiol niekas nebuvo daryta, nes 
išrinktas komitetas pirmiau
siai norėjo surengti prakalbas 
kad žmonėms plačiau paaiš-

1065 MILWAUKEE AVĖ., DEPT. 407, 
CHICAGO, ILLINOIS.

“KANTRI ALENA”
DIDELIAME MIESTO TEATRE

Rengia.
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄ-GOS CHICAGOS 

APSKRITYS

NEDĖLIOJ, KOVO-MARGH 14 D. 1920
Artistai-mėgėjai — L. Vyrią 5-ta Kuopa 

A R Y A N GROTTO TEMPLE 
Wabash Avė. ir 8-th St, Chicago, HL 

DURYS ATSIDARYS 7:30 V AL.
UŽDANGA PASIKELS 8:00 V AL. VAKARE.

Šis veikalas perstato prieš akis, vaizdžiai, 
tą saulėtekio žemės žiedą, Kantrią Aleną, ku
rios gyvenimą kiekvienas mėgdavo skaityti ar
ba apie ją pasiklausyti. Dabar turite progą aki
mis regėti ką pirma svajonėse pindavote.

Užtat ateikite visi ją pamatyti. , 
Kviečia

Lietuvią Darbininką Sąjungos 
Chicagos Apskritys.

P. S. Vaikams reikia tikietą, taip kaip ir suau
gusiems. Kūdikią visai neįleidžiama į svetainę. Taip 
yra surėdyta svetainė.

Ištiesk Pašalpos Ranką 
Saviškiams Lietuvoje.

gintos ir yra tokios:
100 auksiną $2.00 2,000 auksiną 40.00
200 4.00 3,000 60.00
300 >> 6.00 • 4,000 ,, 80.00
400 8.00 6,000 ,, 100.00
500 ,, 10.00 9,000 ,, 150.00

1,000 >> 20.00 12,000 »> 200.00
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DYBOS ANTRAŠAI.

Sargas.
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PAIEŠKOJIMAI IR

Mano kursas su nusiuntimu:

I

Nedaliomis 
nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. vaka.

NAMUKAS.
3 kambarių ir 30 lotų že- 
Lietuvią apgyventoje vie- 
netoli nuo dirbtuvių. Tu- 

butinai parduotas, nes

Tel So. Bcton 270

DR. JOHN NacDONNELL, N. D.
Galima iasiialbfti ir Uatuvitaiai 

Ofiso valandos:
Ryt ūs iki 9 vai. 

Po pietų 1 iki S 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway, So. Boston.

SIUNČIANT PINIGUS Į LIETUVĄ
siųskime visus, nes didesnė pusė siunčiamų pinigų lieka 
žydams.

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

OFISO 9-10 iš ryto, 
VALANDOS:

V 673 WASHINGTON St, (arti Boyteton St) 
“ Ofiso t*L: nuo 9 A. M. 1M 8 P. M.

Dr. Paul J. Jakmauh
(Jakimavičius)

Priam*rnn valandos:
NuoŽ iki 8 po plot. Noo 7 iki 8 vakare

509 W ROA.DWA.YCor. ST SO. BOSTON. 
Tel 502 S. B.

Bell Pbone Dickinean 3905 M

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

Li«tuvia Daktaras ir Chirurgas.
Ofiso Valanda^ 

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

NeMeode iki 4 aaaMt*. *

LIETUVIS DANTISTAS
DR. M. V. CASPER 

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

Tel. So. Boston, 27 
Ofiso valandcs: 10—12:30 ryte 

1:30—6 Ir 6:30—9 P. M.
Nedaliomis 1 - 3 P. M.

Tel. S. B. 1771

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

nuo 1 iki 3 po pietų, ** 
nuo 7 iki 9 vakare.

JUS GALITE SULAIKYTI 
PLAUKU SLINKIMĄ.
Demafuca sulaiką plinka sltnki- 

ku. prašalina pleiskanai, niežšjima 
odos galvos, angina plaukus priduoda 
ma Jčm reikalinga maista.

Dermafuga p adarya kad Jmft Plan
kai bus tankus tvetnus ta- skaistus.

i f Oda Juaū galvoje bus tyra, pleis
kanai išnyks ant visados ir plaukai 
neslinas danginus!

Reikalaujant prisiusime Jum puš
ta suvis dykai iibandymui sampala.

Prisiūkite M e. įtampomis perstan 
timo IHu gausi ilbandyinai dėdinu 
Dennafuros ir brošiūra.

ARSIU SPECIALTIES CO.

414 Broadicay, So. Boston, Mass.
Gyvenimo vieta: 256 W. 3-rd St.

TeL S. B. 1196-W.

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

bet visa- 
Nelaukite vienuoliktos 

Egzaminavimas dykai!

DAKTARAS MORONEY
BOSTON, MASS. 
10 A. Iki 2 P. M.

REIKALAVIMAI.

VIETINĖS ŽINIOS.
ŽYDŲ KARALIAUS” 

repeticijos bus utarninke, 
kovo 9 d. 7:30 vai. vakare. 
Todėl gerbiamieji artistai 
malonėkite visi susirinkti. 
Taip-pat bus apkalbama ir 
apie drabužius, nes artinasi 
lošimo diena.

reikia užsimokėti dolerį, tai PILNŲJŲ BLAIV. APSKR. VAL- 
sandariečiams niekas netinka: 
nei katalikų kalbėtojai, nei 
sandariečiai ir ant galo visa 
varka.

GAVO SIDABRINĮ MEDALĮ
P-lė Flor. Karbauskaitė, 

lankanti High Scliool gavo si
dabrinį medalį už parašymų 
straipsnio apie generolo Jur
gio AVashingtono gyvenimų ir 
jo nuveiktus darbus dėl šios 
šalies laisvės ir neprigulmy- | 
bės.

Ant vienos pusės medalio 
J. Washingtono paveikslas, ki-‘ 
toj pusėj parašas. Medalis 
pakabintas ant gražaus trispa
lvio raikštuko.

Minėtus medalius dalino 
Statė Hause pats gubernato
rius Coolidge.

Graži dovana ir atmintis, 
kuri bus paskatinimu jaunai 
moksleivei ir ant toliau dar
buotis.

Linksma ir mums lietu
viams, kad atsiranda jaunuo
lių, kurie savo gabumais ir 
gražiais darbais kelia mūsų 
tautos vardų svetimtaučių a- 
kyse.

Ar ne tik pirmutinė So. 
Bostone lietuvaitė, kuri laimė
jo tų gražių dovanų.

SVARBUS SUSIRINKIMAS.
Tautos Fondo 11 skyriaus 

susirinkimas bus utarninke 9 
kovo (March) bažnytinėj sa
lėj 7:30 vai. vakare. Meldžia
me visų narių atsilankyti, nes 
daug turim svarbių reikalų 
aptarti.

Kviečia T. F. Valdyba.

PRAKALBOS.
Kovo 7 d. So. Bostono Ka

talikų Vienybė buvo surengus 
Municipal (Teismo) salėj pra
kalbas paminėti šv. Kazimie
ro — Lietuvių Dienų. Žmonių 
buvo prisirinkę vidutiniškai. 
Kalbėtojų buvo daug. Prakal
bų vedėju buvo A. F. Kneižis. 
Kalbėjo P. Gudas, adv. Kali
nauskas, J. J. Romanas, K. 
ingaliotinis ir gerb. kun. Ur
bonavičius. Aukų Tautos Fon
dui surinkta apie $100, Lie
tuvos bonų parduota už apie 
$600 ir parduota daug Lietu
vos krasaženklių. Romanas sa
vo prakalboj užsiminė apie tai, 
kaip “nuteriotų draugų” toj 
pat salėj ir kitur viešai šmei
žė jį ir Lietuvių Prekybos Ben
drovę. Tai išrodė, jog skleis
ta gryni prasimanymai ir me
lai. Dėl to kilo nemažo triukš
mo. Alaso ir netvarkos dary
me pasižymėjo J. Lukauskas, 
nezaležninkų klapčiukas, K. 
Pratapas, Songailo ir Pranai
tis. Prakalbų vedėjas buvo 
beduodųs pakalbėti Pratapui 
nuo estrados, bet didesnė da
lis žmonių užprotestavo ir tas 
turėjo nueiti sau. Pagalios sa
lėj aprimo. Cesnulis savo pra
kalboj labai gražiai priparodi- 
nėjo, jog lietuviai tokiais ala- 
sais viešose vietose gali at
kreipti svetimtaučių atydų ir 
gal prie to pagalios prieiti, kad 
lietuviai negaus miesto salių 
savo mitingams. Po to labai 
gražiai pakalbėjo apie Lietu
vos bonus. Jei ne minėti aky- 
plėšos, tai susirinkimas būt 
buvęs kuogražiausįas. Žmonės 
labai pasibiaurėjo triukšmada
riais.

Rep.

SANDARIEČIŲ TĖVYNĖS 
M EILĖ.

Lietuvos L. S. Sąjungos kuo
pų sutvėrė čia gerb. kun. Lau
kaitis bažnytinėj salėj. Sanda- 
riečiai pradėjo zurzėti, kam 
vieni katalikai buvo kalbėto
jai, ir dėl to jie nesirašysių. 
Po mėnesio kuopa surengė ki
tas prakalbas, Lietuvių svetai
nėj. Kalbėjo ir sandarietis 
kapitonas V. Lazdynas. Bet 
ir čia sandariečiai nesirašė. 
Sako, kad jiems tvarka nepa
tiko. Tas parodo, kad kuo-

Bendro- 
Edvardo

KABLEGRAMA IŠ 
VOS.

Lietuvių Prekybos 
vė nuo savo atstovo 
Heinricho, Kaune gavo sekan
čio turinio kablegramų:

“Liepojuje pribuvo penki 
vagonai Tamstų siųsto tavo- 
ro. Pasiunčiau brolį prižiūrė
ti dastatvmų tavoro Lietuvon. 
Platesnių žinių prisiųsiu vė
liau.”

Nėra žinios kada kablegra- 
mas buvo pasiųstas, bet iš jo 
turinio suprantama, kad tie 
siuntiniai kurie buvo siųsti 
per Lietuvių Prekybos Bend
rovę Lietuvon jau yra nuėję 
ir yra po Lietuvų išvežiojami. 

Liet. Pr. B-vė.

Pirmininkas:
J. Svirckas, 

439 Millbury St. 
Worcester, Mass.

Vice-Pirmininkas: 
P. Špokas, 

144 Sixth St.
So. Boston, Mass.

Prot. Raštininkė:
K Kaulinskaitė, 

244 W. Broadtvay, 
So. Boston, Mass. 

Kasierius:
A. Zaveckas,

12 Portsmauth St. 
Cambridge, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.
Vasario 29 d. Bažnytinėje 

salėje buvo L. L. Sargų susi
rinkimas. Suėjo visi pirmiaus 
prisirašę nariai ir keletas nau
jokų prisirašė. Reikia pasi
džiaugti kad vietos lietuviai, 
ypatingai jauni vaikinai no
riai rašosi prie tokios prakil
nios organizacijos. Per vienų 
savaitę jau prisirašė apie 30 
narių, didžiuma iš jų laukia 
tik pašaukimo važiuoti į Lie
tuvų ginti jos rubežius.

L. L. Sargas.

CAMBRIDGE, MASS.
L. D. S. 8 kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks kovo 9 d. 
7:30 vai. vakare bažnytinėj 
svetainėj. Visi nariai malonė
sit pribūti į šį susirinkimų. Y- 
patingai tie nariai, kurie da 
šiemet neužsimokėjot. Gausi
te Kalendorių 1920 metams.

O. M. Simbolaitė.

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

BOSTON, MASS.
Pirmininkas—

Motiejus Versiackas, 
105 Silver Street,

So. Boston, Mass. 
Vice-Pirm.—

So. Boston, Mass. 
Mikolas Zarkauskas, 

128 Bowen Street, 
Prot. Raštininkas—

Juozapas Vinkevičius,
147 W. Sixth St., 

So. Boston, Mass. 
Finansų Raštininkas— 

Juozas Kavaliauskas,
209 E. Cottage St., 

Dorchester, Mass. 
Kasierius—

Andriejus Zalieckas, 
140 W. Sixth Street, 

So. Boston, Mass. 
Maršalka—

Antanas Gruodis, 
550 Medford St.,

CharlestoTvn, Mass. 
D. L. K. Keistučio Draugija 

Boston, Mass. laiko mėnesinius 
susirinkimu kas pirmą nedėl- 
dienį kiekvieno mėneio 3-čią 
vai. po pietų po num. 193 Ha- 
nover St., Boston, Mass.

PADĖKOS LAIŠKAS.
Lietuvos Raud. Kryžiaus 

Vyriausioji Valdyba.
1920 m. sausio 21 d. 

No. 37.
Kun. Jonui Olechnavičiui, 

Amerikoj, Omaha, Nebr.
Vyriausioji Lietuvos R. Kr. 

Valdyba, pranešdama Tams
tai apie gavimų “drafto” ant 
sumos $1,500.00 taria Tamstai 
ir Lietuvių R. Katalikų Šv. 
Antano parapijai už suteiktą 
auką savo širdingiausią “a- V* — , •C1U .

Mūsų tolimi broliai ameri
kiečiai neužmiršta mūsų nu
vargintų ir suklupusių po to 
baisaus buvusio o dar ir tebe
sitęsiančio karo ir priduoda 
mums mūsų kūrimo darbe e- 
nergijos ir vilties ir šviesesnės 
ateities gyvenimų.

Tamstų auka pinigais yra 
tiksliausiai nuspėta.

Mes gauname iš amerikiečių 
aukų ir daiktais kaip tai: rū
bais, vaistais, perrišamąja 
medžiaga ir už viską tat esa
me didžiai dėkingi, bet visko 
to pas mus galima gauti žy
miai pigiau, negu apseina au
kavusiems vien tik persiunti
mas, trūksta gi mums pinigų, 
pinigų ir pinigų.

Vyriausiosios Lietuvos R. 
Kr. Valdybos Pirmininkas

valstijas, nėra kam prižiūrėt, už 
tai greitai turi būt parduotas. Pre
kė tiktai $6700.00, įmokėti $700. 
Likusi suma pasilieka ant lengvu 
išmokėjimų ir už mažą nuošimtį. 
Norėdami matyt atsišaukit į 
John Shemkus Siute 6

1 Highland Terrace, 
Rosbury, Mass.

Paieškau savo pusbrolių Petro 
ir Juozo Slegaus. Turiu svarbų 
reikalą. Pirmiau gyveno 1414 
Church Avė., Scranton. Pa. Da
bar nežinau kur. Malonėkit atsi
šaukti.
Vincas Valatka,

853 E. 5-th St.,
So. Boston, Mass.

Paieško gero vargoninko. Pa
geidaujama, kad būt nevedias ir 
mokantį vesti chorą. Gera alga. 
Malonėkit atsišaukti šiuo antrašu:

Kun. L. S. Brigmanas,
S. S. Peter & Paul’s Crurch 

Westville, III.

Ar nori uždirbti $25 ir $50 į 
sąvaitę visai lengvai ir nenustoda
mas savo kasdieninio darbo. Jei 
turi daug draugų arba jei nori ga
li gauti pilno laiko darbą, nerei
kia nei jokio mokslo. Rašyk šian
dien dėl tolimesnių informacijų 
pas F. G. Kateivą, 203 Moore St. 
Philadelphia, Pa.

DIRBTUVĖ.
Parsiduoda didelis medinis 

bud inkus, ant trijų lubų. Da
bar užimtas — apačioj kalvė, 
o viršuje mašinšapė. Savinin
kas mirė, todėl turi labai grei
tai parduoti.

PEKARNĖ.
Namas ir biznis parsiduoda 

sykiu. Turi būti greitai par
duotas, nes savininkas mirė. 
Už namų ir už biznį — $6000, 
$1500 įmokėti.

NAMAS.
3 šeimynų, 20 kambarių, su 

maudynėmis ir garine šiluma 
(steam heat), taipgi pijazas. 
Atneša $90. į mėnesį arba $10- 
80. per metus. Prekė $5900. 
Su labai lengvomis išlygomis. 
Savininkas turi išvažiuoti į ki
tų miestų, todėl privalo greitai 
parduoti.

FARMA.
120 akrų žemės, 25 karvės, 2 

arkliai, budinkai, visokie žem
dirbystės įrankiai, daug kiau
lių, vištų, šieno ir visokių far
mos daiktų. Apie 80 akrių dir
bamos ir 40 akrų ganyklos ir 
miško. Dvi didelės upės teka 
per pat vidurį farmos su dau
gybe žuvų. Parduoda visai 
nebrangiai arba galima išmai
nyti ant namų arba mažesnės 
!armukės.

BIZNIS.
Ceverykų, drabužių ir namų 

rakandų — baldai (fumiture) 
krautuvė. Visas ta voras turi 
būti išparduotas į vienų mėnesį, 
nes savininkas išvažiuoja į ki
tų miestų užsiimti išdirbyste 
avalų.

Paieškau Jurgio Rutkasio, 
Kauno rėd. Telšių apskr. Pamar- 
kis sodo. Meldžiu jo paties arba 
kitų pranešti kur jis gyvena. Ga
vau laišką iš Lietuvos nuo jo gi
minės, nori žinoti. Taipgi paieš
kau giminių ir pažįstamų. Mel
džiu atsišaukti šiuom antrašu: 
Domicėlė Bekežaitę (Knistautienė 

33 Rawson St.
Dorchester, Mass.

Paieškai! brolio Franicškaus 
Mockaus, paeina iš Janavos apsk. 
Skarulių parap., Sahininkų kai
mo. Pirmiau gyveno Waterbury, 
Conn. Turiu daug laiškų iš Lietu
vos. Kas praneš apie tokį arba 
jis pats atsišauks skiriu $5.00 do
vanų. Mano adresas: 
Stanislovas Mockus,

1234 Lowell St.,
Laivrence, Mass.

SALDŽIAUSIOS ŠIRDIES V. Jfi- 
ZIAUS DR-JOS VALDYBOS 

ADRESAI.
Pirmininkas —

A. Kmitas,
284 5th St., 

So. Boston, 
Vice-pirm. —

J. Kavalinas,
63 Gold St., 

So. Boston, 
Protokolų Rast. —

J. Stukas,
542 6-th St., 

So. Boston,
Fin. Raštininkas —

Simanas Alikonis,
140 Bowen St., 

So. Boston, Mass. 
Kasierius —

S. Čižius,
377 Broadway, 

So. Boston, Mass.
Maršalka —

F. Lukoševičius,
405 7-th St., 

So. Boston, Mass.
Susirinkimai būna pirmą ne- 

dėldienį kiekvieno mėnesio 3 vai. 
po pietų. Sekantis susirinkimas 
bus kovo 7 d., 3 vai. po pietų.

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

kus, bei niežėjimų galvos odos, 
pleiskanas, puolimų ir žilumų 
plaukų; retus plaukus, taip-gi 
spuogus arba šašus, duokite 
savo antrašų ir 2c. štampų.

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

DR. J. C. LANDŽIUS
Telephone S. B. 1429 J.

F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

Motiejus, Vincas ir Jieva Gir- 
niai prašomi atsiliepti, šakališkių 
kaimo, Igliaukos parap., Mari
jampolės apskr. Brolis Juozas. - 

Antrašas:
Kaunas, Elektro-Technikos batai., 

Karininkui Petrušauskui, 
(dėl Girniaus)

LITHUANIA.

Motiejus Mickevičius, kaimo 
Gimunų, Prienų par. Marijampo
lės apskr. prašomas atsiliepti. Bro
lis Pranas. Antrašas: 
LITHUANLA-Kaunas

Elektro-Technikos batalijonas 
Karininkui Petrušauskui 
(dėl Mickevičiaus)

TEINGIAUSIA 
t IR GERIAUSIA 
| LIETUVIŠKA 

| APTIEKA.
$ Sutaisau receptus su didžiau- 
M šia atida, nežiūrint, ar tie re- 
’h ceptai Lietuvos ar Amerikos da- 
X ktarų. Tai vienatinė lietuviška 
y 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,
Aptiekoriug ir Savininkas

$
n nd

U
p 226 Broadway, kamp. C St.,
ji South Boston, Mass.
i Tel. S. Boston 21014 ir 21013 $

500 auksiną $ 7.50
1000 auksiną $ 14.50
3000 auksiną $ 42.50
5000 auksiną $ 70.50

10,000 auksiną $ 140.00
20,000 auksiną $ 280.00

t

i

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius

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

Worcester, Mass.

Paieškau savo brolių Jurgio, 
Alizo ir Kastulio Pivoriūnų, pir
miau gyveno Boston, Mass.

Dabar nežinau kur gyvena, 
nes nuo pradžios karės nieko ne
girdžiu. Pradžioj karės paėmė 
mane į kariuomenę, du kartu bu
vau sužeistas, metai atgal pasi- 
liuosavau iš kariuomenės ir labai 
vargstu. Kas apie juos žinot arba 
jie patys meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu:

Kauno Rėdvba, Šiaulių miestas, 
Ilgoji gatvė No. 95,

Jurgis Pivoriūnas.

Parsiduoda namas Roxbury, 
Mass. netoli Jamaica Plain eeve- 
rykų dirbtuvės , dvi minutos eit 
ligi gatvekarių. Vieta dėl automo- 
biliaus, namas yra dėl šešių šei
mynų, užpakaliniai pijazai, toi- 
letai, maudynės, skalbyklos, ge- 

R. Šliupas, ainiai pečiai, visas vidus maliavo- 
Reikalų Vedėjas tas. Priežastis pardavimo. Savi-

M. T.inpis ninkas turi greitai išvažiuot į kitas

HARTFORDO IR APYLINKĖS UETUVIĮJ

GERBIAMI TAUTIEČIAI:—
Norime pranešti visuomenei, kad mes esame 

pirmi lietuviai graboriai Hartford’e. Taip-gi turi
me laisnius balsamuotojų iš “Board of Health”. 
Mes visados esame pasirengę patarnauti savo tau
tiečiams koprielankiausiai ir pigiaus negu svetim
taučiai.

Tai-gi reikale laidotuvių kreipkitės žemiaus nu
rodytu antrašu. Turime savo automobilius, ku
riuos parsamdome dėl krikštynų, veselijų ir kitokių 
pasivažinėjimų. Visais tam panašiais reikalais 
kreipkitės pas mus. Mes duosime geriausį patar
navimą. Todėl nepamirškite lietuvių.

WAŠKELIAUČIUS IR AUKŠTIKALNIS
LIETUVIAI GRABORIAI

16 Charter Oak Avė., Hartford, Conn

Iš
mes. 
toje,
ri būti 
savininkas negyvena jame ir ji
sai jam yra visai nereikalingas. 
Upė teka palei žemę, yra daug 
žnvų ir vasaros laike yra vie
na iš geriausių vietų maudytis. 
Prekė $1900. su $300. įmokėji- 
mu arba išmainyti ant bile ko
kio namo So. Bostone.

DAUGYBE
ir kitų vietų turim ant pardavi
mo arba išmainymo. Jeigu esi 
savininkas namo arba farmos 
ir norėtum parduoti arba iš
mainyti, tai pranešk musų ofi
sui kuogreičiausiai, o mes ap
žiūrėję duosime pasiulijimą 
ant pirmo atsiliepimo.

A. Ivaszkevicz, 
LITHUANIAN AGENCY, 
315 Broadvvay, S. Boston, Mass.

Tel. So. Boston 605.

UŽSIRAŠYK 
LIETUVOS LAIKRAŠĖIĮI 

KARIŠKIŲ ŽODIS” 
išeina Kaune — sa
vaitinis — metams 
$2.00, pusei metų 
$1.00.

• • •

LAISVĖ” Krikčionių 
Demokratų Parti
jos organas išeina 
Kaune — dienraš
tis—metams $10.00, 
pusei metų $5.00, 
1 mėnesiui $1.00.

Prenumeratas siųskite: 
Lithuanian Sales 

Corporation, 
414 Broadway,

Boston 27, Mass.

Pinigus prisiųskite per paeto money orderį ir adresą 
to, kuris turi gauti pinigus Lietuvoje. Jūsų pinigai bus 
išsiųsti be užvilkimo ir Jus gausite kvitas nuo priimtų 
pinigų.

P. MIKOLAINIS,
1304 Sutter Avė., Brooklyn, New York.

T T T T
X

Cambridge, Mass.Arti Kendall Sq.

MOTERYS IR MERGINOS
Yra tai malonumas daryti raincoat’us ir kalio
šus ir taip-gi bus malonumas būti pašaukti dė
lei pasimatymo su mumis bile ryte kas-link ge
ros progos, kurių mes turime atdarų dėl jūs. 
Atsišauk į

AMERIGAN RUBBER

Igzaminacija DYKAI
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DĖL SERGANČIŲ ŽMONIŲ.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokių vaistų? Jei nu

sibodo, ateikite aš iėegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu suvlrš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžių, kroniškų, neaiškių ir komplikuotų ligų vyrų ir mo
terų. Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškailšegzaminuoju jus 
kiekvienų sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos Ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kroniškų ligų. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraujų, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

PATARIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS. 
Ieškodami gydymo pagalvokite gerai. Pasinaudokite kitų 

prityrimais. Jei kenti pilvo, vidurių arba jaknų ligoms ne- 
žlibčiojimo, dispepsijos, rėmus prietvarių etc. Jei turi reu
matizmų, sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, 
ikausmus galvoje, inkstų arba pūslės skausmus, galvos suki
mą, šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, pasitark su manim 
dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk!

Jeigu lklšiol niekas negelbėjo, ateik 
kai. Tamsta sutaupįst laikų, pinigus ir 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu, 
riausto gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, 
doa plečiasi ir niekados pačios nepranyksta, 
valandos, nes gali būti pervėlu.
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PIRMOS KLESOS

DANTISTAS
Dantis ištraukiami ir pri

pildomi visia be skausmo, su 
geriausiais prietaisais, sn nan 

jų išradimų.
į Visą darbą gvarantuojame

DR. W. T.^BHLLY

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

Valandos 
| Nuo 9 vai. ryta 
į iki 8 vai. vakare




