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Vienas Lygos Tarybos 
narys pasakė Associated 
Press korespondentui, kad 
tęsiami prisirengimai dary
li plebiscitą Vilniuje ir būk 
Lietuva dėl nesusipratimo 
pyrotestavo prieš tarptauti
nės jėgos siuntimą Vilniun. 
Augustina Voldemaras, at- 
stovaujas Lietuvą Lygos su
važiavime paaiškino, jog 
Lietuvos valdžia dėlto svy
ravo sutikti leisti Vilniun 
tarptautinę jėgą, kad Lie
tuva yra taikoje su Rusija, 
kuri pripažino Vilnių Lietu
vai. Todėl tas būt galėjęs 
sukelti nesutikimą su bolše
vikais. ehodsių,” vienok nepa- 

• savo tėvynes. Vienok

LIETUVA STATOSI 
GRIEŽTAI.

Geneva, gruod. 9. — Lie
tuvos valdžia paprašė Tau
tų Lygos atidėti plebiscitą 8 
mėnesiams Vilniaus žemėje 
ir palikti Vilnių Lietuvai be 
plebiscito. *Tas Lietuvos 
prašymas buvo inteiktas po 
to kada Lygos sutažiavimas 
atsisakė priimti Lietuvos 
protestą prieš siuntimą Vil
niun tarptautinės kariuo
menės.

Lietuvos notą svarstys 
Lygos Taryba. Mažai vil
ties tėra, kad prašomas ati
dėjimas būtų duotas, bet 
nota padarys tą, kad ple
biscitą vis-gi uątęs.

Naujosios Anglijos ir 
New Yorko valstijose audi- 
imnėse numušama algos ant 
22% nuoš. Tas paliečia 300.- 
000 darbininkų. Tos išdir- 
bystės kapitalistai turėjo 
konferenciją ir tą pienavo 
padaryti. /

Vilniaus — visi šie

Jau tris syk. Želigovskio ar
mija buvo supliekta Lietuvos 
laukuose.

Ja Vilniuje besėdįs avantu- 
ristas Želigovskis buvo apsup
tas mūsų narsios kariuomenės 
iš šiaurės ir vakarų..

Jau buvo įkaitusi Lietuvos 
žemė po Želigovskio kojų ir 
kaip gujamas vilkas jis jau 
dairėsi Varšuvon sprukti...

Bet štai, Tautų Lyga pri
siuntė savo kontrolės komisiją 
Lietuvon su pulkininkų Char- 
digny priešakyje ir. lenkų kri
tiška situacija laikinai liko iš
gelbėta. Lenkija viešai pa
skelbė, ko pirmiau kratėsi, kad 
už Želigovskio darbus pati i- 
manti atsakomybę ir žinoma 
dovanojo tam “maištininkui” 
disciplinos “sulaužimą.” Lie
tuvos Valdžia norėjo tikėti 
Tautų Lygos bešališkumui ir 
dėlto tiko 30 lapkričio sustab
dyti ginklus su ta sąlyga, kad 
Želigovskis būt tuoj iškrausty
tas iš Vilniaus. ' Lenkija pa
sižadėjo tą padaryti ir Tautų 
Lyga tą paliudijo. Lietuva 
dar sykį parodė pasauliui, kad 
ji laikosi taikos politikos, kad 
ji norėtu tikėti Tautų Lygos 
teisingumui ir net pačios Len
kijos žodžiams, kun jau keletą 
sykių duotą žodį yra sulaužiu
si. Jeigu Lietuvos pasitikėji
mas ir dabar nebus Įvertintas, 
tai pasekmės gali būt liūdnos 
daugiau Lenkijai, negu Lietu
vai: dviem besikaujant gali 
pasinaudoti trečias. Nors Lie
tuva ir mažutė, bet tas dar nie
kam neduoda teisės ją skriaus
ti.' L^tuva niekados neatsi
sakys nuo savo teisingų reika
lavimų, neišsižadės Vilniaus, 
neleis Lenkijai savintis iš am
žių lietuvių gyvenamomis že
mėmis. Lietuva nepavėlis ty
čiotis iš savo šventų teisių, 
nepavėlys gudriems francūzų- 
lenkų politikams, pasislėpu
siems už Tautų Lygos, Lietu
vos Neprigulmybė kaip oboliu 
žaisti ir Lietuvos žemėmis 
prekiauti. Per lenkų-frąncū- 
zų intrigas Lietuvoje ir pati 
Tautų Lyga nepuikioje švieso
je atsistojo. Jos kontrolės 
komisija Lietuvoje su pulkinin
ku Chardigny, kaip pabriežė 
Lietuvos Valdžios ' Atstovas 
Varldemaras—darbuojasi Len
kijos naudai. Pati Lyga kal
ta, kad jai nesiseka ir kad į 
jos galybę nebetikiama. Vi
sam pasauliui yra aišku kaip

KAIP ALGOS GELEŽIN
KELIŲ DARBININKŲ 

PAKILO.

LENKŲ INTRIGOMS DAR 
NĖRA GALO.

244 Wext Broadvay,
■ ■ -- .

Laikraštis Rdilway Age 
paduoda geležinkelių dar
bininkų algų pakilimą nuo 
1914 m. Skelbia, jog ap
skritai imant nuo "to laiko 
algos pakilo 115 nuoš. Tas 
pat laikęaštis skelbia, kad 
pragyvenimas pabrango ant 
100 nuoš. Išeitų, kad gele
žinkelių darbininkų padėtis
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JŲ LAISVĖ.

[statymas tų, kurie stovi už 
laisvę steigtis mokyklas 
kias, kokių, kurie nori.
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AUTORITETO
NEGERBIMAS.

Lietuviai iš prigimties v- 
ra gryni demokratai. Lie
tuviai nepasižymi autoriteto 
gerbimu. Perdidelio auto
riteto negerbimo pas lietu
vius, vienok, nėra. Saky
sime daktarų autoritetas 
juk yra prideramai lietuvių 
pagerbtas.

Kad žmonių autoritetą in
gyti, tai jį reikia užsitar
nauti. Žmonės nusisuka ir 
nuo augščiausio autoriteto, 
jei išvysta jo žemumų. Pas 
visas tautas carai, karaHai, 
kaizeriai džiaugėsi dideliu 
autoritetu. Dabar jų auto
ritetas žlugęs.

Apgailėti reikia, kad pas 
lietuvius dabartiniais lai
kais niekas neįgijo augšto 
atuoriteto, panašiai, kaip 
Čeko-Slovakų prof. Massa- 
ryk. Ar tas yra, kad lietu
viai perdideli demokratai ar 
kad neatsirado prakilnus 
galingas ir intakingas va
das?

Mes neturime vieno as
mens daug maž visus vieni
jančio greičiau dėlto, kad to
kis neatsirado, negu dėlto, 
kad lietuviai neseka neger
bia autoriteto.

Tarpe Amerikos lietuvių 
Lietuvos Misija turėjo gra
žiausią progą iškilti ir su
vienyti Amerikos, lietuvius 
Lietuvos darbui. Kas-gi at
sitiko su Lietuvos Misijos 
autoritetu? Jei Šliupas bū
tų katalikas, tai jis pasaky
tų, kad L. Misija yra tikras 
Auga j aus tvartas. O jei 
Lietuvos žydai būtų katali
kai, tai jie L. Misiją prily
gintų prie caro laikų Kau
no gubernskos upravlenijos, 
kurią jie vadino “pomoina- 
ja jama.” - ’

Kas kaltas, kad L. Misi
ja neteko autoriteto? Ar 
Amerikos lietuviai, ar ji pa
ti?

Jau esame užsiminę apie 
Lietuvos Socijal-demokratų 
Partijos Veikimo progra
mą. Grįždami prie jo pa
žiūrėsime į jų laisvę. Sky
riuje Politikos reikaluos pa-* 
sakyta: a) Prašalinti viso
kias tautos, tikybos it lyties 
privilegijas ar suvaržy
mus.” Gi skyriuje Švietimo 
-reikaluose pasakyta: b) At
skirti bažnyčią nuo valsty
bės ir mokyklą nuo bažny
čios; mokykla be tikybos.

Tai tau ir laisve. Ką vie- 
noj vietoj žada, tą kitoj at
šaukia. Juk katalikai stovi 
už tikybinę mokyklą. Soci
jalistų žvilgsniu, matyt, į- 
vedimas mokyklos be tiky
bos nebūtų varžymu.

Kodėl nestovėti už laisvę 
steigti mokyklų tokių, ko
kių kas nori.- Lietuvoj yra 
katalikų, žydų, liuteronų, 
kalvinų. Visi jie norės sa
vo tikybinių mokyklų. Yra 
ir laisvamanių, 
laisvų mokyklų, 
tingesnis, laisvesnis nusi-

Jie norės 
Ar netei-

VILNIUS TURI BŪTI 
MUSŲ.

Visi Lietuvos žmonės pa
sakė, kad Vilnius, be jokios 
abejonės, buvo ir bus Lie
tuvos sostinė. Neveltui vi
sa Lietuva priešinasi Tautų 
Sąjungos pasiūlytam plebis
citui; neveltui mūsų brole
liai lieja savo kraują, nar
siai kovoja, kad ne tik Vil
nių atvadavus, bet kad Lie
tuvos priešų rankose nelik
tų nė vienos pėdos lietu
viams priklausančios žemės. 
Niekas neabejoja apie tai, 
kad jei Tautų Sąjunga ne
būt pasigailėjusi lenkų plė
šiko Želigovskio, jeigu ne
būt mūšius sustabdžius, Lie
tuvos kariuomenė baisiuo
sius Lietuvos priešus jau 
pačian pragaro dugnan bū
tų nugrūdus! Ir taip būt 
atsitikę, nes musų pusėje 
teisybė, o teisybė visuomet 
turi imti viršų.

Mes, šioje šalyje gyve
nantieji, daug gelbėjome 
Lietuvai atblokšti priešinin- 
ką. Mūsų aukų nė vienas 
centas nenuėjo veltui. Tai
gi, tiek dirbę, tiek aukoję, 
privalome pusiaukelyje ne
sustoti. Juk mūsų močiutė 
Lietuva savo vaikams liepia 
kovoti iki galutinam laimė
jimui! Mes jos turime klau
syti, nes ji mums gyvybę 
davė, gražiais ir tvirtais iš
augino, puikia kalba apdo
vanojo. Lietuva nepavedė 
Vilniaus plebiscitui, reiškia, 
ji ves karą toliau su savo 
mirtinuoju priešų. O juk 
kiekvienam iš mūsų yra ži
noma, kad Lietuva para
mos iš niekur kitur negau
na, kaip tik iš Amerikos lie
tuvių. Todėl ir visi supras
kime savo pareigas, . aprū
pinkime Lietuvos kareivius 
šautuvais, rūbais, maistu ir 
tt.

%

Tautos Fondo skyriai dar 
labiau savo darbuotę išplės
kite. Turi nelikt nė vieno 
lietuvio nenupirkusio L. Pa
skolos bono, neaukojusio 
Tautos Fondui. Juk ne
sunku yra nė vienam nu- 
pirkt bent po vieną šautuvą. 
Tie, kurie jau savo auką są
žiningai Lietuvos reikalams 
įteikėte, priverskite ir kitus 
tą patį padaryti. Tėvynę 
mylinti lietuvė jokiu būdu 
nelaikys savo kambariuose 
lietuvio, kurs Lietuvos gy
nimui neaukoja, Lietuvos 
bonų’neperka. Šiandien jo
kiu būdu nebegali nuošaliai 
stovėki ir nesidėti prie savo 
tautos gynimo. Kas galėda
mas neaukoja — jį prie Lie
tuvos priešininkų galima 
priskaityti. Neprivalo būti 
remiami ir tie biznieriai, ku
rie savo pareigos link tėvy
nės nėra atlikę. Pirm juos 
remsite, paklauskit ar. turi 
Lietuvos boną, ar turi T. F. 
aukų liūdymą. Jie su dides
ne dalimi turi dėtis prie tė
vynės gynimo, nes jie iš lie
tuvių gyvena.

Pereitą savaitę savo kvo
tas išpildė šios kolionijos: 
H artį ord, Conn. prisiuntė 
$1,116.50, gi kvota buvo tik 
vienas tūkstantis; E. Vdn- 
dergrift, Pa. prisiuntė $585 
gi kvota buvo tik $200; Wū- 
son, Pa., visai mažytė kolio- 
nija, prisiuntė $122.00. Kvo
ta buvo $100.00.

Who is neri?
New Britam, Conn. pri

siuntė $700.00, . iki kvotos 
tik betrūksta $300.00. Kitos 
kolionijos prisiuntė sekan
čiai:

Philadelphia, Pa., Rich- 
mond $366.00.

į Pittsburgh, Pa., Šv. Vin
cento parap. $290.00.

Chicago, IH., kun. A. Pef-

PHILADELPHIA RlNGHAMTON, N. Y

Bakūžėj (rimto*.

HOLYOKE, MASS

MT. CARMEL, PA

A. R.

LAWRENCE, MASS.
Kataliku Puošnumas.

pabė-

Kašilionis

Bakūžėj Gimus.

72,550 auksinu Lietuvos 
Vilkui, kas daugiau? Mt.

žmo- 
šito- 
Phi- 
susi-

L P.
visų

bet savo,partijos reikalai. Visi san
dariečiai vadinami tautininkai vos su
krapštė $6.00.

MAIZEVILLE, PA
Gilbertono ir Maizevillės lietuviai 

sukruto kada išgirdo šauksmų Lietu
vos, gelbėti jų nuo užpuolikų, teroris
tų lenkų.

Lapkr. 15 d. T .Fondo 84 skyrius 
surengė puikų vakarėlį su . prakalbom 
šv. Liudviko parapijos svetainėj. Va
karas atidarytas Lietuvos himnu Vie
na iš chorisčių mergina buvo pasirė
džiusį į Lietuvos liuosybę (Libėrty), 
kuri sėdėjo parengtam soste, rankoje 
laikė trispalvę Lietuvos' vėliavų. Ša-* 
le stovėjo mergiščios apsirengusios 
Lietuvos vėliavos spalva. Taip-gi po* 
ra pasirėdę į Lietuvos kareivių uni
formas su karabinais stovėjo ant sar
gybos nuo priešų užpuolikų. Ankščiau 
liuosybės sosto žibėjo parašas raudo
nomis raidėmis: “Lietuva kraujuose.” 
Kalbėtojas atsilankė gerb. Kazys Kru- 
šinskas, kurs įspūdingai papasakojo 
apie dabartinį Lietuvos kritiškų padė
jimų. Publika labai užsiganėdino 
tuom vakaru, o ypač gerb. Krušinsko 
prakalba. Tai-gi nesigailėjo dešimkių 
nupirkimui Lietuvos kareiviam šautu
vų. Su pasižadėjimais aukavo šie:

Pasiųsta 
Geležiniam 
Carmelio, šv. Kryžiaus parapijos na
riai sudėjo $1,077.00 ir išsiuntė lietu- 
von. Geležiniam Vilkui 72,550 auksinų. 
Dr. šv. Rožančiaus per vakarienę 25 
lapkr. gryno pelno turėjo $316.00 per 
pasidarbavimų gerb. kun. Dr. V. Bar- 
tuškos ir kitų gerų narių mylinčių Lie
tuvų. Kolektoriai išrinkti perėjo per 
stubas pas žmones kolektuodami, 
gerb. klebonas kun. Dr. Bartuška ėjo 
per biznierius. Aukavo kiek kas išga
lėjo, išskyrus porų biznierėlių.

Kun. A. E. Bakunas .. .............. 55.00
Juozas Miiiauskas ........ .............. 1.00
Jonas Dunauskas ......... ..............11.00
Juozas Savickas ........... .............. 10.50
Jonas Lekavičius ......... .............. 10.56
Ant F. Laurusevičius .. ..............10^0
Mare ............ .............. 10.2-j.
Juozas Baranauskas ... ..............10.00
Marė Vilimienė .............. ..............10.00
Vincas Velička ........ . ..............10,00
Magd. Baranauskienė .. ..............10.00
Motiejus Deimantavičius ............ 10.0U
Motiejus Ragažinskas .. ..............10.00
Andrius šmlukštys ....... ..............10.00

Spalio 17 d. š. m. sušauktame susi
rinkime per kun. Dr. V. Bartuška Lie
tuvos gelbėjimo reikalais Ir pardavi
mui L. L. Paskolos tonų, pirmiausia 
buvo išrinkta pirmininkas Albinas Ki- 
jauckas, raštininkas Motiejus M'kelio- 
nis. Pąskui perskaitytas laišks iš 
Lietuvos Misijos. Kalbėjo gerb: kun. 
Dr. V. Bartuška apie dabartini Lie
tuvos padėjimų ir jos vargus. Toliau 
išrinkta kolektoriai oereiti per stubas 
pardavinėjant L. L. Paskolos Bonus ir 
rinkimui aukų Lietuvos šauliams ar
ba Geležiniam Vilkui.

Mikas Zubana-............
Marė Veličkiute..........
Jurgis Šidiškis ..........
Juozas Milutis ............
Kazys Aštašauskas ... 
Valerija Pautieniutė . 
Jurgis Markauskas .. 
Vincas Kalinauskas .. 
Pranas Raugevičius .. 
Jonas Karpavičius ... 
Jurgis Berukštis ........
Motiejus Danulevičius 
Jonas Dumalakas .... 
Jonas Milutis ..............
Feliksas Kastanavičius 
Juozas Kupčiūnas .... 
Jonas
Jurgis Karpavičius 
Jonas

. .10.00 

..10.00 

..10.00 

..10.00 

. .10.00 

..10.00 

. .10.00 

. .10.00 

..10.00 

..10.06 

...5.00 

. .10.00 

..10.00 

...5.00 

...5.00 

...5.00 

...5.00 

...3.00
Morkūnas .........  1.25

Po $1.00: Motiejus Malinauskas, Jo
nas Bankieta, Jurgis Stankevičius, 
Ona Zigmantienė, Magd. Jurčikonie- 
nė, Viktorija Kašilionienė, JulS Du- 
bauškienė, Marė Vyšniauskienė, M.* 
Struckuvienė, Pranė Bacvinkienė, Ma
rė Abugiellenė,' Marė Pečiulionienė, 
Elzb. Randakevičienė, Elzb. Asta- 
šauskienė, Jieva Morkūnienė, Uršu
lė Bradunienė, Magdė Mikalauskiene, 
Pranė Varnienė, Motiejus Makarevi- 
čius, Ona ( Stankevičienė, Petronė 
Griškien, Antanas Lestauskas, Jonas 
Butkevičius, Morta Matulevičienė, Po
vilas Stankevičius, Adomas Griška, 
Julė Jurčikoniutė, Alena Berriočiutė. 
Smulkių $1.25. Viso pasidaro aukų 
$367.25. L. P. Bonų užsirašė už $200 
Ant užbaigom vakaro vietinės parapi
jos choras sudainavo keletą lietuviškų 
dainelių. Mažiukės mergaitės pasakė 
keletą puikių deklaamcijų, kurios, ir 
^publikų gardžiai prajuokino. Visiems 
aukavusiems tariame nuoširdžiai ačių.

A. F. Laurusevifius.

BROOKLYN, N. Y.
Svarbus Susirinkimas.

LDS. 12 kuopos metinis susirinki
mas atsibus gruodžio 13 d. 1920 m. 
7:30 vai. vakare Kar. Aniolų salėje. 
Prašomi visi nariai pribūti ant šio su
sirinkimo, nes daug svarbių dalykų 
randasi kurie paliečia ir musų tėvynę 
Lietuvų. Taip-gi būtinai reikia išrink
ti valdybų ateinantiems metams. Kaip 
dabar, ilgiau būti negali.

Valdl/bo.

• WORCESTER, MASS.

Lietuvos Pramonės Bendrovės šėrl- 
nfnkų susirinkimas įvyks sekančių žie
delių 12 d. gruodžio po bažnyčia. Visi 
šėrininkai minėtos bendrovės kviečia
mi atsilankyti, nes delegatas Išduos 
raportų iš seimo. Tad visi pribukite. 

Skyriaus Valdyba.

PAžJSTAMUS PIRKTI BONUS IR 
RAGINKITE SAVO DRAVBUS IR 
AUKUOTI LTETUVAL

Philadelphia pagal lietuvių skaičių, 
tai bus trečia kolonija Amerikoje. Bet 
Lietuvos Laisvės Paskolos bonų par
davime — yra paskutinė. Mažiausios 
kolonijos Philadelphių pralenkė. Ne 
vienam puola klausimas į galvą kas tai 
gali boti. Gal žmonės neduosnųs, gal 
neprijaučia nuvargintai Tėvynei. Ne,, 
nėra taip. Čia žmones tokie kaip ir 
.visur, o gal dar ir geresni. Kuomet 
tiktai seniau būdavo katalikų paren
gimuose renkamos aukos, tai čia vi
suomet gausiai susirinkdavo. Bet kas
link bonų pardavimo dalykas yra ki
taip. Kuomet buvo organizuojama 
Phlladelphijos L. L. P. Stotis, tai va
dinami tautininkai keli susirinkę po 
kliniko Griniaus komanda išsirinko 
sau valdybų, o paskui tik draugijas 
šaukė. Na ir sudarė taip, kad čia jau 
valdybos nereikia rinkt, bet tik už
tvirtint. Taip ir paliko. Tik tauti
ninkai patys džiaugi”0' kad katalikų 
neprileidę į valdybų. Prasidėjo tas jų 
“darbas.” Surengė Lietuvos Misijai 
prakalbas, bonų mažai pardavė. Pas
kui vėl. surengė prakalbas, ir vėl ma
žai pardavė. Kodėl žmonės nepirko 
bonų? Na gi paskui girdisi visokios 
kalbos: “Klinikų Grinių ir kitais 
nės nepasitikėjo.” Dalykas yra 
kis. Tas kliniko Grinius tarpe 
ladelphijos lietuvių yra labai 
kompromitavęs, nes jis su Naujoku tu
rėjo Philadelphijoj kliniką ir žmonės 
per laiškus gydėsi ir daug sako suvy- 
lė. Kuomet pašto inspektoriai užpuo
li klinikų ,tai Naujokas, sako, 
gęs o Grinių uždarę į cypę.

Kuomet dabar Grinius liko L. 
Stoties viršininku pradėjo ant 
prakalbų draskytis ir rodyti savo pat
riotiškumų ir kolioti kitus pasišven
tusius Lietuvai žmones, vistiek nepa
sitikėjo. Pirmiau patįs slankiodavo 
kad gavus į klebonijų įlįsti, o dabar 
paškudija ant prakalbų musų gerbia
mų klebonų Kaulakį, kad jis esąs Lie
tuvos Laisvės bonams priešingas, kuo
met gerb. klebonas ypač per pastaruo
sius 6 metus daugiausiai Lietuvos la
bui darbavosi. Kadangi tarpe Piiila- 
delphijos lietuvių yra < idesaė pusė ka
talikų, o katalikai, kaip ir visur/dau
giausiai Lietuvos reikalus remia, tai 
matydami susikompromitavusius vie
tinės stoties komitete, neperka bonų. 
čia yra South pusėj 6 bažnytinių dr-jų 
Sąryšis, taip-gi yra ir ant Richmondo, 
da pasikvietę ir kitas draugijas, nu 
tartų ir stengtųsi perorganizuoti L. L. 
P. Stoties Komitetų. Tuomet darbas 
pradėtų daug sparčiau eiti. Kuomet 
dabar tokia kritiška valanda Lietuvo
je, ir jie laukia amerikiečių pagelbos, 
tų perorganizavimo darbų reiktų tuo
jau atlikti. Visuose miestuose žmonės 
juda-kruta, deda aukas, parduoda bo
nus kiek tik kas gali, o Philadelphia 
apsileidusi. Nors tautininkai sakosi 
rūpinasi Lietuva, o -pasikvietę šliupą 
kalbėti nesistengė, kad rinkti aukas 
pirkimui Lietuvai šautuvų, bet rinko 
aukas Vilniaus “unUersitatei,” jiems 
“universitatė” geriau rupi negu Vii 
nfųus iš po lenkų išliuosavimas. Kur 
jus tų “universitatę” dėsite jeign len
kai nebus iš Vilniaus išmušti.

Neperseniai Richmondo tautininkai 
turėjo susirinkimų, na žinoma, klini
ko Griniaus pompomis papylė “protes
tus” prieš “Draugų” ir “Darbininkų” 
kam šie du laikraščiai teisingai pa
stebi apie Vileišio nepildymų teisingai 
savo pareigų. Vargu tie du laikraščiai 
nusigųs tokių kliniko nusišnypštusiu 
daktarėlių pliauškalų.

Philadelphieti 5.

Lapkričio 28 d. 1920 m. L. U. S bu
vo surengusi prakalbas. Kalbėjo iš 
New Yorko Narvydas. Jo kalba visai 
jokio įspūdžio publikai nedarė. Daug 
maž panaši į pasak* Liet Paskolos 
bonų parduota už $1200. šauliams su
šukuota $35225. Aukavo šie:
J. Ambrozaitis ... ■ • ..........10.00
K. Pranaitis ........ ..........10.00
S. Pranašauskas . .............5j>'
A. Pranalčiutė ... .............3.00

Po $1.00: F. Gentala, D. Morkū
nienė, A. Verbicklenė, D. Skatikienė, 
O. Urbonienė, I. Dulkė. Smulkių $LOO. 
Viso $35.00.

Varde Lietuvos, aukavusiems širdin 
gal ačių.

Beje, turiu pažymėti, kad šiomis 
dienomis landžiojo po stubas lenkų du- 
dorius su plotkomis, neaplenkdamas 
nė lietuvių. Lietuviai pirkdami pas 
lenkų, parėmė savo priešų, nes plot 
kelių gali gauti ir pas lietuvį.

Susilaukėme naujo klebono gerb. ku
nigo Skripkos. Parapijos nartai pa
rengė viešų vakarienę lietuvių svetai
nėje. Žmonių susirinko apie 200. Rei
kia nepamiršti musų katalikiškų biz
nierių, kurie prisidėjo su didelėmis 
aukomis ir šiaip žmoneliai gausiai au
kojo parapijos reikalams. Laike va
karienės gerb. kun. Skripka pasakė 
trumpų prakalbėlę. Toliaus sekė dai
nos, kurias sudainavo bažnytinis cho
ras, vedamas gabaus vargonininko J. 
Stelmoko. Tai:gi vakaras visais žvilg
sniais nusisekė ir pelno liko apie $130. 
Parapijonys išreiškė daug gerų linkė
jimų naujam klebonui ir išsiskirstė 
kas sau. Ligšlol klebonavo kunigas 
K. Ambrozaitis, kuris daug darbo pri
dėjo musų kolionijoje ir daug nuken
tėjo, dažnai už teisybę, apleido Bingh- 
amtono parapijų apie 3 mėnesiai atgal. 
Nuo gruodžio 1 d. užėmė jo vietų nau
jas klebonas.

Nemuno Sūnūs.

k .

Atviras Laiškas
M. Paltanavičiui, laikraščio 

“Amerikos Lietuvio” redakto
riui ir savininkui:—

Jūsą Iaikraštyj'e, gegužio 2 d. 
1920, “Vietos Žinią” skyriuje, yra 
12 rašinėlią apie vietinią (Wor- 
cesterio) lietuvią darbuotę, kuriij 
viena skirta aprašymui ir katali
ką vieno vakarėlio. Ne tas ma
ne stebėtina, kad jūsą laikraštis 
kataliką neužjaučia, ją viekimą ig
noruoja, nes kitap ir negalima ti
kėtis nuo prieš katalikus nusista
čiusiu laikraščią.

Musų kolionijos lietuviai katalikai 
visur pasižymėjo duosnumu. Aukavę 
šimtais parapijos reikalams, aukavo 
Lietuvos reikalams pinigais ir drabu
žiais ir nemažai išpirko L. L. P. Bonų. 
Kuomet musų idėjiniai priešai apsišar
voję “tautininko” vardu, susijungę su 
visokio plauko nezaležhinkais-bolševi- 
kais surenka prakalbose po $6.00 dau
giau ar mažiau, mes katalikai auko
dami bažnyčiai sudedame tūkstančiais 
ir Lietuvos reikalams. •

Kolektoriai išrinkti šie: Andrulevi- 
čius Antanas, Pranckiavlčius Kastan
tas, Norkiavičius Motiejus, Kerdokas 
Motiejus. Kijauckas Jonas, , Avižonis 
Martynas, Dambausas Antanas.

L L. P. Bonų nupirko tą dieną šios 
ypatos:
Kun. Dr. V. Bartuška .............. 100.00
Kijauskas Jonas ... ....................50.00
Pranckiavlčius Kaz. ......................50.00
Kijauskas Albinas ........................50.00

Ant Geležinio Vilko davė šie:
Motiejus Mikalonis $10.00
Karaševičius Kast. 10.00
Pauža Tarnas ..... 10.0J
Vyšniauskas Juozas 10.00
Skreckas Petras lO.Ofr
Šimniškis Petras 10.00
Šimniškis Juozas .10.00
Murauskas Jokūbas 10.00
Banevičius Juozas 10.00
Vyšniauskas Jonas .10.00
Latakas Kazys .... 10.00
Jankus Saliamonas .20.00
Ašmena Kazys .... 10JX)
Balkunas Antanas 10.0C
Laukaitis ........ .10.00
Mačiulis Vincas ... 10.00
Vasiliauskas Kazys 10.00
Kleponienė 'Magdė .10.00
Miliūnas Antanas . 10.00
Arcikauskas Vincas .ŪOO
Zumas Aleksandra 10.00
Janulevičius Juozas .. 10.00
Šilinskas Antanas 
Bernotas Mikas ..
Aniukštis Juozas 
Slavėnas Petras . 
Aukštinis Juozas 
Klimavičius Jonas 
Venslauskas Kazys 
Lišauskas Aleksandros 
švabauskienė Agota 
Grigonis Jokūbas ., 
Varševičius Antanas 
Ludinskas Raulas 
Kivita Andrius 
Slaukevičius .. 
Zigmantas J. . 
Janulevičius Ignas 
Ciginskas Ignas . 
Lueas Klemensas 
Juodis Martynas 
Lizauckas Antanas 
Skreckas Antanas . 
Juškauskas Tarnas 
Klimavičius Jonas . 
Piščikas Antanas .. 
London Moros ..... 
Ignatavičius Juozas 
Juškauskas Juozas 
Baltuškevičius Juozas 
Makauskas Juozas .. 
Našlėnas Aleksandras 
Raulynaitis Martynas 
Dazaroda Juozas 
Bllinskas Kazys 
Duginas..............
Arminas Adomas 
Sidaravičius Pranas 
Rubinskas Petras .. 
Pajaujis Augustas . 
Petkevičius Antanas 
Miliauskas Jurgis .. 
Ambrozas Andrius . 
Urbanavičius Vladas 
Mileris Kazys ... 
Bendoųius Vincas 
Dirsius Juozas .. 
Petruškevičius Petras 
Lucas Jonas ........
Norkevičius Jonas 
Norkevičius Ant 
Labašnnskas Juozas 
Vilimavlčius Juozas 
Barysas Mikas ... 
Mimkuvienė..........
Povilaitis Jonas .. 
Nedzinskas Augustas 
Sviderskis Vincas . 
Mockapetris Juozas 
Kun. Dr. Bartuška 
šiupšinskas Povilas . 
Laučis Rapolas ............
Lanauskas Jurgis ........
Paliokas Antanės ........
Čičinskas Juozas ........
Bučinsklen? Marijona . 
Krasnickas Alena ........
Žabaro Jonas ................

I Bagdonas Antanas .... 
KUauskas Jonas ..........
Mozgabis.........................

Nenuostabu, tat, kad ir minėta
me jūsą laikraščio numeryje ne
aprašote kataliką vakarėlio, ale 
tik bandote pasirinkti “Iš buvu
siu Prakalbą’* šį tą, kas, jūsą 
nuomone, galėtą pažeminti katali
kus.

Tėvų Priederme.
Mes esame visame pirmi, tad buki

me pirmi ir organizacijose. Tėvai tu 
retų raginti savo vaikus prisirašyti 
prie L Vyčių organizacijos, nes tik 
tuomet jaunimas bus apsaugotas nuo 
ištautėjimo ir ištvirkimo. Musų kolio
nijoje randasi daug jaunimo, bet jis 
yra pasisklaidęs — neorganizuotas.

Darbininkai.
Aimanuoja kad bedarbė, streikai ir 

esame skriaudžiami kapitalistų. Bū
dami pavieniais niekados nesulauksi
me geresnių laikų, nežiūrint kiek jus pindami aprašymus nesutinkan- 
aimanuosite ir verksite*. Jus išnaudo- čius su faktais 
ja kapitalistai ir jiems panašus žino
dami, kad jus esate* apsiskiaidę ir sa
vo reikalų nežinote;

Turime organizaciją, kuri rūpinasi 
lietuvių darbininkų reikalais. Pa-

Vis-gi, mes katalikai turime tei
sę tikėtis is jūsą laikraščio kad 
aprašydami kataliką veikimą lai
kytumėtės bent paprasto padoru
mo ir neiškreiptumėte dalyko tal-

Nes jūsą ban
dymas man primesti minties ir 
žodžiu, kurią neišreiškiau, per
žengia rvbas net paprasto stor
žieviškumo. Būtent, jūsą laik-

kiau, kad “kataliką Dievas jau 
ne vienokis,” gi po teisybei, tai

klauskime kiek iš musų priguli prie rastis man primeta, buk aš pareis- 
jos? ’ ~

Tad, lai nors bedarbė mus paragi
na rašytis prie vieniakėiės darbo žmo- apie tą aš ir kalbėti ne kalbėjau, 
nių organizacijos — Lietuvių Darbi- Ir pats čionai užeituotas jūsą laik- 
ninkų Sąjungos.10.00
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CAMBRIDGE, MASS.
L R. Kryž. Rėmėjų skyrius šauniai 

veikia dėl Lietuvos. štai pereitame 
susirinkime buvo išduotas raportas ko
lektorių, kurie buvo apsiėmę vaikščio
ti po stubas, rinkdami aukas. Iš ra
porto paaiškėjo, kad buvo didelės pa
sekmės ir šaunus kolektorių darbštu
mas. Per pasidarbavimų šių ypatų 
tapo surinkta aukų.
J. Mockeviičus ir J. Jusevičius su

rinko ...........................................$101.25
V. Janeliunas ir S. Luinis sur. 96.00 
M. Sudukienė Ir-P. Rudaitienė 

surinko. • • • • ...... ..... ..31.00 
Aleks. Vinčiunas surinko .......19.00

raščio sakinys tiktai galėjo gimti 
vaidentuvėje žmogaus, kuris šalia 
tikėjimo pilnas ignorancijos dėl 
sau išsisvajotu priežašciij, tikėji
mo neapkenčia.

Faktas yra, kad buvo palygini
mas lenką krau geringų darbą, 
ypač kankinimo kataliką vysku
pą, užmušimo keletos lietuvią ka
taliką kunigą ir nurodžiau, kad 
tolygi darbai prieštarauja Katali- 

Bažnyčios mokslui ir kad nors 
redaktorius L. šimutis iš Brooklyn. N. Į lenkai vadinasi katalikais, bet jau 

ją supratimas Dievo yra kitoks

BRIGHTON, MASS.
5 d. gruodžio š. m. Tautos Fonde 

skyrius turėjo prakalbas Lietuviu Sve
tainėje. žmonių prisirinko neperdau- 
giausia. Vedėjas prakalbų B. Ajaus
kas plačiai kalbėjo apie nuvargintų 
Lietuvą ir lenkų “žulikovvskių” darbe
lius. Ragino aukoti, pats pakloda
mas $20.00 ant dviejų šautuvų. Tą 
dienų buvo atvykęs gerbiamas “Garso [ką 
redaktorius L. šimutis iš Brooklyn. N. I lo-n 
Y. ir savo kalboje ne vienų sugraudi-1 - 

ino ragindamas aukot Lietuvos labui r '* _ - » ■»
ir pirkt Lietuvos paskolos bonus. Po ne^ mu^ kataliką, ir kad

Viso surinkta aukų.......... $251.25
Tie pinigai jau yra pasiųsti. Tai 

matote, kad šitas skyrius nesnaudžia 
ale veikia dėl Lietuvos labo su viso
mis savo jėgomis ir pasišventimu. Tai
gi tie patys kolektoriai ir ant toliaus 
pasižadėjo darbuotis vaikščiodami po 
stubas. Tikimasi, kad ateities darbas 
bus dar sėkmingesnis.

Valdyba.

LAWRENCE, MASS.

jo kalbos sudainavo kelias gražias Į teisingai lenkams primetama kad 
daineles Brightono jaunos mergaitės 
Raudalioniutė, Bucevičiutė ir Busle- 
vičiutės. Per prakalbas surinkta au
kų $245.62. Lietuvos Pask. Bonų par
duota už $500.00. Viso $745.62. Au
kotojų vardai:
A Plonis ........................................ 10.00
L. Jankauskas .................... 10.00
Vincas Valeika ...........................  25.00
Baltrus Ajauskas  ................. 20.00
S. Kudarauskas .............................. 11.00
J. Raudėlinnas .....*.................. 10.00
Magdelena Klovienė ...................... 10.00
Veronika Dangutė.......................... 10.00
Morta Maneikienė.............. ..... 10.00
Steponas Maneikis ........................ 10.00
Leonas Stoškus ...........................  10.00
A Anei tunaitis ...............  10.00
Bronė Plonaltė ,............ ..............10.00

Po $5.00: Stasys Dirsa, Juozas Mi
kulis, Stasys Uždarinis, .Juozas Bu- 
cevičius, Antanas žilinskis, Uršulė 
Dargienė, Mikas Zablackas.

Po $2.00: Antanas Tataronis, Kris
tina Kadarauskienė, Frank Raudeliu- 
nas, Edvardas Kulėdas.

ją tikėjimas nėra kataliką tikėji
mu ale lenką tikėjimu. Ir ar-gi 
laikraštis užtylėdamas lenką žvė
riškumą, užmušime Marcinkonią 
klebono kunigo Raštueio, Valki
ninką klebono kunigo Karvelio ir 
kitą (jau kituose laikraščiose mi
nėtą) ir jūsą laikraštis nukreip
damas pagiežą ant tikėjimo nori 
pataikauti lenkams už tai kad jie 
žudo lietuvią kunigus?!... Ma
žas tai bedievybei džiaugsmas. 
Lietuvos dvasiškija, kuri taip sun
kią naštą neša atstatyme nepri
klausomos Lietuvos, bus dėkingai 
atjausta jos laisvą gyventoją. 
Kančios Vyskupo Karoso, kalėji
mas Kanauninko Grigaiįįo, pralie
tas kraujas kunigą, Vilniaus sri
ties lietuvią dvasios ganytoją, ku
riuos neteisėtai nugalabino nuož
mus lenkai tas stiprus pasiprieši
nimas Lietuvos kunigą prieš len
ką norą pavergti Letuvą, bus su 
pagarba minimas Lietuvos istorijo
je. Nei laisvafaniams ranati- 
kams to peužčiaupti prieš tautą I

Keista ir tai, kad jūsą laikraš
tis per tris metus neišmoko be 
klaidos parašyti vietinės lietuvią 
bažnyčios klebono asistento, kuni
go Čapliko pavardės, kame net 
svetimtaučią laikraščiai jau pra
lenkė.

*1

♦

Gruodžio 2 d. 7:30 vaL vakare Įvy
ko-prakalbos Lietuvių Svetainėj vieti
nės Sandaros kuopos su tikslu parink
ti 'aukų Lietuvos universiteto studen
tams. Kalbėjo Dr. šliupas apie da
bartinę Lietuvos padėtį ir Lietuvos 
Valdžių. Sako: “Lietuvos valdžioje y- 
rn Visų partijų atstovai Ir vienas ki
tas kunigas ir ponas, nes trūksta mo
kytų žmonių.” Kažin kodėl Dr. Šliu
pas neužėmė panašios vietos bet grį
žo l Ameriką žmonėms skelbti kitų 
klaidas? Tautos Fondą ir kitas orga
nizacijas, kurios dirba naudingų Lie
tuvai darbų išniekino. Neaplenk? nė 
kunigų. Ar tik Dr. šliupas nesusiuo- 
st? su Varšavos dvarininkais, nes toks 
darbas aiškiai priešingas Lietuvos 
gelbėjimui. Ką parems Dr. šliupas su

Po $1.00: J. Barbaravičius, J. Pet
rauskas, A Šmeižia, J. Plonis, A. Ba
cevičius, A šaika, M. Buslevičienė, 
Pranas Ajauskas, S. Petrukėnas, J. 
Valas, A Janušienė, P. Brančius, A 
Anilonis, J. Belefcevičia, L BelekeV;- 
čienė, J. J aslos. J. Noreika, Z. Savic
kas, K. Bingelis, M. Saugavičtus, J.- 
Bernotas, J. Žilinskas, M. Buslevlčia, 
A Apulskls, Z. Bucevičia, A Gribas, 
S. Zakauskas, J. K vai tonas. A S. Ta
balas, A Dapšauskas, A Paukštis, MJ-. 
kas Buslevičius, A Sinauskaa, F. Ga
relis, Adolfina Loh. Valerija Saulai
tė, J. Intas, J. Saulis.

raitis $100.00.
Manchester, Conn., Sus- 

mo 216 kp. $76.00.
' Hudson Heights, N. J., P. 
Puizes 10.00.

Forest City, Pa. $390.00. 
Pittston, Pa. $400.00.

, Tautos Fondas, 
So. 9th St, 

lyn,- N.* Y.-

Taip-gi, auką surinkta ne “apie 
$300,” kai rašote, bet $403.60.

Tai-gi, jeigu jau apie mus ka
talikus rašote, tai rašykite teisin-

Dabar laikas užsisakvti 
$8.00 kuriuos surinko viršminėtose laikrašti “Darbininką” sau ir 
prakalbose. Tad aišku, kad “sanda-' gimia&M arba pažįstamiems į 

Raštininkai M. JWteKoii««. riedama” rupi ne Lietuvos reikalai, Lietuvą. •’

■ J
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DETROIT MICHIGAN

Nežudyk manęs berauti 
Ir vaikelio mūs brangaus 
Oi kas vargšei bedaryti, 
Kas mane varge užjaus?.

Oi, vargeli, vargužėli, 
Kam ant manęs įpykai 
Oi, bernyti, bernužėli, 
Kam vieną, palikai?..

Ją. apleido bernužėlis, 
Nebenori jos matyt, 
O jį vargšo mažutėlio 
Neįstengia išmaityt.

Ir atmink jog aš nešioju 
Tavo meilę širdingai, 
Ir tavęs nepersekioja, 
Bet meldžiuosi už tave.

Aš maldausiu ir prašysiu 
Kad tav’ Dievas nebaustų, 
Gal prie doros tu sugrįši, 
Gal mane atminsi tu?..

Na, neverk, neverk, mažuti, 
Dar tau anksti ašarot, 
Dar gyvenimas įsiutęs 
Leidžia tau ramiai miegot!

Ir jį glaudžia prie širdelės 
Mažutėlį verkdama, 
Meilę mielojo bernelio 
Su skausmu atmindama.

Verčias drumsti debesėliai, 
Švilpia vėjas, lyj lietus, 
Apviltoji mergužėlė 
Tyliai meldžias už kitus,

Jos išdžiuvę jaunos krūtis 
Neįstengia papenėt, 
O rėksnelis jos mažutis 
Neišmoko dar kentėt.

Ir kaip tu sunkiai kentėsi, 
Mano skausmus prisimink 
Ir varguose ištesėsi, » 
Tik kentėk nenusimink!..

Liepuojų
Su dadėliu 

$5.00 karės tai 
Randasi vietinis 

tas tamstos j 
Nueikite pas jį.

PARSIDUODA 
FOTOGRAFO STUDIJA 

Geroj vietoj, pigi renda ir darė gerą 
biznį per dešimts metą. Parsiduoda 
pigiai. Delei informaciją kreipkitės: 
“Photograph” 242 Vest Broadway, S'*. 
Boston, Mass.

—1 ? '. •v'...-*

Apleistame Dvare

Tu atmink jog yra Dievas, 
Mato darbus Jis visų,
Jis priglaus manę kaip tėvas. 
Išklausys karštų maldų.

Paieškau Stepono Janulevičiaus, pa
eina Lietuvoje iš Suvaiką rėd., Mete- 
lią par., Buckuną kaimo. Girdėjau 
kad gyvena apie Cleveland, Ohio. Ga
vau svarbą laišką iš Lietuvos nuo Pra
no Janulevičiaus. kuris tarnauja Lie
tuvos kariuomąpSje.

Salp-gi paieškau savo draugės, po 
pirmu vyru Viktorija To^auskienė, po 
antru, nežinau. Iš Lietuvos paeina: 
Suvaiką gub., Metelią par., Buckuną 
kaimo. Turiu daug svarbią reikalą.

Jie patys, ar kas juos pažįstate, ma
lonėkite pranešti šiuo antrašu: 

J1EVA STANKEVIČIENĘ
13 Knox St, Lewiston, Me.

NAUJOSIOS ANGLUOS L. D. 8. 
APSKRIČIO VALDYBOS 

ANTRAŠAI

T. FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAL

Vargo Poetą.
Veikiančioji armija. 

11 '9'20.

O, mielasai bernužėli,
Kam man’ vieną palikai?.. 
Ar dėl vargšo — mažutėlio 
Tėvo meilės nejutai? ..

Paieškau savo pusbrolio Stanislovo 
Vitkaus, apie 10 metą atgal gyveno 
Pįttsburgh, Pa., o dabar nežinau kur 
Meldžiu atsišaukti. Paieškau taip-gi 
pusbroliu Petro Jančausko, Petro !r 
Vinco Zarambų. Tu.-iu svarbią reika
lą. Atsišaukite tuojai.

J. AUKšKALNIS, 
1604 Jefferson St, Gary, Ind.

(Corrcot Name)

Aš Motiejus Milišauskas, paieškau 
savo giimnią, Motiejaus Astrausko 
Runkiq kaimo, Višakio Rudos vaL, 
Marijampolės apskr. ir Jono Minkevi
čiaus Kardoką kaimo, Višakio Rudos 
vaL, Marijampolės apskričio, Suvaiką 
rėd. Abudu prašau kad ant šito ad
reso atsišauktą:

BRANGUS BROLIAI 
LIETUVIAI!

PARSIDUODA 
POOL-RUIMIS.

4 stalaL Gerai išdirbtas biznis, y- 
pač žietoos laike. 243 D Street arti 
Broadway, South Boston, Mass.

gą su priešais kovoti fr gerbūvį 
turėti Kaip jaučiasi tos lietu
vaitės, kurios per suklydimą skai- , 
to save puikiomis lenkaitėmis — , 
panelėmis ir nežino to jausmo, 
kurį jaučia tikra lietuvaitė kvė
puodama tyru Lietuvos oru ir ’ 
girdėdama šiltais vasaros vakarais 
malonų lakštingelėlės vargelius J 
rokuojančius malonią ir jautrią 
giesmelę, klausydamas Lietuvos . 
berželio meilaus šlamėjimo, maty
dama platu mėbno dangaus plo
tą žvaigždžių milijonais nusėtą? ' 
Ar nepajunta ji tikro meilės jaus
mo prie savo tėvynės Lietuvos? 
Jog jautri mergiščios širdis tik 
tik neturėtu taip lengvai pasiduo
ti ištautėjimui kaip pasiduoda tė
vai ieškodami kodaugiau gerybės 
ir pelno ir mainydami tai net ant 
lietuvio vardo.

Išeinu iš rūmo ir matau dide
lius plotus sodno visokiais gra
žiais medeliais išsodinta ir dabar 
išnaikinta. Pavydas ima jau
čiant kad visi tie buvusieji gra
žumai linksmino akis tokiam žmo
gui, kuris kovojo ir tebekovoja 
prieš tą kraštą, kurios žmonės iš
auklėjo tą sodną ir oras ir žeme
lė išpenėjo juos ir išgražino.

Sugrįžęs pas žmogelį į mažą 
dūmų prirūkusią pirkelę jaučiuos 
kur kas lengviau ir maloniau ne
gu didžiojo rūmo kambariuose, 
nes čia nėra tuščių, bereikalingi} 
dalykų ir nejaučiama poniško 
pertekliaus.

Širdinga kalba su žmogeliu ma
ne visiškai nuramina ir aš jaučiu 
kad antrą kartą nebenorėsiu eiti 
į kątik apleistus paniurusius kam
barius, kur veidai nuo sienų pik
tai ir nesuprantamai į mane — 
Lietuvos kareivį stebisi lyg pri
kaišioja ką tai man, lyg ką tai 
skaudžiai išmetinėja. U, kaip 
nejauku ir baisūs tie .kambariai! 
Nors jie ir apgyventi buvo, bet 
negalėjo duoti gyventojam tikro 
ramumo ir džiaugsmo. Užtaigi 
ir tie ponai nematydami tikros 
Lietuvos grožybės negalėjo jos 
pamylėti ir liko tėvynės išdavi
kais. Skaudu man—Lietuvos ka- 
reviui širdį kad atsiranda tėvynėj 
užaugyntų sūnų, kurie paniekina 
motiną. ' . .

(Šemetovščiznos dvaro, kurio
1 savininkas sulyg palikto saugo

ti trobesius sargo žodžių išbėgo į 
įlenkus.)

GUNARO LINE
Tiktai 9 dienos

l



KAS DAUGIAU.

ADASUSIRINKIMAS.

SUSIRINKIMAS

IGARAINary į.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

PIRMOS KLESOS

Tėmykite ŽEMIAUSIOS ČEVERYKŲ KAINOS N. ANGLJOJ

TIMOTHY F

VAIKŲ SIAURINIAI

(corned beef) 
(corned beef) 
(corned beef) 
(corned beef)

Geneva, gruod. 9. — Tau
tų Lygos suvažiavimo komi
sija nutarė priimti Armėni
ją, Albaniją ir Georgijų da
lyvauti darbe technišku ko
misijų. Lichtenstein nepri
imtas, bet galės savo reika
lus paduoti per .Šveicarijos 
atstovus.

Baltiškos valstybės nepri
imtos ir vienintelis klausi
mas išrišimui lieka Lietuvos 
dispozicija.

VĖL NEPRIĖMĖ 
LYGON.

THE NEW OUTLET STORE
205 Broadvay, * South Boston, Mass

VISKAS TURI BŪTI IŠPARDUOTA 
ŠTORAS TURI BŪTI TUŠČIAS VAS. Imą. 

Sekanti yra keli mūšy bargenai.

DANTISTAS
Dantys ištraukiami ir pripildo
mi visai be skausmo, su geriau
siais prietaisais, su nauju išradi
mu.

TINKAMIAUSIA KALĖDŲ DOVANA
Jam būtų baksas ADAMS CIGARŲ. Jie yraUnijos dar 
bo ir rankom padaryti, kuomi užsitikrinate gauti geriau
si cigarą kuris yra padarytas.

ADAM SABULIS
324 E ST., KAMPAS BROADWAY, SO. BOSTON.

Broadway, netoli F Street, 
SO. BOSTON, MASS.

$2.95
SAIZO IKI 5IR PUSĖS

Lašiniai
Jautiena
Jautiena
Jautiena
Jautiena
Jautiena šviežia dėl kepimo 1 sv. 
Jautiena svežia dėl kepimo 6 sv. 
Hash, Corned Beef sv.
Tomaičių • --
Jam, (Australian) 2 svaru kenas

rykai . 6.85 
čeverykai 2.95

Kai paskelbėme gavę Kau
no Kalendorių 1921 m., tai 
užsakymų buvo daug ir ant 
vietos parduota ir-gi daug. 
Todėl jų jau neturime ir vė
liau užsisakiusiems buvome 
pritrūkę. Pastariesiems pa
siuntėme “Darbo Žmonių 
Kalendorių” arba “Ūkinin
kų Kalendorių,” arba “Ka
riškių Kalendorių.” . Nors 
tai Kalendoriai šių 1920 m., 
bet juose yra labai indomių 
ir gerų pasiskaitymų. Ypač 
puikus, didelis, su paveiks
lais yra' “Darbo Žmonių 
Kalendorius.” Be to dabar 
užsisakantiems laikraščių iš 
Lietuvos pridedame puošnų, 
paveikslų laikraštį Šešėliai, 
kurį leidžia kaipr “Karį,” 
Krašto Apsaugos Ministeri
ja.

Pėtnyčios rytą atėjo 
“Laisvė” lapkr. 17 ir 18 die
nų.

Užsisakykite.

Bell Phone Diekmmn 3»95 M

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

Lietuvi* Daktaras ir Chirurgas. 
Ofise Valandas; 

Nua 9 rito iki 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo S iki 9 P. M.

NAUJA LIETUVIU 
SPAUSTUVĖ 
South Bostone.

Dirbama įvairių rūšių spauzdi- 
niai kaip lietuvių kalboje taip ir 
angliškoje bei kitose (slaviškose) 
kalbose. Visi biznieriai, profesi- 
jonalai ir draugijos bei organi
zacijos, jei jums reikia kokių 
nors spaudos darbų, duokite šen 
mums juos padaryti. % 
Kerdiefai, Geri Spaust užminkai.

Kerdiejus Press
598 Broadway, So. Boston, Mass.

N AVY ČEVERYKAI I
VYRŲ 
$5.85 

' TIKTAI JUODI

£ THE NEW OUTLET STORE, ♦♦♦
X 205 Broadway, South Boston, Mass. ♦♦♦
.1
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