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Lietuviu Eazekutvvis Ko. i Pats pasidavė ir savo anuije 
mitetas gavo iš Katino sekau-! ]?vede £ gen. yon
čia kableurama: 'pbcJ ,
- “Atstovas Amerikon ne. tvarki} grmm, buvusios 

trukus skiriamas. Ud jam; 'W™t°r>skos armijos j V o- 
nuvyksiant ir toliaus Egze- Le ™ i i
kutyvis Komitetas prašo-1 .6e”' von ?b5rka.rdt b“vo 

mas tarpininkauti tarp Lie
tuvos ir Amerikos valdžių.

Valdemaras,
Užsienio Reik. Ministeris.”

SVARBU ŽINOTI VAŽIUO
JANTIEMS Į LIETUVĄ.
Pagal įsakymą Lietuvos Už

sienio Ministerijos šiuomi už- 
reiškiame, kad

1. Kiekvienas keliaujantis 
Lietuvon, nepaisant kokios 
valstybės pasportą jisai, arba 
jinai turėtų, privalo turėti Lie
tuvos Atstovybės vizą, be ku
rios nebus Lietuvon įleidžia
mas.

2. Norintieji keliauti Lietu
von privalo pasirūpinti kad jų 
pasportuose būtų pažymėta 
jog jisai, arba jijė važiuoja 
Lietuvon. Tankiai pasitaiko 
kad pasportuose pažymėta tik 
“Rusija,” todėl, dar kartą 
pažymime, kad visi pasportai 
neturinti pažymėjimą jog jie 
išduoti važiavimui į Lietuvą, 
nebus vizuoti Lietuvos Atsto
vybėje.

3. Vienintelė Lietuvos At
stovybė, įgaliota Lietuvos Už
sienio Reikalų Ministerijos y- 
ra Lietuvių Egzekutyvis Ko
mitetas AVashingtone.

4. Norintieji pasportus vi
zuoti privalo išpildyti tam tik
ras aplikacijas; aplikacijas 
gali gauti Egzekutyvio Komi
teto raštinėje, 703 — 15-th St., 
N. W., AVashington, D. C.

5. Mokestis už pasporto vi- 
zavimą yra vienas doleris.

6. Visi aplinkantai prašanti 
pasportus vizuoti turi kartu 
prisiųsti paliudymus nuo Tau
tos Fondo arba Neprigulmy
bės Fondo vietinio skyriaus 
valdybos.

7. Visi Lietuvos Atstovybės 
vizuoti pasportai tinka įvažia
vimui ir išvažiavimui iš Lie
tuvos. Bet norintieji tik per
važiavimui per Lietuvą į Rusi
ją ir Lenkiją, bei pereiti fron
tą ar demarkacijinę liniją tu
rės išgauti iš Lietuvos Užsie
nio Reikalų Ministerijos pasų 
skyriaus ir Generalio Štabo 
leidimą.

Lietuvių 
Egzekutyvis 

Komitetas.

(Lietuvos Atstovybė Jugti- 
nėse Valstybėse).
Pasirašo M. J. Vinikas, Pirm. 
J. J. Bielskis, Veikiantis rašt.

JUDĖJIMAS BERLINE.
Kai. maršalas Hindenburg 

atvyko Berlinan, tai ten mo- 
narchistai pradėjo judėti, kel
ti ovacijas tam karvedžiui ne
paisant į uždraudimus demon
stracijas kelti, jose buvo ir 
šaukta: šalin revoliucija, šalin 
respublika, šalin AVilson, šalin 
Amerika, tegyvuoja kaizeris 
ir tt.

Maršalas Hndenburg 
atvykęs Berlinan liudyti klau
sime karės kaltės. Tą klausi
mą tyrinėja Steigiamojo Sei
mo komisija. Hindenburg bu
vo iškilmingai priimtas Perli
ne. Kuomet jis važiavo i Stei
giamojo Seimo rūmus liudyti, 
tai studentai jį sulaikė ir ne
leido, sakydami, jog toks tau
tos didvyris neprivalo būti pa
žemintas kamantinėjimu.

buvo

Francijoj prasidėjo kampa
nija už turėjimą “daugiau ir 
geresnių kūdikių. ’ ’ Premie
ras Clemenceau pasakė sena
te: “Jei Franci ja atsisakys tu
rėti dideles šeimynas, tai ji 
prapuls.” Bus tame reikale į- 
vairiose vietose suvažiavimai.

Japonijos mokyklose moki
nasi angliškos kalbos 100.000 
mokinių abiejų lyčių.

Iš Omsko visi turtingieji 
kraustosi ir šiaip visokios į- 
staigos perkeliamos toliau į 
rytus. Kolčakas išleidinėja 
proklemacijas ir atsišaukimus, 
kur sako, jog būtinai reikia 
ginti Omską, nes jei tas mies
tas paklius Į bolševikų rankas, 
tai turės dingti viltis Įveikti 
bolševikų valdžią.

Baltimorės laivų statytojai 
nusprendę prašalyti iš savo 
tarpo raudonuosius.

Cukraus kompanijos prašė 
valdžios leisti pakelti kainas. 
Valdžia atsisako tą daryti.

--------------v

TAI PERDAUG.
r. Valstijų Attorney-'

-General skelbia kiek katrose
kalbose yra laikraščių, skel
biančių radikalizmą. Esą tiek: 
armėnų 1, čeki] 9. bulgarų 3, 
kroatų 4. danų 4. estonų 1, 
finų 11, francūzų 1, vokiečių 
21, graikų 2, vengrų 23, italų 
27, žydų 35, latvių 11, portu
galų 1, rumunų 16, slovėnų 8, 
ispanų 8, lietuvių 15, lenkų 7, 
švedų 6, ukrainų 6.

Reikia pripažinti, jog lietu
vių kalboje perdaug priskai- 
tyta radikališkai priešvaldiš- 
kų laikraščių.

DALYVAUS IR LIETUVIAI.
Lapkr. 18 d. New Yorke y- 

ra rengiamas pokilis pagerbi
mui Anglijos princo, sosto įpė
dinio, kurs dabar lankosi A- 
merikoj. Šitame ypatingame 
pokilyje bus atstovaujami A- 
merikos svetimtaučiai, bus ir 
lietuviai. Lietuvius atstovaus 
M. J. Vinikas ir V. Jankaus
kas.

valdžios 
skelbia, 

Amerike

TURI TURTUOLIU PA
RAMĄ.

Rusijos bolševikų 
pasiuntinis Martens 
jog jis neužsiimąs
kurstymais ir propaganda. Sa
ko, jog didieji Amerikos ka
pitalistai rūpinasi, kad Sovie
tų valdžia būtų pripažinta, nes 
atsidarytų didelės rinkos A- 
merikos pramonininkams Ru
sijoj. Toliau Martens paskel
bė, jog Rusijos sovietų val
džia mielu noru priims atgal iš 
Amerikos tuos žmones, 
čia nepageidaujami.

kurie

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

BOIKOTUOS PIENĄ.
New Yorke po pieno išve

žioto jams pakėlimo algų pie
no kaina tapo pakelta. Pieno 
vartotojai pradėjo organizuo
tis ir užboikotuoti. Boikotas 
prasidėjo nuo lapkr. 17 d. Su
augusieji nevartos pieno tris 
dienas savnitėje. Iš to išima
mi vaikai žemiau 7 metų am
žiaus, seneliai ir ligoniai. Boi
koto organizuotojai sako, kad 
atėjo laikas vidurinei klesai 
susiorganizuoti. Sako ikšiol 
kapitalistai ir darbininkai ka
riavo, o vidurinė klesa tik 
kentėjo nuo to. Dabar turi būt 
ir tos klesos balsas išgirstas. 
Vilimasi, kad boikote daly- 
vaus 500.000 asmenų.

Amerikos Darbo Federacija 
rengiasi geriau susitvarkyti, 
kad pasekmingesnę kovą vesti 
su savo priešais. Įsteigs ge- 
neralį štabą su generolais ves
ti streikus. Daugiau tokių klai
dingų žygių, kaip kad buvo 
su plieno ir angliakasių strei
ku neturi būti.

PAKELS ALGAS.
Youngstown, Pa. — Čia eina 

kalbos, būk nuo sausio 1 d. vi
soje plieno pramonėje algos 
bus pakeltos ant 20 nuoš.

EIS Į POLITIKĄ.
Francijos maršalas Foch ke

tina eiti į politiką. Ketina 
kandidatuoti į senatą.

ATVYKSTA AMERIKON.
Pasažieriniu laivu Adriatic 

atvyksta Amerikon daug vo- 
I kiečių. Tas laivas plaukia Į 
New Yorką.

RINKIMAI.
Pereitą nedėlią buvo 

mai Francijoj, Belgijoj ir Ita
lijoj. Pilnų žinių nėra, bet I- 
talijoj pirmu kartu rinkimuo
se dalyvavo dvasiškija, o Bel
gijoj pirmu kartu vienas žmo
gus reiškia vieną balsą. Se
niau būdavo Belgijoj taip, kad 
balsai buvo pagal turtą. Juo 
turtingesnis žmogus, juo jis 
turėjo daugiau balsų. Belgijoj 
rodo, jog socijalistai laimėjo 
22 naujas vietas.

rinki-

ŠALTIS IR VIESULOS.
Francijoj ir Belgijoj labai 

atšalo ir prisnigo. Subatoj bu
vo kilę tokios viesulos, kad su
trukdė traukinių bėginėjimą. 
Susinėsimai telegrafu ir-gi bu
vo sutrukdyti.

Senai jau buvo buvę taip 
ankstybas šaltis ir tokios dide
lės viesulos Francijoj ir Belgi
joj, kaip šiemet O Francijoj 
ir Belgijoj ypač miestuose la
bai trūksta kuro. Tas labai 
padidino žmonių vargus.
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MINISTERIU PIRMININKO 
E. GALVANAUSKO 

DEKLARACIJA.
Gerbiamoji Taryba!

Buvusio Koalicijos Kabine
to uždavinys buvo sutraukti 
visas šalies pajėgas krašto gy
nimo darban. Tas jam pasise
kė ir tai yra jo didžiausias ir 
neužmirštamas nuopelnas. Bet 
laikui einant ir plečiantis Val
stybinio kurinio darbui tenka 
iš visų Valstybės organų ma
tyti stipri] vienos valios orga
nizmą, kuris paiegtų toliau su
tartinai dirbdamaš*Ttištlprinti 
valstybinį aparatą ir veikiau
siai patenkinti pribrendusius 
mūsų valstybinio gyvenimo 
klausimus.

Lietuvos tarptautinė situa
cija tiek sustiprėjo, kad nega
lima abejoti apie Lietuvos li
kimą: ji bus Nepriklausoma 
Valstybė.

Taikos Konferencijoje Pa
ryžiuje jau ją aiškiai išskyrė 
iš Lenkijos. Jei ligšiol tas dar 
nepadaryta dėl atskyrimo nuo 
Rusijos, tai vien dėlto, kad 
ligšiol Rusijoj nėr tarptauti
niai pripažintos valdžios, ku
ri galėtų duoti pareiškimą, 
kad Rusija pripažįsta tikrą 
neprigulmingą valstybę. Lie
tuvos nepriklausomybę remia 
Taikos Konferencija ir paskui 
rems ją Tautų Sąjunga, kuri 
neužilgo pradės savo veikimą, 
kaip tik Jungtinės Amerikos 
Valstybės ratifikuos taiką.

Dalyvavimas Tautų Sąjun
goj galingos ir toli stovinčios 
nuo Europos Amerikos demo
kratijos užtikrina mažųjų tau 
tų likimą Europoj, 
merika interesuojasi Lietuvos 
likimu, parodo ir tai, jog jos 
Maitinimo Ministerijos stro
piai dari uojasi dėl Lietivos, 
jog jos Vyriausybė tekiia Lie
tuvai daug visokio turto, už 
kur: išsimokėti pastatyta len
gvos sąlygos. Labai karštai 
taipgi Lietuvos siekimus re
mia seniausioji ir galingiau
sioji Anglijos demokratija. 
Jos dvi misiji militarinė ir po- 
litikinė jau darbuojasi Lietu
voj. Laukiama neužilgo ir e- 
konominės misijos. Turiu pa 
si gerėdamas pasakyti, kad 
Prancūzija, kuri pirmutinė v- 
ra atsiuntusi savo misiją Lie
tuvon, juo geniau mūsų padė
jimu apsipažįsta, juo daugiau 
rodo mums užuojatos ir juo 
stropiau padeda mūsų valsty
bės atstatymo darbe.

Prieidami prie santykių su 
mūsų kaimynais, turiu pažy
mėti, kad šiuo žvilgsniu Lie
tuvos padėtis eina geryn: tiki
masi, kad vokiečių evakuaci
ja iš Lietuvos, sąjunginin
kams reikalaujant netrukus 
bus pabaigta; kartu ir vokie-

liaus už Lietuvos sienų, tik jis 
buvo laiku susektas, kaltieji 
suimti ir netrukus teismas tu
rės jos teisti. Lenki] propo- 
ganda, stengiasi tuose areš
tuose parodyti tik lenkų per
sekiojimą. Todėl Lietuvos 
Vyriausybė turi griežtai pa
brėžti, kad jis stovi ant pir
mutinio savo pamato dėl len
ki] kalbos teisių, lenkų kaipo 
lenkų nepersekioja ir neperse
kios, bet tuo pačiu laiku gins 
valstybę nuo visokių ant jos 
pasikėsinimų. Su Lenkijos 
valstybės Vyriausybe stengsis 
vis tiek sueiti į geriausius san
tykius, bet nenusileis, kur bus 
paliesti Lietuvių tautos ir Lie
tuvos valstybės reikalai (plo
jimai. Su kitomis tautinėmis 
mažumomis, kurios Lietuvoj 
gyvena, santykiai kuogeriau- 
si.

Gudų gyvenamieji kraštai 

tuvos Vyriausybė neturi gali
mybės remt jos reikalus tiek, 
kiek ji laiko savo pareiga.

Lietuva yra viena tų nedau
gelio šalių Europos rytuos, 
kur žydų yra žymus nuošim
tis, ir kur žydams visos tei
sės yra užtikrintos Lietuvos į- 
statymais.

Tai-gi kviesdami į Lietuvos 
kuriamąjį darbą jos visus pi
liečius kartu kviečiame ir vi
sas gyvenančias joje tautas. 
Visoms joms bendros valstybės 
ribose bus patikrintos Įstaty
mais laisvo plėtojimo sąlygos. 
Vyriausybė yra to įsitikinimo, 
kad ne priespauda, bet bend
rais tautų darbais gali surišti 
jos vieninteliais ir tikrais pi- 
lietingumo ryšiais. Tautinių 
santykių formų įstatymais nu
statymas bus darbas Steigia
mojo Seimo. Tečiau, kiek šio
je srityje jau iškelti yra neati- Istovumą.

Didžiausioji mūsų išlaidų 
dalis eina krašto apgynimo 

vaduodamasi tais reikalams, kurie paprastosio
mis šalies pajamomis be užsie-

čių-rusų kariuomenė, kuri vei- j yra lenkų užimti ir todėl Lie- 
kia kartu su vokiečiais, turės 
taip pat iš Lietuvos pasitrauk
ti.

Lietuvos Vyriausybė pasi
ryžusi prašalinti tą vadinamą
ją vokiečių-rusų kariuomenę 
iš savo teritorijos, jei reikalas 
būtų tai ir su ginklu rankoje.

Kova su bolševikais tiek pa
sekmingai buvo vedama, kad 
jau visa Lietuvos teritorija iš 
jų atvaduota ir jie pasiūlė Lie
tuvai ir kitoms Pabaltijos val
stybėms taiką. Lietuvos Vy
riausybė nusistatė sutartinai 
su Pabaltijos valstybėms de
rėtis vien dėl paliaubų. Lietu
vos Vyriausybė skaito, kad 
Lietuva begindama savo ne
priklausomybę tegali kariauti 
su kaimynais tiek, kiek jie grę- 
sia jos laisvei. Kištis kaip į 
kitų kaimynų taip į vidaus rei
kalais Rusijos ji sau nelaiko 
galimu. Pasigailėdamas turiu 
pasakyti, kad mūsų santikiai 
su lenkais nėra tokie, kokie jie 
turėtų būti. Lenkai dabar val
do didelį Lietuvos plotą, ku
ris atskirtas nuo Lietuvos va
dinamąja demarkacijos linija. 
Toji linija buvo nutiesta vie
ninteliai militariu žvilgsniu, 
bet lenkai vis veržiasi pirmyn, 
norėdami užimti visą Lietuvą. 
Nekartą priėjo prie ginkluotų 
susidūrimų tarp jų ir mūsų 
kariuomenės ir jie dabar tebe
stovi šiapus demarkacijos li
nijos. Tokie pasielgimai kaip 
užgrobimas Seinų, išvarymas 
vyskupo, seminarijos profeso
rių ir auklėtinių yra faktai, 
kurių Lietuva nematė nei prie 

Kad A- vokiečių, nei prie bolševikų o- 
kupacijos. Vyriausybė labai 
gerai numano, kad jos yra pa
reiga ginti ir tuos lietuvius, 
kurie yra laikinai patekę len
kų valdžiai anapus demarkaci
jos linijos (plojimai). Ji sten
giasi jai prieinamomis priemo
nėmis palengvinti jų sunkų li
kimą. Bet tuo dar neužsibai
gia Lietuvių-lenkų santykiai. 
Be klausimo apie santykius su 
Lenkija yra dar Lietuvoj vi
daus lenkų klausimas; mūsų 
praeitis paliko lenkų įtekmės 
Lietuvoj. Mes anaiptol nelai
kom lenkais tos daugybės lie
tuvių, kuriems lenkiškoji kal
ba tapo motinos kalba. Jų pro
tėviai buvo patys žymieji Lie
tuvos nepriklausomybės gynė
jai. Lenkų kalbos teisių val
stybės ir visuomenės gyveni
mo nedarėme skirtumo tarp jo Valstybės Tarvbon, kad pa- 
lietuviškai ir lenkiškai kal
bančių piliečių ir visus lygiai 
ėmė valstybiniam darbui; tas 
mūsų pasitikėjimas buvo dali
mi apviltas; kai kurių jų bu
vo išnaudota padaryti sąmok
slui prieš Lietuvos vaJstvbę.

To sąmokslo šaAvs eina to-

I

TRAUKIASI ATGAL.
Gen. Judeničo armija, kuri 

norėjo paimti iš bolševikų Pet
rogradą, skubiai traukiasi at-. 
gal.. Kaikurios jo armijos da
lys jau pasiekė Estonijos ir 
persirito per rubežių. Estoni
jos valdžia ketina nuginkluoti 
Judeničo kareivius pereinan
čius rubežių.

Kitas pranešimas skelbia, 
jog gen. Judenič rezignavęs ir 
visą savo armiją pavedęs Es- 

,tonijos vyriausio karvedžio 
gen. Laidoner globon. Tą pa
darė dėlto, kad išvengti inter
navimo jo armijos Estonijoj.

Gen. Judenič kaltina Angli
ją nepasisekime. Sako, jog iš 
Anglijos jam turėję ateiti tan
kų i ramunieijos. Gi per ko
kią ten vagystę tie daiktai te
kę bolševikams ir jie tuos tan
kus ir amuniciją panaudoję 
prieš jį.

Amerikos kareivių, apsive
dusių su francūzėmis, jau su
grįžo Amerion 4.000. Pasta
ruoju kartu su laivu President 
Grant sugrįžo 175 porų, iš jų 
19 jau turėjo po kūdikį.

minusia kreips domės į jų su
naudojimą, ir tikisi, kad ne
trukus pasiseks suimti iš kra
što pakankamai tvarkymo rei
kalams lėšų, bet nepapra
stoms išlaidoms bus reikalin
ga paskola, užsienyje.

Pamatu paskolos derybų pa
dėta ne tik vienkartinė pasko
la bet ir platesnis kraštui eko
nominio pakilimo plianas. Tuo 
būdu Vyriausybė tikisi patik- 

irinti savo būsimai valiutai pa

dedami reikalai, Vyriausybė ■ 
stengsis tenkinti gyvenimo 
reikmenės. 
principais, kurie išdėti mūsų 
delegacijos Taikos Konferen- nio paskolos negali būti ap- 
cijoje Paryžiuje š. m. rugsėjo j rūpinti. Vyriausybė numato, 
mėn. 5 d. Tarp ko kito, Vy-|kad toliau tos išlaidos ne tik 
riausvbė netrukdama imsis 
priemonių, kad kuriamiem žy
dų tautinės autonomijos orga
nam — demokratingoms ben
druomenėms būtų padėti juri
dinio asmens pamatai, aprū
pinta joms galimybė vaisingai 
dirbti duodant teises tenki
nant savo reikalus 
specialiu mokesniu.

Vidaus politikoje 
nis klausimas yra 
čiausiai sušaukti Steigiamąjį 
Seimą. Lig šiol tatai sunku 
buvo padaryti delei vokiečių 
okupacijos. Sušaukti iš visos 
Lietuvos Seimas nebus gali
ma, kadangi lenkų okupacija 
negali būti ūmai prašalinta, o 
Seimo sušaukimo atidėlioti ne
galima. Todėl Vyriausybė v- 
ra pasiryžusi šaukti Seimą tik 
iš tos Lietuvos dalies, kurioje 
ji vykina savo valdžią. Tasai 
faktas neikiek nekeičia Vy
riausybės nusistatymo dėl 
Lietuvos valstybės sienų. Mes 
nei vienos minutės nepamir
šime mūsų piliečių anapus de
markacijos linijos. Seimo šau
kimui palengvinti Vyriausybė 
imasi skubotai organizuot vie
tos savivaldybių, todėl minis- 
terių Kabinetas priėmę savi
valdybių įstatymą nebeįnešė

apsidėti

pamati- 
kuogrei-

nemažės, bet dar augs, nes kra
štui ginti karo pajėga, mūsų 
kariuomenė, turės būti didi
nama ir stiprinama. Tai kelia 
dar naujas išlaidas, surištas su 
kariškių šeimynų šelpimu, jų 
žeme aprūpinimu.

Prekybos ir Pramonės srity
je Vyriausybė laikysis to dės
nio, kad duos kuodaugiausia 
galimybės reikštis privatiniai 
iniciatyvai kiek tik leis dabar
tinė mūsų tarptautinė ir karo 
padėtis. Kitose srityse, kaip 
žemės klausimas, darbininkų 
ir apskritai socialinės apsau
gos reikalai, taip pat švietimo, 
teisingumo ir kitas šalies tvar- 
kimas, Vyriausybė varys to
liau pradėtąjį darbą ir steng
sis jį plėsti ir tobulinti, bet 
būdama, pasiryžusi kuogrei- 
čiausiai sušaukti Steigiamąjį 
Seimą, pamažinęs tų sričių re
formas palieka padaryti pa
čiam Steigiamajam Seimui 
(plojimai).

greitintų savivaldybių sutvar
kymą. Antras svarbiausias vi
daus gyvenimo klausimas tai 
sutvarkvmas valstybės finan
sų. Valstybės laimei, šalis 
turi daug resursų, kurių lig
šiol nebuvo galimybės sunau
doti, l Vyri

VALSTYBĖS TARYBA.
Naujasai kabinetas pradė

damas savo darbą nusprendė 
pakviesti į valstybės statymo 
darbą ir valstybės Tarybą, ku
ri nuo to darbo Šleževičiaus 
kabineto buvo pašalinta Pir- 
masai jos posėdis po pusės me
tų pertraukos įvyko š. m. 15 d. 
Rotušės salėj. Posėdy daly
vauja V. Prezidentas, tarybos 
nariai, kabineto nariai, Anglų 
misija, Latvijos užsienių mi
nisteris su kitais palydovais, 
Įgaunių atstovas ir pilna salė 

pir- svečių.*
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'Entered as second-class mater Sept.
22, 1915 at the post office at 

Boston, Mass., under 
the Act of March

3, 1879.”

ar 
Bet labai

mušė, Seinuose vienu kartu už
mušė 180 lenkų ir daug sužeidė. 
Dabar anglai ir francuzai atva
žiavę iš Paryžiaus mušius sustab
dė. Jau Lietuvos valdžią pripa
žino Anglija, taip pranešė val
džia ir per bažnyčias kunigai taip 
skelbė........

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

sų It. Juozapo Darbininkų 
jVnya.

“DARBININKAS” 
(The Worker)

The Lithuanian tri-weekly
p«r. Published every Tuesday, 
Thursday, and Saturday by St. 
Jueeph’s Lithuanian R.-C. Asso- 
eiation of Labor.

SUBSCRIPTION KATES- 
learly......................................$3.00
iioston and suburbs...............4.00
ėoreign eountries yearly ....4.25

Pradėjus tvertis Lietuvos val
stybei užpuolė bolševikai, nuo jų 
apsigynus ir iš Lietuvos net už 
Dvinsko išvijus užpuolė lenkai 
su pagelba Varšavos ir mūsų dvar
ponių. Lietuviai ir lenkus su- žmogų, tai

Eiaa iš So. Boston o utarnin- 
ketvergais ir sukatomis. Lei

džia Am. Lietuvių Rymo-Kat&li- 
8ą-

skambėjo žinia, jog New Yor- Įdirbystės ar pramonės taip ga
li susiorganizuoti, jog gali iš
sireikalauti labai augštas al
gas ir geras išlygas. Darb
daviai ir-gi gali nenukentėti 
— pakelia kainas ant prekių 
ir jo pelnas gal net padidėti. 
Visa našta puola ant suvar- 
totojų.

Viršuje pamatėme, jog stam
besnėse išdirbystėsse darbi
ninkų algos nėra peraugštos, o 
moterų taip mažos, kad kiek
vienas gali suprasti, jog jų 
pragyvenimas turi būti skur
dus, labai vargingas.

Tad ir kįla klausimas ar pasimatysime?! Mano tėtė ir aš 
gerai susiorganizavę darbiniu- |aįp norime su jumis pasimatyti, 
kai bile kokios išdirbystės ir j-a(j jus parvažiuotumėte. Oi kaip 
augstas algas . išsireikalavę, pasiilgau, bučiuoju tave, žmoną

ko pieno išvežiotojai susitaikė 
su darbdaviais ir kad pieno 
kvorta ant pusantro cento pa
brango. Nežinia, ką tie pieno 
išvežiotojai išreikalavo, bet 
reikia spėti jie gavo virš $35 
saavitėje su kitais pridėčkais. 
To pasekmė buvo pieno pa
brangimas. Ką turi jausti ir 
kaip tas turi atsiliepti ant 
tūkstančių, o gal milijono 
New Yorko rankpelnių, kurių 
vidutiniška alga vargu yra 
virš $20 savaitėje. Ar jie pri
valėjo, ar jie galėjo pritarti 
pieno išvežiotojų reikalavi
mams?

J. Zuziui, N§w Yorke rašo bro
lis: —

Mielas brolau ir broliene! 
Labai esu dėkingas tau broluži, 
kad atsiuntei laišką. Jau męs bu
vome bemaną, kad tu nesiųsi, nes 
taip ilgai ėjo tavo laiškas, tik 18 
rugsėjo priėmiau. Bet toliau tai
pogi neužmiršk mūsų ir siųsk lai
škus kotankiau. tik nesiųsk ap
draustus, nes reik važiuoti į Kė
dainius atsiimti, jei vien tik laiš
ką siunti tai nereikia jo apdraus
ti). Oi, kaip mes tavęs pasiilgom! 
Tiek jau laiko, 
ir jau 5 metai, 
susirašinėjame.

Si

AR VISOKIEMS DARBI
NINKŲ REIKALAVI

MAMS PRITARTI.

Darbininkai yra nuolatinėje 
kovoje su kapitalistais už bū
vio pagerinimą. Darbininkai 
dažnai stato reikalavimus, ku
riuos darbdaviai turi išpildyti. 
Jei darbdaviai neišpildo, tai 
darbininkai dažnai sustreikuo
ja.

Milžiniška didžiuma Ameri
kos lietuvių yra darbininkai, 
rankpelniai. Todėl pagerini
mas Amerikos darbininkiškos 
klesos yra pagerinimu milži
niškos didžiumos Amerikos 
lietuvių. Iš to išeina, kad mes 
turime remti iš visų išgalių A- 
merikos darbininkų reikalavi
mus. Darbininkai turi laiky
ti vieną frontą, turi laikytis 
solidariai, kad pasekmingai ei
ti prie savo būvio pagerinimo. 
Tai ar iš to išeina, kad darbi
ninkai vienos išdirbystės vi
suomet privalo remti reikala
vimus darbininkų kitos išdir
bystės? Ar nėra atsitikimų, 
kuomet į darbininkų reikala
vimus reikia pažiūrėti kritiš
kai ir net tiesiog nepritarti. 
Kad gvildenamas klausimas 
būtų aiškiau pastatytas, pa
imkime ir pažiūrėkime į algas 
kažkurių išdirbysčių.

Iš National Industrial Con- 
ference Board, kaip tą paduo
da Literary Digest lapkričio 
8 d. š. m. laidoje vidutiniška 
darbininkų alga kovo m. 1919 
buvo:

Pasitaiko dar blogiau, 
no išvežiotojai, kurie gauna 
geresnes algas ir išlygas už 
milijonus rankpelnių, negau
dami dar geresnių išlygų su
streikuoja. Tūkstančiai ma
žų vaikų, paliegėlių, ligonių 
ir šiaip darbininkų lieka be 
svarbiausio maisto dalies — 
pieno. Pagalios jų reikalavi
mai tampa išpildyti ir pienas 
pabrangsta, kad šimtai šeimy
nų dėl savo duonpelnių menko 
uždarbio turi atsisakyti nuo 
pieno arba jo rėčiaus teimti. 
Jų menkas uždarbis neleidžia 
geriau padaryti.

Darbininkai kokios nors iš- *

turi moralę teisę reikalauti, 
streikuoti ir visuomenę var
ginti, kad išsikovoti dar aug- 
štesnes algas, kuomet tas jų 
reikalavimą išpildymas guls 
ant mažiau uždirbančių darbi
ninkų? Ar pieno išvežioto jai, 
uždirbantys po $30 savaitėje 
turi moralę teisę reikalauti 
$40 savaitėje, kuomet jie ži
nos, kad pienas pabrangs ir 
tūkstančiai kūdikiuų mažpel- 
nių darbininkų negaus užtek
tinai pieno, arba net visai jo 
negaus ?

Metalo išdirbystėje. .24.75
Bovelnos ................ .17.10
Vilnų..................... .18.61
Šilko...................... .22.29
Btsiuvių................. .25.90
Poperos ................. .22.40
Gumos ................... .29.35
Chemikalų............. .26.20
Vidutiniška moterų alga tą

14.50
17.75
13.46
15.10
14.69
12.24
14.90

pat laiką buvo: 
Metalo išdirb. 
Bovelnos ... 
Vilnų.............
Šilko .............
Batsiuvių ... 
Poperos .... 
Gumos -------

Na, o juk yra išdirbysčių, 
kur vidutinė darbininkų ir 
darbininkių algos yra mažes
nės už mažiausias čia paminė
tas. Iš antros pusės žinome, 
kad yra išdirbysčių ir darbų, 
kur algos yra didesnės už di
džiausias viršuje paišinėtas.

Tūli sako, kad darbininkų 
ir samdytojų interesai neturi 
nieko bendro. Darbininkų ir 
kapitalistų reikalai visuomet 
esą priešingi. Nesiginčijant 
šiuo kartu apie tai, pažiūrė
kime ar kartais vienų darbi
ninkų reikalavimai neina blo- 
gan kitiems darbininkams. Ką 
turi bovelnos darbininkas, už
dirbąs savaitėje $17.10 many
ti apie tuos darbininkus, ku
rie uždirbdami po $30 ar $33 
savaitėje, reikalauja $50 sa
vaitėje ir kitokių palengvini
mų ir negaudami to, ko reika
lauja sustreikuoja. Nesenai 
per laikraščius praskambėjo 
žinia apie New Yorko pieno iš- 
vežiotojų reikalavimus. Jie 
reikalavo $50 savaitėje ir ko- 
mišino. Jiems buvo siūlyta 
po $35 ir komišinas, bet jie 

to

Anicetas Baublis, Elizabeth, 
N. J. gavo laiškų nuo savo bro- i 
lio Alytaus apskr., Perlojaus 
par., Salovartės kaimo.

Mylimas broli, duodu žino
ti kad mes šiaip taip išlikome 
gyvi. Neišpasakytų vargų tu- , 
rėjom perkentėti laike karės. 
Vokiečiai nesykį norėjo mus 
sušaudyti, bet vos tik atsipra- 
šėm puldami ant kelių. Pas 
mus buvo baisūs mūšiai. Vi
sur aplinkui pridirbo apkasų 
ir mes taip apsupti, kada tęsė
si mūšiai sėdėjome užsislėpę 
skiepe. Mane ir vaikų sužeidė, 
bet nelabai. Tų dienų sudegi
no mūsų triobas ir viską. Pa
silikom be nieko — gryni kaip 
pirštai. Paskui vokiečiai iš
varė mus kitur. Kuomet su
grįžome į gimtinę neradome 
nei gyvulių nei duonos. Vo
kiečiai viską praryjo ir pa
griebė, apart ką vieną katę at
radom užsilikusią, ale ir toji 
apsvilus.

Baisūs regimai matėsi kada 
degė sodžiai, ūkininkų gėry
bės. Aimanavimo ir verksmo 
balsai pripildė pilna gamtą. 
Peri o jus ir Varėna beveik iš
degė. Vietoje Varėnos bažny
čios teliko tik degėsiai. Va
rėnos žmonės buvo išvaryti. 
Taip išsiskirstė šeimynos, kad 
tėvai vaikų, o vaikai tėvų ne
žinojo. Mano du vaiku nese
nai sugrįžo iš susmukusios 
Rusijos.

Buvo pas mus labai didelis 
badas. Daug žmonių išmirė. 
Taip-gi didis skaičius išėjo į 
Suvalkijos rėdybą idant nuo 
bado apsigynus.

Čia nors kelias ypatas pami
nėsiu kurios iš bado mirė, ne- 
kurias jūs gerai pažįstat. Mū
sų trys sesutės numirė: Marė 
Pekarskienė, Petrė Lukšienė 
su vyru vienoje dienoje mirė, 
Banadė Keršienė ir už penkių 
dienų jos vyras mirė.

Taip-gi numirė Jurka Baub
lis, K. Barnatavičius, senė Ta
railienė, Jadvyga Mikalaus
kienė, Zabelė Penkevičienė, 
Juozo Zenkevičiaus didelė 
duktė mirė ir daug kitų. Mano 
vienas vaikas mirė. Dabar e- 
same aštuoniuose šeimynoj.

Stepo Smalensko sūnus Ste
pas netikėtai persišovė perak- 
silinu pas Merkį.

Mes tai bado nekentėm. Val
gėm žoles, pelus ir lubinus, 
kad nei kartumo nejautėm. 
Likom be sveikatos nuo tų 
vargų ir baisinybių, kurių ne- 
pajiegiu nei aprašyti. Ir da
bar begalo vargingas mūsų ir 
kitų gyvenimas. Neturime 
nei drapanų, nei apsiavimo. 

i Nekuriu daiktų galima jau bū
tų nusipirkti, bet kad labai 

i viskas brangu. Pavyzdin ark
lys kainuoja 5000 rublių, kar- 

t vė 3000 rublių.
; Jau ketvirti metai kaip gy-

pradėjom statyti trobas. Sun
kiai sekasi darbas, nes turim 
tik vieną arklį. Taip-gi tu
rim vieną karvę ir du paršeliu. 
Tai visas manę turtas — ūkis.

Ačiū nuoširdžiai brolau, kad 
jūs mūsą neužmiršote. Mes 
manėm kad mus Dievas ir visi 
užmiršo. Praneškite ameri
kiečiams lietuviams kad mes 
nuo jų pagelbos laukiam. Mes 
vilniškiai iš niekur pašelpos 
negaunam. Nejaugi taip su vi
sa Lietuva yra? Daug tėvų 
laukia pašelpos nuo savo vai
kų, kurie randasi Amerikoje, 
o kiti nuo savo giminių arba 
pažįstami], bet deja! viskas 
veltui.

Pas mus dabar lenkai atėjo 
ir pradėjo ponauti.

Rašykite ir neužmirškite 
mūsų. Sveikiname visus. Su
diev.

B. Matukevičiutė, Nevr Britam, 
Conn. gavo laišką nuo motinos ra
šyta 19 d. rūgs., 1919 m.

Brangi mano dukrele Broniu- 
te, kuri taip daug rūpiniesi apie 
mane, nesitikėjau sulaukti laiš
kelio nuo tavęs, bet štai atėjo 
laikas kad vėl galima susirašyti, 
pranešu tau, jog esu gyva, bet 
nusenau, labai didelį sunkumą 
ant krutinės turiu. Širdingai ačių 
tau dukrele, kad apie mane vis 
rūpiniesi, turiu rodos ir daugiau 
dukrelių ir sūnelių Amerike, bet 
nei vienas taip grait neatlankė su 
laiškeliu mane, kaip mano jau
niausia dukrelė. Taipgi pranešu, 
kad labai daug nukentėjom per 
šį nelaimingą karą. Aš vis dar 
tebemoku už tave į brostvos dr. 
metinę mokestį.

Mes Kazlauskai linkim tau se
sute viso gero ir pranešam, kad 
laiškelį nuo tavęs apturėjom, ku
rio mes laukėm per 5 metus. Jau 
šį metą nuo pavasario daugumas 
gaudavo laiškų iš Amerikos, mes 
tarp savęs kalbėjom: “Kažin 
kur tai mus, kad neatsiunčia lai
ško, bet ir sulaukėm tokią links
mą dieną, kad gavom laiškelį, 
kurio taip senai troškom. Norėtu
me parašyt ką per karą nukentė
jom, bet tai kibą per pusę metų 
reiklų rašyt. Tik tiek parašysiu, 
kad buvom išvaryti iš savo namų. 
Penkias nedėlias gyvenom Virba
luose, Rudaminos parap., daug 
baimės ir vargų prikentėjom, ki
tų namus sudegino, bet mūs ačių 
Dievui liko sveiki ir dabar daug 
nesmagumų kenčiam, netoli nuo 
mūs lenkai nori mus priskirti prie 
Lenkijos, bet girdėt, kad netru
kus pasitrauks iš Suvalkų, bet 
kol kas nesitraukia. Čeponis 
sugrįžo iš Rusijos, pas mus lan
kėsi kelis kartus, gyvena Alytui, 
gavo taniystą.

Pajaujų’teta mirė, Zofija mi
rė, Engetertai buvo išvaryti į 
Rusiją, tai Engetertienė Rusijoj 
mirė.

Kaip mus kiti giminės, ir kaip 
ra- vename tvarte. Bet dabar dabar garimas Amerikoj?

ir dukteris, spausdamas prie šir
delės. Ar sveiki esate? Į ko
kią mokyklą leisi Bronę mokytis? 
Aš patariu leisti į lietuvių jeigu 
ten yra, arba į angelską kur nors 
vieną pamoką išguldo lietuvių 
kalbos. Ar mokate anglų kalbos, 
jei mokate, tai išmokykite ir du
kteris. Prašau atsiųsti savo ir 
dukterų fotografijas, aš savo 
taipgi tau atsiųsiu. Žmonos ma
ma Bojunauskienė dar gyvena, 
bet jau žinok senatvė, sirginėja 
vis ant lovos rožančių kalba ir kal
ba. Seserys Pranė ir Zuosė svei
kos siunčia jums geriausius linkė
jimus. Pranės sūnūs auga diktas 
drūtas, kaip cibulis, tik laukia 
tėtės. Prieš vardą Marijos mirė 
dėdė Tadas Kunevičius iš Rasei
nių, o sūnūs Tadas apsivedė Zuo- 
sę Lukošytę iš Raseinių praeitą 
žiemą, dar buvau svotuose, triu
kšmingos buvo vestuvės. Valkau
sko Pranas pasidavė laisvanoriu į 
lietuvių kariuomenę; lankėsi, pa
reina apsilankyti visi kareiviai. 
Sveikinam Mikasę Valkauskvtę. 
Broluži atrašyk apie Andriejų.

Dabar parašysiu apie politiką. 
Lenkų oficierius (lietuviškai va
dinasi karininkai) tarnaujančius 
lietuvių kariuomenėje ir Lietuvos 
dvarponius kemša į kalėjimą. Ma- ■ 
tot kaip tik pradėjo nuo Naujų 
19-tų metų organizuotis Lietuvos 
kariuomenė ir dailiai susiorgani
zavus, paskelbė Lietuvoje esan
čių oficierių mobolizaciją. Taigi 
buvo mobilizacija lietuvių, ru
sų, lenkų ir kitų mokančių arba 
buvusių prie rusų karininkais. 
O kiek vėliau paskelbė kareivių 
mobilizaciją 21 ir 22 metų, išsi
lavinusi kiek mūsų kariuomenė 
pradėjo varyti iš Lietuvos bolše
vikus arba raudonarmiečius rusus 
padedant vokiečiams kol Lietuvos 
kariuomenė pasidarys stipri ir 
skaitlinga. Bet jau dabar nuo 
gegužės mėnesio vieni lietuviai 
kariauja su bolševikais ir lenkais 
ir jau ačių Dievui visai išvarė iš 
Lietuvos net nori paimti Dvinską 
(Dinaburką). Lietuviai neleidžia 
skverbtis į Lietuvą ir lenkams. 
Matydami tai mūsų dvarponiai ir 
kurie tik yra lenkai karininkai, 
jog nesulauks savo “bracov po- 
liacov” ir jog lietuviai nedaro su 
Lenkija “unijos” pradėjo varyti 

' agitaciją, šmeižti Lietuvos vyriau
sią valdžią savo atsišaukimuose 
ir kurstyti žmones, žinoma kurie 
sulenkėją. Naktimis klijavo at
sišaukimus beveik kiekviename 
kaime, kad neklausytų valdžios. 
Jau buvo slaptai išsirinkę net 
ministerius ir butų slapta nakčia 

( užpuolę išmušę karo mokyklą, ku
rioje mokinasi apie 100 lietuvių į 
karininkus, o valdžią butų suki- 
mšę į kalėjimus ir paty* vietas jų 
užėmę. Tuojaus butų paskelbę 
naują lietuvių valdžią ir butų da
rę “uniją” su Lenkija. Bet de
ja... pajuto lietuviai, pradėjo 
šnipinėti ir sučiupo nabagus vie
name kambaryje kelius oficierius 
ir ponus ir kagi, įpylė gerai į kai
lį, kad padavė net visų lenkoma- 
nų sąrašą ir dar keletą bizūnų pri
dėję atpravodijo į kalėjimą.

Antanas ir Jurgis Kunigiškiai 
ęieveland, Ohio. gavo laišką iš 
Lietuvos nuo Šventežerio, kuria
me tarp kitko yra rašoma:

Kaip rašote, kad daug ko iš 
Amerikos siuntėte pinigais ir dra
panomis ir avalinių tai dar mus 
kraštelis nieko to ne matė ir ne
gavo nežinia kur tas viskas din- 
ro.

Florijonui šaukevičiui rašo jo 
draugas Juozas Volungaitis į Cle- 
veland, Ohio:
Gerbiamasis: —

Skaičiau apie porą tavo ra
šytų į namus laiškų. Tuos laiš
kus beskaitydamas patėmijau, kad 
Tamsta esi susipratęs iš ko aš nu
džiugau. Nudžiugau dėl to, kad 
pats esi nors toli nuo tėvynės, bet 
ją myli. Pas mumis namie ne 
vienas yra išsigimėlis, Judošius, 
kuris tėvynės išsižada, žinoma 
ne mūsų kaime. Nepersenai skai
čiau porą Amerikos liet, laikraš
čių, būtent: “Darbininką” ir 
“Sandarą,” iš kurių sužinojau, 
kad ir Amerikos lietuviai šį tą vei
kia. Žinoma iš minimųjų laikra
ščių aš patėmijau, kad ir Ameri
koje yra lietuvių išgamų ir “Did- 
žiumiečių” (“Bolševikų”) oi
kaip gaila! Draugo laiškus skai
tydamas patėmijau, kad nori ži
noti kaip stovi Lietuvos dalykai. 
Aš pasistengsiu tau apie tai šiek, 
tiek parašyti nors gal jau Tams
ta senai juos žinai? Taigi 1914 
met. pas mumis prasidėjo karas. 
Vos prasidėjo karas pradėjo per 
mūsų kaimą rusų kareiviai kaip 
vanduo plaukti. Mes turėjome 
jiems duoti padvadas, oi kiek 
privargome. Žinoma kareiviai kur 
kas papuldavo Į akis, tai vogda
vo.. . Turėjome jiems dirbti apka
sus ir net varė į Gardiną dirbti 
tvirtoves (krepastis). Tais pa
čiais metais vokiečiai pas mus bu
vo du syk atėję, bet nuo Nemu
no turėdavo grįžti į ten, iš kur 
ateidavo, žinoma mus apipl ės
dami.

1915 met. vokiečiai rusus iš 
mūs šalies visai išvijo ir mūsų ša
lį užvaldė. Vokiečiai užvaldę 
pradėjo šeimininkauti. Uždėjo 
didelius mokesčius, gaudė jaunus 
vyrus ir išveždavo į Vokietiją, 
arba kur į provinciją ant darbo, 
ten blogai maitindavo, tai nevie
nas ir galą gavo. Viską rekvi
zuodavo, kaip tai: javus, gal
vijus, pieną sviestą, kiaušinius 
ir t.t. Suvirš 3-jus metus turė
jome šerti svetimus, patįs sau 
duonos stigdami... Pagalios 1918 
met. kilo Vokietijoje revoliucija. 
Subruzdo vokiečiai ir pas mumis. 
Mes apie 20 vyrų susitarėme iš 
Leipalingio vokiečiams nieko ne
duoti išvežti. Apie dvarą apsta- 
tėme sargybą, žinoma su lazdo
mis, nes kitokių ginklų neturė
jome. Vokiečių tada Leipalingy
je buvo tik 10, tai jie visgi nors 
ir apsiginklavę, bet mūs bijojo. 
Už trijų dienų mes juos išleidome 
ir manėme, kad jau nežrįž. Bet 
jie nuvažiavę į Alytų paėmė dau
giau savųjų sugrįžo, mes pabijo
jom. Po revoliucijos jie pas mus 
dar buvo pusę metų, paskui iš
sidangino. 1918 met. vokiečiams 
apleidus Vilnių, užėjo bolševikai 
ir jau buvo atėję niat šiose vie
tose : Merkinėje, Alytuje ir Jez-

Lietuvoj valdžia dar tik bu
vo pradėta tverti, nei kareivių, 
nei pinigų, nei ginklų ir t.t. ne
buvo, o čia visko reikėjo. Galų 
gale pasisekė mūsų valdžiai gauti 
pas vokiečius pinigų, ginklų ir 
kitų daiktų. Pradėjo eiti į ka- 
reiviją savanoriais tikrai mylinti 
tėvynę Lietuvos sūnūs. Greitu 
laiku pasidarė keli tūkstančiai 
Lietuvos kareivi jos ir pradėjo gui- 
ti bolševikus atgal. Atstūmę bol
ševikus pašaukė į kareivi ją vyrus 
gimusius 1897-8 met. Susidarė 
daugiau kareivių ir vėl pradėjo 
rusus vyti. Šiandie jau bolševi
kai iš Lietuvos išvyti — jau lietu
viai stovi rusų žemėje. Bet štai 
kyla naujas priešas iš pietų. Tai 
mūsų “broliai” lenkai, kurie nuo 
senai nori mus pavergti. Jie 
šiandie turi pagrobę mūsų pačią 
širdį Vilnių ir vadina lenkišku 
miestu. Jie dabar stovi šia ko
kiu frontu. Vyžainis, Cipliškis, 
Punskas, Seinai, Druskininkai, 
Merkinė, Daugai ir tX Dusyk 
buvo atvykę ir į Leipalingį, Vei
siejus ir Seirijus, bet mūsiškiai 
iš pastarųjų miestelių išvijo. Nors 
aukščiau minėtuose miesteliuose 
neilgai buvo, bet gyventojus spė
jo apiplėšti. Kas lenką skaito už

politišką padėjimą pas vokiečius. 
Su politika tai švakai, nes ne
padarysi nei vieno susirinkimo be 
vokiečių žandaro, kuris atsisėdęs 
dabodavo kad ką nors nepasaky
tum, nei laikraščių lietuviškos 
dvasios negalima, o vien vokiečių 
“Dabartis,’ kuri nieko nesiskyrė 
nuo žandaro ir kurios buvo tik žo
džiai lietuviški, tas pat ir su mo
kykloms, nors žodžiai lietuviški, 
bet dvasia turi būt vokiška. Ne
manyk brolau kad jau mes taip 
ir buvom kaip jie norėjo. Visai 
ne. Viskas buvo ir susirinkimai 
ir laikraščiai, nors nevienam te-- 
ko ir kalėjimą pamatyti ir į Deut- 
sclandą būti išvežtam, o žinai 
kad ir aš ko tik savo galvelės ne- 
palydėjau už laikraščius ir už ki
tus raštus prieš vokiečių valdžią. 
Mano draugam teko būti ir kalė
jime ir miškuose ištisus metus 
pragyventi. Bet ką čia apie tuos 
engėjus ir kalbėti, jei norėsi tai 
parašysiu plačiau apie juos o da
bar verčiau parašysiu truputį a- 
pie mūsų gyvenimą Nepriklauso
moj Lietuvoj, kuomet viskas y- 
ra liuosa ir ką nori sali daryti 
(žinoma tik ne prieš valstybę). 
Kentėm rusų jungą, kentėm vo
kiečių ir teko paragaut visokių 
šunybių, kurie mums padarė. Bet 
lietuvis yra kantrus ir ngreitai 
kam nors gali pavykti kas nors 
iš jo padaryti. Tai parodo netik 
žodžiai, bet matom ir iš prakti

kos. Rusai būdami mūs “globė
jais” norėjo mus surusinti ir sa
vo bernais padaryti, nepavyko 
nes buvo perdaug kvaili tam dar
bui. Vokiaičiai taip-pat. Šie 
žinoma tame dalyke yra gudrūs 
kaip velniai, bet pasirodė kad 
lietuviai nedaug te kvailesni už 
juos. Ir abu engėjai dirbo vis
ką ką tik galėjo, bet nedaug te
pavyko palenkti kietus lietuvių 
sprandus. Čia jam liepia taip 
daryti o jis daro visai priešingai 
ir pagaliaus pasiekia savo tikslą. 
Padarė tai ką norėjo padaryti. Iš
sinėrė iš visų plėšikų, engėją na
gų ir sudarė savo Nepriklausomą 
Valstybę. Ir taip brolau pradė
jus tvertis Lietuvos Tary$ar vokie
čiai sekė kiekvieną jos žingsnį ir 
trugdė visokiais budais (nors ne 
viešai), kad sugriovus mūsų or
ganizaciją. Pasiskelbus Lietuvai 
i epi Įklausomai vis dar persekiojo 
Lietuvos piliečius ir stengėsi su
naikinti mūsų atgimstančią Vals
tybę, bet viskas nuėjo niekais. 
Lietuviai suspėjo suorganizuoti 
savo jėgas ir pagalios atremti vi
sus savo priešus. Na ir vokie
čiams neteko jėgų gyventi, nes 
pritruko ir lietuviui kantrybės 
kad galėti] ramiai žiūrėti į jų da
romas šunybes ir pagalios priver
tė išsikraustyti (kaip kur ir dabar 
tebėra, tik nežinia ar ilgai). Ir 
kaip vokiečiai galutinai apleido 
mus (tą darė jie ne iš savo valios, 
pasitraukdami sudegino daugelį 
namų, kareivių buveinių ir nevie
ną bereikalingai užmušė), tai pa- 
sijutom kaip kitame pasaulyje ir 
galėjom atsikvėpti jau tyru oru. 
Ir koks neapsakomas džiaugsmas 
apėmė visus. Bet kurgi penkta 
gegužės nesidžiaugsi. Juk jau 
nematyti gatvėse engėjų. Nuo 
to laiko pradėjom galima sakyti 
gyventi normalį gyvenimą.

Tuoj nudraskęs visus vokiškus 
parašus. Gatvėse suskambėjo 
senai girdėtos lietuviškos dainelės. 
Tik plauke malonus lietuvių ber
nelių balseliai: “Tegul giria šlam
ščia uže. ’ ’ Ir kaip malonu... Ne
žinai ar čia sapnuoji ar tai Tikre
nybė. Ir pamatai kad tai tikre
nybė, kad jau užtenka sapnų ir 
svajonių o stok darbo dirbti. Reik 
priešas vyti iš savo žemelės. Nes 
jau Vadas ant žirgo užsėdęs ga
lingas saulės grožis pasirodė nau
jas ir ramina kiekvieną lietuvį. 
Ir taip nuo to laiko gyvenimas 
plaukė ir plaukė o mes stiprėjam 
ir brendam Nepriklausomoj Lie
tuvoj. Tiesa nors dar nemažai 
turime savo priešų. Bet. neilgas 
jų gyvenimas, neilgai jie min
džios mūsų šventą žemelę. Jau 
vienų (bolševikų) sruguivo galy
bė prieš tvirtą lietuvio kratinę 
jau nėra mūsų žemelėj nei pėdos, 
kiti dar kaž ko laukia, laukia ar 
nesuminkštės lietuvio širdis, 
nesumenkės jo galybė.
apsirinka. Ateis eilė ir tiems 
(lenkams vokiečiams kolčakinin- 
kams) kuomet pritruks lietuviui 
kantrybės. Atgręš jis savo kar
dą. Nelaukit nepadės jis kardo 

pats ne žmocos. ti. Na tiek to. Truputį apie tol iš rankų, kol nors vienas jcT 
ž -. ... . -c... .

Didžiuojasi lenkai ponai veidmai- 
ninkai paėmę mūsų sostinę Vilnių 
ir džiaugiasi, kad jų “gaidys” 
ištiesęs sparnus ant Gedemino 
Kalno, bet kas-žin ar ilgai? Aš 
tikiuosi, kad mūsų gerb. karžy
giai atgrįž dar garuojančius kar
dus nuo kraujų bolševikų, o įs- 

i meigs juos lenkų širdyse. Mes 
' nepasiduosime lenkų kapitalis
tams! Mes sukilsime visi: vy
rai, moterįs, seni ir maži- Mes 
daugiaus lenkams baudžiavos nei
sime. Jie pirmiau peržengs mū
sų lavonus, nei kai mus pavergs! 
Drauguži, jei esi lietuvi-, jei 
plaka tavo gyslose lietuviškas 
kraujas, jei nepamiršai, kad ta- 
vę motyna lietuviškai liūlevo? 
Tai prisiegk, 
kovosi ir tu.
vandenyno 
griežtą kovą, 
ką tik susitikdamas, 
me tą laisvę, kurios 
tėvai, diedai ir t.t. 
kad netoli tas laikas, 
tautinė vėliava pradės plevėsuoti 
ant Gedemino Kalno.

kad prieš lenkus 
Gali tai daryti už 

būdamas. Šauk į 
už tėvynės laisvę 

o iškovosi- 
troško mus 

Aš tikiu, 
kada mūsų

S. Grinsevičius, Dayton, Ohio. 
gavo laišką Lietuvos Kauno gub, 
Morvenkos kaimo. Rašo brolis.

Mylimas broli. Tu prašei mū
sų aprašyti apie mūsų g\ venimą 
laike karo baisenybių. Taigi aš 
pasis: engsiu kiek nupiešti trum
pais žodžiais apie tai. I

Kaip žinai broli gyvenom po 
rusų jungu, prasidėjus didžiam- 
jam karui turėjom eiti visi kuom 
nors jam padėti: kas kariauti, kas 
dirbti ir t.t. Ne vienam Lietu
vos berneliui teko sveikatos netek
ti, ne vienam ir galvą padėti už 
savo prispaudėję Rusą. Man ru
sų armijon stoti nereikėjo, nes 
dar buvau per jaunas, bet apka
sus kasti tai teko. Tiesa aš ne
ilgai juos kasiau. Netrukus pra
dėjo artintis vokiečiai, antrieji 
mūsų engėjai (okupantai). Visi 
bėgo kur kas galėjo kad tik ne- 
pakliuvus Į vokiečių rankas. Be
galo bijojo žmonės tų engėjų, bet 
aš galiu pasigirti, kad ne ir ne
maniau trauktis tolyn. Besitrau
kiant rusams iš Lietuvos aš pasi
likau Kaune. Mūsų šeimyna tai 
yra mama, sesuo ir Bronius susi
dėję su -kitais po kelis rublius nu
sipirko kumelaitę su ratais ir su
sikrovę daiktus su gyvuliais ap
leido savo bakūžę ir išbėgo į miš
ką (Rumšiškės). Miške gyveno 
pasidarę būdas kaip čigonai ir gry
bais maitinosi. Pasakojo pargrį
žę, kad sesutė su tavo mergina 
nueidavo miškan prisirinkdavo 
grybų ir davai kept ir valgyt, ži
noma ne vienus, nes lašinių bu
vo išsivežę iš namų. Mudu su 
tėvuku pasitraukėm į Kauną ir ap
sistojom šv. Kazimiero Draugijos 
skiepe, kur ir sulaukėm vokiečių. 
Baimės truputį buvo kada vokie
čiai paleido šūvius iš didžiųjų ka- 
nuolių. tai visi langai išbyrėjo o 
kaip kur ir sienos sugriuvo. Iš 
pradžių vokiečiai pasirodė ėsą ge
ri žmonės pakol visko buvo užtek
tinai, bet kaip ištuštino sandėlius 
tai žinai brolyti tegu juos velniai 
ima. tokius geradarius. Tuoj 
visas maistas iš Lietuvos, miškai 
pradėjo visais keliais plaukt į Fa- 
therlandą o mums turėjo bus ge
ra visko primaišyta ir karti kaip 
čemeričias duona, o apie mėsą 
tai nei nepaminėk, nes tuoj gau
si koke 10 markių “štraf” (baus
mės). O žinai brolau padavus tos 
dunos (tik ne žandarui, kurie tu
rėjo prisiplėšę visko nuo žmonių 
ir ėdė tik vienus “fleiš”, bet pa
prastam žmogui, tai tik apsilai
žo ir sako: Šita duona yra graži 
ir gardi, bet ir tos nebuvo. Na 

i taip žiūrint į juos darosi kartu ir 
! gaila ir juokas, kad vokiečiai tu- 
i ri tokį gerą apetitą, kas link val

gio. Kas link darbo tai dar blo- 
• iriau, nes turėjo dirbti didelis ar 
i mažas, jaunas ir senas ir t.t. Už- 
i mokėdavo pusę markės o tankiau- 
» šia už dyką, o kas nenorėdavo 
s eiti tai tuoj pasijusdavo zwangba- 
; talione, toks tai buvo darbininkų 
i batalijonas ir jau grįždavo (žino- 
■ ma turėdavo parvežti) arba ką tik 
, gyvi arba visai negrįždavo. Be a- 
, bėjo teko ir mus Marvenkiečiams 

ten būt, bet aš vis mokėjau išsi
sukti iš jų nagų ir neteko to pra
garo. Na kurie mirė, tai beabe- 
jo teko tiesiog į dangų. Kas link 
darbo toli gražu ne viskas, nes 
kad visas vokiečių šunybes apra
šius tai nežinau kas reikėtų dary-
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LIETUVOS PILIEČIAI!
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TIKRIAUSIAS PAMATAS.
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Reikalingas tuojaus geras bu- 
eeris, mokantis bueerystės darbą 
ir kalbantis gerai lietuviškai ir an
gliškai. Atsišaukite tuojaus, pra
nešdami savo patyrimą ir išlygas. 
Klausdami platesnių informacijų 
kreipkitės šiuo antrašu:

The Lithuanian Corporation,
34 Park St., 

Hartford, Conn.

5 KAMBARIAI ANT RENDOS
15 Boston 1*1. So. Boston, Mass. (ne

toli jūrių). I*uikus kambariai, ištai
syti, kaip ir nauji <lar niekas negyveno, 
šviesus, ant 3 lubų. Renda visai ne
brangi. Raktus apžiūrėjimui galima 
gauti pas S. Kabalinskų 11 Boston PI. 
(ant antrų lubų) So. Boston, Mass.

PAŽIŪRĖKIT Į ŽY
DINČIĄ LIETUVĄ, NE
DUOKIT JAI NUVYS
TI. PIRKDAMI VI
DAUS PASKOLOS BO
NUS PALAISTYSIT 
JĄ KAIP GĖLĘ, KURI 
TUOJ ATNEŠ JUMS, 
PILIEČIAI, GAUSIN
GŲ VAISIŲ.

Už vieną sykį ...........50c.
Už tris sykius......... $1.00

Minersville, Pa.: Gensevi-
Labai žiav§s Amerikos ir kad aš -Aus Jurgis, Zabrauskienė Jie-

Mt. Carmel, Pa.: Mačiulienė
• vi

y

priešas midžios šventą žemelę. Tad 
šalin lenkai okupantai, šalin vo
kiečiai su kolčakininkais. Tegy
vuoja Nepriklausoma Lietuva!!!

Dabar pas mus brolau galima 
sakyti yra visko: duonos, mėsos, 
rūbų ir batų ir 1.1., "bet viskas 
pusėtinai brangu, duonas svaras 
50 kap., sviesto svar. 5 rub., rū
bai kainuoja po 500, 600 ir 800 
šimtus markių, taip kad uždir
bant pragyventi galima, bet be
darbiams, kurių nemažai yra tai 
sunkus pragyvenimas. Tai tiek 
maž daug apie gyvenimą Lietuvo
je.

Kur žmonės gyvena prie lenkų, 
kur yra dar vokiečių kolčakinin- 
kų tai jų gyvenimas labai blogas 
ir apverktinas.

Dabar su nubudimu turiu pa
žymėti jog per tokį ilgą laiką ne
tekom daug giminių ir pažįsta
moj, paminėsiu tiktai gimines: 
Šią žiemą persiskyrė jaunas kaip 
pavasario gėlė tavo brolis Bene
diktas Senkus, Antanas Simana
vičius su savo žmona, Motiejus 
Šarbatauskas, jo sesuo Rožė Ka- 
lvaitienė, tai šie artimiausieji mū
soj giminės ilsisi ramiai. Tebū
na lengva jiems Lietuvos žemelė.

Laboj dienoj nuo visų pažysta
moj ir giminioj o ypač nuo Anta
no Mazgevičiaus, kuris nesenai 
grįžo iš Rusijos jau vedęs. Tik 
gaila, kad grįžo labai suvargęs. 
Nuo Mazgevičių Levos kartu už
prašo į vestuves, kurios bus sek
madieny j 28 d. rugsėjo. Taipgi 
labų dienų nuo Kotrinos Gicevi- 
■čiukės taip-pat kviečia j vestu
ves, kurios atsibus sekmadienyj 
spalio 5 d. su Bauža Juozu.

Mes visi šai ką dirbam: Tėvu
kas dirba prie vandenio kaip ir 
pirmiau garlaiviam kelius taiso 
ant Nemuno, mamytė prie narnoj, 
Broniois mokinasi gimnazijoj na o 
aš jau baigiau mokytojų semina
riją ir dabar jau rengiuosi eiti mo
kytojauti. Žinai broli per vasa
rą buvaoi Lietuvos kariuomenėj, o 
dabar pradėsiu dirbti žmonių tar
pe. Bet aš labai džiaugiuosi mie
las broli, kad tu darbuojiesi kaip

amž. vėl atsikartojo vergystės Shenandoah, Pa.: Vuozonis 
istorija Lietuvoje ir pats skai- Į Andrius, Jesukeviče Motie- 
tytojas galėtum geriau supras- Skeistumienė Katrė, Ba- 
ti ir atjausti tų žmonių kentė- nioniene Magdė, Žitkus Ka- 
jimus jei pats ten atsilanky- zys-
tum ir išgirstum nuo jų pačių i Scranton, Pa.: čieseikienė 
apie tuos prakeiktus laikus, Meldažis Antanas, Du-
kuriuos jie turėjo pergyventi. Joniai Jurgis ir Andrius. 
Pasitaikė man būti Sasnavoje Luzerne, Pa.: Jesavičienė 

■ per Žolinę, kuomet žmonės at- Marė, Bartuška Jonas.
ir ai kuopose, dainose, muriko-' s^lan^° čionai ant atlaidų iš į Kensington, Pa.: AVrubliau- 

visų apielinkių. Klebonas Čes- /Kiutė Ona.je ir teatruose kas begalo yra; .
svarbu. Tiesa'brolis brolis prisi- na išgirdęs kad aš ką tik atva- 
minei Vyčių draugiją. i 
malonu, nes aš apie juos visgi 
žinau koks jų yra tikslas, Dieve J111! 
jum padėk! Tu dirbk brolau ten 
o aš čia Lietuvoj arsiu jos dirvo
nus o pargrįžus Tau dirbsime abu 
kartu. Tad tegyvuoj i Lieluvos 
Vyčiai Amerikoje, tegyvuoja A- 
merikos lietuviai, tegyvuoja A- 
u erikos Respublika Valio • Valio!!

Dar truputį turiu pridurti bro
li rašei apie prisiuneim i mumis ru 
bų ir batų ir t.t. T ugi mes vis
ko tuorn tarpu turim, nes visko 
pas mus yra, tiktai brangu Tai
gi aš prašau parisiųsti maždaug 
kainas Amerikoj ir jeigu nebran
gu, tai galima bus ką nors iš ta
vęs paprašyti. Pažiūrėk kiek 
kainuoja Amerikoje dviračiams 
gumos, nes aš turiu dviratį, bet 
jau reikia naujų gumų, o pas 
mus kainuoja apie 400 markių.

Tavo Brolis,
Jonas Ginsevičius.

Beja manęs prašė, kad tu pa- 
klaustum ko nors ar nežino apie 
Antaną Glatkevičių ir Andrių Mo- 
eevieių. Taigi parašyk apie juos 

Laiškas rašytas 24 rūgs., 1919.

Nors sasnaviečių namai ne
buvo sudeginti... sunaikinti, 
nors pats miestelis neatrodo 
griuvėsiuose šiandien, kaip 
kad kiti nuterioti Lietuvos 
miestai ir kaimai, nors naujai 
atvykusiam svečiui vietiniai 
gyventojai neatrodo panašiai 
nuskriausti kaip kad kitose 
vietose Lietuvoje, vienok aki
mirksnyje galima matyti ir 
protu suprasti tas baisenybes, 
kurias čionykščiai gyventojai 
turėjo pergyventi per pasta
ruosius karės metus.

Kaip kitur, taip ir Sasnavo
je (ir apielinkėje) tapo pra
vestas takas karinio “inžinie
riaus” ir šitas baisus žvėris 
nepravažiavo nepalikęs šitą 
miestelį nenuskriaustą. Pra
eis ilgas laikas pakol užmirš 
Sasnaviečiai tą blėdį, kurią 
jis jiems padarė. Nors vienas 
kitas pradeda atsigauti savo

jusi per karės laiką (tai rasi 
kad iš jaunesniųjų) vis-gi to 
žmogaus veide, akyse, kalbo
je ir apsiėjime gali žiūrėti, ir 
tenai rasi paslėptą “istoriją,” 
kuri šiek tiek paaiškins tą ne
žmonišką gyvenimą, kuri jis 
turėjo pergyventi. Bet viską 
ten negalėtum suprasti jeigu 
tas pats žmogus gyvais žo
džiais nepaaiškintų apie tą 
“peklišką” periodą, kurį jis 
turėjo pragyventi.

Nors aš pats buvau didžiau
sios karės lauke Francijoj, kur 
savo akimis mačiau visokias 
baidykles, nors teko ir man 
matyti francūzus, kurie buvo 
išalkę ir badu marinami, tai 
vis-gi niekaip negalėjau įsi
vaizdinti tokius baisius vaiz
dus, kaip tuos, kurie buvo pa
sakyti man nuo tų nabagėlių, 
kurie turėjo tas vargingas die
nas pergyventi.

Tiesa, namai nebuvo nei su
griauti, nei sudeginti, bet 
žiūrėkim giliau. Ūkininkai ir 
kiti gyventojai neteko nei ar
klių, nei karvių, nei vežimų, 
nei grūdų, nei nieko, 
kas tik buvo... vokiečiai kon
fiskavo... visus valgomus pro- Antanas ir Jonas, 
duktus ir drabužius... vokie-' 
Čiai arba bolševikai atėmė. 
Kiek vertės pastogė gali turėti 
žmogui, kuomet jo pilvas tuš
čias ir kraujas pusiau sušalęs 
iš nedavalgvmo?

Sasnavoje vokiečiams užė
jus, žmonės per 1916 metus 
turėjo pergyventi aršesnius 
laikus kaip tuos kuriuose mū
sų bočiai gyveno senojoj pra-

Vincas.
Brooklyn, N. J. į Kriptaitie- 

nė Marijona, Skučienė Katri- 
na, Luobikienė Agota, Akelai
tis Vincas, Gilis Pranas, Un- 
guraitis Pranas, Vincas, Pet
ras, ojnas Aleksandra, Kazys, 
Emilija, Magdė, Ona ir Zabelė 
Pašukeviičai.

Chicago, HL: Montvilienė 
Marė, Storpirštis Jonas, Te- 
leišiutė Marė, Ražaitis Jur
gis, Raulinaitis Pijus, Vladas 
ir Jonas Bliuvukai, Motiejūs 
ir Jonas Stankūnai, Grigaitis 
Jonas, Luobekiai Jurgis ir 
Kazimieras, Pajaujienė Ona, 
Zinkevičienė Elzbieta, Pranc- 
kevičiai Vincas ir Magdalena, 
Kirvelienė Petronė, Tainpaus- 
kai Juozas, Antanas ir Petras, 
Liutvifiai Kazys ir Vincas.

Philadelphia, Pa.: Liaukus 
Petras, Valinskiutės Veroni
ka ir Emilija, Staneliai Petras 
ir Juozas.

Chicago, DL: Pozeriai Vin
cas, Franciškus ir Marijona, 
Žukauskai Andriejus ir Jonas, 
Reiniai Vincas, Juozas ir And-

viską riejus.
Baltimore, Md.: Nemurai 

Durneika 
Kazys, Akelaičiai Mikas, Ka- co 
zvs ir Petras.

Kansas City, Kansas: Že
maitienė Elzbieta.

So. Omaha, Neb.: Karveliai 
i Vincas, Magdė, Elzbieta ir O- 
|na.

New York City: Brigienė 
Katrė ir Jaras Jurgis.

Oglesby, UI.: Trečiokas Jo
nas, Samolaičiai Kazysir ir

i atsivežiau laiškų ir paieškoj!-! va, Kiševiče Motiejus.
—y, tuoj pranešė žmonėms, Pittston, Pa.: Čiukauskienė 
kurie dar buvo bažnyčioj, apie Ona, ŠHumba Juozas, 
mano atvykimą tenai, ir liepė 
jiems susirinkti į kleboniją,'Pranciška.
kur jie galėtų išgirsti nuo ma- Waterbury, Conn.: Valaitis 
nęs šį-tą apie Amerikos lietu- j A incas, Bartuška Antanas, 
vių veikimą. Ansonia, Conn.: Akelaitis

Po pamaldų prisirinko pilna 
klebonija sasnaviečių. Trum
poj prakalboj nupiešiau jiems 
lietuvių Amerikos nuveiktus 
darbus per karės metus ir tt. 
Kalbėdamas patėmijau, kad 
ne pas vieną atsirado ašaros. 
Mat, seneliai (daugiausia pri
sirinko senukai ir senelės) 
manė, kad į Ameriką išvažia
vę jų vaikai visai užmiršo juos 
ir nei jokios pagelbos nesitikė
jo iš jų gauti. Aš jiems aiški
nau, kad jų sūnūs, dukterys ir 
kiti giminaičiai nežino nieko 
kaslink jų padėjimo, nežino 
ar jie gyvi, ar ne. Visus ragi
nau kad kuogreičiausia rašytų 
laiškus į Ameriką, ir kad pra
neštų apie tikrą dalykų stovį.

Daugelis sakė, kad negalį 
rašyti laiškus, nes neturi ant
rašų. Dėlto aš suėmiau sąrašą 
visų tų, kurie gyvena Sūv. 
Valstijose ir jeigu gerb. skai
tytojas žinotum kur gyvena 
nekurie žemiau parašytos y- 
patos, meldžiu jiems pranešti 
apie šitą dalyką.

Sekantieji vardai buvo pa
duoti man Sasnavoje nuo tėvų, 
motinų, brolių ir seserų, kurie 
šiandien, nuskurę, nuplyšę, iš
alkę laukia pagelbos greitos iš 
Amerikos.

Tai-gi jūs, kurių aš vardus, 
pavardes čionai pažymėjau, 
atsiliepkite ir duokite greitą 
pagelbą savo žilaplaukiams tė
veliams ir motinėlėms!

Mahanoy City, Pa.: Marė 
Gotautienė, Ona Paltanavičie
nė, Antanas Valaitis, Juozas 
Shečkus, Juozas Palubinskas.

Newark, N. J.: Juozas Žvin- 
gila, Jurgis Palubinskas, An
tanas Tampautskas, Antanas 
Stanelis, Vincas Kurtinaitis, 
Ona Paplauskienė, Paulavi
čius Pijus, Priduotkas Kaz., 
Priduotkas Vincas, Skliutas 
Antanas, Staneviče Juozas,

Vincas ir Kazys.
Shellon, Conn.: Adomavi

čiai Jurgis ir Kazys.
Worcester, Mass.: Dapkiū- ■> 

nas Juozas, Jonaitienė Ona^ 
Račaitis Aleksas.

Jersey City:i Stanevičienė 
Marijona.

Spring Valley, UI.: Dumčiai 
Stasys, Marė, Juozas, Stanis
lovas, Kazys ir Antanas.

Mahanoy City, Pa.: Pasuke- 
vičius Antanas ir Jakubonienė 
Ona.

Sekančių ypatų tik vardai 
žinomi:— Juodzevičiai Anta
nas, Elzbieta ir Katrė, Budze- 
vičius Juozas, Daugeliai Jur
gis ir Izabelė, Kašinskas Jo
nas, Jesukevičiukai Mikas ir 
Antanas, Matukaičiai Andrie
jus ir Petronėlė, Valentą Juo
zas, Barzdaičiai Antanas • ir 
Jurgis, Akelaičiutė Ona, Mar
cinkevičiai Magdė, Juozas, 
Andriejus ir Jonas, Žitkuvie- 
nė Ona, Vaitkevičiai Jonas ir 
Ona, Snierpunas Jonas, Cin- 
kauskienė peilio, Jarnmbaviče 
Kazys, Lekeckai Jonas ir 
Liudvikas, Akelaičiutė Mari
jona, Gražulienė Marijona, 
Mačiuilonis Vincas, Revins- 
kiutės Ona ir Marė, Račkaus
kai Kazys ir Katrina.

Sasnaviečiai, jūsų tėvai ir 
giminės reikalauja greitosios 
pagelbos.

Keliai jau atdari dėl tos pa
gelbos siuntimo. Galite dra
bužius, maistą ir kitus daik
tus siųsti per Lietuvių Preky
bos Bendrovę. Taip-gi galite 
siųsti pinigus per šią bendro
vę, nes ji tą darbą jau pradė
jo veikti. Ar-gi dabar nelai
kąs atsiliepti ant šito pagelbos 
šauksmo nuo jūsų giminaičių? 
Ar negalite pagelbėti jiems 
pergyventi šią žiemą truputį 
lengviau kaip praėjusias bai

sias žiemas.z
V. Vaikas

CAMBRIDGE, MASS.
L. D. S. 8 kp. susirinkimas.
Lapkričio-Nov. 18 d. š. m. 

bus svarbus mėnesinis susirin
kimas bažnytinėj salėj. Pra
džia 7:30 vai. vakare.

Yra gautas svarbus laiškas 
iš Centro kaslink pakėlimo 
mokesčių. Būtinai ateikite.

Valdyba.

WORCESTER, MASS.
Tėmykite.

L. D. S. vietinė kuopa turė
jo susirinkimą pereitą seredą. 
Atsirado labai svarbių klausi
mų išrišti ir nutarta sušaukti 
extra susirinkimą seredoj lap
kričio 19 d. Bus pobažnytinėj 
salėj. Visi kuopos nariai bū
tinai turi ateiti, nes dalykai iš- 
tikro svarbūs.

Pirm. J. Vaitkus.

PROVIDENCE, R. I.
Sulaukėm lietuvį kunigą.

Linksmos niaujienos Providen- 
lietuviams, kurie taip daug

metų kaip storojosi lietuvio R. K. 
kunigo. Lapkričio 1-mą d. pas
kirtas Jo Malonybės Vyskupo 
gerb. kun. Vaitonis. Pirmas šv. 
mišias atlaikė Katedros bažnyčioj 
2 d. lapkričio 7 :30 ryte. Nors o- 
ras buvo prastas, lijo ir dar žmo
nės ne visi žinojo kad yra lietu
viškas kunigas, bet susirinko pu
sėtinas skaičius žmonių.

Po šv. mišių Jo Malonybė Vys
kupas prakalbėjo keliatą žodžių į 
žmones, kad kun. Vaitonis yra 
geras dvasiškas vedėjas ir yra pa
skirtas klebonu lietuvių parapijon 
Providence, po tam suteikė Vys
kupas palaiminimą visiems žmo
nėms, ragino darbuotis kiek tik 
yra galima meilėj ir sutikime, už
mirštant praėjusių laiktj kivirčus.

Taigi broliai ir sesutės maty
dami tokį didelį prielankumą Jo 
Malonybės vyskupo, kuris mums 
davė atlaikyti pirmas pamaldas 
Katedroj ir suteikė savo vyskupi
šką palaiminimą, yra tai musij. 
priedermė atsiteisti už tai, o kaip 
mes galim atsiteisti? Pirmiausia 
musų užduotis, klausyti musų 
dvas. vadovo, kodaugiausia sten
gtis, kad greitu laiku turėti sa- 

jvo locną bažnyčią, kad nereikė
jų po svetimas bažnyčias vaikščio- 
i ti. Tuomet vyskupas pamatys, 
• kad ir mes esam gerais katalikais.

Velijam geriausios sveikatos 
ir pasisekimo gerb. musij klebo- 
ini kun. Vaitoniui nenuilstančiai 

įdirbti musų katalikiškoje dirvoje. 
Taip-pat turime išreikšti padėką 
komitetui, kuris taip daug dar
bavosi dėl visų lietuvių gauti lie
tuvį R. K. kun. Komitetas buvo 
iš 12 narių, kurie buvo: Anta
nas Avižinis. J. Dvareckas ir ki
ti geri ir pavyzdingi katalikai ir 
darbštus žmonės.

RACINE, WIS.
Klaidos pataisymas.

“Darb.” No. 125 tilpo sąra
šas aukuotojų kun. Laukaičio 
prakalbose iŠ 17 d. spalio 1919 
m. Iš aukavusių po 5 dol. ne
pagarsinta šios ypatos: M. 
Bardauskas, A. Putna, P. Juš
ka, M. Liaudanskis, A. Zice- 
vičius ir T. Ramanauskas.

T. F. 79 sk. report.
J. Kesminas.

EXTRA PAANEŠIMAS.
Šiuomi pranešam L. Liuosy- 

bės Sargų Centro valdybai, 
kad lapkričio 5 d. 1919 m. mė
nesiniame susirinkime New- 
ark„ N. J. išbraukėm A. Tre
čioką iš arštininkystės ir nuo 
tos dienos skyrius uždraudžia 
jam veikt varde L. L. Sargų 
Newark’o skyriaus. Priežastį 
išbraukimo vėliaus pranešime. 
Newark’o, N. J. L. L. S. extra 

susirinkimas bus 12 d. 1919 m. 
8 v. v. Lietuvių Salėje. Visi 
nariai turi pribūt.

L. L. S. Rašt R. Sarapas.

KAD RAGUS NU
LAUŽTUM LENKŲ

PONAMS
NEGAILĖK PINIGŲ 

PASKOLOS

TAUTOS FONDO VALDYBOS 
ANTRAŠAI.

His Eminence
James Cardinal Gibbons,

Honorary President, 
Baltimore, Md.

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

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

71 Warwick St., 
Newark, N. J.

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

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

1514 Carson St.
Pittsburgh, Pa.

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

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

381 Westminster Avė., 
Detreit, Mich.

Grajauskas, kasos globėjas, 
2016 Sarah St.,

Pittsburgh, Pa.

Per trisdešimts metų išban
dytas, Trinerio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Elixeris iš
statytas marketan 1890 metais 
ir išlaikė bandymus. Iki šiai 
dienai jis yra pripažįstamas 
geriausiu vaistu. Jo išdirbėjai 
visuomet laikosi tos didžios 
taisyklės, kurią suformulavo 
Andrew Camegie: “Išstatyk 
visus produktus neatlaides- 
niam bandymui, negu pirkė
jas reikalauja. Reputacija ge
riausio gaminimo yra tikriau
sias pamatas, ant kurio stato
si pasisekimas.” Tūkstančiai 
tų, kurie kenčia delei blogo 
apetito1, vidurių neveikimo, 
išpūtimo, galvos skaudėjimo, 
nerviškumo ir tt. neprivalo už
miršti patarti savo draugams 
minėtą vaistą. Kiti gi žino, 
kad Trinerio Angelica Kartu
sis Tonikas yra puikiausiu at- 
budavotoju energijos, kad Tri
nerio Sedatyvas Kosuliui yra 
nepalyginamas vaistas nuo 
peršalimo; kad Trinerio Lini- 
mentas teikia ūmą pagelbą re
umatizmui ar neuralgijai atsi
tikus. Visus tuos vaistus gau
nama aptiekose.—Joseph Tri- 
ner Co., 1333-1343 So. Ash- 
land Avė., Chicago, III. 
(Copyringht 1919 by Jos. Triner Co.)

. PATERSON’O, N. J. IR 
APYLINKĖS LIETU

VIŲ DOMAI.
Šiuomi pranešam, kad pas 

mūsų įgaliotinį
IG. KULAKAUSKĄ,

L. D. S. 18 Kp. Raštininką 
galite užsirašyti “Darbinin
ką,” pasipirkti naudingų kny
gų, paveikslų, atviručių 
Lietuvos ir tt.

Pasinaudokite proga.
Jo adresas: \

Ig. Kulakauskas,
142 Warren st, Paterson, N. J.

DYKAII
Prisląskite savo adresą, tai gausite 

megljos Katalogą- Ten rasite viso
kią Stoką ir moną. GalMte išmok
ti ir gauti gerą darbą teatruose 

“MAGUOS” WrtaiWlj, Conn.

LINKSMIAUSIA DIENA.
Padėkavonės Dienoj (Thans- 

giving Day) Lap. 27, 1919 L. 
Korporacijos svetainėj 27 Lin- 
coln St., Brighton, Mass. bus 
teatras, prakalbos ir balius. 
Rengia Lietuvių Korporacijos 
Bendrovė.

Prasidės 2:30 vai. po pietų.
Kas norite linksmai praleis

ti dieną, atsilankykite ant 
mūsų rengiamo vakaro. Šokiai 
prasidės lygiai 8 vai. vakare.

Įžanga 50c. ypatai.
Rengėjai.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
VARGONŲ DIRBTUVĖ.
Išdirba geriausius vargonus 

ir taip-gi pataiso senus.
Antanas Radzevičius,

177 New York Avė., 
Newark, N. J.

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

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

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

BOSTON, MASS.
PIRMININKAS — Jonas Adomavičius, 

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

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

209 East Cottage St., 
Dorchester, Mass. 

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

MARŠALKA — Justinas T ulei kis,
130 Bowen St., So. Boston, Mass 

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

LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 
PO GLOBA MOTINOS ŠVENŪ. 

SOUTH BOSTON, MASS. 
VALDYBOS ADRESAI.

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

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

PI N. RAŠT. — O. Kašėeiutė, 
259 Athens Street.

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

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

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

Mattapan, Mass.
Peeiukoniutė, 190 Kneelano 

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

’ 135 C Str.

ŠVENTO JONO EVANGELISTO 
PAiALPINĖS DRAUGIJOS 

VALDYBA.
SO. BOSTON, MASS.

PIRM. — Motiejus Žioba, 
■ 539 E. Seventh St.,

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

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

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

126 O St., So. Boston, Mass. 
FTN. RAŠT. — Mar. Brikaitė,

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

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

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

trečią nedėldienį kiekvieno mėne
sio 3:30 vai. po pietų Bažnytinėje 
Salėje, So. Boston, Mass. Sekau 
tis susirinkimas bus 16 d. lapkri
čio 2-rą vai. po pietų.

PENNSYLVANUOS DR-JOS 
TĖMYKITE!

Kaunas, Krūtamųjų Pavei
kslų kompanija apie pabaigą 
šio mėnesio lankysis lietuvių 
kolonijose Pa. valstijoje. Ro
dys krutamuosius paveikslus 
parvežtus iš Lietuvos. Drau
gijos norinčios parengti vaka
rus kreipkitės Šuo adresu:

KAUNAS M. P. E. M. CO.,
M. Truska, Sekr.,

233 East Centre St., 
Shenandoah, Pa.

REIKALINGA dvi lietuvi 
dirbti prie seno krašto audimo 
darbo. Darbas lengvas ir ne
reikalaująs phvziškos jėgos.

Atsišaukite:
P. Orchanian & Co.,

42 Dover St., Boston, Mass.
PARSIDUODA PIGIAI DU 

AUTOMOBILIAI.
Vienas geras dėl biznierių 

su dviem sėdynėm dėl pasiva
žinėjimo ir extra viršus gali
ma uždėti dėl vežimo orderių 
arba taip kokių daiktų. Kitas 
yra Ford ilgas septyniomis sė
dynėmis, kuris norėtų gerą 
troką padaryti arba laikyti 
dėl pasažierių vežimo (jitney). 
Savininkas išvažiuoja į kitą 
miestą. Parduoda už kiek kas 
duos.

D. OLSEIKA,
4 Barrett Avė.,

So. Boston, Mass.
(Tarp Moren Rd ir 8-th St.) 

(11-18)

VIRĖJA ARBA ŠEIMININ
KĖ IEŠKO DARBO.

Kalbu lietuviškai ir angliš
kai. Su informaciomis kreip
kitės:

Barbora Krystopaitis, 
3212 Gaul St., 

Philadelphia, Pa.

Paieškau sesers Kastancijos 
Sdobienės (po tėvais Keršiu- 
tė) ir Marės, Rozalijos ir Mi- 
kalinos Sdobiučių Babriškių 
kaimo Varėnos. Trakų pa v. 
Vilniaus. Lietuva.

Ona Orlauskienė,
(po tėvais Keršiutė) 
431 AVestem Avė., 
Cambridge, Mass.

Aleksandra Vaicvėnas, Kau
no rėd., Zarasų aps., Salaku 
miestelio, Jakiškių sodžiaus, 
ieškau brolių Antano ir Prano, 
giminių ir pažįstamų.

China Chinese Charbin, 
Post Resiante, 
A. Voickėnas.

Mėsininkystėj ir kitų valgo
mų produktų pirkime ir par
davime esu gerai prasilavinęs 
per per kelioliką metų. Taip
gi buvau vedėju kooperatyviš
kos bendrovės valgomų daik
tų. Esu pilnas blaivininkas. 
Alga savaitėj $30. Kam rei
kalingas toks, atsišaukite šiuo 
adresu:
J. B., care of “Darbininkas,” 

244 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

PARSIDUODA — CAMBRIDGE 
12 šeimynų, mūrinis namas. 10 metų 
kaip statytas $19.000.

South Bostone mūrinis namas su 
3 durių, G šeimynos, 3 storai, $9,000. 
Ramios $1500. į metus:

.T. R. Mikalauskas.
“Darbininko’’ Administracijoj.

NEWARK, N. J.
choras statys 
veikalą, arba 
‘‘Girių Kara- 

Lapkričio-Nov. 
vakare. Visi

Šv. Cecilijos 
scenoj puikų 
tautišką operą 
liūs.” Bus 
22 d. 7:30 vai.
Newarkiečiai ir apielinkės lie
tuviai kviečiami atsilankyti, 
pamatyti šio puikaus veikalo. 
Dar Newarke operos niekada 
nestatė. Užtai visi ateikite, ir 
mes užtikriname kad būsite' 
užganėdinti. Visas pelnas eis 
naujiems vargonams.

Širdingai kviečiam visus.
Komitetas.
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VIETINĖS ŽINIOS.
ATEIKITE VISI IŠGIRSTI 
APIE SVIETO PABAIGĄ.
Tūkstančiai žmonių dabar 

susirūpinę svieto pabaiga.Kal- 
ba apie tai su baime. Visi go
džiai klauso aiškinimų apie 
tai. Kas nori įgauti gerą ir tei
singą supratimą apie galimą 
svieto pabaigą gruodžio 17 d. 
ateikite į pobažnytinę salę u- 
iaminke lapkričio 18 d. 7:30 v. 
vak. Bus aiškinama apie pa
saulio surėdymą ir apie gali
mą svieto pabaigą. Prie aiš
kinimų bus vartojama globu- 
sas, žemlapiai, piešiniai, pa
veikslai ir tt.

Ateikite, visiems bus su
prantama ir indomu.

L. D. S. 1-MOS KUOPOS 
KURSAI.

L. D. S. 1-ma kuopa So. 
Bostone yra nutarusi ir išrin
kusi veiklią komisiją rūpintis 
šią žiemą tnrėti kursus, kur 
visi kas tik norėtų, galėtų pa
sinaudoti. Kursai jau prasi
deda šią savaitę. Tęsis per žie
mą. Pamokos ir prelekcijos 
bus du kartu savaitėje •— utar- 
n inkai s ir ketvergais pobaž- 
nytinėj šv. Petro salėj. Pra
džia 7:30. Trauksis apie pu
santros valandos.

Kursai prasidės prelekcija 
iŠ astronomijos ir geografijos. 
Nuodugniai bus išaiškinta a- 
pie kalbąma dabar svieto pa
baigą. Dabar visi apie svieto 
pabaigą kalba ir susirūpinę. 
Todėl visi žingeidaujantieji a- 
pie tai ateikite utaminke lap
kričio 18 d. i pobažnytinę salę 
ir išgirsite pilną išaiškinimą.

PAVEIKSLŲ No. 132 įvyko klaida korės- j 
pondencijoj šv. Kazimiero R.I

Puikūs paveikslai “Pir- Katalikų draugijos. Buvo pa
mojo Lietuvos Prezidento \rašyta: “Šįmet į banką yra į- 
Antano Smetonos.” Mierisdėta apie $1.00,” turi būt apie 
12^x16, parsiduoda po 15c. $1000.
Su persiuntimu 20c. Imant. 
šimtais — didelė nuolaida.

ŪR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS) 

418 W. Market St., 
POTTSVILLE, PA.

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

SERGANTI ŽMONES!

i

I

i* x!aj-/.uir

nėliai palaiko svarbiausią vietą dėlto, kad ją 
prieinamas pardavinas, malonus kvepėjimas ir visoplatus 

atsišaukimas.
I’atamauk jais prie kiek

vaisiais arba ir vieni.
\ ardas Royal Luncli ant

kiekvieno džiovinėlio. Parsi

sknnutese.

NAT1ONAL B1SCU1T

Biseutt

Užkandžiui džiovinėliai jau su
lošė svarbią rolę Naujoje Anglijoje kepėju

istorijoje, šiandieną ItOYAL LUNCH Džiovi

vieno valgio. Tinka su pit

duoda svarais puikiose ap
klijuotose vaizbaženkliais

NAUJA KNYGA.
Visiems instrumentams ir 

dainavimui 8 lekcijos notų iš
simokinimui be mokytojo. 
Naujos dainos ant 4 balsų kny
ga $1.50 parduodu už $1.00, 
viena daina 10 centų.

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

LEISKIT MAN Į JUS PRAKALBĖTI
Kam kentėti savaites, mėnesius gal ir metus RUONIŠKOMIS NER

VU arba kitokią UŽSISEN&JUSIA LIGA, kad galite būti išgydomi. 
Ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu jums pa
dėti. Jeigu ikišiol niekas negalėjo, ir nusibodo mokėti gydytojams ir 
ligonbučiains, ir nusiminęs ėsi. kad jau neišgysi. Nepasiduok, liet 
ateik aš suteiksiu patarimus dykai. Aš turiu suvirš 26 metą praktikos 
medicinoje ir gydyme, skaudžią, kronišką, neaiškią ir komplikuotą 
iign — jums mano praktikavimas gali pagelbėti, nes aš pats ypatiškai 
išegzaminuosiu jus kiekvieną syki. Neatidėliokite ir nebijokite ateiti 
ir pasišnekėti su manimi, nes aš patariu ir egzaminuoju veltui. Jeigu 
sergi, esi silpnas, nervuotas, nuvargęs, nelauk ilgai, bet pasirū
pink gauti gerą gydymą. Ligos niekados nestovi, liet visados plečiasi 
ir niekados pačios nepranyko.

PERSERGĖJIMAS LIGONIAMS IR APVILTIEMS.
NEGAIŠINKITE DAUGIAU LAIKO ARBA PINIGU 

EX PERI MENTUODAMI.

Jei kenti pilvo, viduriu arba jaknų ligoms, nežlebčioji- 
mo, dispepsijos, rėmus, prietvarių etc. Jei turi rumatizmą, 
sciaticą, skaudančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus 

i arba galvos sukimą, 
pasitark su manim

LIETUVIS
Dabinto jas-Piešėjas

TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

Dr. Pattl J. Jakmauh
(Jakimavičius)

d į Priėmimo valandom:
j | Noo2 iki 8 popiet. Nuo * Iki t vakare 
j 509W ROADWAYCor. ST SO. BOSTON.

Talin S. B.

1 F. J. KALINAUSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS
•332 Broadtcay, So. Boston, Mass. ; 

Telefon : So. Boston 253-AI.
; Gyvenimo vieta: 256 17. 3-rd St. I 
Į______________________ _____________ l

galvoje, inkstų arba pūslės skausmus 
šalčius galvoje, nosyje arba gerklėje, 
dykai, atlik tą dabar, atlik tą dabar.
AŠ NESPĖJU DIAGNOZĄ. — AŠ NE

Kada reikalinga išegzaminuoju KRAUJĄ. SEILES arba vidurius, 
visados vengiu klaidos diagnoze arba gydyme kada matau reikalą, 
toju elektrikos Įtaisus Įleisti į kraują Įvairią kraujovandenią ir 
riju, kurias vartoja geriausi gydytojai Syrgenai ir ligonbučiai 
Europoj. Aš užbaigiau augščtausią Medicinos Kolegiją ir Universite
tą šioj šalyj ir prakt’kavau suvirš 26 metus medicinoje ir syrurgijoj, 
gydyme kronišką. nervu ir užtrauktų ligą. Jei ateisi pas mane gydy- 

arba patarimo aš jums pasakysiu kaip galiu jums palėti. Jeigu 
matysiu, kad negaliu pagelbėti, pasakysiu.
Vėl aš patariu tamstoms nelaukti ilgai ir neleisti pinigą. Jei ser 

gate. nelaukite vienuoliktos valandos, nes gali būti pervėlu. Ekza- 
minas dykai.

ESPERIMENTUOJU.
Aš 

var-
bakte- 
čia ir

i

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

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

RAŠYKITE TUOJAUS IR MES PASIŲSIM JUM VIENĄ DYKAI

žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer Statė Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

AL. POŽELLO CO.
PAVELDĖTOJAI

T. ANDRUSZEWICZ CO.
Darome draugystėms visokius 

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

1908 W. Division Str., 
Chicago, III.

DOCTOR MORONEY
C.73 IVASHINGTON, ST. (arti Boylston St.) BOSTON, MASS. 

< )fiso vai.: nuo 9 A. M. iki 8 I’. M. Nedėliomis nuo 10 A. M. iki 2 P. M.

UŽSAKYMŲ IR SIUNTI

ir gvarantuoja
Norin&ua gauti prekes pinigų ir kitų žinių 

meldžiame kreiptis pas: 

Henry J. Schnitzer Statė Bank 
141 Washington Street, New York, N, Y.

Surinktieji iki šiol siunti- į 
niai ir užsakymai yra liuoduo- Į 
jami ant laivo. Malonėkite pa-' 
laikyti pas save, visus siunti-' 
nius, kokius kas turite, ren-' 
painus arba prirengtus siųsti 
Į Lietuvų per mūsų Bendrovę 
iki mes pranešime per šį laik
raštį.

Užsakymai ir skrynelės su
plaukė pas mus taip skaitlin
gai kad mes nespėjome nei su
ženklinti ir knygosna užrašyti, 
ir pakvitavimus pasiųsti, ne- 
kuriems iš siuntėjų. Tų pada
rysime bekraudami į laivų.

LIHUANIAN AMERICAN 
TRADING COMPANY, 

680 Fifth Avenue, 
New York City, N. Y. 

(11-18)

AS, ADOMAS A. KARALIAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU. |
Aš labai sirgau per 3 metus, nusiabnėjęs pilvelis buvo. Dispepsija ® 

nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas kraujo, inkstą, nervą ir abelnas spė® 
ką nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Vi & 
sur ieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amerikoje Ir už rubežių,® 
bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos. . g

Bet kada pareikaalvau Salutaras vaistą, Bitterio Kraujo valytojo.® 
Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui minė-® 
tos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti, gerai dirbti. Kraujas*’ 
lšsivalx. diegliai nebebadė po krutinę. Vidurią rėžimas išnyko po užmuši-© 
niui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesią išgerdavau kas savaitė po buteli Salutaras.g 
Biterin. Ir po 3 mėni. savo paveiksle pamačiau tokj skirtumą kaip tarp® 
dienos ir nakties. Dabar jaučiuos smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykią dė® 
kavoju Salutaras mylistą geradėjui ir linkiu visiems savodraugams Ir pa ® 
žįstamiems su tokiais atsitikimais patariu nuoširdžiai kreiptis prie Salų © 
taras: • g

1707 S. Halsted St. Tel. Canalution, J. Baltrėnas, Prof. 
SALUTARAS, Chemical Instit 6417. Chicago, UI. | 
©© s®®©®©®®®®®©©©©®®®©®®®®®©®®®©©®®®®®®©©®®®®®®®©®©®®®
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LIETUVIS DANTISTAS Į
DR. M. V. CASPER

(Dr. Ai. V. Kasparavičius) | 
425 Broadtcay, So. Boston, Mass.*

Tel. So. Boston, 27
Ofiso valandos: 10—12:3O ryte | 

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

Tel. S. B. 1771

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

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

• -

9

PIRMOS KLESOS

SVARBUS PRANEŠIMAS 
LIETUVIŲ VISUOMENEI.
Pranešu, kad aš greitu lai

ku važiuosiu į Lietuvą ir važi
nėsiu Lietuvoje nuo kaimo į 
kaimą ir nutraukdinėsiu viso
kios rūšies paveikslus. Tai-gi 
kurie iš lietuvių norėtų, kad 
nuimčiau jūsų senus tėvelius, 
brolius, seseris ir
kuriose jūs gimėte, meldžiu 
kreipties prie manęs šiuo ant
rašu:

grinteles,

B. Valaitis,
1913 Westminster St., 

Providence, R. I. 
(12-25)

Tik pamąstykite kokį smagumą jus tu
rėsite turėdami ŠĮ patogą gramafoną 
savo namuose, šis gramafonas stipriai 
padarytas ir puikiai nudailintas. Jus 
galėsite linksmintis su savo šeimyna ir 
draugais be jokią išlaidų. Delko jus 
išleidžiate tiek daug pinigą ant bran
gaus gramafono, kuomet šis taip ge
ras, kaip ir brangi mašina, šie gra- 
mafonai yra parduodami už labai auk
štą kainą, bet mes duosime šį brangų 
gramafoną dėl kiekvieno VISIŠKAI 
DYKAI. Ant trumpo laiko dėl tų, ku
rie užsisakys nuo musų žemiaus ap
rašomą Auksu Denktą Laikrodėlį, šis 
laikrodėlis labai stiprus ir puikiai už
baigtas artistiškais pagražinimais, tu

rintis Aukso Dengtu makštį. Darbas pada
rytas iš geriausio nikelio ir plieno, turįs 21 
akmenį ir taip gerai nustatytas, kad eina 
nei greit nei palengva, štai kame priežas
tis, delko šie laikrodžiai yra vartojami pro
fesionalų žmonių, kaip tai: mašinistai arba 
konduktoriai, kurie turi turėti teisingą lai
ką. Nedaro skirtumo, kur jus pirksite laik
rodi. jus niekados negausite geresnio net ir 
už $30.00. Tie laikrodžiai paprastai parsi
duoda už $25.00 ir aukščiau, bet mes parduo
sime juos sulig dirbtuvės kainos už $12.95 ir 
pr.ed<. me-. dar v 'ne šį viršuj paminėtą 

gramafoną su penkiomis rekordomis ir vie
nu šimtu adatų VISIŠKAI DYKAI. 
PASTABA:—šis pasiulijimas tik ant trumpo 

dol i <>. kjt; mes turime tik 5,000 šių 
gramafonų išduoti tam reikalui, kad butų ži
nomi musų laikrodžiai tarpe žmonių. Ant vie
no adreso mes nesiųsime daugiaus laikro
džiu. kaip vieną už kainą $12.95. Gramafo

ną ir rekordus jus gausite dykai. Mes patartam jums pasiskubinti su užsa
kymais, nes pristatymas bus atšauktas ir į labai trumpą laiką ir laikrodžių 
kainos pakils. Atsimink, kad mes jų parduodame šimtais kasdiena ir gau
name laiškus su padėkavone. žmonės pabydės jums, nes laikrodi jus galėsi
te parduoti vėl už daug aukštesnę kainą negu jus mokėjote. Gramafoną ir 
rekordus jus gausite dykai. Mes neklausiame jūsų apie pinigus išanksto, o 
tik-parašykite savo vardą, pavardę ir adresą aiškiai įdėdami $2.00 kaipo de
pozitą ir likusius užmokėsite kuomet bus pristatyta į jūsų namus. Kiekvienas 
turėtų pasinaudoti šiuo pasiulijimu, kaip, kad tūkstančiai jau padarė. Kitos 
tokios progos jus jau neturėsite savo gyvenime. Tai-gi rašykite šiandiena J:

EUROPEAN WATCHC0.,
1065 Milwaukee Avė., Chicago, III Dept. 201

I

<©©©©©©CP©©©©©©©©©©©®©©©©^ 
I TEISINGIAUSIA IR GE- 
! RIAUSIA LIETUVIŠKA

APTIEKA.
i Sutaisau receptus su di- 
! džiausią atida, nežiūrint, 
! ar tie receptai Lietuvos ar 
I Amerikos daktarų. Tai 
vienatinė lietuviška aptie- 

! ka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių ga- 

• lit gaut, kokios tik pasau
lyj yra vartojamos. Galit 
reikalaut per laiškus, o aš 
prisiųsiu per expresą.

K. SIDLAUSKAS, 
Aptiekorius ir Savininkas 

22o Broadway, kamp. C St., 
SOUTH BOSTON, MASS.
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ATVIRAS LAIŠKAS Į LIETUVIŲ VISUOMENĘ.
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GALI NUVAŽIUOTI Į EUROPĄ, BET EUROPOS NE
GALI ČIA ATSIVEŽTI, O GALI MATYTI VISĄ 

EUROPINĘ KARĘ TIK UŽ $3.85.
Karė pasibaigė. Ar nori matyti 
sius mušlus, Francijos, Belgijos,
sijos, Italijos, Serbijos. Anglijos ir 
kitų Europos tautų? Ar nori matyti 
kovą tarpe povandeninių ir kariškų 
laivų ant didžių jūrių? Orlaivių kovo- Į 
jančių ore? šalių, kaimų, sunaikin-1 J 
tų miestų ir bažnyčių, žodžiu sakant V 

<x
Y X iY X
Y X 5*
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; p el. & Boston 21014 ir 21013

visas karės baisenybes?
Viską gali matyti savo namuose be 

' jokių išlaidų aiškiai per stereskopą 
naujai išrastą. Visi paveikslai buvo

nuimti ant karės lauko, ir kada 1 juos žiūrėsi per stereskopą, išrodys kaip 
gyvi. Skaitymas iš knygų ar laikraščių neduos tokio aiškaus supratimo 
kaip musų stereskopas. šis Stereskopas yra tvirtai padarytas ir galės bū
ti ilgus metus atminėtų didžios pasaulio karės.

Stereskopas su 6 serijoms karėsžvilgių, 150 paveikslų per trumpą lai
ką parsiduos už $3.85. Jos kaina mažinusia yra $10.00. ir tik pas mums 
tegalima gauti už $3.85. Tai yra dar naujas išradimas ir naudingas kiek
vienai stubni, turėti. Tai-gi nori sutaupinti pinigų, prisiųsk mums užsa
kymą. pirm kainą pakils.

Prisiųsk tik 5Oc. paštos ženkleliais kaipo depositą, kitus prisiusi kada 
gausi tavorą. Rašyk šiandie. ,

UNION PRACTTCAL CO.,
1065 Milwaukee Avė. Dept. K. 18. Chicago, DL

Šiuomi laikome sau už pareigą atkreipti lietuvių visuomenės atydą tau 
faktan, kad Centralis Bendras Lietuvių Bankas, visiems jau gerai žinomas kai
po vienintelis ir tikriausias Naujosios Anglijos lietuvių visuomenės bankas, ir 
kad jis tarnauja vien tik lietuvių tautos labui. Todėl jis — Centr. Bendr. Liet. 
Bankas ir ragina Jumi^h broliai lietuviai, kelti lietuvių tautos komerciją-biz- 
nį; burti savo kapitalą krūvon ir remti vien tik savo įstaigą.

Jūs matydami ir žinodami kaip svetimtaučiai Jus ilgus amžius išnaudo
jo ir dar tebeišnaudoja ; žinodami, kaip jie mumis nori visiškai prapuldyti, to
dėl ir turite visi lig vienam spiestis vienon krūvon, kad kartu visiems dirbus. 
Nes būdami pasklaidyti iš senovės.ir, besklaidydami savo smulkųjį kapitalą 
svetimųjų tarpe, Jūs kasate savo tautai mirties duobę.

Imkime pavyzdį iš pačių svetimtaučių darbų. Štai kaip svetimtaučiai 
daro: jie krauja savo kapitalą krūvon; jie savo gražiais prisikalbėjimais prie 
Jumis, prijungė dar ir Jūsų kapitalą ir tuo būdu kraujasi sau milijonus, o 
Jūs broliai lietuviai, kaip buvote vargšais taip ir paliekate.

Tai kodel-gi Jūs iš jųjų to ncsimokinate ? Kodėl Jūs negalite savo kapi
talo palaikyti savytarpyje? Tas pagerintų jūsų pačių būvį, pakeltų mūs vi
sų vardą ir mūsų tautai priduotų daugiaus reikšmės viso pasaulio akįse.

Imkime, pavyzdžiui, dabartinį skurdų Lietuvos padėjimą ir pasiklaus- 
kime, patįs savęs: ar nors viena iš tų naujųjų bei mažųjų tautelių ar šalelių, 
kurių žmonių turtai sutraukti krūvon ir jųjų pačių rankomis bei valia kontro
liuojami, valdomi vargsta taip kaip kad mūsoji Lietuva? Ar su jųjų šalimi 
yra toki keblumai diplomatijos, politikos ar ekonomijos žvilgsniais, kaip kad 
sumusąja Lietuva? Ne! Kodėl? Todėl, kad jųjų kapitalas buvo jųjų pačių 
rankose; kad jųjų turtai yr sukrauti savose įstaigose ir todėl pasaulis buvo pri
verstas su jais kitaip skaityties. Nesą pinigai šiandien yra didžiausia pasau
lio valdymosi gale ir toji gale buvo jųjų pačių rankose. Jie buvo ir tebėra pa
tįs savęs gaspadoriais, o mes gi maldininkais-ubagautojais ir kaip nieko netu
rėjome, taip ir nebeturime, nes mes atidavinėjame savo pinigus svetimiems ir 
patįs paskui iš jųjų rankų laukiame trupinio nukrintant.

Susipraskite, broliai lietuviai, ir tai bent vieną kartą ant visuomet! Mes 
šito nerašome Jums kaip kad Jūs galite sau įsivaizdinti, idant įkalbėjus Jums 
bereikalingą ligą, o tik iš visos širdies betrokštą Jums ir visai lietuvių tautai 
labo, statydami priešais Jūsų pačių akis nesumušamus dalykų faktus. Tad 
pastokite kožnas iš visa širdžia atsidavusiais krovikais - organizatoriais savo 
turto vienon krūvon ir savon įstaigon! Tuomet nereikės Jums taip vargti ir 
pas svetimuosius ubagauti Lietuvos reikalams, bet turėdami savo tikrą ir di
delį banką, Jūs galėsite patįs savo tėvynę išgelbėti iš vargo ir nelaisvės. Krau- 
kite-dėkite savo pinigus vien tik savo bankoj, Centralyj Bendram Lietuvių 
Banke ir uždirbkite didelius procentus. Remkite savo įstaigą visokiais bū
dais: depozitais, Šerais, pinigų siuntimu ir tt. kad mes galėtume išbudavoti 
sau didžiausią bankinę tvirtovę visam pasaulyje!

Pinigus Lietuvon jau siunčiame. Markes po $6 už šimtą, o rublius $12 
už šimtą. Už pinigus mes pilnai atsakome.

Siųskite savo giminėms pinigus dabar! Neduokite jiems per Kalėdų 
šventes badauti!

DANTISTAS I
Dantis ištraukiami ir pri- j 

pildomi visia be skausmo, su ! 
geriausiais prietaisais, su nau-: 

jų išradimų.
Visų darbą gvarantuojame ;

DR. W. T. REILLY

32-34 CROSS ST

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

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

1

h
Nedėliomis 

nuo 10 vai. ryta 
iki 4 vai. raka.

Tel So Bo*ton270

DR. JOHN MacDONNEU,, M. D.
(rfilima susihaibfti ir heturiseiat

Ofiso valandos:
Ryt .is iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. Sn Bostoo,

Su visais reikalais kreipkitės tik į savo įstaigą, t. y. — į —

Dr.J.H. Siaknevičius
276 New York Avė., kamp. Tyler St. 

Newarck, N. Y.
Ofiso valandos
g-11 rytc TELEFONAS q noo 
1-3 ao METU Market «t“OO
•-SVAKASC

HI

BOSTON, MASS.

Oi*

Bei! Phons Dickinaen 3005 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Broad SL, Pkihdelpkia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas. 
Ofiso Valandas;

Nuo 9 rito ila 5 po pieta 
Vakarais, Ketverge nuo 6 iki 9 P. M 

Neda

JUS GALITE SULAIKYTI
PLAUKU SLINKIMĄ.
Demafntta ralaika plsakn slinki

mą. pnialina pleiskana*. nieMJfan* 
odos galvos, angina slankus priduoda 
ma j«ms reikalinga maistu.

Dermafnga c adarys kad Just plas- 
kai bus tanku* kreklus Ir skaistus.

Oda Jusū galvoje bus tyra, pleis
kanos Utayks ant visados ir plaukai 
seilinąs daugiaus!

Reikalaujant prisiusime Jum pač
ia suvis dykai libandymui «am pala.

Prisiųskite M e. stampomls penkm 
-*------- avi— ■ ■■< s*r<------n m ĮTIITIO KaUi |ausl 1B CsSSSfl jlBVl <30KluX£ 
Dermafuroe ir broiiura.

ARGU 9PECIALTIES CO.
PMtLAOOLPMIA. PA.




