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Lietuvos Delegatai IS DARBININKŲ JUDĖJIMO

Bostone

Gėrusių

Cliieagos skrybelninkai išsi 
reikalavo geresnių algų ir ge 
resnių darbo sąlygų.

Providence, R. I. rūbsiuviai 
laimėjo 13 savaičm streiką.

Austrijos socijal-demokratai 
išleido atsišaukimą į darbinin
kus kitų šalių, kad protestuo
tų prieš bolševikų galabijimą 
Vengrijoj.

Holyoke, Mass. 
svaigalų, turinčių medinio al- 
kolio, 6 mirė ir daug apsirgo.

Porto Rico saloj sustreika
vo keli šimtai geležinkelių dar
bininkų, reikalaudami dides
niu algų.

Butte, Mont. — Plumberiai 
pareikalavo, kad jiems būtų 
mokama $10 dienoj, vietoj $9. 
Yra viltis, kad reikalaujamą 
pakėlimą gaus.

Septynios Anglijos didžio
sios darbininkų unijos pradė
jo judėjimą prieš neautorizuo
tus streikus.

Michigano universiteto pro
fesoriams nustatyta šitokios 
algos: instruktoriams $1500, 
asistentams profesoriams $2.- 
500, associate profesoriams 
$3.000, pilniems profesoriams 
$4.000.

Chicopee, Mass. — Kalėdų 
dieną apsirgo daug žmonių, 
kurie gėrė svaigalų. Tuose 
svaigaluose buvo medinio al- 
kolio mirė 18 žmonių.

Lincoln, Neb. — Valstijos 
Augščiausysis Teismas pripa
žino, jog valstijos legislatūra 
turi teisę išleisti įstatymą vi
sokiose pradinėse mokyklose 
išguldinėti bile kokį dalyką 
Sveti m tau tiško j kalboj.

Mass. ir Ct. valstijų policija 
sujudo ieškoti pardavėjų, svai
galų, nuo kurių per Kalėdas 
daugybės žmonių apsirgo ir 
keli desėtkai mirė.

Ukrainiečių delegacija intei- 
kė Suv. Valstijų valdžiai me
morandumą, kur išrodinėjama, 
jog Rytinė Galicija etnografi
niu žvilgsniu turi prigulėti 
Ukrainai, o ne Lenkijai.

John H. Rosseter Suv. Vals- 
tijų senato komitetui paliudi
jo, jog vienas laivas, plauki- 
nėjęs tarp San Francisco ir 
Calcutta, Indijoj, per 110 die
nų davęs pelno $750.000. Pri- 
rodė, jog ir kiti laivai baisiai 
didelius pelnus padarė.

PASIUNTĖ LIETUVOS 
PREMIERUI.

Lietuvių Prekybos Bendro
vės surinktieji pinigai, užsi
rašant Lietuvos Valstybės bo- 
nams, jau pasiųsti į Lietuvą 
vardu Lietuvos ministerių pir
mininko Galvanausko. Pini- Į Steigiamąjį Seimą ir savyval- 
gai buvo inteikti Lietuvos mi- | dos įstaigas kuodaugiausiai 
sijai Amerikoje ir ji juos pa
siuntė Lietuvon. Iš $15.000, 
kurie įplaukė per Bendrovę, 
sudarė 679.000 markių.

SUTARĖ VEIKTI IŠVIEN.
Kopenhagen. — Latvija ir 

Lietuva sudarė apsigynimo ir 
užpuolimo Sąjungą. Abiejų 
valstybių armijos turės vieną 
vadą ir bus bepdras generolus 
štabas. Sausio pradžioj Rygoj 
bus konferencija visų Pabalti
ko valstybių, kad pritraukus 
prie tos Sąjungos ir Estoniją 
ir Finlandiją, o gal taip-gi 
Baltgudiją ir Ukrainą.

Iš Maskvos bevieliu telegra
fu pranešama, jog Sovietų 
valdžia pasiūlius taiką Lenki
jai.

kelio tarnai pradedant nuo ma
žųjų, baigiant augštesniais 
valdininkais, visi beveik bliur- 
bia rusiškai. Kalbi su juo lie
tuviškai, tik čia girdi rėkia: 
“davai sistok,” “zapirai dvie- 
ri,” būk tai jis negali lietuviš
kai to pasakyti.

Nors suerzina tie visi nema
lonūs apsireiškimai, bet kada 
pradedi mąstyti, jog važiuoji 
Lietuvos gožkeliu ir per bran
gią savo Tęvynę, visgi links
ma daros ant širdies—viską 
žmogus užmiršti, koks buvo 
kelionėje nesmagumas. Išro- 
dęs blogas puses Kauniškių 
gyvenimo dabartiniame laike, 
negaliu užtylėti nepasakęs a- 
nie gerus., prakilnius jųjų dar
bus. Daugely vietų, kaip duo
kime: Svėdasų, Užpalių, Ka
majų. Utenoje ir kitų parapi
ni išsijuosę veikia kunigai, 
pasauliniai inteligentai, jauni
mas ir visi piliečiai tikrai my
lintys tėvynę. Tveria draugi- 
ias jaunimo, “pavasarininkų, 
auga kaip ant mielių partija įmas 30 metų 
Kr. Demokratų, renka aukas 
Raudonajam Kryžiui: drobes, 
taboką kariuomenei, ruošia gė
lių dienas.’ Padėk Dieve, Kau
niškiai. tuoliaus jums darbuo
jies sėkmingai, o Vilniškiams 
pasekti Jus.

Prez. Wilson išleido prokle- 
maciją, kurią paskelbė, jogt Sužinoti gimusių kūdikių 
nuo kovo m. 1920 m. geležinke-' skaičių per metus Suvienytose 

į Valstijose yra nemažas Dėdei 
•Šamui darbas. Tikrai sakant, 
j daug ji] palieka nesuskaitytų 
dėlto kad daktaras arba bobu
tė, kurie padeda jam ant svie
to ateiti nepraneša apie jo gi
mimą ten kur reikėtų praneš
ti. Tai-gi Dėdė Šamas ir įstei- 

’ gė taip vadinamas 1 * Suvienytų 
j Valstijų gimimo registracijos 
vietas.” Tai inima tas valsti
jas kuriose yra reikalaujama 
užregistruoti kiekvieną' gimu- 
sį kūdikį. Toji vieta pirmiau- 

; šiai įsteigta 1915 m. spėriai už
augo, ir 1917 m. iš kurių mes 

i turime vėliausiai statistikos ži
nias, apima šešias Naujosios 

Į Anglijos valstijas, Indiana, 
Kansas, Kentucky, Meryland, 
Mieli igan, Minesota, 
York, North Carolina. 
Pennsylvania, Utah,
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Jūsų čekį nuo penkiolikos 
tūkstančių dolerių rašyta var
du p. Vileišio ir J. Ziliaus ga
vome. Širdingai ačiū. Kaip 
bematant pasiųsime Valstybei, 
reikalams Lietuvos Brigados. 
Tas vieną mūsų Valstybinį 
reikalą išriša. Toliaus dirbsi
me išvien, kad ir kitiems rei
kalams pagelbėti.

Su didele pagarba,
Vardan Lietuvos 
Finansų Misijos 

(Parašas) J. Žilius.

Virbalis. Šiomis dienomis 
pas mus leista sušalti laukuos 
kelioms dešimtims tūkstančiij 
pūdų bulvių. Bemaž visos 
dvarų bulvės dar nekastos, o 
šaltis jau per vieną pėdą įtrau
kė. Kokios bausmės pelnė že
mės valdytojai, dėl kurių ne
rangumo ir nesugebėjimo ūki
ninkaut, turės žmonės alkį 
kentėt, tesprendžia visuome
nė. J. Baziliauckas.

Balninkai. Spaliij 3 d. Balni
kėj miestelio seniūnas Stasys 
Kazlas nuvyko drauge su len
kti legioninku Į Perkalių kai
mą, įėjo į Laurino Čemeškos 
pirkią ir pareikalavo iš Vin
cento Čemeškos šautuvo; pir
kioj kilo triukšmas. Tuo tar
pu parėjo Laurinas Čemeška. 
Stasys Kazlas ir sako legionin- 
kui, jog ateinąs jų priešinin
kas. reikią šauti. Legioninkas 
paklausė Kazio ir peršovė Če- 
mašką. Čemaška didžiausiuos 

” Į skausmuos mirė, vos teturėda- 
J

Kapčiamiestis. (Seinų aps.). 
Rugpiūčio 29 d. iš Druskinin
kų atėjo į Paliepio kaimą len
kų legioninkai ir, įsiveržę per 
užraktį į ūkin. J. Želionies 
svirną, paėmė 50 svarų lašinių 
ir 40 sv. skilandžio, 900-ms 
auksinų; iš ūkin. Amt. Urbo
no — 30 aršinų audeklo ir ran
kšluostį, 190 auks.; iš Jono Le- 
vulio — 8 marškinius ir 2 kel
nes —132 auks.

Spalių 2 d. atėjo iš Kadi- 
šiaus lenkų legioninkai į Vad- 
zinių kaimą ir paėmė iš ūkin. 
V .Žilvio: vieną arklį 3000 
auks. vertės, vieną vežimą — 
1000 auks., penkias kiaules — 
2000, penkias avis — 1000, 
vieną karvę — 2000, vieną žie
minį apsiaustą 300, vienus kai
linius 600, vieną žiuponą ir 
vienas kelnes — 500, vieną va
sarinį apsiaustą — 300, vieną 
liemenę — 50 a. ir penkis cent
nerius rugių — 360 auksinų 
— iš viso 11.110 (vienuolikos 
tūkstančių šimto dešimt) auk
sinų vertės. Pats Žilvis legio- 
ninkų sužeistas ir guli ligoni
nėj. X.

Tirkšliai, čia įsikūrė varto
tojų bendrovė, kurios reikalai 
gerėja. Yra pažangiojo jauni- 
riio kuopelė, kuri turi savo sa
lę su scena, rengia vakarų ir 
šiaip pasilinksminimų. Čia dar 
tebėra vokiečių, kurie- taip pat- 
rengia vakaruškų. Dėl vokie
čių žmonės daug nesmagumų 
kenčia: jie paima sau patinka
mus namus, nesiskaito su lie- 
tuvių valdžios įstaigomis. Į 
savo vakaruškas vokiečiai pa
vilioja ir lietuvių jaunimo. 
Mūsų jaunimas turėtų nesidėt 
su ištvirkusiais vokiečiais, ne- 
teršt savo vardo.

(Kauno “Vienybė”)

PREZIDENTO GIMIMO 
DIENA.

Prez. Wilsonui pereitą ne- 
dėlią sukako 63 metai. Jis dar 
nesveikauja ir jo daktaras bu
vo uždraudęs priiminėti sve
čius. Prezidentas dar nevai
kščioja, o važinėjasi ratukuo- 
8e.

AUKOS.
Montello, Mass. (

Iš ko susideda misija.
Lietuvos valstybės misija 

susideda iš advokato Vileišio, 
buvusio Lietuvos valstybės fi
nansų ministerio, majoro Ža
deikių, buvusio Lietuvos ka
rės ministerio ir kun. Jono Ži
baus. Be to So. Bostonan at
vyksta gerb. kun. Laukaitis, 
pereitą rudenį atvykusis iš 
Lietuvos.

kur reikia eiti, nes nėra jo
kių parašų. Sėdęs pietaut ir 
paprašęs paduot “meny,” ga
vau kortelę, kurioj viename 
šone parašyta vokiškai. Ma
niau, kad kitame lietuviškai, 
bet kur tau! Matau — ten pa
rašyta rusiškai !

Kalbinu patarnautoją lietu
viškai—nesupranta! Kalbinu 
vokiškai—supranta.

Pasakykit, gerbiamieji pilie
čiai, kurgi yra mūsų viršinin
kai lietuviai, kame stoties ko
mendantas ? K. Lapinas.

social-liaudininkų pravesti, o 
jei ne — tai nors kitokio plau
ko “cicilikų.” Toliaus, va
žiuojant geležinkeliu vietomis 
šlykštu darosi žiūrint ant lie
kanų bolševizmo. Kaip duoki
me, prie Panemunėlio stoties 
daug susirenka žiuoplių vieti-

Plikiškiai, 1919 X. n. Pane
vėžio apskr., Andrijoniškio 
valsčiaus. Mūs jaunimas taip 
jau įpratęs į kortų lošimą, jog 
net nėr to šventadienio, kad 
neloštų negana dar to, ir šio
kiomis dienomis dar lošia. Ne
gana vienų plikiškiečių, bet ir 
iš kitų aplinkinių sodžių suei
na. Tai ir nešasi draskyt ir 
degint pinigus. Labiausiai tai 
daro Žlobiškių bernai, — kad 
jau įprato, tai įprato į tas ne
naudėles kortas!

Mes visi plikiškių ir kitų a- 
pylinkių piliečiai kuo griež
čiausiai protestuojam prieš 
kortų lošimą ir kreipiamės į 
milicijos vadą arba Apskričio 

j Viršininką, kad tuojau panai
kintų tuos Plikiškių negražius 
papročius.

Plikiškių jaunimas, ypač 
Leikesčių visai neskaito, dėl 
to, tai tamsus ir nemokytas.

Tenai buvęs.
(Kauno “Lietuva”)

liai turi būt sugrąžinti kompa
nijoms. Karės pradžioj kon
gresas buvo leidęs valdžiai pa
imti geležinkelius pradžioj. 
Perleidžiami geležinkeliai 
kompanijoms su uždraudimu 
geležinkelių darbininkams 
streikuoti. Prieš tai darbinin
kai protestuoja, o geležinkelių 
mašinistai nubalsavo streikuo
ti prieš tą uždraudimą.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS.
Veisėjai. (Seinų apskr.). 

Rugsėjo 11 dieną apie 10 vai. 
vakarą gauja lenkų užpuolė 
Veisėjų miestelį plėšti. Plėši
kų tarpe, gyventojų pareiški
mu, dalyvavęs Jurgeliškės 
dvarininkas Viktoras Šumkau- 
skas, Jokūbo sūnus iš Murge- 
lių Veisėjų vai., Krasninko 
dvaro savininkas Stodolkevi- 
čius (Liškiavos vai.), Juozas 
Atrakinavičius iš Aviednvčios 
Leipal. vai. ir Prapuntų dvaro 
savininkas Malkevičius, Šven
težerio vai., Seinų apskr. Plė
šikai smarkiai apiplėšė mieste
lio gyventojus. Vienam klebo
nui paėmę karves ir drapanas 
padarė žalos 11.800 (vienuoli
kai tūkstančių aštuoniems šim
tams auksinų).

rą buvo visi linksmus, man- 
g.ūs. žmoniški, meilūs. Da- 
r-gi kokie rūstūs, žiūri pa
iromis. daugelio išvaizda vi- 

i balševi ka. Kaip girdė- 
d.iug dar tebėra vietiniii 

IŠeviką. kurie dėl brangios 
■vyiiės Lietuvos yra baisūs 
iešai. Prisėjo pervažiuoti 
r kampą Rokiškio apskričio, 
it kiek galėjau patėmyti, tas 

kampas, kaip antai Rokiškio, 
Panemunėlio, po truputį Ka
majų, Svėdasų ir t. parapijų, 
tebėra dar prirūgęs bolševikų 
raugo. Rokiškio gimnazija, 
matyt, vedąjną yra koinuniz- 
mo dvasioje. Pats girdėjau, 
kaip žmonės pasakoja apie 
gimnaziją ir mokinius, kurie 
ją lanko: 2-3 klasės vaikai jau 
visai bedieviai. Toks dar pie- 
ineniukštis, kaip 13 arba 14 
metų mokinis, kalba tokiuos 
dalykus, kad net šlykštu klau
syti. Girdi, kunigų klausyti 
nereikią, tikybos pamokų iš
tolo nenori, sakramentus iš
juokia ir tt. Kas tame kaltas, 
kad Rokiškio gimnazijoje to
kie mokiniai? Žinomas daly
kas, tėvai ir mokytojai. Tė
vai, tųjų pagedusių vaikų, y- 
ra buvę ilgą laiką Rusijoje ir 
paskutiniu laiku daugelis pri
gulėję prie bolševikų partijos, 
taipogi ir mokytojai užsikrėtę 
yra bolševizmo raugu; nors 
gal ir nevisi. Ir nestebėtina, 
kad “koks tėvas-tokis ir vai
kas, koks mokytojas—-toks ir 
mokinys.” Kokia gali būti vi
suomenė iš tokių mokinių, len
gva atspėti! Rokiškio apylin
kės valdininkai pradėjus nuo 
apskričio viršininko taipjau 
pirmiaus uoliai tarnavo bolše
vikams: vieni saką dėl duonos 
kąsnio, kiti “informacijos dė
lei.” Dabar jie visi spiečiasi į 
socialistų-liaudininkų demo
kratų kuopas ir suka valdiško
se įstaigose sau lizdus, kuriuos 
lanko socialistų agentai, kai
po lietuvių valdininkai. Nese
niai, duokim, Jūžintų parapi- 
jon buvo atsiųstas felčeris rau
pų čiepyti. Tas felčeris latvis 
važiuodamas po sodžius, na
kvodamas po žmones, dalino 
sočiai, liaudininkų knygutes, 
ragino visus dėtis jų partijon, 
kad būsiančiuose rinkimuose į

tų dieną bus delegatų prakal
bos. Po pietį? kalbės Cambrid
ge, Mass., "o vakare So. Bos
tone bus dvejos prakalbos po
bažnytinėj salėj ir Municipal 
salėj. Delegatai iš Lietuvos 
kalbės abejose vietose pasikai
tydami. Rengiama dviejose 
vietose dėlto, kad nei viena sa
lė nėra užtektinai didelė, kad 
sutalpinti žmones, kurie norės 
išgirsti delegatų prakalbų.

ĮSPŪDŽIAI KELIONĖS PO 
KAUNO RĖDYBĄ DA
BARTINIAM LAIKE.

Kaip didžiai karo permainy
ta išvaizda Kauno rėdvbos: 
miestų, bažnytkiemių ir so
džių! Nors yra malonu va
žiuoti, po ilgo laiko nebuvi
mo, per Kauno rėdybą, kur es- 
mu gimęs ir augęs, bet sykiu 
liūdna daros, žiūrint į sunai
kintas vietas ir persimainiu
si uos žmones. Daugelyje vie
tų sugriautos, sušaudytos ba
žnyčios, išdeginti bažnyfkie- 
miai, sodžiai, iškirstos girios 
išdegintos, sukasti laukai. 
Kaip pažiūri daugelvj vietų į 
žmones, tarytum nebetie. Prieš 
k
<: 
b;

New 
Ohio, 

Virgi- 
nia, Washington, Wisconsin ir 
Columbus Distriktą. Tos val
stijos turėjo apie 53,000,000 
gyventojų arba 53 nuoš. visų 
Amerikos gyventojų tais me
tais.

Tose valstijose 1917 m. gimė 
*gyvai= 1.355.792’kūdikių. aiSSf 
24.6 ant kiekvieno tūkstančiu 
gyventojų. Nedaug žmonių 
težino, kad vienas iš vienuoli
kos tų gimusių kūdikių mirė 
neišgyvenęs nei vienų metų, ir 
'kad kūdikių vyriškos lyties 25 
nuoš. mirė daugiau neg kūdi
kių moteriškos gimties. Kai- 
kuriose apielinkėse padėjimas 

■ buvo dar blogesnis ir vienas iš 
penkiij kūdikių mirė nesulau- 

Ikęs metų. Kuomet yra mato
ma, kad prisilaikant tinkamų 
hygjenos sąlygų galima apsau
goti jų gyvybę, dabartinis toks 
didelis mirčių skaičius tarp 
kūdikių gali būti laikomas 
kaipo barbariškas ir nereika
lingas žudymas brangios gy
vybės.

; Vėlesnės skaitmens apie to
kią baisią kūdikių žudynę ta
po surinktos New Yorko pieno 
komiteto. Jose paduodama 
dalykų stovis 1918 metais, Su
vienytų Valstijų 167 miestuo
se. Trįs miestai pranešama, 
turėjo mirčių skaičių mažesnį 
kaip 50 and 1000 gyventojų. 
Mažiausi s mirčių skaičius tik 
35 ant 1000 buvo Brookline, 
Mass. Šešiuose miestuose mi
rė 150 iš 1000 ar net ir dau
giau. Pusė miestų tame skai
čiuje turėjo mirčių daugiau 
kaip 100 ant 1000.

Jokios nėra paslapties kaip 
apsaugoti taip didelį kūdikių 
mirtingumą, ir jei visi mes rū
pinsimės gerove tų nelaimingų 
kūdikėlių taip kad pagerinti 
jų gyvenimo sąlygas ir tuomi 
sumažinti jų mirtingumą tame 

Į pavojingame jų amžiaus perio- 
|de, pirmaisiais metais, su- 
j mažės nuo vieno iš dvidešimt 
penkių ar net ir iš daugiau 

[kaip yra dabar kai-kuriose 
(šios šalies apielinkėse.

Kitame straipsnyje mes ap- 
I rašvsime kaip kūdikis turi bū- 
i ti užlaikytas, kaip duoti jam 
I progos užaugti į tvirtą ir svei
ką žmogų. Tiems-gi kurie į- 
domauja ir kuriems tai reika
linga, patariame rašyti šiuo 
adresu: U. S. Public Health

Lietuvos Valstybės misija 
prieš Kalėdas atvykusi New 
Yorkan Į Bostoną atvažiuos u- 
tarninke gruodžio 30 d. 2:30 
vai. po pietų. Bostono lietu
viai pasirūpino, kad Lietuvos 
valstybės oficialūs delegatai 
būtij Massachusetts valstijos 
ir Bostono miesto oficialiai 
gubernatoriaus ir majoro pri
imti. Gubernatorius Coolidgė 
ir majoras Peters mielai sutiko 
oficialiai priimti Lietuvos de
legatus. Sulyg valstijos įsta
tymų pats gubernatorius netu
ri teisės atvykti ant stoties pa
sitikti delegatų. Todėl atsiųs 
stotin savo misiją. Gi majoras 
pats atvyks ant stoties priim
ti Lietuvos delegatų.

Po to Lietuvos deleguoja 
automobiliais nuvažiuos į Sta
tė House, kur ją pasitiks gu
bernatorius. Paskui vyks į 
City Hali. Tuomi pasibaigs o- 
fieialus priėmimas.

Vakare City Club’e bus iš
kilminga vakarienė, kur daly
vaus finansistai, bankieriai, 
profesoriai ir kiti žymūs Bos
tono amerikonai.

Seredoj gruodžio 31 d. sve
čius priims Bostono lietuvių 
visuomenė. Tam yra rengia
mos dvi vakarienės — pobaž- 
nytinėje salėje ir Lietuvių sa
lėje. Lietuviij salėje rengiama 
ant 300 asmenų. Įžanga bus 
$3.00. Pobažnytinėj salėj ren
giama ant daugiau asmenų.

Sausio 1 d. t. y. Naujų Me-

L.D.S KALENDORIUS 
1920 Metams.

aip kudilkis turi bū-
as, kaip duoti jam
įgti į tvirią ir svei-

Tiems-£n kūne į-
’ kuriem;; tai reika-



DARBININKAS
tam, kas išdrįs tą mūsų valią 
laužyti.

Aukavusiųjų vardai bus pa
skelbti laikraštyje pasibaigus 
Laisvės Savaitei.

Eina iš So. Boston’o utarninkais, ket- 
▼ergais ir subatomis. Leidžia Am. Lie- 
tvviv Rymo-Kataliky &v. Juozapo Dar- 
hMnlcų Sąjunga.

būt čia einasi apie Jokūbaičio 
eiles, dėl kurių, neatspauzdini- 
mo autorius ėdasi su “Sanda
ros” spaustuve. Jei Kauno 
“Lietuvos” redaktorius, minė-
tu dalyku pažymėdamas norė
jo pasišaipyti, tai turi raci- 
jų-

l
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PARODĖ PAVYZDĮ.
Biznieriai paprastai išleidi- 

nėja sieninius kalendorius. Ik
šiol nesimatė, kad koks biznie
rius savo kalendoriui būtų pri-

davęs kokį nors tautiškumą 
paveikslo pavidale. Jų kalen
dorių puošia merga su nuoga 
krūtine, šuo, katę, raitelis, 
arklys ir tt. ir tt. Ateinan
tiems 1920 metams katalikiš
kasis Susivienijimas išleido ir
gi sieninį kalendorių ir papuo
šė jį Lietuvos garbingo prezi
dento paveikslu. Tuomi paro
dė pavyzdį, kokius kalendo
rius turėtų pasirūpinti biznie
riai, leidžiantieji sieninius ka
lendorius.

i

“Naujienos” dabar nuolatai 
išrodinėja, kad “Amerikos 
lietuviai darbininkai” negalį 
remti dabartinės Lietuvos val
džios. Num. 299 išrodinėja, 
būk Amerikos lietuviai auka
vusieji Lietuvos reikalams 
“turi jaustis apgautais.” Da-' 
bar “Naujienose” dažniau mi-, 
nima neprigulmybę nors dar 
matyt tas žodis joms tebėra 
trepnas ir tebturi įsikandę ap
sisprendimą. “Apsisprendi- 
kai” girdi nesigailį neprisidė
ję prie aukų rinkimo neprigul
mybės reikalams, nes “jie 
bent žino, kad neprisidėjo, 
prie Lietuvos išnaudojimo ir 
jos laisvės .žudymo.” Gi “Lie
tuvos išnaudojimą ir jos lais
vės žudymą” “Naujienos” 
matė Londoniečio straipsnyje 
Įlipusiame “Darbininke,” kur 
išrodinėjama tūlų pažangiečių 
ir liberalų pragaištingą ar tie
siog išdavikišką pasielgimą.

Daleiskime, kad tūli pasta
ruoju laiku intartieji asmenys 
neabejotinai yra išdavikais. 
Ar tai jau iš to išeina, jog vi
sas Lietuvos laisvės remėjij 
darbas nuėjo šun ant vuode- 
gos. Lietuvos byla neprakiš- 
ta.

Štą dalyką galima palyginti 
atsitikimais iš darbininkų ko
vos su kapitalistais.

Streiklaužiavimas (skebavi- 
mas) yra paprasčiausias atsi
tikimas. Neretas atsitikimas, 
kad per vadų išdavystę strei
kas esti pralaimėtas. Taad lai
kantis “Naujienų” logikos iš
eitų, jog visi, kurie skebavo 
ir nerėmė streikininkų yra tei
singoje pusėje. Jie gali saky
ti: “Jūs streikavusieji likotės 
apgautais. Mes nesigailime 
nėję streikan, mes bent žino
me, kad mes nevargome, ne
varginome savo šeimyųų ir ne
kaulinome aukų iš kitų darbi
ninkų savęs ir savo1 šeimynų 
palaikymui.”

Aišku, kad “Naujienų” ir 
apsisprendikų teisinimasi yra 
skebiškas.

Žodelis dėl jautimosi ap
gautais.

Jei, anot “Naujienų” žmo
nės, aukavusieji Lietuvos lais
vės rėmimui turi jaustis ap
gautais dėlto, kad atsirado 
veikėjų-išdavikų, tai kaip turi 
jaustis tie darbininkai, kurie 
aukojo į socijalistų Šelpimo 
Fondą, kurio pinigais neži
nia kas sušelpta? Juk iš au
kuotų pinigų Lietuvos laisvei 
tik maža dalelė tekliuvo taria
miems išdavikams. (Vėliau gal 
paaiškės, kad su tais išdavi
kais — Naruševičių, Yču, Val
demaru — nėra taip blogai, 
kaip spėjama, kaip tai atsiti
ko su Bartuška ir Olšausku). 
Na o Šelpimo Fondo aukos iki 
paskutinio cento p ego — 
nei iš cento neišduota\ atskai
tų.

Paskui, parapijai didėjant ir 
naują pasistačius bažnyčią, vi
sas tas bildlngas pereitų į mo
kyklą.

Jei Jo 
klausyta, 
denį jau būtumėm pasistatę 
mokslainę ir pamaldoms vietą 
būtumėm turėję didesnę negu 
toji bažnytėlė.

Bet atsirado priešų, ėmė 
šaukti kad negriauti bažny
čios, kad jų statyta, išmokėta 
kaip ją griausi. Rado sau ne
maža pritarėjų. Darbas atidė
tas.

Ikšiol kas met po keliasde- 
šimts šeimynų prisirašydavo 
prie lenkų parapijos dėl to kad 
ten yra mokykla, o pas mus 
nėra. Tikėjomės kad dabar 
jau bus galas to dalyko, kad 
jau lietuvių vaikai turės savo 
parapijinę mokslainę. Bet blo
gos valios žmonėms Arcivys- 
kupo nurodymams pasiprieši
nus, mūsų viltis nuėjo niekais, 
ciaugelis lietuvių rašosi prie 
kitų parapijų, kad turėtų kur 
leisti mokytis savo vaikus.

Lietuviai katalikai tėvynai
niai, kurie dedame pinigus 

Ikad steigti Lietuvos pakraš
čiuose lietuviškas mokyklas, 
kad neištautėtų lietuvių vai
kai, kaip ilgai mes pasiduo
sime priešams mūsų, parapiji
nės mokslainės statvmo?

I. K. Z.

besnis tautos reikalas. Tad su
sirinkę į sinedrijoną nutarė 
duoti saliūnčikui su pranašo 
vardu šitokį atsakymą: “Mes, 
“izmų” miesto piliečių dvasių 
gydytojai šiuomi išreiškiame 
savo pilną pasitenkinimą, kad 
augštai gerbiamas saliūnčikų 
vadas užklausė mūsų opinijos 
svarbiame tautos reikale. Lai 
gi tat būnie žinoma visai tau
tai, kad mes, dvasių ganyto
jai, neesame dar matę savo 
akimis tautos prezidento raš
to, nei gi jo antspaudos, kur 
būti} įsakyta imti piliečius ka
riuomenėn. Ir lai būnie taip- 
pat visiems žinoma, kad pa
kol mes savo locnomis akimis 
nepamatysime ir savo locnais 
pirštais nepalytėsime to prezi
dento rašto ir jo antspaudos 
—iki tol mes visam šitam rei
kalui pritarti negalime ir pilie
čiams viešai paskelbiame, kad 
kol kas nuo stojimo brigadon 
susilaikytų. Tokia yra mūsų I Pagyvensime—pamatysime, 
valia šitame reikale ir vargas Perkūno Šėrininkas.

žmogelis.
• •

Kas buvo toliau? O toliau 
ėmė kelti savo balsą užbanyty- 
toji liaudis, kuriai atsibodo 

I žiūrėti į augštųjų luomų var- 
'žvtines. Kilo iš pradžių ne
aiškūs, paskui vis stipresni' 
balsai, kad tas luomų ir pro
fesijų tvirtoves reikia perbu- 
davoti, jų monopolius panai- 

: kinti, 2 visus į krūvą suvesti, 
visiems išvien—liaudžiai ir 
vadams, visiems luomams ir 
visiems izmams stoti į didelį 
darbą: į vietą senų mažųjų pi
lni pabudavoti naują didelę 
stiprią nesugriaunamą tvirto
vę, kurion sutilptų visi ir ant 
kurios- plevėsuotų vėliava su 
parašu iš vienos pusės—Kris
tus, tauta, iš antros pusės — 
visuomenė, demokratija.

# *

Ar tas žodis stosis kūnų! —

Malonybės būtų pa
tai šią vasarą ir ru-* PHILADELPHIA, PA. 

(Port Richmond)
17 d. gruodžio pas mus kal

bėjo Lietuvos atstovas gerb. 
svečias kun. J. Laukaitis. Pa
pasakojo daug įdomių ir svar: 
bių naujienybių iš Lietuvos, 
kurių dar nebuvom girdėję nei 
skaitę. Gerbiamas kalbėtojas 
nupiešė apie iškentėtus lietu- 
vių vargus laike karės ir vo
kiečių užplūdimo ant Lietu
vos. Vėliaus didelį pageidavi
mą bolševikų į Lietuvą ir 
jiems atėjus nežmoniškus žiau
rumus. Trumpą viešpatavimą 
jų Lietuvoje ir stebėtinai grei
tą išvijimą taip ilgai lauktų 
darbininkii užtarytojų.

Apie lenkai užimtus Lietu
vos pakraščius su Vilniumi ir 
dedančius begėdiškas priemo- 

i nes užgriebti visą Lietuvą.
Apie lietuviij narsią kariuo

menę, draugijas, mokyklas ku
rių dabar Lietuvoje daug yra 
ir apie lietuvių neapsakomą 
džiaugsmą, nusikračius maž-

Maloniai publikai siunčiu 
šiek tiek žinių iš “izmų” mie
sto. Jūs nemanykite, kad tas 
miestas tai bet sau koks pa
prastas miestelis. Ne, tai di- 
džiauis lietuvių miestas pasau
lyje, užtat jisai ir turi (nes-ir 
gali turėti) nepaprastą tvarką 

! ir nepaprastus papročius. 
Svarbiausioji jo ypatybė yra 
ta, kad jo šiek tiek augščiau 
pakilę žmonės yra griežtai pa- 

' siskirstę į luomus ir profesijas 
■ ir kiekvienas iš tų luomų ir 
profesijų turi savo gerai ap
ginkluotą tvirtovę, augštu mū
ru apsuptą; atskiros gi luomų 
tvirtovės susižino tarp savęs 
tik su pagelba paukščių: žvir
blių, vanagų ir kitokių.

Tarp mūsų kalbant visos tos 
tvirtovės yra labai netvirtos ir 
lengvai paimamos. Aplink visą 
miestą nėra nei vieno stipraus 
mūro. Priešininkas gali len
gvai į miestą įsibriauti ir tas 
tvirtoves viena po kitai leng
vai išgriauti. Bet tai tik tarp 
mūsų kalbant. Oficijaliai gi 
visam pasauliui yra žinoma, 
kad kiekviena iš tų luominių 
tvirtovių skaito save didžiau
sia, stipriausia, tautai vado- J 
vaujančia ir kad nėra nei vie- 1 
no tautos viešo reikalo, ar ap
sireiškimo, kurio per savo cen- ■ 
zūrą nenorėti} praleisti. O jei- ; 
gu koksai reikalas luominio ; 
cenzoriaus esti atmestas—tai 
sudiev, Jurguti. Nebeišvys ji
sai daugiau dienos šviesos.

Pradžią ir pamątą tokiai iš
ganingai miesto tvarkai davė; 
saliūnčikų luomas. Dar nese
nai buvo visiems aišku, kad 
saliūnčikas tai tikras (ne svar
bu kieno siųstas—ar Dievo ar 
velnio) vadas, kurio balso visi 
turi klausyti. Tad ir klausė jo 
balso visos galybės kaip žemiš
kos, taip ir požeminės.

Ilgainiui vienok iškilo nau
ja tvirtovė. Kūnų gydytojai 
ėmė prirodinėti, kad saliūnči- 
kai į vadus visai netinka; nes 
nors jų veikimas ir suteikia 
daktarams nemažą praktiką, 
tečiau jie suyado, kad neišplė
totos saliūnčikų smegenys, o 
dar išvindytos alkogolio ga
ruose—veikia per daug tin
giai, užtat kartais nebepagau- 
na gyvenimo siūlų. Kas kita 
smegenys daktarų, fakulte
tuose plėtotos ir tik retkarčiais 
arkogoliu palaistomoš. Tad ir 
įsisteigė daktarų draugija, ir 
apsišaukė vienatiniais tautos 
gelbėtojais, jos reikalų mono- 
polčikais. Tūlą laiką tarp sa
liūnčikų ir gydytojų ėjo var
žytinės už pirmenybė; bet 
greitu laiku ir vieni ir kiti su
prato, kad po teisybei vienų 
ir kitų reikalai ne taip jau la
bai skiriasi ir kad todėl daug 
geriau bus varius į vieną ran
ką. Tarpe vienos ir kitos tvir
tovės iškastas požeminis tune
lis, kuriuo abu luomu susiži
nodavo. Nuo to laiko ką vie
ni gyrė, to nenilpeikė kiti, ką 
vieni pasmerkė, to neišdrįso 
remti antri. Išrodė, kad tų 
dviejų luomų sutarčiai lemta 
viešpatauti tautoje iki amžių 
pabaigos.

Bet štai išdygo netikėtai dar 
viena nauja tvirtovė: žmonių 
dvasių gydytojai vieną gražią 
dieną tarė sau, o netrukus ir 
visuomenei: kadangi dvasia y- 
ra viršesnė už kūną, tai ir dva
sios gydytojas turi būti augš- 
tesnis už kūno gydytoją. Jei
gu tautos reikalų monopoli ga
li savinties kūnų ir dvas ii A ar-

i
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KAS GIRDĖTI LIETUVIŲ KOLONIJOSE.

ku, kad vienatiniais ir tinka
miausiais kandidatais į tautos 
reikalų monopolčikus galime 
būti tik mes, kurie nieko ne
sarginame, o visiems tik svei
katą kaip kūno, taip ir dūšios 
nešame. Sutarta ir padaryta. 
Pabudavota izmų mieste dar 
viena tvirtovė; ant jos viršaus
užplevėsavo dar viena vėliava. 
su didelėm raidėm: KLERI- ■ 
KALIZMAS; ta vėliava iš pra- j 
džių net buvo nustelbusi sa- 
liūnčikizmo ir daktarizmo vė-1 
liavas. Ilgainiui vienok, ir sa-! 
liūnčikams ir daktarams išvien 
einant—buvo visai nebeaišku, i 
kieno bus viršus, kuriam luo
mui galutinai teks tautos va
dovavimas. Buvo tai baisūs 
laikai. Kiekvienas naujas žo- į 
dis, nauja idėja, naujas žmo-. 
gus—turėjo pereiti per visų 
trejopų monopolčikų rankas, 
būti gerai apžiūrėtu, apčiupi
nėtu, pasmerktu ir tik tas 
skaitėsi tinkamu, kurs turėjo i 
ant savęs visų trijų cenzorių | 

|antspaudas: passed by censor. 
O kadangi niekas visų trijų ap- 
robatų negaudavo, tad niekam 

j ir nesisekdavo. Dažniausia 
pribuišis žmogus, ar mintis 
tegaudavo tik arba vieną kle
rikalizmo štampą, arba dvi— 
saliūnčikizmo ir daktarizmo. 
Padėjimas dar labiau pablogo’,' 
kada pradėjo eiti gandai apie 
besitveriančius naujus luomi
nius izmus, apie advokatizmą, 
bankininkizmą, bučerizmą, 
kurpizmą ir daug daug vis 
naujų, vis kitokių izmų. At
rodė, kad “izmų” karalija 
žengia dideliais žingsniais at
gal į senąjį feodalizmą, į ga
dynę gerai apginkluotų pilių, 
vedančių tarpu savęs nuolati
nę ko j.

O ką gi pati tauta!—gal pa
klausite. Kur dingo liaudis? 
ar į “izmų” pilis susimetė, ar 
į požemius sulindo? Nelai
minga liaudis gyveno atvira
me ore ant keturiij vėjų, susi
metusi į būrius, neapsaugo
ta, neapginkluota. Iš už ap
kasų, iš už mūrų, iš tvirtovių 
ateidavo pas ją vadai-mono- 
polčikai, ir mokindavo, ir apa
štalaudavo, ir aukso kalnus 
žadėdavo, ir nieko neduodavo, 
o tik sau šio-to pasiimdavo.

•

• ♦

Vieną gražią dieną įvyko 
“izmų” karalijoje nepapras
tas atsitikimas. Iš už jurių- 
marių tautos prezidentas at
siuntė žodį: piliečiai, padėki
te apginti savo tėvynę nuo 
priešų, atsiųskite jaunų vyrų, 
kad poniškas siurbėles išvyti.

Ir sužinojo apie tą žodį kaž 
kokiu stebėtinu būdu visųpir- 
ma saliūnčikų vadas, kurio 
vardas buvo labai pranašin
gas, ir—ar tikėsite—susijudi
no saliūnčiko širdis. Lai žino 
visa žemė, kad ir jisai yra tau
tos patrijotas. Ir iš to suši- 
griaudinimo, nežiūrint visų 

' nusistovėjusių papročių ir tra
dicijų—nusiuntė pasius į dva
sių ganytojų tvirtovę su šito
kiu pranešimu: “taip ir taip, 
mes saliūnčikai ir daktarai 
organizuosime vyrus ir siusi
me į užjurį tėvynės vaduoti 
nuo ponų užklupimo. O jūs, 
klerikalai, ką darysite, ar pa
remsiu mūsų darbą?”

Ir nustebo visa klerikalizmo 
tvirtovė, išklausiusi saliūnčiko 
balso. O nustebusi ir nudžiu
go. Aha! tarė sau dvasių ga
nytojai. Ir mus atsiminė. Lai 
gi žino visa tauta, ir visas pa- 

aprobatos

WORCĖSTi;R, MASS. Į
'LDS. 7 kuopos nuveikti dar

bai šiais 1919 metais: Surengė 
: daug vakarų su prakalbomis ir 
dainomis. &urenge du koncer
tu, kur dalyvavo Bažnytinis 
choras ir orkestrą. Paaukavo 
šv. Kazim. par. varpams $10, 

Darbininko” skoloms nai- 
į kinti $15.00, Labdaringai dr- 
jjai $5.00, Lietuvos mokslei
viams $50.00, Lietuvos darbi- 

’ ninkams $30.00, Merkvnės 
I gimnazijai $15.00.

Tos visos aukos iš kasos pa- 
• aukuotos. Dar pasidarbavus 
.L. D. S. kuopa su pritarimu 
kitų katalikiškų dr-jo buvo su- j 'į 

■ rinktos aukos ir užpirkta mi- 
šios visose IVorcesterio kata-i 
likiškose bažnyčiose ir dar pa-I 

i siųsta į kitus miestus tam iš į 
kasos paaukuota $10.00. Tas 
viskas atlikta pasidarbavimu 
pirmininko p. J. Vaitkaus ir 
kitų.

Ateinantiems metams valdy
ba išrinkta: pirm. — V. Vit
kauskas, pagelb. — J. Šūkis, 
prot. rašt. — J. Svirskas, fin. 
rašt. — P. Stancelaitė, kas. — 
T .Migauskas, tvarkdarį s , — 
A. Mažiukna.

Ateinantis susirinkimas bus 
sausio 14, 1920 m. Kviečiame 
visus narius ateiti ir naujų at
sivesti.

I

p.

nesuspėjo atvykti 2 vai. po pie-j nesuspėjo divjKii £ vai. po pie- • •
i tų, kaip buvo garsinta, bet at- sietimą jungą.

, t • • , • , ; Arno T .įptnvAs Tin| vyko vakare. Žmonių vistiek : 
I prisirinko pilnutė svetainė. Vi- i 
jsųpirma T. F. sk. pirmininkė 
p-lė M. Dailydaitė paaiškinus 

i šių prakalbų tikslą ir papra
šius publikos ramiai užsilaiky
ti, perstatė kalbėti V. Vašką. 
Iš pradžios kalbėjo apie lietu
vių nepaprastą veržimąsi prie 
laisvės ir kaip jie savo neap
sakomu narsumu ginasi nuo 
visų priešų. Toliaus tęsė savo 
kalbą, kaip dabar Lietuvoje 
visi veikia išvien ir kaip visi 
remia savo valdžią iš visų iš
galių. Publika turėjo nema- 

Įžai juoko iš lenkų kvailumo ir į 
i iš jo prietikių su viena lenkiš-' 
ika ponia, ir jos kepta višta. To- 
■ liaus ragino visus be skirtumo i" 
prisidėti aukomis prie kovos 
už neprigulmybę, liepė sekti 
Lietuvos gyventojus. Sakė: 
“jei jūs negalite stoti su gin
klu rankoje į atvirą kovą._
duokite dolerių, nes jie tą pa
tį už jus atliks.” Visa kalba 
buvo entuziastiška ir tankiai ■ 
buvo lydima aplodismentais.1 
Pertraukoje buvo renkamos 
aukos į T. Fondą. Surinkta 
$70.54. Antru atveju kalbėjo 
apie ekonominį Lietuvos sto
vį ir kitus dalykus. Laike tos 
kalbos buvo pardavinėjama 
Lietuvos vėliavėlės ir atviru
tės atvežtos ’iš Lietuvos. Di
desniųjų vėliavėlių parduota 
12, atviručių parduota 1200 ir 
daug dar pritrūko. ^Vėliau bu
vo duodami klausimai, į ku
riuos puikiai atsakinėjo. Tvar
ka buvo pavyzdingiausia. Visi 
iš prakalbų gavo gerą įspūdį, 
kad ir socijalistai buvo ganė
tinai patenkinti, nekurie iš jų 
pirkosi atviručių, nes aiškiai 
pamatė kaip Lietuvoje socija
listai kartu su kitais kovoja už 
Lietuvos laisvę, tą kalbėtojas 
faktiškai prirodė.

Po šių prakalbų lietuviai į- 
gavo pakilesnį ūpą, nes dabar 
gavo aiškesnį supratimą kaip 
Lietuvoje žmonės kovoja už 
savo laisvę.

L. Vyčių 2-ra kuopa ant sa
vo susirinkimo 14 d. gruodžio 
nutarė paaukoti $10.00 į T. 
Fondą.

Gruodžio 17 d. laike savo su
sirinkimus L. R. Kr. R. sky
rius ir T. F. 99 sk. susirinko 
nedaug, turbūt kiti šalčio pa
bijojo, kurs tomis dienomis 
gerai kaitino visų ausis. Pa
sirodė, kad L. R. Kr. skyriui 
trūksta 50c. nuo savo ąuotos, 
tai D. Strazdauskis tai dapildė 
su kaupeliu, paaukuodamas 
$1.00

Pinigai jau pasiųsti Cent
ram

T. F. skyriui paskirta surin
kti $200.00. Ant susirinkimo 
pasirodė, kad jau $100.00 tu
rime, tai dar trūksta $100.00. 
Nutarta turėti Laisvės Savaitę 
nuo 28 d. gr. ir eiti vėl per 
stubas. Aš manau, kad Le- 
wistoniečiai nepasiganėdins 
vien ąuotos dapildymu, bet su
dės dvigubai, kaip kad pernai 
padarė. Tą lengvai paadrytų, 
jei tik kožnas savo dalį atlik
tų.

i

I
i

s.

ROCKFORD, ILL.
Rockford’o, lietuviams.

Pagrįžęs Rockfordan patė
mijau stoką literatūros, šėrų 
ir Lietuvos Bonų pardavinėto
jų ir užrašinėtojų. Turėdamas 
pilnus įgaliojimus, pardavinė
ti mūsų prakilnių Bendrovių 
šėrus, Lietuvos Bonus ir užra- 
šinėjimą katalikiškųjų laikra- 
čių, turiu už garbę pranešti; 
jogei užsiprenumeruodami 
“Draugą” ir “Darbininką,” 
gaus veltui puikius kalendo
rius, kuriuose ras daugybę 
naudingų pasiskaitymų. Lai 
nesiranda nei vieno lietuvio 
šioje kolonijoje nepirkusio 
Lietuvos Bonų. Yra duodama 
ant išmokesčio negalintiems 
sykiu visą sumą įnešti; taipos- 
gi ir šėrai Bendrovių, kas pra
šalins mus tėvynės išnaudoto
jus, o Lietuvos Bonai naikins 
vergiją, nes trokštamąją 
mums nepriklausomybę ir pa
geidaujamą laisvę.

Su augšta pagarba,
R. N. Baršis, 

1114 So. West St./
Rockford, III.

v»

Lie-
ne-

AR PAŠIEPIMAS AR 
KITKAS.

Kauno “Lietuva” 
jo, jog Bostono Gabij 
les dr-ja užsiima ne vi

drabužių rinkių 
Dar pažymėjo, 
iteratūros dr-4“ 

eilių rinkinį Svetimoj P 
Kauno “Lietuva’ 
kad Bostono Gab

žsiims d

ymė- 
Dai- 
dai-

gal 
tar

LEWISTON, ME.
Esant Levistonui toli 

didesnių lietuviškų kolonijų, 
vietiniai lietuviai nervisuomet 
turi progą išgirsti žymesnių 
kalbėtojų. Kuomet kitas kolo
nijas lanko įvairūs delegatai, 
svečiai, tai Levišton’as tan
kiausiai esti aplenkiamas iš 
priežasties tolumo. Bet šį kar
tą Liet. Prek. B-vė rengdama 
maršrutą V. Vaškui neaplenkė 
ir Lewistono.

Gruodžio 14 d. turėjome pro
gą išgirsti jo prakalbas, ku-

T. F. 99 sk. Nors

v. .

nuo

i Apie Lietuvos finansų sto- 
! vi, vartojamus pinigus ir sko
las, kuriij sako: “jeigu išdail

inus Lietuvoje ant kiekvieno 
'žmogaus, išeitų po vieną dole- 
rį, gi Lenkija turi skolų ant 

•kiekvienos vpatos po tūkstan
tį dolerių. Iš to mes matome 
ir suprantame kam Lenkijai 
Lietuva reikalinga.”

Atkreipė domę Amerikos lie
tuvių į I^aisvą Lietuvą, kuri 
žiauriausiai suvargintą ir nu
skriausta, žengia prie visiškos 
nepriklausomybės, sako: “Prie 
išlaikymo ekzamino prieš pa
saulio valstybių akis.”

Prašė Lietuvai finansiškos 
—-------- , ypač mokykloms.

'.Pataria visiems lietuviams 
i grįžti į Lietuvą. Aukų per

’• i prakalbas sudėta $200.25. Su
rengimo prakalbi} išlaidos 
$10.25. Lietuvos naudai lieka 
$190.00.

’ j Antras kalbėjo adv. K. Ces
nulis apie svarbumą koncent-

■ ravimo kapitalo prie lietuviš- ■ 
ikų bendrovių, kurios jau da- j 
t i v • • • !f

PHILADELPHIA, PA.
Gruodžio 14 d. A. L. R. K. 

Į Moterų Są-gos 10-ta kuopa lai- 
į kė mėnesinį susirinkimą. Ap
svarsčius bėgančius reikalus 

(buvo išduotas raportas iš su
lošto veikalo “Kantri Elena.” 
Pasirodė, kad vakaras labai 
gerai nusisekė. Publikos tiek 
atsilankė, kad nebuvo nieka- 

! dos tiek nei ant jakio vakaro. 
Tėjo $265.50. Gryno pelno at- 

Į liko $157.00.
Nutarė aukauti .$10.00 klier. 

'P. M. Jurui už sustatymą to
kio gražaus veikalo. Nutarė 

: aukauti $25.00 dėl našlaičių 
namo ir padaryti balių po Ka- v 

į ledų dėl našlaičių naudos.
- Sąjungietė D. B.

bar pradžioje savo gyvavimo 
duoda didelį pelną lietuviams 
ir Lietuvai. Prisirašė kelioli
ka šėrininku prie Liet. Pramo
nės Bendrovės. P. p.

PHILADELPHIA, PA. 
Šv. Jurgio parapija.

Gruodžio 17 pas mus kal
bėjo gerb. kun. J. Laukaitis. 
Ilgai laukėme to didžio veikė
jo, nenuilstančio Lietuvos la
bui darbininko. Jo kalba bu
vo taip indomi, kad nei neju
tome kaip perėjo beveik pus
ketvirtos valandos. Ypač bu
vo žingeidu klausyti kaip pa
sakojo apie lenkų apgaules, 
kuriomis jie viliojo lietuvius 
prie jų rašyties. Kaip lenkai, 
Lietuvos pakraščius užgrobę, 
areštavo kunigus, naikino lie
tuviškas mokyklas ir net prie
glaudas, plėšė žmones; kaip 
lenkai, išviję lietuvaites mo
kytojas, partraukė savąsias, 
kad lenkinus lietuvių vaikus. 
Paskui nurodė didžiausį reika
lą steigti lietuviškas mokyk
las Lietuvos pakraščiuose.

Klausytojai sumetė tam tik
slui $200.00. Reikėtų paminė
ti kad šv. Jurgio parapijonys 
14 gruodžio sumetė $75.00 pa
laikymui ambasados pas šv. 
Tėvą. Tie pinigai stačiai pa
siųsti kun. Jurgiui Narjauskui 
Ryman.

Kunigo Laukaičio prakalbos 
klausant man atėjo mintis, kad 
ir mes savo parapijoje turime 
lenkams panašių intrigantų.

Šv. Jurgio parapija jau 17 
metų kai gyvuoja, bet dar ne
turi savo mokyklos. Parapija 
turi plotą žemės, bet negali 
statyti ant jo mokyklos, nes 
fabrikas čia pat esantis labai 
terška. Patogesnė vieta tik ten 
dar būtų, kur stovi maža baž
nytėlė. Jo Malonybė Arcivvs- 
knpas visas aplinkybes ap
svarstęs, nusprendė kad ge
riausias išėjimas bus nugrio
vus tą bažnytėlę pastatyti di
delį bildingą kur sykiu būtų 
laikina bažnyčia ir mokykla.

AMSTERDAM, N. Y.
Ką nuveikė R. Kryžiaus skyrius?

Surinko apie 1800 dol. laike 
fėnj per vieną savaitę. Labai uo
liai darbavosi skyriaus nariai ir 
narės prie surengimo ir laike fė
nj, betgi ir Ainstrdamo visuome
nė gerai jiems atjautė, nesigai
lėjo dolerių Lietuvos labui. Už
prašytos draugijos skaitlingai lan
kėsi ir netuščiomis rankomis. Kiek 
aš patėmijau, tai Amsterdamo 
jaunikaičiai didžiausią darė biz
nį. Leido savo dolerius ne po ke
lioliką, bet nekurie net po kelis 
dešimtis, sakydami, kam mes 
turime pinigus leidinėti kur sve
timtaučių teatruose ar kitur, ge
riau prisidėkim prie parėmimo L. 
R. Kryžiaus ir taip gražiai links
minosi visą savaitę. Žinoma, pa
gelbėjo linksmybėms muzika. Nors 
Amsterdamo jaunuomenė nieka- 
kada neliūdi, kur tik susirenka 
būrelis tuo žaidžia, juokauja, tau
tiškas dainas dainuoja ir t.t. Lin
ksmumo jaunuomenės laike fėnt 
negalima išreikšti. Negaliu pa
miršti nepaminėjęs komisiją, ku
ri susidėjo iš trijų vedėjų ir 7 
pagelbininkų, ant kurių buvo už
dėta visas darbas ir tvarkos ve
dimas puikiai atliko savo užduotį, 
ankščiausia susirinkdami ir vė
liausia grįždami-

Vytė.

NASHUA, N. H.
Lapkričio 30 buvo surengtos 

prakalbos dr-jos šv. Kazimiero pa
minėti 20 metus gyvavimo. Kal
bėjo adv. Bagočius iš So. Bostono. 
Gražiai kalbėjo apie Lietuvą ir 
jos vargus. Labiausia nupeikė 
lenkus, kurie dar patys nenusi- 
kratę vergijos, o jau kitiems no
ri užmest retėžius, bet kad jau 
davė sulenkėjusiems lietuviams, 
tai nekurie būdami ant prakalbų 
taip raudo kaip vėžiai ant ugnies. 
Taip-gi teko visiems lietuvių len
kintojams, kurie neapskomą skria
udą lietuvių tautai padarė. Sa
kė, kad kun. Laukaitis renka au
kas dėl to, kad galėtų nusiųsti 
kodaugiausia davatkų į Lietuvos 
steigiamąjį seimą ir sakė, kad 
Lietuvos valdžia yra labai gera. 
Abelnai imant kalba buvo galima



įetuvon

M0M

nuo savo tei- 
kol negausiai
J. Cringa.,

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

BOSTON, MASS.

CAMBRIDGE, MASS

PAVELDĖTOJAI
T. ANDRUSZEWICZ CO.

BROUX, N. Y.
I Broux kolonijai buvo paskirta 

B-inkti L. R. Kr. $100.00. Per 
widarbaviiną vietos lietuvių ta- 
■ surinkta $200.00 su viršum ir 
Biustą Centro iždininkei B. Vaš- 
Liutei $198-50. Pirmiau buvo pa- 
nųsta per kun. J. Ptraitį $102.50. 
B viso L. R. Kr. aukų pasiųsta 
poi.oo.

Drapanų buvo surinkta apie 3 
įkrynios ir pasiųsta į Centrą rašt.

gerėti, tik neteisingai pasakė 
kun- Laukaičio misiją. Jis 
tukas renka steigimui moky- 
lutautintuose Lietuvos pak
uose, kad ten žmones atgau- 
tuvystei. Dabar žadama au
ti visuomeniškas prakalbas

‘ TAMAQUA, PA.
K. Norkaus prakalbos.

Gruodžio 8 d. kalbėjo Sus. L.A. 
Sandaros reikalais K. Norkus, 

tvarkoj, bet stebėtina,

(Paskelbimas)
PRADĖK NAUJUS METUS 

SU RIMTU PASIRYŽI
MU.

NEW YORKO IR NEW JER 
SEY L. D. S. KUOPŲ 

DOMAI.

Kas užsirašys pas mane laik
raštį “Darbininką,” gaus dova 
nų puikų Kalendorių- 
J. F. Mazgelis,

544 Myrtle St., 
Grand' Ripids, Mich.

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

šiandiena mūsų organizaci
ja įėjo į plačias gyvenimo ve
šias ir darbo prieš save turime 
begalo daug. Lietuvoje krik
ščionys darbininkai laukia iš 
mūsų paramos. Mes turime 
jiems paduoti ranką ir sustip
rinti juos finansiškai ir mora
liškai. Be to mes patys turime 
būti stiprūs ir galingi. Gyve
name šalyje, kur visokie iš
naudotojai suka galvą, kad 
kaip nors tą vargšą darbinin
ką pastūmėjus į vargų -ir aša
rų klonį, kad kaip nors jį su
klaidinus ir padarius iš jo di
džiausiu driskiu-proletaru.

Tokie ir tam panašūs išnau
dotojai greičiausia pasigauna 
neapšviestą, nežinėlį ir neor
ganizuotą darbininką. Tad, 
kad neįpuolus į išnaudotojų 
nasrus darbininkas žmogus 
privalo skaityti gerus laikra
ščius ir knygas; lankytis į ge
ras prakalbas ir paskaitas ir 
prigulėti prie darbininkiškų 
organizacijų kaip tai Lietuvių 
Darbininkų Sąjunga.

Dabar New Yorko ir New 
Jersey L. D. S. Apskritys ren
gia maršrutą ir pasiskirstė lai
ką. Kuopos turėtų nuoširdžiai 
priimti ir smarkiai rengtis, 
kad turėjus geriausias pa
sekmes. Beto L. D. S. kuopos 
turėtų prigelbėti surengti pra
kalbas tose kolonijose kur 
dar nėra kuopų ir duoti pro-

mezgimo galite gauti pas Pe.trą 
Knizikevičių, 235 E. 149 St. Ar
ba meldžiame visas lietuvaites at
silankyti ant kito susirinkimo, ku
ris įvyks sausio (January) 3 d. 
subatos vak. po num. 270 C- 155 
St. pas Pov. Baniuną. Ten iš
girsite naujų žinių apie Lietuvą 
ir gausime informacijų nuo mūsų 
darbininkių.

Stokime į eilę visos lietuvės ir 
lietuvaitės, ir kuom katra galim 
prisidėkim prie iškovojimo Lietu
vai laisvės.

O jeigu mes dirbsime išvien, 
pakelsim savo galingą balsą, kuri 
turės išgirst pasiulio valdovai ir 
tol neatsižadėsim 
sirgti reikalavimų, 
jų-

š manau, kad gerai nusiseks, 
ea pradeda darbuotis mūsų biz- 
ieriai kaip tai: T. Bakanaus- 
as, S. Zapenas, A. Galinis ir 
augiau gerų vyrų, kurie atjau
tą Lietuvos vargus. Nutarė ei- 
f vietinės miesto valdžios prašyti, 
ad pavelytų rodyti krutamus pa- 
eikslus, kad būt galima daugiau 
elno padaryt.

Pilvo šūkterimai nuodija gy
vastį. Jie pripildo jį rūpes
čiais ir atima laimę. Užbaigk 
tą blogą ir pradėk naujus me
tus su geru pasiryžimu kovot 
su tais niekadėjais. Skaityk 
sekančius sakinius: “West, 
Texas, 1 d. gruod. 1919. Tri
nerio Amerikinis Eliksiras iš 
Kartaus Vyno užsitarnauja di
džiausio pagyrimo. Mano pa
ti nuolat sirgo — galvą skau
dėdavo be perstoją. Pereitą 
pavasarį nupirktu jai Trine
rio Amerikinio Eliksiro iš 
Kartaus Vyno. Ji jį vartojo re
guliariai ir šiandien ji svei
kesnė nei seniau kada. Jūsų 
Jos. Tydlaka, R. F. D. 4.” 
Trinerio Amerikinis Eliksiras 
padės ir jums, nes jis niekad 
neapvilia. Ir jei reikalingas 
sustiprinias, ypač po sunkiai 
ligai, nusipirk Trinerio Ange- 
lica Bitter Tonic. Ten taip-gi 
gali gaut gražų sienos kalen
dorių dykai (ar iš mūs už 10c. 
krasa). Joseph Triner Com- 
pany, 1333-43 S. Ashland 
Avė., Chicago, UI.

(Copyrigth, 1919, by Joseph

IŠ FEDERACIJOS SEKRE- 
TORIJATO RAŠTINĖS.

Amerikos lietuvių katalikų 
darbas varomas mūsų tautos 
ir visuomenės naudai tik tuo
met gerai nusiseks ir atneš 
puikius vaisius jei visos Ame
rikos lietuvių katalikiškos or
ganizacijos, draugijos ir kuo
pos bendrai ir sutartinai pra
dės dirbti.

Amerikos Liet. R. K. Fede
racijai jau pasisekė didesnę 
pusę lietuvių katalikų visuo
menės sutraukti į krūvą, bet 
pačiose kolonijose draugijos 
veikia -kiekviena sau atskirai 
ir nesistengia savo darbo ben
drinti.

Tam svarbiam reikalui ap
rūpinti Federacija sumanė 
steigti kiekvienoje kolonijoje 
vietinius centrus Katalikų 
Vienybes ir tokiu būdu suriš
ti visas lietuvių katalikiškas 
draugijas į krūvą. Darbas ge
rai sekasi, kolonijose lietuviai 
katalikai bruzda ir Katalikų 
Vienybes steigia, bet labai gai
la jos nesiskubina Federa
cijos Sekretorijate užsiregis
truoti. Dar tik viena Katali
kų Vienybė iš Easton, Pa. už
siregistravo.

Šiuomi Federacija prašo vi
sų jau susidariusių Katalikų 
Vienybių tuojaus pranešti val
dybų antrašus ir pasirūpinti 
išrinkti atstovus į Federacijos 
Tarybą, kurios pirmas suva
žiavimas įvyks sausio pabai
goje.

A. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas, 

381 Westminster Avė.,
Detroit, Mich.

Tose prakalbose turėti! būti 
užtektinai literatūros ir ko- 
daugiausia platintojų.

Tą dieną kiekvienas L. D. S. 
narys turėtų būti užimtas dar
bu: ar tai prirašinėjimu nau
jų narių prie L. D. S., ar tai 
užrašinėjimu naujų skaitytojų 
laikraščiui ‘‘Darbininkui” ar
ba pardavinėjimu knygų ir 
laikraščių.

, Tad į darbą visi, o visi, o 
pamatysime kad pasekmės to 
darbo bus didelės.

L. D. S. Centro Valdyba.

M ALBANY, N. Y.
- ■ Vietiniai lietuviai pamatę ap- 
Į^arsinimus, kad mus aplankys 
B ai p senai lauktas brangus sve- 
■ij«. gerb. kun. Laukaitis, visi su 
Kekantriųnu lankė paminėtos di<- 

■nos, nes 'visi tikėjosi išgirsti iš 
■gerb. svečio apie savo tėvynę Lie- 
Mtuvą. Atėjo paskirta diena, žmo- 
Aiės dideliais būriais pradėjo rink-
■ tis j svetainę. Pasirodžius sve- 

eini publika ji sutiko garsiu delnų 
plojimu.

S Gerb. kleb. kun. šatkus persta
tė gerb. kalbėtoją. Gerb- kun. J. 

u Laukaitis pasveikino susirinkų- 
Į sius. Savo Įspūdinga ir gražia 
r iškalba žavėjo klausytojus. Vaiz- 
| dingai ir labai kiekvienam supran
ta lamai nupiešė dabartinį Lietuvos 
t padėjimą, jos dabartinę valdžią, 
| kariuomenę ir abelnai visą gyve- 

[ nimą.
Gerb. kun. J. Laukaičiui pabai

gus, kalbėjo K. Česnuljs. Jis 
plačiai aiškino Ame r. Pramonės 

b Bendrovės stovį, jos tikslą ir ko- 
B kią svarbią rolę lošia šiandieną, o
■ dar daugiau ateityje, ragino pri- 
I aidėti prie jos nuperkant kodau- 
I giausia šėrų, kad tokiu būdu 

ĮL paimtų Lietuvos pramonę į savo 
į’ rankas patys lietuviai. Tiktai 
į vienybėje būdami iškovosime Lie- 
I tuvai neprigulmybę ir laisvę, ir 

[ tuomi daug galėsime jai padėti.
Antru atveju kalbėjo gerb. kun. 

jk Laukaitis ragino rašytis prie Tau-
■ tos Fondo, S.L-R.K.A., L.D.S. ir 
B prašė, kad su lenkais neturėti jo- 
F kio bendro, nes jie patys dar ga

lutinai nenumetę vergijos jungo,
I o jau nori pavergti Lietuvą ir jos 

gyventojus.
Buvo renkamos aukos. Auka- 

I vusių vardai bus paskelbti kita- 
I me num.

Tumasomui.
'Aukų rinkimas dar nepasibai- 

Prisidėjo šios dr-jos: Šv. 
tio $10.00, šv. Izidoriaus nuta- 
prisidėti $15-00, Pov. Baniu- 

s aukavo $10.00 ir duoda dova- 
Lsvtainę laikyti susirinkimus. 
Bngtos prakalbos, kalbėjo L. 
autis. Per prakalbas buvo 
romos lioterijos, tam tikslui 
tavo Edv. Majauskas miltų 
ižą, V. Tuminskas ir Kaz. Sa
lonas aukavo gyvą paukštį ir 
Bg kitų gana gerų dalykų.
Nekurioe moterys pradėjo me- 

a svederius ir pirštines dėl Lie- 
dm armijos. Prie to darbo y- 
tev ’čiamoe moterys ir mergi- 
Kpdaugiausia prisidėti, pasi- 
j^Kįnų ir mėgsti. Siūlų dėl

PRANEŠIM A^ 
L. D. S. CONN. APS
KRIČIO KUOPOMS.

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

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

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

LDS. Ct. Apskr. Rašt.
Ona čemiauckaitė.

Moterų Sąjungos vakaras-
Gruodžio 21 pobažnytineje sve

tainėje 22 M. S. kp. turėjo pui
kią pramogą. Vaidino net du 
veikalu: “Iš vargų į laimę” ir 
Šv. Cicilijos gyvenimo farsą per
statė. Lošėjai tikrai artistiškai 
atliko savo užduotis. Abu vei
kalai yra labai tinkanti lošti Ad
vento ir gavėnios laike.

Aktų tarpais kalbėjo gerb. kun. 
Pr. Juškaitis. Puikiai nušvietė 
moterų klausimą. Kelioms ištrau
koms iš “Vienybės” Kauniškės, 
nurodė lietuvių gyvenimą Vilniu
je. Esą jei Vilnius neteks lietu
viams, tai neteks ir lenkams. Lie
tuvių dvasia Vilniuje esanti pui
ki. Lietuviai uoliai veikia-

Abelnai vakaras pavyko. Pel
no Mot. Sąjunga gerai laimėjo. 
Vakaro vedėja buvo p-lė O. Mon- 
kevičiute.

ATHOL, MASS.

Gruod. 13 d. vak. kalbėjo V. 
Vaškas. Papasakojo daug indo- 
mių dalykų, kuriuos patyrė lan
kydamas Lietuvą, taip-gi prisi
minė apie nekurias organizacijas 
ir kokią naudą suteikia prie jų 
prigulintiems. Paminėto: T. Fon
do, L. R. Kr. ir Liet. Prekybos 
Bendrovės reikalingumą.

Pertraukoje kalbos buvo parin
kta aukų vietiniam L. R- Kr. skyr. 
Aukų surinkta $38.83. Aukavo 
sekanti: Po $1.00 A. Bajorūnai
tė, A. Losius, K. Gričiunaitė, A. 
Tamošiūnaitė, P. Tamošiūnas 1.10, 
J. Vaičiulionis $2.00, A. Balulis 
$10.00, po $1.00: J. Jučionis, P- 
Paliulis, B. Liutvinas, R. Viš- 
niauskas, J. Tamašauskas, A. 
Davidonis, P. Strepekas, J. Bag
donis, Vaičikauskas. Buvo ir 
smulkių aukų.

L D. S. NEW YORKIR NEW 
JERSEY VALSTIJŲ APS

KRIČIO MARŠRUTO 
PRAKALBOS.

Gerb. L. D; S. kuopų valdy
bos ir nariai žemiau .pažymėtų 
kolonijų ar jau prisirengėte 
prie prakalbų! Jeigu dar ne, 
tai žaibo greitumu paimkite 
svetainę ir atspauzdinkite pla
katus, kad turėjus kogeriau- 
sias pasekmes iš šio maršruto. 
Nepasilikite nei viena koloni
ja nei viena L. D. S. kuopa, nuo 
taip svarbaus darbo, kuris tei
kiamas darbo žmonių labui. 
Šiose prakalbose bus plačiai 
aiškinama darbininkų reika
lai.

Prakalbos įvyks šiose vieto
se:

1 d. sausio — Perth Amboy, 
N. J.

2 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Elizabeth, N. J.

3 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Trenton, N. J.

4 d. sausio, 1 vai. po pietų 
— New York, N. Y.

4 d. sausio, 7 vai. vakare — 
Jersey City, N. J.

5 d. sausio, 7 vai. vakare 
(su programų) — Newark, N.

• *
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niškus akinius, pasirodė vietoje 
dvaro, klioštorius. Nepraleido 
nepaminėjęs Gabrį, Mastauską ir 
Česnulį. Sakė: neturi vietos, tai 
po kieinus landžiodami skauradas 
laižo. Čia kaip tik ir pritiko pa
čiam kalbėtojui. Kas landžiojo 
po socijalistų, nezaležninkų ir ki
tokių istų kičinus, ar ne pats K- 
Norkus išlandžiojo visus užkabo-1 
rius ir laižė jų skauradas!

Išniekino tikinčiąsias tautas, 
užkliuvo airiiį vyskupai, kunigai 
ir bažnyčios.

Baigdamas savo kalbą, ragino 
rašytis prie SLA. ir Sandaros. Pri
minė, kad Anglija pripažino Lie
tuvą tik dėl to, kad skaitosi su 
dabartine valdžia. Sakė, kad 
Lietuvoj socijalistai o Amerikoj 
sandarieeiai tai vienas ir tas pats.

Broliai ir Sesutės, kurių širdy
se dega tėvynės meilės kibirštėlė, 
pažiūrėkime kur einam ir su 
kuom susidedam. Mokinkimės pa
žinti paukštį iš jo plunksnų. Ap- 
sužiūrėkime šiandien, nes rytoj I 
gal būt per vėlu.

J. P. Zelionis.

JERSEY CITY, N. J.
| Sausio 4 d. L-D.S. 76 kp. ren- 
Bia teatrąir prakalbas, AVhite 
■agle salėj 335-7 Newark Avė., 
■ssey City, N. J. 7 vai. vakare. 
Ks sulošta labai puikus veikalas 
■kastutė” ir “Daina be galo.” 
Ržvaidins Liet. Vyčių 61 kp. iš 
■Žerson. N. J. ir kalbės “Darb.” 
■įministratorius A. F. Kneižis iš 
■). Boston’o.
■ Širdingai kviečiame visus lic-tu- 
Kus ir lietuvaites, kaip vietinius, 
Būp ir iš apielinkių atsilankyti j 
Imt šio teatro, nes tokio teatro 
L ar nėra buvę Jersey City- Už- 
tikrinam, kad visi būsite užga
nėdinti. Aukos nebus renkamos.

Įžanga tik $1.00, .75c., ir 50c. 
, Kviečia komitetas.

ir
Vis tai 
kad tų dr-jų programe stovi pir
moje vietoje tikėjimas ir katali
kai. Kiek žinau, dų dviejų dr- 
jų konstitucija rodo, kad jos į Į 
tikėjimą nesikiša, tuom tarpu kal
bėtojas K- Norkus, neva šviesuo
lis ir “inteligentas” prakalbą 
rentė lyg koks nepraušt'burnis 
pletkininkas beaukštindamas San
daros partiją priminė, jog Bos
tone įvykusi demonstraneija, tai 
jų nuopilnas, jų daugiausia da
lyvavo. Tas keistai atrodo, jei 
partija savinasi visuomeniškai at
liktus darbus.

Toliaus kalbėtojas pasakojo 
kaip lietuviai Alytui lenkus apdir
bo, tas visuomenei labai patiko. 
Bet kuomet prisiminė apie Vyčius, 
tai maniau, kad jau jam bus ka
put- Bežiūrint į jį taip atrodė, 
kad pradėjo baidytis pats savo še
šėlio.

O-gi va! Vyčiai ką padarė ?' 
Nugi nupirko už $2.000.00 aukso 
kardą buvusiam Lietuvos gen. Žu
kauskui! Sakė, kad geriau būtų 
padarę, nusipirkdami peilį po ka
klu patys sau už tuos pinigus, 
arba savo kelines nusiuntę į Lie
tuvą.

Vargšas laisvamanių agentėlis, 
ant tiek pasirodė save nežinėliu, 
sakydamas, kad Vyčiai nupirko 
aukso kardą, kurio dar niekas 
ikšiol nėra pirkęs.

Nuo savęs patarčiau Vyčiams, 
kacl neatkreipti! jokios atydos į 
to žmogelio zaunas, ir be atidė
liojimo toliau varytų naudingą 
darbą. Auksas niekuomet nenus
tos savo vertės, o Lietuvos val
džia turėdama daugiau aukso, pa
kils pinigų kursas. Patarčiau K. 
Norkui paklausti Lietuvos buvu
sios ministerijos, ką jį nupirko 
už 43,952,000, kurie buvo suau- 
kauti iš kruvinai uždirbtų pinigų. 
Kalbėtojas aiškino, kad jau jie 
turėjo surašę vardus kas kuom tu
rėjo būti po nuvertimui caro... 
Pradėjo mėtytis, graibytis ir pa
sakė, kad jie nuvertę tuos visus 
nuskustus, suteptus, sumozotus, 
tas reiškia kunigus.

Kalbėtojas pertraukęs “spy- 
čių.” davė progą kolektoriams, 
pats-gi ragino žmones rašytis prie 
SLA. Gavo 3 naujus “kostume- 
rius.”

Pasibaigus kolektai, sugrįžęs 
prie stalo labai nudžiugo radęs 
surinktų aukų net $12.50.

Pradėjo antrą “spyčių-” Iš 
pradžių gana rimtai, bet neilgai. 
Toliau savo kalboje pripliauškė 
tokių nieku, .kokių galima išgirs
ti tik ant laisvamanių prakalbų, 
kurie pilni pagiežos ant kitaip 
manančių žmonių. Čia nepakarto
siu jo žodžių, nes tuomi nevie
nas doras lietuvis pasipiktintų.

K. Norkus savo kalboje išgyrė 
vokiečius, kad jie buvę geri žmo
nės. Čia ir pasirodo kiek pas tą 
žmogelį yra sveiko proto ir teisy
bės. Papasakojo savo nuotikius. 
Atjojus kelioms dešimtis vokiškų 
kareivių ir upžklausus jo infor
macijų lietuviškai, po trumpo pa
sikalbėjimo jis jiems nurodęs 
kaip geriausia būtų pasiekti pa
geidaujamą vietą, nes jie ieško
jo būdų užpulti Lietuvoj stovin
čią kariuomenę.

Mes žinome, kad rusų armi
joj, kuri buvo Lietuvoj daugiau
sia buvo mūsų brolių lietuvių. Ir 
tas “tautininkas” dar su pa
sididžiavimu gyrėsi prieš publiką, 
būk tai mielaširdystės atlikęs dar
bą.

Toliaus aiškino, kad Lietuvoj 
dalina klioštorių žemes. Ir čia

§©©©©©©©e©®®®©©©©®©©©©®©®®
* TEINGIAUSIA^ 

7 IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA 

į A P T IE K A . |
S Sutaisau receptus su didžiau- į

© šia atida, nežiūrint, ar tie re-
‘t ceptai Lietuvos ar Amerikos da- 

ktarij. Tai vienatinė lietuviška Įį
© aptieka Bostone ir Massaehu- & 

i| © setts valstijoj. Gyduolių galit © 
I gaut, kokios tik pasaulyj yra g

<£• vartojamos. Galit reikalaut per,
© laiškus, o aš prisiųsiu per ex- y 
© presą. |
{K. ŠIDLAUSKAS,

Aptiekorius ir Savininkas g 

226 Broadway, kamp. C St., F 
•S South Boston, Mass. © 
ii Tel. S. Boston 21014 ir 21013 |
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NAUJŲ METŲ LAUK
TUVĖS.

Šiemet Naujų Metų lauktu
vės bus tokios, kokių dar nie
kad nebuvo So. Bostone. L. 
Vyčių ir Mot. Sąjungos ko
misijos dirba išsijuosę dieno
mis ir naktimis. Taip-gi visi 
biznieriai, advokatai, gydyto
jai, agentai, bankieriai, gro- 
seriai tam sumanymui pritarė 
ir rėmė. Likusis pelnas bus 
parapijos naudai. Jau turime 
prisidėjusių vardus šių ypatų: 
agentas A. Kupstis, advokatas 
F. Kalinauskas, advokatas Ba- 
gočius, groserninkas Valeckas, 
graborius Akunevičius, fotog- 
rafistas Stukas, štorninkas K. > 
Jurgeliūnas, Pilvinis, olsel- 
ninkas Čaplikas. Tikimės, kad 
visi prisidės, nes gera proga 
apsigarsinimui ir turime viską 
iš aukų bei dovanų tų vakarų 
bei vakarienę turėti. O tiki
mės publikos turėti kaupinų 
svetainę, nes tas vakaras bus 
labai įvairus, su geru progra
mų. Dainuos gerb. svečias 
Steponkus iš Detroit, Mich. 
Taip-gi vietiniai solistai bei 
solistės su gerb. p. M. Karbau
sku priešakyje. Bet svarbiau
sias daiktas, tai tas, kad va
karienėje dalyvaus svečiai ne
buvėliai iš Lietuvos.

Įžanga pigi.
Rengimo Korespondentė,

I

šias laikė riet. kleb. kun. K. 
Urbanavyčius ir kun. J. Taš- 
kūnas iš Norwood, Mass. Ve
lionė priklausė prie A. L. R. 
K. Mot. Są-gos 13 kp. netoli 4 
m. Tai-gi sųjungietės nupirko 
savo draugei gyvų gėlių kry
žių ir atidavė paskutinį patar
navimą.
Laidotuvių patarnautojas bu

vo P. Akunevičius, kuris vi
suomet ganą pavyzdingai at
lieka darbą" laidotuvių.

Lai būva mūsų draugei len
gva šios šalies žemelė.

Dalyvavusi Laidotuvėse.
Gentys arba pažįstami no

rintieji informacijų apie velio
nės mirtį, klauskite jos vyro.

J. Povilaitis,
24 Cherry St., Boston, Mass.

[PAIEŠKOJIMAI IR
REIKALAVIMAI

Už vieną sykį
Už tris sykius

.50c.
$1.00

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

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

36 M’ashington St., 
Cambridge, Mass.

f

28 d. gruodžio (nedėlios va
kare) Pobažnytinėj Salėje L. 
Vyčių ir Mot. Są-gos vietinių 
kuopų pastangomis buvo su
rengtas vakarėlis. Cambrid
ge’o L. Vyčių 18 kp. artistai - 
-megėjai vaidino keturių veik
smų dramos vaizdelį “Valka
tą.’’

Tarpais buvo dainų, dekla
macijų ir kalbėjo A. F. Knei- į 
žis.

Programo vedėja buvo p-lė 
Z. Gurkliūtė.

Publikos buvo apsčiai—pil
na salė. Yla.

Paieškau s^ o brolių Kosto ir 
Vitoldo Bajoraičių. Pirmiaus jie 
gyveno Cleveland, Ohio. Jei kas 
žinote arba patys praneškite tuo
jau šiuo adresu: Kauno apskr., 
Provičniškės pasta, Rumšiškio 
miestas, Milicijos Viršininkui 
Vladui Bajoraičiui.

Paieškau drauao Kazimiero Aukštuo
lio. Paeina iš Kauno gub., Ukmergė* 
pav., Balu i ką vai., Martuonią sod. Y- 
ra jam atėjęs svarbus laiškas iš Lie
tuvos. Meldžiu atsišaukti jo paties ar 
kas apie ji žinote man praneškit. 

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

Paieškau brolio Prano Knašo. 
Amerikan išvažiavo 1909. Paeina 
iš Kauno gub., Šiaulių pav-, Pa
pilės vals., Anižlų sodos. Kas 
žinote ar jis pats meldžiu atsišau-
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Lietuviai, Saugokitės!
Mums pranešama, kad yra lietuviai agentai, kurie vaikščiodami po 

stubas kalbina lietuvius prisidėti prie “lietuviškų” bendrovių. Daugelis 
jiems patiki ir gauna Šerus kokioje nors visiškai nežinomoje anglų ar 
žydelių bendrovėje.

Vienas atsitikimas buvo Bostone, kur žmogus įdėjęs 500 dolerių 
atgal tegavo 200 dolerių.

Todėl, mes visiems pranešame, kad saugotūsi tokių agentėlių. Ka
da agentas ateina pas jumis pardavinėdamas Šerus, liepkite jam parody
ti ingaliojimą. Žiūrėkite koks vardas yra bendrovės ant aplikacijos ant 
kurios jūs pasirašote. Jei aplikacija yra dėl šėrų lietuvių bendrovės, 
tai ta aplikacija bus lietuviškai atspauzdinta.

Jei kas abejoja apie vertę kokių nors šėrų, kuriuos jis turi ar ma
no pirkti, lai praneša mums vardą tos bendrovės ir informacijas apie ją 
ir mes nereikalaudami jokio atlyginimo, pranešime apie vertę tokių šė
rų.

gavimo.

LIETUVIŲ PREKYBOS BENDROVĖ,
120 TREMONT ST., BOSTON. MASS.

GRAŽI PRAMOGĖLĖ.
Kalėdų vakarų Marijos Vai- Įkti ant šio adreso:
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SUSIRINKIMAS KATALI
KŲ VIENYBĖS.

Nedėlioj tuoj po sumos po
bažnytinėj salėj įvyko Katali
kų Vienybės susirinkimas. Be 
kito ko nutarta steigti Lietu
vos Bonų platinimo komitetų. 
Išrinkta tam tikslui komisija 
susižinoti su dr-jomis ir srovė
mis, kad panedėlio vakare vi
siems bendrai suėjus išrinkti 
tam tikrų bendrų tarpsrovinį 
komitetų tų darbų varyti.

riausia Kalidų dovana 1#|| 
rastis “Darbininkas.” Mm 
tams $3.00.

SEYMOUB
X Gydytojas ir Chirurgas J 
y 489 Broadway, S. Boston, Mas£a| 
| OFISO 9-ĮO iŠ ryto,
S VALAVDO^- 1-3 1)0 pietą, S 
© 6-9 vs>akre.

I

3ės!<
Dr. Paul J. Jakmauh

(Jakimavičius)
Priėmimo valandos:

f Nuo2 iki 3 popiet. Nuo 7 iki B vakar*
< 509W ROADWAY Cor. ST SO. BOSTON.

Tel 602 S. B.

I F. J. KALINAUSKAS I
LIETUVIS ADVOKATAS
332 Broad-icay, So. Boston, Masą. 

Telefone So. Boston 441.
Gyvenimo vieta'. 256 TV. 3-nZ St. 

'Tel. S. B. 1196-1V.
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KONFERENCIJA.
Pereitų nedėlių Lietuvių 

lėj įvyko konferencija pasitar
ti apie surengimų maršruto de
legatams iš Lietuvos. Bet ki
lo ir pašalinių klausimų. Ne
apsemta be užsikarščiavimų. 
Buvo įnešimas, kad Nuterio- 
tos Lietuvos Draugų Komite
tas liktų ir bonų platinimo ko- 

’ mitetu ir kad visos apygardos 
kolonijos bonų pinigų ne į 

t New Yorkų siųstų, o į Bosto
ną Nuteriotos Lietuvos Drau
gų Komitetui ir tuos pinigus 
čia laikyti iki paaiškės kokia 
ir keno rinkta Lietuvos val
džia. Tokį sumanymų inešė 
Kastantas Norkus, “Sanda
ros” redaktorius. Kilo bai
siausi ginčai. Galop išnešta 
rezoliucija daug maž šitokio 
turimo: Paskolos bonų plati
nimo komitetus tvers kiekvie
na kolonija neprigulmingai 
nuo Bostono ir pinigus tuoj 
siųs stačiai į New Yorką Lie
tuvos misijos ofisan. Rep.

Prakalbos. Nedėlioj gruo
džio 28 d. Lietuvių Svetainėj 
socijalistai surengė prakal
bas. Pagarsino kad prakal
bos bus dėl Lietuvos gerovės, 
bet pasirodė kitaip. Kalbėto
jas išėjęs su L. Vyčių konsti
tucija mėgino kritikuoti, bet 
nežinodamas kas tai yra kriti
ka bei kaip reikia kritikuoti. 
Apkapojęs kaip gaidys obuolį 
įsidėjo į kišenę.

Toliau kalbėtojas liedamas 
krokodiliaus ašaras prašė au
kų, sakė: “Už prakalbą $12, 
kas liks, eis dėl Mockaus iš
gelbėjimo.” Rodos surinko a- 
pie $5.00. Kiek liko Mockaus 
bylai? Buvęs.

sa-

■ kelių dr-ja pobažnytinėj salėj 
i buvo surengusi labai gražių 
! pramogų su Įvairiu ir dailiu 
programų. Vaidinta pora vei- 

įkaliukų, buvo žaislų, drilių, 
; dainų, duetų, Soliu, visokių 
muzikos dalykėlių. Svarbiau- Į 

; šia dalis tai naujas veikalėlis, ! 
verstas iš anglų kalbos, iš fan-! 
tastiškos pasakų srities. Ver
tė Marijos Vaikelių dr-jos pir- Į 
mininkė p-lė Komičiutė. Vei- 
kaliukas labai puikus ir pamo
kinančiai moralio tuimio. Tas 
veikaliuks su muzika. Dr-ja 
per gerb. klebonų inteikė re
zignavusiai, daug pasidarba
vusiai, du metu pirmininka-

I
I

į

B. Knašas,
59 Sumner St., 

Quinev, Mass.

Paieškau savo švogeria Bene
dikto Staponaičio, Kauno rėd., 

j Panevėžio par., Plokišio kaimo, t 

Pirmiau gyveno Duektom, Tenn 
’ Į 4 metai kaip nieko nežinau apie- 

i ji. Gavau 3 laiškus nuo jo mo- 
į teri.es, jinai nori žinot kur. jos 
vyras. Pats ar kas žinot 

■ džiu pranešti šiuo adresu : 
Valerija Kulbienė,

851 North St.
Rochester, N. Y.

LIETUVIS
Dabintojas-Piešėjas

į TEOFILIS JAGMINAS.
Dabinu bažnyčias ir teatrus. 

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

Adresas:
902 Beniteau Boulevard, 

DETROIT, MICH.

I

mel-

|

REIKALINGA
' JAUNA MERGAITĖ

v usiai Elenai Kiburiutei pui- į Mokintis dirbti dideliame offise 
kių dovanų. Į jos vietų išrink- ■ g0 Bostone. Kuri mokėtų vartoti
ta sekantiems metams p-lė Ko- 
mičiutė. Rep.

I 
i KAS PAMETĖT?

■Kampas Broadtvay ir C. St., ne
toli Šidlausko aptiekos rasta laik
rodėlio retežėlis (lenciūgėlis), ka
butė. Kas pametėt, galit 
šaukti šiuo adresu:

Antanas Žardeckas,
166 Bolton St.,

So. Boston, Mass.

“typevrriter” būtų naudingesnė. 
Rašyk kiek turi metų, ar dabar 
dirbate kur ar ne, ir už kokią 
algą norėtum pradėti dirbti. Ad
resuok :

So. Boston Post Office, Bos 12.

atsi-

PLAUKAI!
Kas turite nušipusius plau

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

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

Į NAUJA KNYGA.
LIETUVIŠKOS NOTOS.

Visiems instrumentams ir 
į dainavimui 8 lekcijos notų iš- 
i simokinimui be mokytojo. 
: Naujos dainos ant 4 balsij kny- 
I ga $1.50 parduodu už $1.00, 
Kalėdų giesme ir dainą 25c.

GEORGE BARONAS, 
6110 Utica Avė. E. N.

Cleveland, Ohio.

DR. F. MATULAITIS
Gydo visokias ligas Piskiria akinius 

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

Worcester, Mass.

LIETUVIS DANTISTAS,!
DR. M. V. CASPER

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

Tel. So. Boston, 27

i
I
♦

į
♦
*425 Broadtcay,
t

I Ofiso valandos: 10—12:30 ryte
1:3O—6 ir 6:3O—9 P. M.
Nedėliotais 1 - 3 P. AL

GORALSKY’S DARBO 
OFISAS 

perkeltas nuo 52 Salėm 
St. į 169 Court St., Boston. 
Daugybė darbi) dėl vyrų 
ir moterų kiekvienų die
nų.

A. a. Karolina Povilaitienė. 
po sunkios ligos persiskyrė su 
šiuo pasauliu 19 d. gruodžio 
1919, sulaukusi vos 30 m. am
žiaus. Kilus iš Vilniaus rė
dytos, Trakų apskr. Valkinin
kų par., Mištūnų kaimo. Bu
vo dora ir gera katalikė. Ve
dusi išgyveno 3 metus. Paliko 
vyrų Juozą ir dukrelę 2 m. di
džiam nuliūdime. Taip-gi vie
ną seserį čionai ir tėvelius, 2 
aeseri ir vieną brolį Lietuvoj, 

gr. šv. Petro 
žnyčioj iškil- 
edulingas mL

-

H vi H
Palaidota 22 d 
ir P. lieturią

SUSIRINKIMAS.

L. D. S. 1-os kuopos mėtinis 
susiimkimas buvo nedėlioj, 28 
d. gruodžio 1 vai. po pietų.

Apkalbėjus nekuriuos kp. 
reikalus, sekė laiškų skaity
mas: 1-mas laiškas buvo nuo 
Katalikų Vienybės, kuriame 
prašoma atsiųsti atstovus į K. 
Vienybės susirinkimą, kuris 
bus 5 d. sausio. Laiškas pri
imtas ir išrinkta nuo L. D. S. 
1 kp. delegatai J. Glineckas ir 
J. Petrauskas. Gi 2-ras laiš
kas nuo L. D. S. 22 kp. iš 
Brighton, Mass., kuriame mi
nėta kuopa kviečia dalyvauti 
jų rengiamoje pramogoje 1 d. 
sausio. Laiškas priimtas ir 
išreikšta pageidavimas kad ri
si nariai kiek galint paremtų 
22 kp. savo atsilankymu jųjų 
rengiamon pramogom

Po to sekė valdybos rinki
mas sekantiems metams: Iš
rinkti šie: pirm. — J. Glinec
kas, vice-pirm. A. Naudžiū
nas, prot. rašt. — Zig. Klapa- 
tauskas, fin. rašt. — A. Mu- 
raška, ižd. 
glob.
Varžinskaite, maršalka — K. 
Povilaitis, teatrališka komisija 
— M. Žukauskaitė, V. Valat- 

! ka, Teklė Blužienė ir Zuzana 
Žukauskaitė.

Tikimasi, kad valdyba daug 
pasidarbuos gerovei kuopos.

Prie kuopos prisirašė dd 
nauju nariu.

Reikia pažymėti, kad šis su- 
'sirinkimas buvo skaitlingas ir 
į naudingas. '

Kp. Rašt. Z. Klapatauskas.

• v

S. Noreika, iždo 
Z. Žukauskaitė ir V.

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

166 Main St.
Hudson, Mass.

DR. WM. A. BURKE
(LIETUVIS)

418 W. Market St.,
POTTSVILLE, PA.

Pottsrille, Pa.
Nuo 8 iki 10 iš ryto

nuo 1 iki 3 po pietų

nuo 6 iki 8 vakare.

Pirk Bonų —
Bus Duonos!

TEATRAS IR ŠOKIAI!
Bus sulošta

“KNARKIA PALIEPUS“
SULOS L. D. S. 22 KP. BRIGHTON, MASS

NAUJŲ METŲ VAKARE, SAUSIO 1, 1920
LIETUVIŲ SVETAINĖJE,

26 Lincoln Street, Brighton, Mass.
Pradžia 6:30 vai. vakare.

Po teatrui bus šokiai, kurie trauksis iki 11 vai. naktyje.
Šio vakaro visas pelnas skiriamas Moksleivių naudai. 

Tai-gi Brightoniečiai ir apielinkės lietuviai nepamirškite 
atsilankyti. Jūsų atsilankymas pagelbės gal ne vieną be
turtį moksleivį.

Įžanga Nebrangi
Lietuviška orkestrą griežš įvairius lietuviškus ir angliš

kus šokius.
Širdingai visi kviečiami atsilankyti.

Rengėjai.

LIETUVIU MAŠINISTU IR MECHANIKU B-VĖ.
Pranešimas.

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

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

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

TeL S. B. 253-M. į

ritaffangnfc

ATSIDARĖ LIETUVIŲ

BUČERNĖ IR GROSERNĖ
675 EAST EIGHTH STREET 

Tarpe L ir M gatvių.
Užlaikome šviežiausią ir geriausią mėsą 

ir kitus tavoms. 
LIETUVIAI !

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

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 jx> pietą, 
nuo 7 iki 9 vakare. 3

MŪSŲ DOVANA
Didelis Naujų Metų kalendorius su šventė

mis. Dykai visiems kurie užeis į mūsų ofisą pa
siimti.

LITHUANIAN AGENCY,
A. IVAŠKEVIČIAUS Ofisas,

315 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

f
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PIRMOS KLESOS i
DANTISTAS |

Dantis ištraukiami ir pri- I 
pildomi visia be skausmo, su į 

geriausiais prietaisais, su nau
jų išradimų.

Visą darbą gvarantuojame
DR. W. T. REILLY

469 Broadway, S. Boston, Mass 
® ■ t3

PRIE DOCHESTER ST.
Valandos Nedėliomis

Nuo 9 vai. rytą nuo 10 vai. ryta 

iki 4 vai. vaka.iki 8 vai. vakare

Tel. So.Bo.ton 270

DR. JOHN MacDONNELL, M. D.
Galima susikalbėti ir lietuviukai 

Ofiso valandos: 
Ryt lis iki 9 vai.

Po pietą 1 iki 3 
vakarais 6 iki 9

536 Broadway. So. Boston.

k 1 
K / •
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Moters ir Vyrai
KAM SIRGTI? SAUK ŠIANDIE — 

AŠ GALIU JUMS PAGELBĖTI.
Ar nenusibodo sirgti ir leisti pinigus ant visokią vaistą? Jei nu

sibodo, ateikite aš išegzaminuosiu dykai ir pasakysiu kaip aš galiu 
jums padėti. Aš turiu snvirš 26 metus praktikos medicinoje ir gy
dyme skaudžią, kronišką, neaiškią ir komplikuotą ligą vyrą ir mo
terį). Jiems tas gali pagelbėti, nes aš ypatiškaiišegzaminuoju jus 
kiekvieną sykį. Aš vartoju santipiškus elektrikos ir Medicinos įtai
sus, gydyme kraujo, odos ir kronišką ligą. Kada reikalinga išeg- 
zaminuoju kraują, seiles ir vidurius. Aš visados vengiu klaidos 
diagnoze arba gydyme.

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

Jei kenti pilvo, vidurią arbh jakną ilgoms nežlibčiojimo, dispep

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

dančius arba subrinkusius sąnarius, skausmus galvoje, Inkstą arba 
X pūslės skausmus, galvos sukimą, šalčius galvoje, nosyje arba gerk- 
X Įėję, pasitark su manim dykai. Atlik tą darbą! Neatidėk! , 

i

Jeigu lkišiol niekas negelbėjo, ateik aš suteiksią patarimus dy
kai. Tamsta sratnupįsi laikę, pinigus ir panaikinsi kaičias. Jeigu 
aš negalėsiu nieko pagelbėti, pasakysiu. Jei sergi, pasirūpink ge
riausio gydytojaus prižiūrėjimo. Ligos niekados nestovi, bet visa
dos plečiasi ir niekados pačios nepranyksta. Nelaukite vienuoliktos 
valandos, nes gali būti pervėlu. Egzaminavimas dykai!

DAKTARAS MORONEY
673 WASHINGTON St, («rtl Boylston St) BOSTON, MASS. 
Ofiso vaL: nu® 9 A. M. iki 8 P. M. NedSiomte nuo 10A.IM2P.M.
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Dr. J.H. Staknevičius
276 New York Avė., kamp. Tyler St. 

Newarck, N. J.
Ofiso valandos
9-11 RVTt TELEFONAS Qn«a
1-3 RO meru Market
e-s tmam

BelI Pboae Dicktaaec 3996 M

Dr. Ignotas Stankus
1210 S. Brud SL, Phiatfdpbia, Pa.

Lietuvis Daktaras ir Chirurgas.
Ofi.o Valanda.;

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

N«d.KMria >H4eapKta. a ’

; JUS GALITE SULAIKYTI 
! PLAUKU SLINKIMĄ

Dermafusra aulai k a p’tnku alinki- 
, ma prašalina pleiskanai niežėjimą: 
' odos salvoa. aušina alaukua priduoda' 
j tna jėma reikalinga maiata.
, DermaTnaa padarys kad Jnafiptae- 

f kai boa tankua iretnus ir akaiatus.
Oda Jnsū galvoje boa .yra. plets- 

S kanci išnyks ant visados ir plauksi 
jį neslinas dangisns!

Reikalaujant prtaiusime Jum paš* 
S ta suris dykai išbandymui šampala. ' 
j Prisauskite 10 e. įtampomis perstaa 
B timo lėšų gaąai itbandymai |Įę<taH 
| DermafurosJAptšiura.

ARGIL SPGCiALTIES CO.
S XSOX ST. PHILADCUMtlA. PA.I

JO

teri.es



